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 أوال : السقجمة. 
مغ أكثخ مجاالت التخبية الخاصة التي نست برػرة يعج مجاؿ صعػبات التعمع         

سخيعة والقت اىتساما واسعا ؛ حيث إف التالميح في مخاحل التعميع األولى يعانػف مغ 
مذاكل كثيخة في عسمية تعمع السػاد األكاديسية ، ويػاجيػف تحجيات كبيخة ؛ نطخا لسا لجييع 

الجراسة مثل أقخانيع العادييغ  مغ قرػر في السيارات األساسية ال تسكشيع مغ مػاصمة
بذكل سميع ، باإلضافة إلى عجـ فيع كل مغ أولياء األمػر والسعمسيغ لصبيعة ىؤالء التالميح 
، رغع ما يتستع بو ىؤالء التالميح مغ ذكاء متػسط وفػؽ الستػسط ، باإلضافة إلى سالمة 

 لتعمع .نسػىع الدسعي والبرخى الجدسي ، فيؤالء يصمق عمييع ذوو صعػبات ا
إف ميارات القخاءة السكتدبة خالؿ السخاحل التعميسية السبكخة تسثل قػاعج أساسية 
لشجاح تعمع ميارات الكتابة اإلمالئية، حيث تعج صعػبات الكتابة اإلمالئية مغ أىع 
التحجيات التي تػاجو تالميح السخحمة االبتجائية ، فالتمسيح ذوى صعػبات التعمع يذعخ بعجـ 

الشجاح ومغ ثع الفذل الجراسي وكمسا زاد شعػره بالفذل قل تقجيخه لحاتو، وأصبح  القجرة عمى
ضعيف الثقة في نفدو، كسا أف التالميح ذوى صعػبات التعمع ليدػا فئة واحجة إنسا ىع فئات 

 وتختمف كل فئة عغ الفئة األخخى.
تالميح أثشاء عسمية وتذكل الطػاىخ المغػية محػرا رئيديا في الرعػبات التي تػاجو ال       

الكتابة اإلمالئية وىى مغ السيارات السيسة التي تدعى السجرسة إلى إكدابيا لمتالميح داخل 
فرػليا الجراسية والفذل فييا يعج مؤشخا لمتشبؤ بعجـ امتالؾ التالميح القجرة عمى الكتابة 

 اإلمالئية الرحيحة .
إلى وضع بخنامج لمتغمب عمى ىحه  وييجؼ تذخيز صعػبات الكتابة اإلمالئية           

الرعػبات أو التخؽيف مشيا والعامل الرػتي مغ العػامل السيسة بعج اكتداب الصفل لمغة 
والحى يديع فى اكتداب التمسيح لسيارات القخاءة والكتابة ومغ ثع القجرة عمى تحريل 

 السعارؼ السختمفة.
داعج في فيع شبيعة العالقة بيغ ويسثل الػعى الرػتي جانبا مغ الجػانب التي ت       

المغة والقخاءة ، خاصة وأنو شخأ في العقجيغ األخيخيغ تقجـ ممحػظ في فيع ىحه العالقة 
( أف معطع 204، 2006ويزيف عادؿ عبجهللا ) (.109،  2017)يدخى عيدى ،

األشفاؿ ذوى صعػبات تعمع القخاءة يججوف مذكمة في تجييد السعمػمات الرػتية وبالتالي 
يع يكػنػف عمى أثخ ذلظ غيخ قادريغ عمى ربط الحخوؼ اليجائية باألصػات الجالة عمييا ف

 وبحلظ يػاجيػف قرػرا في ميارات اإلدراؾ الدسعي.  
 في :  NCLDوقج تم تحجيج السكهنات األساسية لتعميم القخاءة طبقا لسا تخاه ىيئة 

ت أو عسمية ، ، الػعي باألصػاphonemic awarenessالػعي الفػنيسى    
،تشسية الثخوة والسفخدات المغػية ،القخاءة بصالقة متزسشا في ىحا اإلشار phonicsإصجارىا 

ميارات القخاءة الذفيية واستخاتيجيات الفيع القخائي. وتشسية ميارات اإلدراؾ الدسعي لجى 
بة ال تتسثل في أىسيتو بالشد الرػتي األشفاؿ مغ األىسية بالسكاف، والحاجة إلى الػعى

