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  العربية املتشابهة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في األردن
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 3/2/2014 تاريخ قبوله                   5/8/2013 تاريخ تسلم البحث

ى استقصـاء فاعليـة اسـتراتيجية الحـروف المصـورة      هدفت هذه الدراسـة إلـ   :ملخص
كمساعدة تذكر في تعلم حروف اللغة العربية المتشابهة لـدى الطلبـة ذوي صـعوبات    

) تجريبية أولى، تجريبية ثانية، وضابطة(التعلم في األردن، تبعًا لمتغيرات المجموعة 
بــة مــن ذوي طالبــًا وطال) 60(وقــد تكونــت الدراســة مــن . والجــنس والتفاعــل بينهمــا

ــت         ــاوية، وتلقـ ــات متسـ ــالث مجموعـ ــي ثـ ــوائيًا فـ ــوزيعهم عشـ ــم تـ ــتعلم تـ ــعوبات الـ صـ
ــى التــدريس بطريقــة الحــرف المحــّور، وتلقــت المجموعــة        ــة األول المجموعــة التجريبي
التجريبيــة الثانيــة التــدريس بطريقــة الحــرف المحــّور إلــى جانــب الحــرف المجــرد، فــي   

ــدريس بال    ــابطة التـ ــة الضـ ــت المجموعـ ــين تلقـ ــة حـ ــة االعتياديـ ــة  . طريقـ ــاس فعاليـ ولقيـ
وقـد  ). قبلـي، وبعـدي، ومتابعـة   (اإلستراتيجية قام الباحثـان بتطبيـق ثـالث اختبـارات     

أشــارت نتــائج تحليــل التبــاين الثنــائي المصــاحب لالختبــار البعــدي إلــى وجــود فــروق   
ذات داللة إحصائية تعزى لطريقة التدريس وكانت لصالح طريقة الحرف المحـّور إلـى   

ب الحرف المجرد، وعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى للجـنس، كمـا         جان
أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى للتفاعــل بــين الطريقــة  

وكذلك األمر بالنسبة الختبار المتابعة إذ أظهرت النتائج وجـود فـروق ذات   . والجنس
وق لصالح طريقة الحـرف المحـّور   داللة إحصائية تعزى لطريقة التدريس وجاءت الفر

إلى جانـب الحـرف المجـرد، وعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى للجـنس،           
كمـــا أظهـــرت النتـــائج عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية تعـــزى للتفاعـــل بـــين  

اســتراتيجية الحــروف المصــورة، مســاعدة : الكلمــات المفتاحيــة( .الطريقــة والجــنس
  ).، صعوبات التعلمالتذكر، الحروف العربية

  

تلعب الذاكرة دورًا بـارزًا فـي الـتعلم، فهـي عمليـة فّعالـة        :مقدمة
تتضمن تخـزين المعلومـات المتنوعـة التـي تسـتقبلها األجهـزة الحسـية        

ويتخذ األفراد طرقًا متنوعـة  . المختلفة، ليتم استرجاعها عند الحاجة
باســتخدام  للتــذكر، كــالتكرار، أو التصــنيف تبعــًا لخاصــية مشــتركة، أو

المخططــات والملخصــات لــربط الــتعلم الجديــد بــالتعلم الســابق فيمــا    
يتعلــق بالمحتويـــات األكاديميـــة، أو بكتابـــة المالحظـــات والمخططـــات  

 Mastropieri and)ليسهل استرجاعها من خالل الـذاكرة الخارجيـة   

Scroggs, 1998).  

وقد يفشل الفرد في استدعاء المعلومـات المخزنـة فـي الـذاكرة     
ــا    ــدة عوامــل، منه ــة     : نتيجــة لع ــان المعرف ــدة مك ــة الجدي إحــالل المعرف

  ).2009ربيع، (القديمة 
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Abstract: This study aimed at identifying the effectiveness of pictured 
letter mnemonics strategy in learning similar Arabic language letters 
among students with learning disabilities in Jordan, and whether it 
differs according to teaching method, gender, and its interaction. To 
achieve this a training program consisted of three teaching methods 
was developed, these were: presenting embedded pictures to similar 
letters, presenting embedded pictures to similar letter with abstract 
letters, and presenting letters in conventional method, a number of 60 
(male and female) students with learning disabilities participated in 
the study, and were assigned equally in to one of each method listed 
above. The researchers employed 3 achievement tests (pre- post test, 
and follow up).  
    The results of 2-way ANCOVA on the post-test showed that there 
were statistical significant differences in teaching to presenting 
embedded pictured letter with abstract letter, followed by presenting 
embedded pictures letter in comparison with conventional and 
teaching method, respectively, it also indicated that there were no 
statistical significant differences due to variable due to gender, and the 
interaction between group and gender. Similar results were obtained 
from 2-way ANCOVA on the follow-up test. Discussion and 
implications are presented. (Keywords: Pictured Letters Strategy, 
Mnemonics, Arabic letters, Learning Disabilities). 

  

وتتضاءل المعلومات المخزنة في الذاكرة مع مرور الوقت؛ 
، أو )نظرية التلف(نتيجة قلة االستخدام وهو ما يطلق عليه اسم 

نتيجة التشويه أو التعديل الذي يحدث للمعلومات المخزنة مع مرور 
، أو كنتيجة للعمليات الالشعورية الناجمة )1983نشواتي، (الوقت 

باط، والقلق، واأللم، وهو ما اصطلح عن التعامل مع مشاعر اإلح
). 2004العتوم، ) (نظرية الكبت(على تسميته عند التحليليين 

ويعاني كثير من األفراد ذوي صعوبات التعلم من تذكر ما تم تعلمه؛ 
األمر الذي يحول بين استخدامهم لذلك التعلم في تسهيل تعلم 

شابهة نتيجة الحق، ومن أبرز ما يعانون صعوبة قراءة الحروف المت
 ). Mather and Healey, 1984(خلطهم بينها لتشابهها في الشكل 
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وقد برزت عدة أساليب للعمل على زيادة قدرة الفرد على 
التذكر، ومساعدته على االحتفاظ بالمعلومات أطول فترة ممكنة؛ 
كتلك التي تعمل على تحسين االنتباه، وزيادة التعلم ذي المعنى، 

ة الخارجية، وتفعيل الممارسة والتكرار واستخدام الذاكر
(Mastropieri and Scruggs, 1998) وكذلك استخدام ،

، المشتقة من الكلمة )Mnemonics(استراتيجية مساعدة التذكر 
، تورنجتون(، وهو إله الذاكرة عند اإلغريق )Mnemsyne(الالتينية 

وقد أرجع البعض ). Mastropieri and Scruggs, 1998؛ 2003
التي ) Mneme(إلى الكلمة اليونانية ) Mnemonic(ل كلمة أص

  ).2010الزغول والهنداوي، " (لكي تتذكر على نحو أفضل"تعني 

وينظر إلى استراتيجيات مساعدة التذكر بأنها استراتيجية 
تذكر واستراتيجيه تعلم في آن واحد؛ كونها تساعد في جعل 

من خالل ربط المعلومات المعلومات غير المألوفة أكثر ألفة وواقعية، 
الجديدة بالمعلومات القديمة باستخدام تلميحات بصرية، أو سمعية، 
أو هي عبارة عن وسيلة لتوضيح بعض المعلومات ليتم تعلمها عن 
طريق جعلها ذات معنى، من خالل ربطها بأشياء معروفة بهدف 

 Bower and Hilgard, 1981; Dimitrios and)تحسين التعلم

Zisimpoulos, 2010; Kuo and Hooper, 2004; Mastropieri, 
Scruggs, Graetz, Fontana, Cole and Gersen, 2005; 

Raducanu and Vitria, 2008).  

وقد تعددت التعريفات التي تناولت فئة صعوبات التعلم نتيجة 
لتعدد الميادين التي اهتمت بهذه الفئة من المتعلمين، ومن هذه 

فقد ظهر التعريف . لنفس والقانون والتربيةالميادين الطب وعلم ا
الطبي الذي ركز على األسباب التي تؤدي لحدوث إصابات الدماغ 

تربوي الذي ركز  -والجهاز العصبي المركزي، ثم التعريف النفس
على التباين بين مستوى ذكاء الفرد ومستوى تحصيله، تالها ظهور 

ن رعاية المعاقين، التعريف القانوني الذي تمثل بالعديد من قواني
 Individuals)وأبرزها عالميًا قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

with Disabilities Educational Act. IDEA) وقانون عدم ،
الجراح، وبطاينة، ( No Child Left Behindاستثناء أي طفل 

  ).2004؛ الروسان، والخطيب، والناطور، 2007وغوانمة 

ريفات صعوبات التعلم إال أن هالهان وعلى الرغم من تعدد تع
أشاروا إلى أن غالبيتها تتضمن اإلشارة إلى وجود ) 2007(وآخرين 

 –تباين بين التحصيل األكاديمي والذكاء، وفروق ذاتية في القدرات
فالصعوبة تكون في مجال أو أكثر وليس في جميع الجوانب النمائية 

نفسية المتعلقة ، ووجود صعوبات في العمليات ال- واألكاديمية
باستقبال المعلومات الحسية وإدراكها ومعالجتها، دون أن تكون 
ناجمة عن إعاقات أخرى، لكنها قد تكون ناجمة عن وجود قصور 
في األداء الوظيفي العصبي، وأن تلك الصعوبات تستمر لدى الفرد 

 .مدى الحياة، وغالبًا ما تؤثر سلبيًا في عالقاته االجتماعية

ة ذوو صعوبات التعلم مدى واسعًا من المشكالت ويظهر الطلب
التعليمية، كمشكالت القراءة التي تعود في أغلب األحيان إلى الخلط 
بين الحروف العربية المتشابهة، التي قد ترجع في الغالب إلى 

صعوبات تتعلق بالقصور في التمييز السمعي، أو التمييز البصري 
يواجه الطلبة ذوو و). 2004الروسان والخطيب والناطور، (