لإلدراؾ الدسعي فحدب بل ىػ ضخوري لتعمع القخاءة والتيجي ، واكتداب ميارات الكتابة 
(Schaffler,T.,Sonntage.2004,122،J،.Hartnegg,K.,Fischer,B ) 
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في تصػيخ ميارات اإلدراؾ الدسعي  الرػتيوتكسغ أىسية التجريب عمى الػعى 
 لجراسي ككل،واالستيعاب القخائي، والمغة التعبيخ، والتحريل ا

(Hogan,T.P.,Catts,H.W.2005,288. Little,T.D ) 
إف الػعي الرػتي يعشي امتالؾ التمسيح قجرات تتجاوز إلى ما وراء المغة ،    

بسعشى قجرة التمسيح عمى التشػيع ، وتقديع الجسمة إلى كمسات ، والكمسات إلى مقاشع ، 
غ كمسات ، وتقاس ىحه القجرة عغ إضافة إلى مدج االصػات لتكػي‘ والسقاشع غمى أصػات 

شخيق تقصيع الكمسات إلى مقاشع أو فػنيسات ، وعغ شخيق مقارنة السبشى الرػتي 
لمكمسات، وذلظ مغ خالؿ عدؿ الفػنيع األوؿ أو األخيخ مغ الكمسة ، ومدج فػنيسات أو 

ربو دمحم أحسج خراونة ، فخاس أحسج األحسج ، دمحم عبجمقاشع لتكػيغ كمسة أو تخكيبيا )
 (.   592، 2018، الخػالجة

 :مذكمة الجراسة
تتحجد مذكمة الجراسة الحالية في أف ىشاؾ  أخصاء إمالئية تػاجو تالميح السخحمة        

االبتجائية والتي تثيخ قمق الكثيخوف مغ العامميغ في السيجاف التخبػي ، وىحه األخصاء تعج 
ء اإلمالئية قج تؤدى إلى تذػيو صػرة حؿيقة تعكذ مدتػى مخخجات التعميع. فاألخصا

الكتابة اإلمالئية ، والخسع اإلمالئي وثيق الرمة بالقخاءة إذ ال يدتصيع اإلنداف أف يشصق 
 حخفا أو يمفع كمسة مكتػبة وىػ ال يسيد الحخؼ أو الكمسة السخسػمة أمامو .

ويجعم ىحا ما لهحظ من أخظاء إمالئية فى كخاسات التالميح بالرفهف السختمفة 
 في السخحمة االبتجائية. 

ومن ىشا ىل إذا تم تشسية الهعى الرهتي ستتحدن ميارات الكتابة االمالئية، 
 وىحا ما تيجف إليو الجراسة الحالية وتبحث فيو.

 وتحل مذكمة الجراسة باإلجابة عمى الدؤال التالي:
 ح ذوى ما أثخ التجريب عمى الهعى الرهتي في اكتداب الظهاىخ المغهية لجى التالمي

 صعهبات الكتابة االمالئية ؟
 أىجاف الجراسة:

 تيجف الجراسة الحالية إلى:
.تشسية الػعى الرػتي لجى التالميح ذوى صعػبات تعمع الكتابة اإلمالئية 
لجى التالميح ذوى  تحديغ كتابة الطػاىخ المغػية معخفة أثخ الػعى الرػتي في

 صعػبات تعمع الكتابة اإلمالئية .
 ة: أىسية الجراس

 يسكن تحجيج أىسية الجراسة الشظخية والتظبيقية فيسا يمى : 
 قمة البحػث التجخمية وخاصة في السخحمة االبتجائية التي حاولت الكذف عغ فعالية

التجخل التجخيبي لتشسية ميارات الكتابة اإلمالئية لجى األشفاؿ ذوى صعػبات تعمع 
 الكتابة.
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ئج قج تزاؼ إلي رصيج البحػث والجراسات في تدعي الجراسة الحالية إلي التػصل لشتا
 مجاؿ التعمع.

 التي تدفخ عشيا ىحه الجراسة ربسا تداعج القائسيغ عمى تعميع التالميح الرغار الشتائج
لجى التالميح، ألنو الػعي الرػتي بالسخحمة االبتجائية عمى حذج جيػدىع التخبػية لتشسية 

 سيتختب عميو تحديغ السخخجات التعميسية
 ظمحات و مفاهيم الجراسة:مر
 االطفال ذوى صعهبات التعممwith learning disability  children 

مجسػعة غيخ متجاندة مغ األفخاد داخل الفرل الجراسى العادى ، ذوى ذكاء 
متػسط أو فػؽ الستػسط يطيخوف اضصخابا فى العسميات الشفدية األساسية والتى يطيخ 