صعوبات التعلم صعوبات تتعلق بتمييز الحروف المتشابهة، فقد 
والعكس صحيح، ) خ(أو ) ج(على أنه ) ح(يلفظ الطالب حرف 

وتتكرر هذه المشكلة مع غيرها من حروف اللغة العربية المتشابهة 
وقد ظهرت هذه المشكلة في اللغة ). ف، ق(و) ع، غ(مثل 

 Mather and)أشار كٌل من ماذير وهيلي اإلنجليزية أيضًا، إذ 

Healey, 1984)  إلى أن الطلبة يخلطون بين الحروف المتشابهة
وكذلك مشكالت في الكتابة، والحساب، ). M,W(كذلك ) d,b(مثل 

واإلمالء، ومشكالت لغوية بشقيها االستقبالية والتعبيرية، باإلضافة 
ومشكالت تتعلق إلى المشكالت اإلدراكية السمعية، أو البصرية، 

بتشتت االنتباه، وقصر فترة االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد، 
فاألفراد ذوو . ومشكالت سلوكية وانفعالية ومشكالت اجتماعية

صعوبات التعلم يعانون من تدني مفهوم الذات والرفض من األقران 
، ومشكالت في الدافعية، )2011المقداد، وبطاينة، والجراح، (

 . Steele, 2007)(كالت الذاكرة باإلضافة لمش

ويستخدم األفراد العاديون العديد من االستراتيجيات لحفظ 
المعلومات واستدعائها عند الحاجة، ويطورون استراتيجياتهم 

أما األفراد ذوو صعوبات التعلم فال يفعلون . الخاصة بشكل مستقل
ذلك من تلقاء أنفسهم، وإنما يحتاجون ألشخاص آخرين لتعليمهم 

ويشير . (Mastropieri et al., 2005)مثل هذه االستراتيجيات 
إلى أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم ) 2007(هاالهان وآخرون 

يعانون من نقص في االستراتيجيات الموجودة في الذاكرة العاملة 
التي تقوم على نقل المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى، وكذلك 

هذه االستراتيجيات، باإلضافة إلى الممارسات غير المالئمة لمثل 
نقص في فهم ما يمكن استخدامه من استراتيجيات ومتى يمكنهم 

كذلك يعد األفراد ذوو صعوبات التعلم أقل كفاءة من . استخدامها
العاديين فيما يتعلق بالذاكرة السمعية والذاكرة البصرية، ويعانون 

تساعدهم على  من مشكالت في اختيار االستراتيجيات المناسبة التي
  .دمج المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة

وقد أثبتت العديد من الدراسات فعالية هذه االستراتيجيات مع 
جميع أنواع المتعلمين، وبصرف النظر عن أعمارهم وقدراتهم 
العقلية، إال أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم الذين تم تعليمهم 

تفوقوا على أقرانهم  باستخدام استراتيجيات مساعدات التذكر،
الذين لم يستخدموا هذه االستراتيجيات في تعلم وتذكر محتويات 

وتزداد فعالية . جديدة وغير مألوفة ذات صلة بالمدرسة
استراتيجيات مساعدات التذكر عندما تكون المواد المتعلمة تعبر 
عن مثيرات مادية ملموسة تدركها الحواس بشكل أفضل من أن 

وقد أيدت نتائج ). 1994أبو جابر والنصير، (ة تكون مثيرات مجرد
 ,Mastropieri)دراسة كل من ماستروبيري، وسويدا، وسكروجز

Sweda and Scruggs, 2000)  فكرة أن الطلبة ذوي صعوبات
التعلم، سيستفيدون أكثر من الرسوم التوضيحية، ومن استخدام 



  المقداد وكناعنه

 147

فة، استراتيجيات مساعدة التذكر في تعلم المفردات غير المألو
  .وتحديد الفكرة الرئيسية واستكشافها

وتتنوع استراتيجيات مساعدات التذكر المستخدمة لالحتفاظ 
. بالمعلومات في الذاكرة طويلة المدى، واستدعائها عند الحاجة

 Keywordومن هذه االستراتيجيات استراتيجية الكلمة المفتاحية
ربط الكلمة التي تستخدم لحفظ المفردات األجنبية، وذلك من خالل 

األجنبية بكلمة من اللغة األصلية، بحيث تشبهها باللفظ ككل أو في 
التي تقوم على  Locationأو  Lociواستراتيجية المكان . جزء منها

فكرة تذكر مجموعة مألوفة من األماكن، وربطها بالمحتوى المراد 
تذكره، بحيث يعمل المرور الذهني بتلك األماكن على تذكر 

واستراتيجية الحروف األولى . كاديمي المرتبط بهاالمحتوى األ
Acronyms  التي تقوم على أخذ الحروف األولى من األسماء أو

المحتويات المراد حفظها واإلستدالل رمزًا إليها بكلمة أو أكثر 
واستراتيجيات . لتكون بمثابة اختصار لتلك األسماء أو المحتويات

ربط كل كلمة بقافية أو إيقاع ، وتقوم على Pegwordالكلمة العّلاقة 
بصورة ذهنية ) العّلاقات(، ومن ثم الربط بين هذه الروابط )عّلاقة(

التي تقوم على Rhyme  واستراتيجية السجع أو القافية. واحدة
. الربط بين الكلمة المراد حفظها من خالل اإليقاع أو القافية فقط

اء المراد التي تقوم على ربط األشي Storyواستراتيجية القصة 
تذكرها بقصة مبتكرة، واستراتيجيات ماوراء الذاكرة 

Metamemory  التي تتعلق بتفكير الفرد بالعمليات المعرفية التي
واستراتيجية الربط . يؤديها من خالل مراقبتها وضبطها وتوجيهيها

التي تقوم على الربط بين المحتوى المراد  Ridiculousالهزلي 
واستراتيجية التخيل . يقبلها العقلتذكره بطريقة ساخرة ال 

Imaging  التي تقوم على قيام المتعلم باستحضار صورة متخيلة
. للخبرات المراد تعلمها، وتكون على صورة أحالم مصطنعة

التي  Embedded Picture Lettersواستراتيجية الحروف المصورة 
تقوم على تحوير الحروف على هيئة أشياء يبدأ اسمها بصوت 

، وتشبه بشكلها شكل الحرف أيضًا، والتي تحاول الدراسة الحرف
الحالية استقصاءها مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم، والموصوفة 

  .تاليًا

وتقوم الحروف المصورة على تحوير الحروف على هيئة أشكال 
 .مألوفة، بحيث تشبه الحرف في شكلها، ويبدأ اسمها بصوت الحرف

 Ehri, Deffner and(نر، وويلسي، ففي دراسة كلٍّ من إهري، وديف

Wilce, 1984 ( التي هدفت إلى تعليم حروف اللغة اإلنجليزية
كما لو أنه ينمو من  fألطفال دون سن المدرسة، تم رسم الحرف 

 كما يلي  fبصوت الحرف  (flower)زهرة، والتي يبدأ اسمها 
 Tبحيث رسمت الزهرة في الخلفية، كذلك األمر فيما يتعلق بالحرف 

، والتي Table Lamp)(فقد تم تشكيله على هيئة مصباح طاولة 
الذي رسم  gوكذلك حرف . كما يلي  Tيبدأ اسمها بالحرف 

، بحيث تم تضليل جزء كما يلي ) (glassesعلى هيئة نظارات 

على حساب باقي أجزاء  gمن النظارة، والذي يمثل الحرف 
  .النظارة

ًا في تعليم الحروف وقد استخدمت هذه االستراتيجية أيض
فقد تم رسم . العبرية كلغة أجنبية إلى جانب اللغة األم اإلنجليزية

باإلنجليزية، على شكل  Dالذي يقابل الحرف الحرف العبري

 ،كما يلي) d/desk(مقعد، والذي يبدأ اسمه بصوت الحرف 

، وفي Kالذي يقابل الحرف اإلنجليزي  رسم الحرف العبريو
كما  )k/key(لذي يبدأ اسمه باإلنجليزية بالحرف خلفيته مفتاح، وا

بحيث تم رسم مفتاح بخلفيته، كذلك األمر فيما يتعلق  يلي 

وبخلفيته ) Sh(، والذي يقابل الحرف اإلنجليزي بالحرف العبري

  .)Sh/Ship(والتي تبدأ بالحرف ، سفينة 

وكذلك استخدمت الحروف المصورة لتعليم حروف الهيراجانا 

على هيئة  نا الكتابية اليابانية، فقد تم تصوير الحرفوالكاتكا
كما يلي ) آه(امرأة عجوز، ضربت على ظهرها بحجر فقالت 

الذي تم تصويره على شكل حيتين  ، والحرف 

الذي تم  ، والحرف صغيرتين كما في الشكل 
تصويره على هيئة شخص يجلس على لعبة بين بانج كما يلي 

.  

الدراسات الحديثة ذات الصلة بموضوع ومن خالل استعراض 
الدراسة يالحظ أنها تناولت استراتيجية الحروف المصورة في 
تدريس اللغة األجنبية إلى جانب اللغة األم كما في دراسة شميدمان 

أو لمقارنة استراتيجية  ،(Shmedman and Ehri, 2010)وإهري
اسة التدريس بطريقة الحروف المصورة بطريقة أخرى كما في در

 ,Ehri, Nancy, Deffner and Lee)إهري، ونانسي، وديفنر، ولي 

أو لدراسة فعالية استراتيجية الحروف المصورة في تعليم  ،(1984
أسماء الحروف وأصوتها كما في دراسة أجرامونت وبيفليور 

(Agramonte and Bilfiore, 2002).  

 Ehri, Deffner( ففي دراسة كل من إيهري وديفنر ويلسي

and Wilce, 1984(  التي هدفت إلى مقارنة ثالث طرق تدريسية
لثالث مجموعات من الطلبة ذوي صعوبات التعلم، تلقت المجموعة 

الشكل يتضمن (األولى التدريس بطريقة الحروف المصورة المدمجة 
، وتلقت المجموعة الثانية التدريس بطريقة الحروف )الحرف

عة األولى لكنها أخرجت نفس صور المجمو(المصورة غير المدمجة 
، في حين تلقت المجموعة )بطريقة ال تشبه بشكلها شكل الحرف

تكونت . الحروف بالطريقة االعتيادية وبدون صور) الضابطة(الثالثة 
) 6(طالبًا من الذكور و) 14(طالبًا بواقع ) 20(عينة الدراسة من 
ة أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالل. طالبات من اإلناث

إحصائية لصالح المجموعة األولى التي تلقت التدريس بطريقة 
  .الحروف المصورة المدمجة مقارنة بالمجموعتين األخريين
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 Fulk, Lohman, and)وفي دراسة فولك ولومان وبيلفيور 

Belfiore, 1997)  التي هدفت إلى دراسة فعالية استراتيجية
الحروف مساعدة تذكر الحروف المصورة في اكتساب أصوات 

حرفًا ساكنًا، باإلضافة إلدراك تلك الحروف في ) 20(والبالغ عددها 
ثالثة صفوف انتقالية للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، أظهرت 
نتائجها أن استخدام استراتيجية مساعدة تذكر الحروف المصورة 
كانت فعالة في تعلم أصوات الحروف وإدراكها، حيث أظهر الطلبة 

إدراك الحروف بعد استخدام مساعدة تذكر  زيادة في مهارات
  .الحروف المصورة

 Raschke, Alper)وفي دراسة راسشاك، وألبير، وإيجرز  

and Eggers, 1999)  تم استخدام استراتيجية مساعدة التذكر
) 6- 5(للنظام األبجدي على عشرة طلبة تراوحت أعمارهم من 

يمية سنوات ممن شخصوا على أنهم يعانون من صعوبات تعل
مختلفة، حيث قدمت جميع الحروف باستخدام مساعدة تذكر 
الحروف المصورة مقترنة بمساعدة تذكر لفظية، وقد أدرك ستة 
طلبة منهم جميع الحروف األبجدية خالل سنة تعليمية واحدة، 
وأضافوا أن استخدامهم الستراتيجية مساعدة التذكر جعل تعلم 

  .الحروف أمرًا ممتعًا

 Agramonte and)اسة أرجامونت وبيلفيرو در األمر وكذلك

Belfiore, 2002)  مساعدة استراتيجية أثر اختبار إلىالتي هدفت 
 الصامتة الحروف أسماء تسمية في المصورة الحروف تذكر

 األطفال، رياض في للخطر معرضين أطفال ثالثة على وأصواتها
 الصامتة واألصوات الحروف معرفة معدل زيادة نتائجها أظهرت
 الثالثة الطلبة أن إلى باإلضافة .جميعا الثالثة الطلبة لدى المنتجة
 على القدرة منهم اثنان أظهر وقد المتابعة، في أدائهم على حافظوا
  .صامت حرف بصوت تبدأ التي الكلمات تسمية في التعميم

 ,Manalo(وفي دراسة قام بها مانالو، ميزوتاني وترافورد 

Mizutani, and Trafford, 2004 (دراسة تأثير دورات  هدفت إلى
تعليمية إضافية في استعمال مساعدة تذكر الحروف المصورة 

حروف الهيراجانا، وحروف الكاتاكانا اليابانية ومعاني  لتسهيل تعلم
طالبًا جامعيًا في السنة األولى، ) 27(كلماتهما، لدى عينة مكونة من 

صعوبات في تعلم  والمسجلين في مساق اللغة اليابانية ممن واجهوا
أظهرت نتائج الدراسة أنه وعلى الرغم من أنه لم تظهر . هذا المساق

فروق ذات داللة إحصائية للدرجات الفعلية للطلبة بعد حضورهم 
   .الجلسات التعليمية اإلضافية، إال أن نسبة النجاح بينهم قد ازدادت

 (Sener and Belfiore, 2005) وبيلفيرو سنر دراسة وفي
 تذكر مساعدة استراتيجية فعالية مدى من التحقق إلى دفته التي

 أصواتها وإنتاج الصامتة، الحروف تسمية في المصورة الحروف
 في الرسوب لخطر معرضين الرابع، الصف في أتراك أطفال لثالثة

 ةمساعد يجيةتاسترا خالل من أجنبية كلغة اإلنجليزية تعليم صفوف
 الثالثة الطلبة وصول هانتائج أظهرت المصورة، الحروف تذكر

 الصامتة الحروف أصوات تسمية في اإلتقان مستوى إلى جميعهم
 التدخل، بعد أسبوع لمدة تعلموه بما الطلبة احتفاظ مع وإنتاجها،

 بعض إنتاج وإمكانية المعلومات، تعميم على قدرة أيضا أظهروا وقد
  .ساكن بصوت وتنتهي تبدأ التي الكلمات

التي حاولت من خاللها ) White, 2006(وفي دراسة وايت  
المرتبطة  مساعدة تذكر الحروف المصورةدراسة فعالية استراتيجية 

طالبًا من طلبة ) 32(في اكتساب أسماء، وأصوات الحروف لدى 
رياض األطفال المعرضين للخطر في والية تكساس، وقد تم 
مقارنتهم بطلبة آخرين في مجموعة ضابطة تم تدريسهم باستخدام 

الشكل ال يشبه الحرف إال أنه يبدأ (حروف المصورة غير المرتبطة ال
أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة الذين تعلموا من خالل ). باسمه

المرتبطة تعلموا  استراتيجية مساعدة تذكر الحروف المصورة
أسماء حروف أكثر من المجموعة الضابطة، وقد كان لها تأثير 

ى، مما انعكس على زيادة قدرتهم إيجابي في الذاكرة طويلة المد
المؤجل وعلى تسمية الحروف في االختبار البعدي الفوري 

  ).المتابعة(

وفي دراسة قام بها كٌل من ديلورينزو ورودي وبوجولز 
 (Dilorenzo, Rody Bucholz and Brady, 2010) وبرادي

هدفت إلى مقارنة برنامج لتعليم أصوات الحروف، من خالل 
اعدة تذكر الحروف المصورة بأسلوب متعدد استراتيجية مس

، مع "Itchy's Alphabet"أبجدية إتشيز"الحواس، والمسماة 
تكونت عينة الدراسة من ثالث . المناهج التقليدية في رياض األطفال

أظهرت نتائج الدراسة وجود . غرف صفية في مرحلة رياض األطفال
في قدرة الطلبة أثر ذي داللة إحصائية لصالح طريقة أبجدية إتشيز 

في التعرف إلى أصوات الحروف األولية، وتجزئة الكلمات إلى 
األصوات المنفردة المكونة لها، وفك ترميز السخافة اللفظية، مقارنة 

  .بالمجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية

 ,Sehlberg) دراسة سيلبيرج وبارينديرجيت وروبنزو

Barendregt and Rubens, 2011)  150(التي هدفت إلى تعليم (
من خالل  كلغة ثانية للطلبة اليابانيين) حروف اللغة الصينية(كانجي 

تكونت . لعبة استخدمت استراتيجية مساعدة تذكر الحروف المصورة
طالبًا يابانيًا ممن تراوحت أعمارهم بين ) 136(عينة الدراسة من 

أربع جلسات لعب،  تلقى الطلبة من ثالث إلى. عامًا) 30 - 10(
أشارت نتائج . دقيقة) 75- 45(تراوحت مدة الجلسة الواحدة بين 

الدراسة إلى وجود فروق دالة لصالح طريقة تعليم الكانجي 
باستخدام استراتيجية مساعدة تذكر الحروف المصورة، وأن التعليم 

  .كان أكثر متعة

مما تقدم من عرض، يتبين وجود دعم بحثي لفعالية 
ات مساعدات التذكر في تحسين التعلم والتذكر لدى فئات استراتيجي

. مختلفة من المتعلمين، وضمن سياقات تعليمية وثقافية متنوعة
ويتضح من الدراسات السابقة أنها استخدمت استراتيجية مساعدة 
تذكر الحروف المصورة إما في تعليم اللغة األجنبية، أو لمقارنتها 

أسماء وأصوات الحروف، وكانت هدف لتعليم تباستراتيجية أخرى 
أغلب الفئات المستهدفة من الطلبة العاديين، وقليلة هي الدراسات 
التي تناولت فئة الطلبة ذوي صعوبات التعلم، حيث أوردت الدراسات 
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التي تمت مراجعتها أدلة بحثية وعملية على األثر اإليجابي الستخدام 
هيل التعلم، استراتيجية مساعدة تذكر الحروف المصورة في تس

ونقل المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى، واالحتفاظ بتلك 
  . المعلومات، واستدعائها عند الحاجة

  مشكلة الدراسة

أن تعلم الحروف العربية  كل من اآلباء والمعلمينيؤكد 
إذ إنهم ، المتشابهة يمثل تحديًا أمام الطلبة ذوي صعوبات التعلم

بسبب فشلهم في تذكر الفروق بين  يعانون خلطًا في تعلمها؛ ربما
حرفًا، مما يعيق قدرتهم على القراءة ) 21(تلك الحروف وعددها 

واكتساب المعرفة، وبالتالي عدم االنتقال إلى مستويات قرائية 
وقد تم . متقدمة، األمر الذي ينعكس سلبيًا على أدائهم األكاديمي
ابق لتجاوز استخدام عدد من استراتيجيات التعلم والتذكر في الس

هذه المشكلة، إال أنه لم يتم استقصاء استخدام استراتيجية 
مساعدة تذكر الحروف المصورة مع حروف اللغة العربية لدى الطلبة 

وعليه، فقد تلمس الباحثان الحاجة إلى . ذوي صعوبات التعلم
تطوير استراتيجية تذكر تقوم على إبراز وتضخيم الفروق بين 

ابهة إلى حد يمّكن الطلبة ذوي صعوبات الحروف العربية المتش
التعلم من تعلمها وتذكرها والتمييز بينها، ومن هنا جاءت فكرة 
استخدم استراتيجية مساعدة تذكر الحروف المصورة لتعليم حروف 
اللغة العربية المتشابهة مستهدفة فئة ذوي صعوبات التعلم، 