تحريل الستػقع ، والتحريل الفعمى لجييع فى السيارات أثخىا مغ خالؿ التباعج بيغ ال
األساسية لفيع أو استخجاـ المغة السقخوءة أو السدسػعة والسجاالت األكاديسية األخخى وأف 
ىحه االضصخابات فى العسميات الشفدية األساسية مغ السحتسل أنيا تخجع إلى وجػد خمل أو 

جع صعػبة تعمع ىؤالء األشفاؿ إلى وجػد تأخخ فى نسػ الجياز العربى السخكدى ،وال تخ 
إعاقات حدية وبجنية ،وال يعانػف مغ الحخماف البيئى سػاء كاف ذلظ يتسثل فى الحخماف 
الثقافى ؛ أو االقترادى أو نقز الفخصة لمتعمع، كسا ال تخجع الرعػبة إلى االضصخابات 

 (. 32، 2015الشفدية الذجيجة )الديج عبجالحسيج 
 : الهعي الرهتي 
السعخفة بالػحجات الرػتية كسا ( 138، 2006عخفو محسػد جالؿ الجيغ سميساف )     

ىي مسثمة بالخسع اليجائي، وفيع العالقات الشطامية بيغ الحخوؼ و الفػنيفات ،وتجدئة 
الخمػز التي تكػف الكمسة والقجرة عمى التعامل مع الخمػز في مدتػى الكمسة مغ خالؿ 

وتيجئتيا ، ويتحقق عغ شخيق تعخيس الستعمع لمغة استساعا  السداوجة بيغ نصق الكمسة
 وإنتاجا، وربصا لمقخاءة والكتابة .

عمى الػعى بالكمسات والسقاشع الرػتية  بالقجرةويعخف إجخائيا فى ىحا البحث " 
ودمجيا والتالعب باألصػات والػعى بالقاؼية مع ححؼ أو إضافة وحجات صػتية وتسييدىا 

   صحيح .وإدراكيا عمى نحػ 
  صعهبات الكتابةDysgraphia : 

( بزعف قجرة التمسيح عمى الكتابة بجرجة 5، 2014صابخ عالـ عثساف)يعخفيا 
تجعمو أقل مغ السعتاد مسغ ىع في سشو، وكثخة األخصاء في كتابتو مغ الشػاحي المغػية 

 أومغ ناحية الذكل والتشطيع أومغ ناحية األفكار.
الكتابة الرحيحة الخالية مغ األخصاء اإلمالئية ،  بعجد التمسيح عغكسا عخفت "

وقج يطيخ ذلظ فى تذػيو شكل الحخوؼ ، أو تباعج أشكاليا ، والسدافات بيغ الكمسات ، 
وكحلظ صعػبات كتابة الحخوؼ والكمسات الستذابية فى الشصق ، والكمسات السشػنة ، 

  (.254، 2015وصعػبة كتابة أحخؼ السج )ىشج مكـخ عبجالحارس ،
 : ىع التالميح الحيغ لجييع صعػبات تعمع في الكتابة  صعهبات الكتابة اإلمالئية

اإلمالئية الستسثمة في الطػاىخ المغػية السختمفة مغ مج ومسجود ،وتشػيغ ، و)الػ( شسدية 
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وقسخية والتاء السخبػشة والسفتػحة والياء، وتع تذخيريع عمى أنيع يعانػف مغ 
 إلمالئية .صعػبات تعمع في الكتابة ا

 اإلدراك الدسعيAuditory perception      
(عمى أنو القجرة عمى تعخؼ ما يدسع وتفديخه وىػ 28، 1998يعخفو فتحي الديات)       

 يعج وسيصا إدراكيا ىاما لمتعمع 
بأنو" قجرة الصفل عمى فيع أف الكالـ يسكغ Torgeson,J.K.(2001,3)ويعخفو       

 أصغخ كالكمسات والسقاشع والفػنيسات تجدئتو إلى وحجات صػتية
كسا يعخؼ " بقجرة الفخد التسييد بيغ السثيخات الدسعية السختمفة ، وفيسيا وتفديخىا ؛        

         فزال عغ القجرة عمى إكساؿ الجسل الستجاندة لغػًيا )إسالـ صالح الجيغ أحسج ،
2016  ،164.) 

جخاءات التي تست فى الجانب السيجاني مغ ىحه كسا يتشاوؿ ىحا الفرل الخصػات واإل      
الجراسة مغ حيث مشيج الجراسة ، مجتسع الجراسة ، والعيشة التي ُشبقت عمييا الجراسة ، 
واألدوات التي استخجميا ، والسعالجات اإلحرائية التي استخجمت فى تحميل البيانات 

 ، وذلظ عمى الشحػ التالي : الختبار صجؽ وثبات االدوات ، والتػصل إلى الشتائج الشيائية
 مشيج  الجراسة .