جابة عن وبالتحديد حاولت هذه الدراسة اإل. واستقصاء فاعليتها
  :السؤالين اآلتيين

يختلف أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم على االختبار هل  -
البعدي في تعليمهم حروف اللغة العربية المتشابهة باختالف 

  طريقة التدريس، والجنس، والتفاعل بينهما؟

هل يختلف أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم على اختبار  -
لعربية المتشابهة باختالف المتابعة في تعليمهم حروف اللغة ا

 طريقة التدريس، والجنس، والتفاعل بينهما؟

  أهمية الدراسة

تتمثل القيمة المضافة للدراسة الحالية في أصالة فكرتها، حيث 
لم يسبق لبحث تربوي أن استقصى استخدام استراتيجية مساعدة 
تذكر الحروف المصورة في تحسين تعلم حروف اللغة العربية 

فمن المؤمل . دى فئة صعوبات التعلم في السياق العربيالمتشابهة ل
أْن تسهم هذه الدراسة في مساعدة معلمي غرف مصادر التعلم، في 
أثناء تعليمهم قراءة الحروف العربية المتشابهة للطلبة ذوي 
صعوبات التعلم، الذين غالبًا ما يعانون خلطًا عند تعلم تلك 

دون صعوبة في قراءتها، الحروف، ونسيان أشكالها، وبالتالي يج
وذلك من خالل تعلم حروف أبرزت فيها االختالفات البسيطة بشكل 

ويتوقع أن تسهم نتائج هذه . واضح وبأسلوب الرسم والتصوير
الدراسة في توفير دليل بحثي تطبيقي، ُيمّكن مصممي البرامج 
والمناهج الدراسية في الصفوف الثالثة األولى، ورياض األطفال، 

األطفال ذوي صعوبات التعلم من اتخاذ قرارات تضمين وبرامج 

استراتيجية مساعدة تذكر الحروف المصورة في المناهج المقدمة 
كما يؤمل أن تفتح هذه الدراسة الباب إلجراء المزيد . لهؤالء الطلبة

من الدراسات حول فعالية هذا األسلوب في تحسين عمل الذاكرة 
وذوي اإلعاقات المعرفية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم، 

األخرى، التي بقيت تمثل تحديًا أمام احتفاظ أولئك الطلبة بما 
  .يتعلمونه

  حدود الدراسة ومحدداتها

للدراسة الحالية حدود مكانية تتمثل في غرف مصادر 
صعوبات التعلم التابعة لمديرية التربية التعليم لمنطقة إربد األولى، 

الدراسي األول من العام الدراسي وحدود زمانية تتمثل في الفصل 
وتتحدد نتائج الدراسة الحالية بمحددات ترتبط . 2012-2013

بطريقة اختيار األفراد المشاركين فيها، وبطريقة تشخيصهم المتبعة 
في مدارس وزارة التربية والتعليم األردنية، وبدالالت صدق األدوات 

من البرنامج المستخدمة في الدراسة الحالية وثباتها، التي تتض
  .التدريبي، واالختبارات التحصيلية، وأوراق العمل الموصوفة الحقًا

  التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة

أولئك الطلبة الملتحقون بغرف  :الطلبة ذوو صعوبات التعلم
المصادر في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى، 

ة من وزارة التربية باستخدام االختبارات المعتمد - والمشخصون
بأنهم يعانون من صعوبات التعلم، والذين تم  -والتعليم األردنية

اختيارهم بعد التأكد من وجود خلط لديهم في قراءة حروف اللغة 
  .العربية المتشابهة

وهي عبارة عن طريقة  :طريقة تدريس الحرف المحّور
دريس تتضمن خططًا تعليمية فردية لت–التدريس التجريبية األولى 

حرفًا، ) 21(كل حرف من حروف اللغة العربية المتشابهة وعددها 
وأوراق عمل تعليمية وأخرى تقويمية، والموصوفة جميعًا بالتفصيل 

تهدف إلى مساعدة الطلبة على تعلم حروف اللغة العربية  -الحقًا
المتشابهة وتذكرها، من خالل رسم أشكال مألوفة بخلفية الحرف، 

المراد تعليمه لألطفال، ويبدأ اسمه بصوت ذلك بحيث تشبه الحرف 

  .في كلمة زرافة ) حرف الزاي(الحرف، مثل 

 :طريقة تدريس الحرف المحّور إلى جانب الحرف المجرد
وهي عبارة عن طريقة التدريس التجريبية الثانية، وتتضمن الحروف 
المحّورة في الطريقة األولى مقترنة بالحرف المجرد مكتوبًا إلى 

  .)ز حرف الزاي(ها، مثل جانب

وهي عبارة عن طريقة  :طريقة تدريس الحروف االعتيادية
التدريس االعتيادية المتبعة في تدريس الطلبة للحروف في مدارس 
وزارة التربية والتعليم األردنية، وتتضمن حروفًا مجردة إلى جانب 
صور ألشياء مألوفة، يتوفر فيها شرط استهالل اسمها بصوت 
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ول، ولكن ال تشترط أن يكون الشكل قريبًا من شكل الحرف األ
  ).سيارة/أرنب، س/أ(الحرف، مثل 

وهي الدرجة التي : تعلم حروف اللغة العربية المتشابهة
يحصل عليها الطالب المشارك من مجموعات التدريس الثالث على 

اختبار (الصور الثالث المتكافئة من االختبارات التحصيلية المطورة 
لقياس تعلم الطالب لحروف اللغة ) بعدي وثالث للمتابعة قبلي وآخر

العربية المتشابهة، بحيث تتراوح الدرجة الكلية على كل واحد منها 
  .درجة) 21- صفر(بين 

  الطريقة واإلجراءات

هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء فاعلية استراتيجية 
ة الحروف المصورة كمساعدة تذكر في تعلم حروف اللغة العربي

ويعرض . لبة ذوي صعوبات التعلم في األردنالمتشابهة لدى الط
هذا الجزء األفراد المشاركين في الدراسة الحالية، وطريقة ومعايير 
اختيارهم، وكيفية تطوير أدوات الدراسة، والتحقق من صدقها 
وثباتها، ويرصد إجراءات تنفيذ كل من البرنامج التدريبي والجلسة 

متغيرات الدراسة، ويبين األساليب اإلحصائية التعليمية، ثم يحدد 
  .المتبعة لتحليل البيانات، ومسوغات استخدامها

  أفراد الدراسة

تم اختيار الطلبة بطريقة العينة القصدية؛ وذلك لتيسر 
الدراسة  مشاركتهم في الدراسة الحالية، وقد بلغ عدد المشاركين في

لملتحقين بست طالبًا وطالبة من ذوي صعوبات التعلم، وا) 60(
مدارس من مدارس وزارة التربية والتعليم في محافظة إربد، متوسط 

بواقع ثالث مدارس للذكور، وثالث مدارس . سنوات) 8(أعمارهم 
لإلناث، وبمعدل عشرة طلبة من كل مدرسة، بحيث تم اختيار الطلبة 

أن يكون الطلبة من ذوي صعوبات التعلم : وفقًا لعدة معايير منها
قين بغرف مصادر التعلم في مدارس مديرية التربية والتعليم الملتح(

األولى في محافظة إربد، والمشخصين بالطرق الرسمية كونهم 
، ويعانون من الخلط بين حروف اللغة )يعانون من صعوبات تعلم

العربية المتشابهة، وأال يكون قد سبق لهم المشاركة بدراسة شبيهة 
لدى ديهم ولدى أولياء أمورهم ول بالدراسة الحالية، وأن تتوفر

معلميهم الرغبة في المشاركة واالستمرارية في الدراسة الحالية، وقد 
تم توزيع الطلبة في مجموعات الدراسة الثالث عشوائيًا، بواقع 

يوضح توزيع ) 1(والجدول . عشرة ذكور وعشر إناث لكل مجموعة
  .أفراد الدراسة

  توزيع أفراد الدراسة :1 جدول
  المجموع  إناث  ذكور  عةالمجمو

  20  10  10  طريقة تدريس الحرف المحّور
  20  10  10  طريقة تدريس الحرف المحّور إلى جانب الحرف المجرد

  20  10  10  طريقة تدريس الحروف االعتيادية
  60  30  30  المجموع

 

  األدوات المستخدمة في الدراسة

 تضم أدوات الدراسة وصفًا للخطط التعليمية الفردية لكل
طريقة من طرق التدريس الثالث المتبعة في البرنامج، وأوراق العمل 
التعليمية والتقويمية، وحروف اللغة العربية المتشابهة المطورة 
باستخدام استراتيجية الحروف المصورة، وأوراق العمل التعليمية 
والتقويمية، باإلضافة إلى االختبارات التحصيلية المستخدمة لجمع 

المعالجات والتحليالت اإلحصائية الالزمة والموضحة  البيانات بهدف
  . الحقًا

  البرنامج التدريبي المطّور في الدراسة الحالية

قام الباحثان ببناء برنامج تدريبي تضمن خططًا تعليمية خاصة 
بكل طريقة من طرق التدريس الثالث، مستندين إلى خبرتهم في 

النظري للموضوع،  تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم وإلى األدب
وُمراعين في صياغتها وكتابتها أساليب التدريس العالجي الفعال، 

، )تحليل المهارة(عرض المهمة بشكل متسلسل : التي من ضمنها
والتكرار والممارسة والمراجعة المتسلسلة، وتعلم طرق طرح 

البدء بالمهام السهلة إلى (األسئلة، والتحكم بمستوى صعوبة المهمة 

الخطيب (، والتعليم الفردي وفي المجموعات صغيرة )الصعبة
  ). 2004؛ الروسان والناطور والخطيب، 2003والحديدي، 

  :وقد تكون البرنامج التدريبي من اآلتية

  الحروف المصورة -1

تم تطوير مجموعة من الحروف المصورة للحروف العربية 
سم المتشابهة، والبالغ عددها واحدًا وعشرين حرفًا، من خالل ر

صور مألوفة في خلفية الحروف يتوفر فيها شرطا الشكل القريب من 
شكل الحرف بطبيعته، أو يشبهه بعد التطويع والتحوير، على أن 

وقد استفاد الباحثان . يبدأ اسم الشكل بصوت الحرف الدال عليه
من الدراسات السابقة التي عمدت إلى إبراز جزء من الصورة 

اقي أجزاء الصورة، بحيث تم تلوين المشابه للحرف، على حساب ب
األجزاء التي تشبه الحرف بألوان داكنة، وباقي األجزاء بألوان 

في رسم زرافة، ) (فاتحة، كما هو الحال في حرف الزاي 

  .في رسم نحلة )( وكذلك في حرف النون
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  الخطط التعليمية -2

تم إعداد خطط تعليمية خاصة بكل طريقة من طرق التدريس 
لتدريس كل حرف تبعًا ألساليب التدريس العالجي الفعال؛ الثالث 

وذلك لضبط أثر متغيري خبرة المعلم العملية ومؤهله العلمي في 
التخطيط للتدريس، بحيث تم إعداد خطة تعليمية خاصة بالمجموعة 

طريقة التدريس (التي تدرس بطريقة الحرف المحّور لكل حرف 
المجموعة التي تدرس بطريقة ، وإعداد خطة تعليمية خاصة ب)األولى

الحرف المحّور إلى جانب الحرف المجرد ولكل حرف، وإعداد خطة 
تعليمية خاصة بالمجموعة التي تدرس بالطريقة االعتيادية ولكل 

  .حرف

  أوراق العمل -3

تم تصميم ورقتي عمل للتدريب على كل حرف؛ إحداها 
  :تعليمية واألخرى تقويمية، وهما على النحو اآلتي

وقد ضمت صورة للحرف حسب طريقة : ورقة العمل التعليمية .أ
بحيث يطلب من الطالب تلوينها التدريس بدون ألوان، 

باإلضافة إلى الحرف مكتوب بخط منقط، بحيث يطلب من 
الطالب توصيل النقاط لتشكيل الحرف، باإلضافة إلى خطوط 
منتظمة أسفل الحروف، بحيث يقوم الطالب بنسخ الحرف 

  . عليها

تم تصميم ورقة عمل تقويمية موحدة : ورقة العمل التقويمية. ب
لكل المجموعات؛ وذلك للتأكد من مدى التعلم الحاصل عند 
مجموعات الدراسة، وتتكون من كلمات تحتوي على الحرف 
المراد تعليمه، بحيث ُطلب من الطلبة وضع دائرة حول الحرف 

قام الباحثان المطلوب، وقد تم اختيار الكلمات بعناية، حيث 
بالرجوع إلى الرزم الخاصة بالطلبة ذوي صعوبات التعلم 

؛ للتأكد من مناسبتها للطلبة )2007؛ يحيى، 2010غانم، (
  .المشاركين في الدراسة

  )أدوات جمع البيانات(االختبارات التحصيلية . 4

تم تصميم اختبار تحصيلي، يتكون من ثالث صور متكافئة 
، لقياس معرفة الطلبة )وثالث للمتابعةاختبار قبلي وآخر بعدي (

  :بحروف اللغة العربية المتشابهة كما يلي

اختبار التعّرف إلى الحرف األول من اسم (االختبار القبلي  -أ
تكون هذا االختبار من ): الصورة بوضع دائرة حول الحرف

إحدى وعشرين فقرة، بعدد الحروف العربية المتشابهة، على 
فة، ُكتب تحت كل صورة أربعة أحرف صور ألشياء مألو شكل

، وعلى الطلبة وضع )إما في الشكل أو في الصوت(متشابهة 
دائرة على الحرف األول من اسم الشكل في الصورة، بحيث 

إذا وضع دائرة على الحرف ) 1(يحصل الطالب على درجة 
إذا اختار الحرف الخطأ، أو إذا ) صفر(الصحيح، ويأخذ درجة 

  .و اختار أكثر من حرفلم يختر أي حرف، أ

اختبار التعّرف إلى الحرف األول من اسم (االختبار البعدي  -ب
تم تصميم اختبار : )الصورة بتوصيل الصورة مع الحرف

مصور ثان مكون من إحدى وعشرين فقرة أيضًا، تمثل صورًا 
إما (مألوفة، ُكتب تحت كل صورة منها أربعة أحرف متشابهة 

وعلى الطالب أن يصل بخط بين  ،)في الشكل أو في الصوت
الشكل، والحرف الصحيح، بحيث يحصل الطالب على درجة 

إذا أوصل الصورة بالحرف الصحيح، ويأخذ درجة ) 1(
إذا أوصلها بالحرف الخطأ، أو إذا لم يرسم أي خط، ) صفر(

  .بأكثر من حرف أو أوصل الخط

اسم اختبار التعّرف إلى الحرف األول من (اختبار المتابعة  -ج
وتكون هذا االختبار من إحدى وعشرين فقرة ): الصورة

مقسمة إلى جزأين، ُطلب من الطالب في الجزء األول التعرف 
إلى الحرف األول من اسم الشكل الظاهر في الصورة بوضع 
دائرة حوله، وفي الجزء الثاني ُطلب منه تحديد الحرف األول 

خالل إيصال الذي يبدأ به اسم الشكل الظاهر في الصورة من 
ففي الجزء األول . خط بين الصورة والحرف األول من اسمها

إذا وضع دائرة على الحرف ) 1(يحصل الطالب على درجة 
إذا اختار الحرف الخطأ، أو إذا ) صفر(الصحيح، ويأخذ درجة 

لم يختر أي حرف، أو اختار أكثر من حرف، أما في الجزء 
ا أوصل الصورة إذ) 1(الثاني فيحصل الطالب على الدرجة 

إذا أوصلها بالحرف ) صفر(بالحرف الصحيح، ويأخذ درجة 
الخطأ، أو إذا لم يرسم أي خط، أو أوصل الخط بأكثر من 

  .حرف

  إجراءات الدراسة 

  :مرت عملية تنفيذ الدراسة الحالية بالمراحل المتسلسلة اآلتية
  تصميم أدوات الدراسة من حروف محّورة واختبارات وخطط

وراق عمل تعليمية وتقويمية، وعرضها على تعليمية وأ
محكمين من ذوي االختصاص؛ للتأكد من صدقها، ومناسبتها 
ألغراض تنفيذ الدراسة، حيث أجريت التعديالت المقترحة على 

  .كامل أدوات الدراسة تبعًا آلراء المحكمين
  تصميم نموذجين لبعض الحروف وعرضها على مجموعة من

منها، حيث تم االحتفاظ بتلك التي المحكمين الختيار األنسب 
حصلت على نسبة االتفاق األعلى بين النموذجين، ثم تم 
عرضها على مجموعة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم كعينة 
استطالعية من خارج عينة الدراسة؛ للتأكد من ألفتهم بصور 

 .تلك األشكال

 التحصيلية بطريقتي معامل  التحقق من ثبات اختبارات الدراسة
االرتباط بيرسون، ومعامل كرونباخ ألفا، حيث تم حساب 
معامل الصور المتكافئة عن طريق معادلة كرونباخ ألفا ومعامل 
بيرسون، وقد بلغ معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على 

، والمتابعة )0.90(، واالختبار البعدي )0.87(االختبار القبلي 
ن فكانت معامالت بيرسو أما بطريقة معامل ارتباط). 0.88(
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، )0.91(، والبعدي )0.89(االرتباط على االختبار القبلي 
، وهي قيم مقبولة ألغراض استخدامها في )0.87(والمتابعة 

 .الدراسة الحالية

  زيارة مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى للحصول
على قائمة بأسماء المدارس التي تحتوي على غرف مصادر، 

وأسماء المعلمين والمعلمات العاملين فيها،  وعناوينها،
والحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية 

 .للمدارس المعنية في الميدان

 بعد موافقة أولياء أمورهم –اختيار عينة متيسرة من الطلبة - 
بحسب شروط االختيار التي تم ذكرها سابقًا، وذلك نتيجة لقلة 

طلبة المشاركين في مجموعات الخيارات المتاحة، وتوزيع ال
 ).مجموعتين تجريبيتين، ومجموعة ضابطة(الدراسة الثالث 

  مقابلة معلمي غرف المصادر الراغبين في المشاركة بالدراسة
الحالية قبل البدء بتطبيق البرنامج إلطالعهم على البرنامج 
وأهدافه، وعدد الجلسات الالزمة لتنفيذه، ومدة كل جلسة، 

يذ الجلسات، واستخدام أوراق العمل وشرح كيفية تنف
التعليمية والتقويمية، وآلية تطبيق االختبارات التحصيلية 

 .المستخدمة

  وضع جدول زمني لتطبيق البرنامج موزع على ثالثة عشر
على  أسبوعًا؛ بحيث ُخصص األسبوع األول لتدريب المعلمين

ما يتوجب عليهم القيام به كلٍّ في مدرسته، والقيام باختيار 
الطلبة وتطبيق االختبار القبلي، يليه تسعة أسابيع للتطبيق 
الفعلي للبرنامج، بواقع جلستين أسبوعيًا، ومن ثم تم تطبيق 
االختبار البعدي في األسبوع الحادي عشر، تبعه توقف 

لثالث عشر واألخير تم التدخل مدة أسبوعين، وفي األسبوع ا
 .تطبيق اختبار المتابعة

  االتفاق مع المعلمين على قيام الباحث الثاني بإجراء مراجعة
 .دورية أسبوعية لما تم تنفيذه من البرنامج

  جمع أوراق االختبارات من المدارس المشاركة في الدراسة
بعد كل تطبيق، وتصحيحها، ورصد عالمات الطلبة تمهيدًا 

 .عالجتها إحصائيا في مرحلة الحقةلتحليلها وم

  إجراء لقاءات مع المعلمين المشاركين بعد تطبيق كل من
االختبار القبلي واالختبار البعدي، حيث تم مناقشة نتائج 
الطلبة مع المعلمين، إلعطائهم تغذية راجعة حول تطبيق 