تع استخجاـ نػعيغ مغ مشاىج البحث التي تتشاسب مع الجراسة الحالية ؛ حيث أنيا 
 قائسة عمى اكتذاؼ العالقة بيغ متغيخيغ مختمفيغ كالتالي : 

: السشيج الهصفي 
في وصف  –كأحج مشاىج البحث العمسي السيسة  –تع استخجاـ السشيج الػصفي 

 الطػاىخ اإلندانية والتخبػية .
: السشيج شبو التجخيبي 

اتبعت الجراسة الحالية إجخاءات السشيج شبو التجخيبي فى تشاوؿ متغيخات الجراسة 
  .بحثا ومعالجة 

 مجتسع  الجراسة .
تسثل مجتسع الجراسة في البحث الحالي في جسيع تالميح الرف الخابع والخامذ 

سة شيجاء الثػرة االبتجائية السذتخكة بإدارة مشفمػط التعميسية مغ السخحمة االبتجائية بسجر 
( تمسيحا وتمسيحة ، 696التابعة لسجيخية التخبية والتعميع بسحافطة أسيػط ،وتتكػف مغ )

( تمسيحا  434( سشة ، بػاقع )12( شيػر إلى )9( سشػات و)9وتتخاوح أعسارىع مغ )
 ( تمسيحة .262و)

 ( مجتسع الجراسة1ججول )
 م السجرسةاس
 

 الرف الخامذ الرف الخابع



 صوتً واإلدراك السمعً فً تحسٌن كتابة الظواهر اللغوٌة"برنامج تدرٌبً مبنى على الوعى ال
 فرغلي إبراهيم فرغلي عبد الحليم  أ/    على صالح عبدالمحسن حسند/    دمحم رياض أحمد عبدالحليم أ.د/ 
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إجسالي عجد  اسم السجرسة
 التالميح

عجد 
 الفرهل

إجسالي عجد  تمسيحة تمسيح
 التالميح

عجد 
 الفرهل

 تمسيحة تمسيح

مجرسة شيجاء الثهرة 
 االبتجائية بسشفمهط
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332 
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132 

 رابعا : عيشة  الجراسة .
: العيشة االولية 
وىي العيشة التي تع مغ خالليا التحقق مغ الخرائز الديكػمتخية ألدوات الجراسة        

( تمسيح وتمسيحة ، تشقدع إلى 100، حيث تع تصبيق االختبارات عمى عيشة التقشيغ وىى )
( تمسيحة مغ تالميح الرف الخابع والخامذ ، حيث تخاوحت درجاتيع 49( تمسيحا و )51)

( ، بانحخاؼ 93.7درجة ، وكاف متػسط أدائيع عمى االختبار)( 100 – 45الخاـ بيغ )
 ( درجة . 8.1معياري قجره )  

حيث أف ىحه العيشة تتستع بقجر مقبػؿ مغ القخاءة والكتابة ، كسا مخ عمى دراستيا 
 لمطػاىخ المغػية ثالثة أعػاـ تقخيبا .

العيشة األساسية 
كتابة )الػعي الرػتي ىي العيشة التي تع تصبيق أدوات تذخيز صعػبات ال

( خسدة تالميح 5والطػىخ المغػية ( عمييع مغ أصل مجتسع العيشة ، وتتكػف مغ )
( 12( أشيخ إلى )9( سشػات و)9بالرفيغ الخابع والخامذ ؛ حيث تخاوحت أعسارىع مغ )

( 93.6سشة ، كسا كاف متػسط أدائيع عمى اختبار الحكاء لسرفػفات رافغ الستتابعة )
 ]     [ . درجة فى ممحق

ىحا باإلضافة لتصبيق اختبار بشجر جذتمط عمى أفخاد العيشة الخسذ لمتأكج مغ 
 سالمة الجياز العربى السخكدى لجى أفخاد العيشة فى ممحق ]     [ .

 أدوات الجراسة .
 خامدا : أدوات الجراسة .