 - بعد تطبيق اختبار المتابعة –الشكر لهمولتقديم  البرنامج،
 .في الدراسة على مشاركتهم

  إدخال البيانات إلى نظامSPSS  وتحليلها باستخدام تحليل
 .التباين الثنائي المصاحب؛ لإلجابة عن سؤالي الدراسة

  إجراءات تنفيذ الجلسة التعليمية

تم تنفيذ الجلسات التدريبية في مجموعات صغيرة من الطلبة، 
ما  على مدار ثالثة عشر أسبوعًا، بواقع جلستين أسبوعيًا، أي

ساعة تدريبية، باإلضافة لفترات التوقف بعد االنتهاء من  14يقارب 

التدريس وفترة التقييم على االختبارات، بحيث تنفذ كل جلسة على 
  :النحو اآلتي

ُتوضع بطاقة الحرف أمام الطالب، وذلك بحسب الطريقة  :أوًال
المستخدمة في تدريس المجموعة التي ينتمي إليها من 

طريقة تدريس الحرف المحّور، وطريقة (الث المجموعات الث
تدريس الحرف المحّور إلى جانب الحرف المجرد، وطريقة 

  .، ويكتب الحرف على السبورة)تدريس الحرف التقليدية

ُيطلب من الطالب تسمية الصورة التي تظهر على البطاقة،  :ثانيًا
  .بحيث تعزز اإلجابة الصحيحة، وتعدل اإلجابة الخاطئة

ُيسأل الطالب عن الصورة الموجودة في خلفية الحرف، كما  :ثالثًا
هو الحال في الحروف المحّورة، أو الحرف الذي يظهر على 
البطاقة إلى جانب الصورة، بحيث تعزز اإلجابة الصحيحة، 

  .وتعدل اإلجابة الخاطئة

ُتعرض على الطالب ورقة عمل تعليمية، تحتوي على صورة  :رابعًا
المستخدمة في تدريس المجموعة الحرف بحسب الطريقة 

ينتمي إليها من المحموعات الثالث، ويطلب منه تلوين الحرف 
ضمن الصورة، وتلوين الحرف المجرد إن وجد، ويطلب من 
الطالب إيصال خطوط متقطعة لتشكيل الحرف، ونسخ الحرف 

  .على السطر الفارغ أسفل كل حرف

طالب من إنجاز ورقة ُتقدم ورقة عمل تقويمية بعد انتهاء ال :خامسًا
والمكونة  -للتأكد من مدى التعلم الحاصل -العمل التعليمية 

، )2007يحيى، (من كلمات تم اختيارها بعناية من األدب 
حيث ُطلب إلى الطالب وضع دائرة حول الحرف موضوع 
الدرس، ثم تصحح كل من ورقتي العمل التعليمية والتقييمية، 

مج إلجراء التحليالت وتحفظ في مكانها في ملف البرنا
  . والمعالجات اإلحصائية المناسبة الحقًا

  متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

  :، وهماالمتغيران المستقالن

طريقة تدريس الحرف (طريقة التدريس، ولها ثالثة مستويات  -
المحّور، وطريقة تدريس الحرف المحّور إلى جانب الحرف 

  ).ة تدريس الحرف التقليديةالمجرد، وطريق

  )ذكر وأنثى(الجنس وله مستويان  -

تعلم حروف اللغة العربية المتشابهة مقيسًا : المتغير التابع
 .باالختبارات التحصيلية الثالث

  الُمتبعان المنهجية وأسلوب التحليل

اتبعت الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي؛ كونه األنسب 
صعوبة االختيار العشوائي لألفراد لتحقيق أهدافها، ونتيجة ل

ولإلجابة . (Mastropieri, et al., 2005)المشاركين في الدراسة 
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عن سؤالي الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 
المعيارية، والمتوسطات المعدلة، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين 

ن الثنائي المصاحب تم استخدام تحليل التباي. المتوسطات الحسابية
(TWO WAY ANCOVA)، استخدام المقارنات البعدية بطريقة و

) LSD )Least Significant Differenceداللة  الفرق األقل
  .)2011الكيالني والشريفين، (

  عرض النتائج

للتأكد من تكافؤ مجموعات قبل اإلجابة عن سؤالي الدراسة، و
تم  اإلحصائي األنسب،واختيار أسلوب التحليل  الدراسة الثالث،

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات 
على االختبار  الحسابية المعدلة ألداء جميع أفراد عينة الدراسة

وجود تباين ظاهري بين التحصيلي القبلي، حيث أظهرت النتائج 
مجموعات الدراسة، وهذا يدل على أن مجموعات الدراسة غير 

استخدام تحليل التباين الثنائي ألمر الذي استدعى متكافئة؛ ا
الكيالني والشريفين، ( (TWO WAY ANCOVA)المصاحب 

 Cohen, Manion, and؛2010 ؛ المنيزل والعتوم،2011

Morrison, 2007(.  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار القبلي حسب متغيري الطريقة والجنس: 2جدول 
 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس الطريقة

 محّور حرف

 10 5.359 5.50 ذكر

 10 5.259 6.90 أنثى

 20 5.217 6.20 المجموع

 مجرد + محّور

 10 4.170 3.50 ذكر

 10 3.274 2.50 أنثى

 20 3.685 3.00 المجموع

 االعتيادية

 10 5.165 8.70 ذكر

 10 5.147 9.60 أنثى

 20 5.040 9.15 وعالمجم

 المجموع

 30 5.228 5.90 ذكر

 30 5.384 6.33 أنثى

 60 5.266 6.12 المجموع
   

إلى وجود تباين ظاهري بين ) 2(تشير النتائج في جدول 
مجموعات الدراسة، وهذا يدل على أن مجموعات الدراسة غير 

ف متكافئة، إذ يالحظ أن متوسط المجموعة التي ُدرِّست بطريقة الحر
، )5.217(بانحراف معياري مقداره ) 6.20(المحّور كان متوسطها

وبلغ متوسط المجموعة التي ُدرِّست بطريقة الحرف المحّور إلى 
، )3.685(بانحراف معياري مقداره ) 3.00(جانب الحرف المجرد 

في حين بلغ متوسط المجموعة التي ُدرِّست بالطريقة االعتيادية 
ولبيان داللة الفروق ). 5.040(داره بانحراف معياري مق) 9.15(

اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية، تم استخدام تحليل التباين 
كما يبينها جدول ) TWO WAY ANCOVA(الثنائي المصاحب 

)3.(  

  ألثر متغيري الطريقة والجنس والتفاعل بينهما على االختبار القبليتحليل التباين الثنائي المصاحب  :3جدول 
 اإلحصائية الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  تباينمصدر ال

 001. 8.247 189.217 2 378.433 الطريقة

 0.727 0.123 2.817 1  2.817  الجنس

 0.707 0.349  8.017 2 16.033 الطريقة×  الجنس

   22.943 54 1238.900 الخطأ

    59 2354.183 المجموع
       

 يةحصائإاللة د يذثر ألى وجود إ) 3(ل نتائج في جدولاتشير 
، وعدم وجود أثر )α=0.001، 8.247=ف(لطريقة متغير ال

للتفاعل بين عدم وجود أثر و، )α = 0.727، 0.123=ف(للجنس 
  ).α =0.707 ،0.349=ف(الطريقة والجنس 

هل يختلف أداء " :ولإلجابة عن السؤال األول للدراسة
م يمهتعلم على االختبار البعدي في تعلالطلبة ذوي صعوبات ال

حروف اللغة العربية المتشابهة باختالف طريقة التدريس، 
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تم حساب المتوسطات الحسابية، " والجنس، والتفاعل بينهما؟
واالنحرافات المعيارية، والمتوسطات المعدلة لالختبار البعدي، تبعًا 

  ).4(لمتغيري الطريقة والجنس كما يظهر في جدول 

على االختبار البعدي تبعًا لمتغيري الطريقة والمتوسطات المعدلة ألداء أفراد الدراسة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 4ل جدو
  والجنس

 الجنس الطريقة

 البعدي القبلي
المتوسط 

 المعدل
المتوسط العدد

 الحسابي

االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

 محّور حرفال

 10 16.733 3.471 16.60 5.359 5.50 ذكر

 10 16.531 2.584 16.70 5.259 6.90 أنثى

 20 16.632 2.978 16.65 5.217 6.20 المجموع

 مجرد + محّورال

 10 17.663 3.479 17.10 4.170 3.50 ذكر

 10 18.278 3.408 17.50 3.274 2.50 أنثى

 20 17.971 3.358 17.30 3.685 3.00 المجموع

 االعتيادية

 10 9.144 4.855 9.70 5.165 8.70 ذكر

 10 12.950 1.160 13.70 5.147 15.60 أنثى

 20 11.047 4.001 11.70 6.141 12.15 المجموع

 المجموع

 30 14.513 5.158 14.47 5.228 5.90 ذكر

 30 15.920 2.977 15.97 7.126 8.33 أنثى

 60 15.217 4.243 15.22 6.317 7.12 المجموع

  

إلى وجود تباين ظاهري في ) 4(تشير النتائج في جدول 
ألداء أفراد الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الجنس، تبعًا الختالف فئات متغيري الطريقة وعلى االختبار البعدي، 
إذ يالحظ أن المتوسط المعدل للمجموعة التي تلقت التدريس 

لحرف المحّور إلى جانب الحرف المجرد كان األعلى بين بطريقة ا
، تليها المجموعة التي )17.971(المجموعات الثالث بقيمة بلغت 

تلقت التدريس بطريقة الحرف المحّور، بمتوسط معدل بلغ 

، وأخيرًا جاءت المجموعة التي ُدرِّست بالطريقة )16.632(
يان داللة الفروق ولب). 11.047(االعتيادية بمتوسط معدل مقداره 

اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية، تم استخدام تحليل التباين 
كما يبينها جدول ) TWO WAY ANCOVA(الثنائي المصاحب 

)5.(  

  تحليل التباين الثنائي المصاحب ألثر طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما على االختبار البعدي: 5جدول 
 المصدر

 ات الحريةدرج مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

حجم 
 األثر

 095. 022. 5.541 57.370 1 57.370 )المصاحب(القبلي

 192. 000. 20.727 214.599 2 429.198 التدريسطريقة

 184. 097. 2.861 29.617 1 29.617 الجنس

 275. 125. 2.166 22.421 2 44.842 الجنس× طريقة التدريس

    10.353 53 548.730 خطأال

     59 1109.757 الكلي

  
  :اآلتي) 5(يتبين من جدول 

 التدريس طريقةوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر  -
ولبيان داللة الفروق الزوجية ). α =0.000، 20.727=ف(

بين المتوسطات الحسابية، ألداء أفراد الدراسة تبعًا لمتغير 

دام المقارنات البعدية بطريقة الفرق طريقة التدريس تم استخ
حيث  ،)LSD )Least Significant Differenceداللة  األقل

تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة؛ بهدف استبعاد أثر 
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أداء أفراد الدراسة في االختبار القبلي، وكانت النتائج كما هو 
  ).6(مبين الحقًا في جدول 

= ف(الجنس ثر متغير عدم وجود فروق ذات داللة تعزى أل -
2.861 ،α =0.097.( 

التفاعل بين الطريقة عدم وجود فروق ذات داللة تعزى ألثر  -
 ). α =0.125 ،2.166= ف( والجنس

 ألثر طريقة التدريس على االختبار البعديالمقارنات البعدية : 6جدول 

 ةعتيادياال مجردال + محّورال محّور حرفال المعدلالمتوسط الحسابي الطريقة

    16.632 محّور حرفال

   1.339 17.971 مجردال + محّورال

  *6.923 *5.585 11.047 عتياديةاال

  ).α  =0.05(دالة عند مستوى الداللة * 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) 6(يتبين من الجدول 
من  الطلبة في المجموعة التي تلقت التدريس بالطريقة االعتيادية

بة في كل من المجموعة التي تلقت التدريس بطريقة جهة وبين الطل
التي تلقت التدريس بطريقة الحرف فقط والمجموعة الحرف المحّور 

وكانت الفروق ، إلى جانب الحرف المجرد من جهة أخرى المحّور
لصالح الطلبة في المجموعة التي تلقت التدريس بطريقة الحرف 

دل مقداره المحّور إلى جانب الحرف المجرد بمتوسط مع
، تلتها طريقة الحرف المحّور التي كان المتوسط المعدل )17.971(

، وأخيرًا جاءت الطريقة االعتيادية بمتوسط )16.632(ألداء طلبتها 
  ).11.047(مقداره 

هل يختلف أداء " :ولإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة
الطلبة ذوي صعوبات التعلم على اختبار المتابعة في تعليم 

ف اللغة العربية المتشابهة باختالف طريقة التدريس، حرو
حساب المتوسطات الحسابية، تم  "والجنس، والتفاعل بينهما؟

والمتوسطات المعدلة، كما هو مبين في  واالنحرافات المعيارية،
  ).7(جدول 

على اختبار المتابعة تبعًا لمتغيري الطريقة اسة والمتوسطات المعدلة ألداء أفراد الدر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 7جدول 
  والجنس

 الجنس الطريقة

 المتابعة القبلي
المتوسط 

 المعدل
المتوسط العدد

 الحسابي

االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 محّورال حرفال

 10 17.641 2.369 17.50 5.359 5.50 ذكر

 10 19.020 1.229 19.20 5.259 6.90 أنثى

 20 18.331 2.033 18.35 5.217 6.20 المجموع

 مجردال + محّورال

 10 18.300 3.268 17.70 4.170 3.50 ذكر

 10 19.529 2.214 18.70 3.274 2.50 أنثى

 20 18.914 2.764 18.20 3.685 3.00 المجموع

 عتياديةاال

 10 8.908 4.143 9.50 5.165 8.70 ذكر

 10 9.401 2.821 10.20 5.147 15.60 أنثى

 20 9.155 3.468 9.85 6.141 12.15 المجموع

 المجموع

 30 14.950 5.047 14.90 5.228 5.90 ذكر

 30 15.984 4.701 16.03 7.126 8.33 أنثى

 60 15.467 4.869 15.47 6.317 7.12 المجموع

    
وجود تباين ظاهري في المتوسطات ) 7(يبين جدول 

ألداء أفراد الدراسة على اختبار نحرافات المعيارية الحسابية واال
، إذ يالحظ أن الجنستبعًا الختالف فئات متغيري الطريقة والمتابعة، 

المتوسط المعدل للمجموعة التي تلقت التدريس بطريقة الحرف 

المحّور إلى جانب الحرف المجرد كان األعلى بين المجموعات 
ا المجموعة التي تلقت التدريس ، تلته)18.914(الثالث بقيمة بلغت 

، وجاءت )18.331(بطريقة الحرف المحّور بمتوسط معدل بلغ 
المجموعة التي تلقت التدريس بالطريقة االعتيادية ثالثًا بمتوسط 
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ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين ). 9.155(معدل بلغ 
المتوسطات الحسابية، تم استخدام تحليل التباين الثنائي المصاحب 

(TWO WAY ANCOVA)  8(كما هو مبين في جدول.(  

  تحليل التباين الثنائي المصاحب ألثر طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما على اختبار المتابعة :8جدول 
 المصدر

 درجات الحرية مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

حجم 
 األثر

 151. 003. 9.446 65.103 1 65.103 )المصاحب(القبلي 

 502. 000. 71.178 490.588 2 981.177 التدريس طريقة

 245. 134. 2.322 16.001 1 16.001 الجنس

 159. 850. 163. 1.122 2 2.245 الجنس× طريقة التدريس

    6.892 53 365.297 الخطأ

     59 1429.823 الكلي

  

  :النتائج اآلتية) 8(يتبين من جدول 

وق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر طريقة التدريس وجود فر -
ولبيان داللة الفروق ). α =0.000، 71.178= ف(

الزوجية بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة تبعًا 
لمتغير طريقة التدريس، تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة 
الفرق األقل داللة، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية 

عدلة؛ بهدف استبعاد أثر أداء أفراد الدراسة على االختبار الم
   ).9(القبلي، وكانت النتائج كما هو مبين الحقًا في جدول 

الجنس فقد بلغت قيمة عدم وجود فروق ذات داللة تعزى ألثر  -
  ). α=0.134 ،2.322= ف(

التفاعل بين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر  -
 ).α =0.850، 0.163=ف( الطريقة والجنس

  المتابعةألثر طريقة التدريس على اختبار المقارنات البعدية : 9جدول 
 اعتيادية مجرد + محّور محّور حرف المعدلالمتوسط الحسابي الطريقة

    18.331 محّورال حرفال

   584.- 18.914 مجردال + محّورال

  *9.760 *9.176 9.155 عتياديةاال

  ).α  =0.05(ى الداللة دالة عند مستو* 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) 9(يتبين من جدول 
من  أداء مجموعة الطلبة التي تلقت التدريس بالطريقة االعتيادية

جهة، وبين كل من مجموعة الطلبة التي تلقت التدريس بطريقة 
الحرف المحور، وطريقة الحرف المحّور إلى جانب الحرف المجرد 

كل من طريقة الحرف ، وجاءت الفروق لصالح من جهة أخرى
المحّور إلى جانب الحرف المجرد التي كان المتوسط المعدل ألداء 

، تلتها طريقة الحرف المحّور التي كان المتوسط )18.914(طلبتها 
، وأخيرًا جاءت الطريقة االعتيادية )18.331(المعدل ألداء طلبتها 

  ).9.155(بمتوسط معدل 
   مناقشة النتائج

هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء فاعلية استراتيجية 
الحروف المصورة كمساعدة تذكر في تعلم حروف اللغة العربية 

وقد أظهرت  المتشابهة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في األردن،
النتائج وجود تشابه بين نتائج االختبارين البعدي والمتابعة؛ إذ 

ظاهرية بين المتوسطات الحسابية  أشارت النتائج إلى وجود فروق
في أداء أفراد الدراسة على االختبار البعدي واختبار المتابعة تبعًا 

الختالف مجموعات الدراسة، فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات 
وجاءت الفروق ، داللة إحصائية تعزى ألثر متغير طريقة التدريس

المحّور إلى  لصالح المجموعة التي تلقت التدريس بطريقة الحرف
جانب الحرف المجرد، تلتها طريقة التدريس باستخدام الحرف 

في حين لم تظهر . المحّور فقط بالمقارنة مع الطريقة االعتيادية
 ،النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغير الجنس

كما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر التفاعل بين 
  .ة والجنسمتغيري الطريق

ويمكن تفسير وجود فروق إحصائية تعود لطريقة التدريس 
إلى فاعلية االستراتيجية التي استخدمت الحروف المحّورة إلى جانب 
الحرف المجرد، وقدرتها على إثارة انتباه الطلبة واهتمامهم للمادة 
التعليمية؛ كونها ساعدتهم على تذكر الحروف من خالل إيجاد رابط 

حرف المحور والحرف المجرد الدال عليه والمكتوب بصري بين ال
إلى جانبه، وذلك من خالل التتبع البصري لتفاصيل انحناءات شكل 
الحرف مع شكل وتفاصيل الصورة وصوًال للمطابقة بين الحرف 

بمعنى آخر، فإن الطالب حاول . المحّور في الصورة والحرف المجرد
له محورًا في الصورة رسم صورة ذهنية للحرف المجرد ومطابقة شك
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الدالة عليه، األمر الذي أسهم في تعلمه لهذا الحرف، وربما تمييزه 
له عن حرف آخر يشبهه، فالتعلم واالستدعاء للحرف هما بالمحصلة 
استدعاء مقترن بصورة ذهنية لحرف محّور لصورة شكل يألفه 
 الطالب، الذي تميز باحتوائه على عناصر التشويق كاأللوان والرسوم

(Shou et al., 2010) . وقد يتفق هذا التفسير مع ما ذهب إليه كٌل
الذين أكدوا على دور ) 2011(من المومني، ودوالت، والشلول 

الرسوم في استثارة االنتباه لدى األطفال، واإلسهام في زيادة 
التشويق لديهم؛ وذلك لما تمتلكه الرسوم من عناصر اللون 

معلمين والمعلمات المشاركين في إضافة إلى مالحظات ال. والشكل
الدراسة الحالية، الذين أفادوا بأن حداثة طريقة التدريس في هذه 
الدراسة شجعت الطلبة المشاركين للتفاعل معها؛ كونهم لم يألفوها 
من قبل، األمر الذي يشير إلى توفر عنصر الدافعية في استراتيجية 

  . (Shmedman and Ehri, 2010)الحروف المصورة 

وهذا يتفق مع العديد من الدراسات التي تناولت فعالية 
استراتيجية مساعدة تذكر الحروف المصورة في تنمية أداء الطلبة 
ذوي صعوبات التعلم، كدراسة كل من أجرامونت وبلفيور 

(Agramonte and Belfiore, 2002)  التي خلصت إلى زيادة معدل
الطلبة ذوي  معرفة الحروف واألصوات الصامتة المنتجة لدى
تذكر الحروف صعوبات التعلم نتيجة تدريسهم بطريقة مساعدة 

، كذلك مع ما توصلت إليه دراستا راسشاك، ألبر وإجرز، المصورة
 ,Raschke, Alpper and Eggers) وسيلبرج وبريندريجت وروبنز

1999; Sehlberg, Barendregt, and Rubens, 2011)  اللتان
يجية مساعد تذكر الحروف المصورة أظهرتا أن استخدام استرات
وكذلك تتفق نتائج هذه الدراسة مع . جعل تعلم الحروف أكثر متعة

العديد من الدراسات، التي خلصت إلى فعالية استراتيجية مساعد 
تذكر الحروف المصورة في تعلم الحروف األبجدية لعينات مختلفة 
(Shmedman and Ehri, 2010; Manalo, Mizutani, and 

Trafford, 2004)،  وربما كان ألثر ظروف تطبيق البرنامج ودقة
الباحثين في عملية التطبيق وااللتزام باألسلوب العلمي الموضوعي 
في اختيار المعلمين المشاركين في التطبيق، وتدريبهم، والمتابعة 
المستمرة لهم، وإعطائهم التغذية الراجعة أثناء التطبيق دور فاعل 

  .لمطبقين للبرنامج يألفون البرنامج ويتقنونهفي جعل المعلمين ا

وفيما يتعلق بمتغير الجنس فقد أظهرت نتائج الدراسة عدم 
وجود أثر للجنس، وهذا دليل على عدم تحيز هذه الدراسة لصالح 

ويعزى . جنس دون آخر، وهذا يعد موطن قوة في هذه الدراسة
ر الحروف عدم وجود أثر للجنس إلى فاعلية استراتيجية مساعد تذك

المصورة في تطوير مهارات الذاكرة، وتحسين تعلم الحروف العربية 
المتشابهة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم بصرف النظر عن 
جنسهم؛ األمر الذي يدعم فاعلية استخدام استراتيجية مساعد 
تذكر الحروف المصورة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم ذكورًا 

  ).2007(هذا ما يتفق مع نتائج دراسة العايد كانوا أم إناثًا، و

كذلك يمكن اعتبار عدم وجود أثر للجنس مؤشرًا على أن 
عملية تدريب المعلمين الذين طبقوا البرنامج كانت ناجحة ودقيقة؛ 

استراتيجية  مما انعكس على تفاعل الطلبة الذكور واإلناث مع
تقارب مساعد تذكر الحروف المصورة بمستوى متشابه، وكذلك 

ميول الطلبة واهتماماتهم في هذه المرحلة العمرية، باإلضافة لتقارب 
قدراتهم وخاصة المعرفية منها؛ مما أدى إلى تطور مهارات الذاكرة، 

ويشار هنا إلى عدم تناول . وتنمية التعلم لديهم بمستوى متقارب
األدب لمتغير الجنس بالرغم من أن معظم الدراسات تم تطبيقها على 

ت من الذكور واإلناث، وربما يفسر ذلك الفتراض الباحثين عينا
المسبق إلى عدم تأثير الجنس عندما تكون األعمار متقاربة، أو 
نتيجة لقلة عدد الطلبة المشاركين في الدراسات السابقة؛ األمر 
الذي لم يمكن الباحثين في تلك الدراسات من إجراء تلك 

  .المقارنات

تفاعل بين الطريقة والجنس على  أما فيما يتعلق بعدم وجود
بأن متغير الجنس يعدُّ متغيرًا  فيمكن تفسيره االختبار البعدي،

مستقًال عن متغير صعوبات التعلم، فالطالب قد يعاني من صعوبات 
تعلم ألسباب تتعلق به بعيدًا عن كونه ذكرًا كان أم أنثى، وهذا ما 

كذلك يمكن ). 2005(يتفق مع تفسير كلٍّ من الظفيري وأبو الفخر
تفسيره من خالل اإلعداد المتقن للبرنامج التدريبي، وأن فاعليته 
وتأثيره في الذكور واإلناث كان بالمقدارنفسه، وهو ما يتفق مع ما 

في تبريره لنتائج دراسته المتعلقة بمدى ) 2009(ساقه الفقعاوي 
فعالية برنامج مقترح لعالج صعوبات اإلمالء لدى الطلبة ذوي 

  .ات التعلمصعوب

الدراسات العربية التجريبية وشبه  وتجدر اإلشارة إلى أن
التجريبية تخلو من متابعة نتائج البرامج واالستراتيجيات المستخدمة 

وإدراكًا ). 2010الخطيب، (مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 
ألهمية ما أورده الخطيب قام الباحثان بالتحقق من قدرة الطلبة على 

وقد أظهرت نتائج تحليل . بما تعلموه في الدراسة الحالية االحتفاظ
التباين الثنائي المصاحب الختبار المتابعة استمرارية التحسن عند 
المجموعتين التجريبيتين مقارنة بالمجموعة الضابطة التي تراجع 
أداء أفرادها مقارنة باالختبار البعدي، وهو ما يتفق مع نتائج دراسة 

، ومع نتائج دراسة ماستروبيري )1994(جابر وأبو النصير
التي أكدت على ) Mastropieri and Scruggs, 1998(وسكروجز

دور مساعدات التذكر في نقل المعلومات المكتسبة إلى الذاكرة 
طويلة المدى، وارتباط ذلك كله مع ما أجمعت عليه تعريفات 
استراتيجيات مساعدات التذكر من كونها تعزز االحتفاظ طويل 

  ). White, 2006(مدى، بحسب ما خلصت إليه دراسة وايت ال

  االستنتاجات والتوصيات

تتفق نتائج الدراسة الحالية مع خالصة األدب التربوي الذي 
ُيشير إلى أن التدريب على استخدام استراتيجية مساعدة تذكر 
الحروف المصورة يعد من العوامل الرئيسية في تنمية مهارات 

ى الطلبة؛ لذلك يمكن اعتبار التدريب على الذاكرة والتعلم لد
استراتيجيات مساعدة التذكر من األمور الهامة في تطوير مهارات 
الذاكرة والتعلم لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم؛ األمر الذي 
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ينعكس إيجابيًا على أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم، بحيث يتم 
م هذه الفئة، وقد كان توظيفها من قبل المعلمين والقائمين على تعلي

الستخدام استراتيجية مساعدة تذكر الحروف المصورة أثر واضح 
في االحتفاظ بالمعلومات مدة أطول، وزيادة القدرة على التعميم، 
باإلضافة لتوفر عنصر التعزيز في الخطط التعليمية، الذي ساهم 

  .ايجابيًا في إثارة دافعية الطلبة نحو التعلم

خلص إلى أن القيمة المضافة التي تقدمها وبهذا يمكننا أن ن
الدراسة الحالية تتمثل في كونها الدراسة األولى التي تتناول 
استراتيجية مساعدة تذكر الحروف المصورة في تعليم حروف اللغة 
العربية المتشابهة لدى فئة الطلبة ذوي صعوبات التعلم، باإلضافة 

وقد . الية بشفافيةإلى رصدها التحديات التي واجهت الدراسة الح
حققت الدراسة الحالية أهدافها المتمثلة بتعلم حروف اللغة العربية 

بها مدة أطول؛ األمر الذي يشجع ) االحتفاظ(المتشابهة وتذكرها 
على تبنيها في الدراسات الالحقة، وربما من قبل العاملين مع الطلبة 

  : تيةذوي صعوبات التعلم، وتحديدًا يمكن اقتراح التوصيات اآل
استخدام استراتيجية مساعدة تذكر الحروف المصورة بطريقة  .1

الحرف المحّور إلى جانب الحرف المجرد في تدريس الطلبة 
ذوي صعوبات التعلم الحروف العربية المتشابهة، ممن 
يتشابهون في خصائصهم بخصائص الطلبة المشاركين في 

  .الدراسة الحالية
تذكر الحروف المصورة استقصاء فاعلية استراتيجية مساعدة  .2

بطريقة الحرف المحّور إلى جانب الحرف المجرد في تعليم 
الطلبة ذوي اإلعاقات المعرفية األخرى، كاإلعاقة العقلية، 
وحاالت بطء التعلم، وشمول عينات أكبر من الطلبة ذوي 

 .صعوبات التعلم ومن أماكن أخرى

 دراسة إمكانية تضمين استراتيجية مساعدة تذكر الحروف .3
المصورة بطريقة الحرف المحّور إلى جانب الحرف المجرد في 
مناهج التعليم العام في مرحلة رياض األطفال، والصفوف 
االبتدائية الدنيا؛ كونها غير مستخدمة في تدريس هذه الفئات 

 .من الطلبة

دراسة فعالية استراتيجية مساعدة تذكر الحروف المصورة  .4
لحرف المجرد في تدريس بطريقة الحرف المحّور إلى جانب ا

 .حروف اللغة العربية كاملًة، وليس المتشابهة منها فقط
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