 اختبار الهعي الرهتي .    ) إعجاد الباحث ( -1
 وصف االختبار

 ,.Phillips, B. Mفادة مغ مخاجعة بعس الجراسات ذات الرمة  تع االست        
Clancy-Menchetti, J., & Lonigan, C. J. (2008).  ودراسةGoswami, U., 

Ziegler, J. C., & Richardson, U. (2005).   ولكغ مع محتػى مختمف يخجـ المغة
 العخبية والسحتػى السصمػب معالجتو .
عمى الػعى بالكمسات والسقاشع  التمسيح عمى قجرةتعخؼ وييجؼ ىحا االختبار إلى ال

الرػتية ودمجيا والتالعب باألصػات والػعى بالقاؼية مع ححؼ أو إضافة وحجات صػتية 
ويصبق عمى كل تمسيح برػرة فخدية ودوف تجخل مغ  .وتسييدىا وإدراكيا عمى نحػ صحيح

ة ، وكل سؤاؿ يحتػي عمى  ( خسذ أسئمة  أساسي5جانب الفاحز ، ويذسل ىحا االختبار )
 ( نقاط  يشبغي عمى التمسيح أف يجيب عمييا وىى كالتالي :4)
( أسئمة فخعية تؿيذ قجرة 4.وىػ يتكػف مغ ) اختبار الكمسات الستذابية اإليقاع والهزن —أ

  .التمسيح عمى كتابة كمسات متذابية االيقاع والػزف 



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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( أسئمة فخعية 4وىػ يتكػف مغ ).  ةاختبار اختيار العجد الرحيح لمسقاطع الرهتي -ب
سقاشع الرػتية لمكمسة التى تؿيذ قجرة التمسيح عمى اختيار العجد الرحيح لعجد ال

  .أمامو
( أسئمة فخعية تقذ قجرة التمسيح 4وىػ يتكػف مغ ).  اختبار دمج السقاطع الرهتية -جـ 

  .يحة عمى دمج الكمسات السحممة أمامو ودمجيا بحيث تربح كمسة واحجة صح
( أسئمة فخعية تقذ قجرة 4وىػ يتكػف مغ ).  اختبار تحميل الكمسات إلى مقاطع صهتية -د

 .التمسيح عمى تحميل الكمسات إلى مقاشع صػتية
( أسئمة فخعية تقذ قجرة التمسيح 4وىػ يتكػف مغ ).  اختبار التالعب باألصهات -ىـ 

أو ححفو أو مقصع أو ححفو، التالعب الرػتي بالكمسة السعصاة مغ خالؿ إضافة حخؼ 
 .بحيث يكػف لمكمسة بعج اإلضافة أو الححؼ ذات معشى

 اختبار اإلدراك الدسعي .   ) إعجاد الباحث ( -3
 وصف االختبار

 & ,.Lacabex, E. Gتع االستفادة مغ مخاجعة بعس الجراسات ذات الرمة         
Gallardo del Puerto, F. (2014) ؾياس قجرة التمسيح  ، وييجؼ ىحا االختبار إلى

تسييد األصػات والكمسات السدسػعة والقجرة عمى استجعاء السثيخات الرػتية عمى 
ومعالجتيا وتحجيجىا باإلضافة إلى التتابع والتدمدل الدسعي الرحيح لسا يدسعو. ويصبق 
ىحا االختبار برػرة فخدية عمى كل تمسيح ، بحيث يصمب الفاحز مغ التمسيح أف يسيد 

سدسػع أو يكسل كمسات ناقرة أو يحكخ الكمسات التي يدسعيا سػاء كانت مقيجة الرػت ال
( أسئمة أساسية ، الدؤاؿ األوؿ والثاني يحتػى 4أو حخة ويذسل ىحا االختبار مجسػعة مغ )

( نقاط فخعية مػضحة 8( نقصة فخعية ، والدؤاؿ الثالث والخابع يحتػي عمى )12عمى )
 كالتالي :   

وىػ يتكػف مغ نقصتيغ ) أ ، ب( وكل نقصة  د الدسعى لمحخوف والكمساتاختبار التسيي—أ
( أسئمة ، حيث الشقصة )أ( يصمب مغ التمسيح ذكخ الحخؼ السختمف ؼيسا 6تتكػف مغ )

. أما الشقصة )ب( ؼيصمب مغ التمسيح ذكخ الكمسة السختمفة ؼيسا يدسع .وكانت يدسع 
ج لكل نقصة صحيح ، ودرجة ) صفخ( ( درجة بسا يعادؿ درجة واح12الجرجة الكمية )

( درجات مغ 9في حالة اإلجابة الخاشئة .ومحظ االتقاف أف يحرل التمسيح عمى )
 ( درجة ، حيث أف الجرجة الكمية ليحا االختبار اثشا عذخة درجة .12)

( مفخدة مختمفة 12وىػ يتكػف مغ نقصة واحج تذتسل عمى ) اختبار اإلغالق الدسعى -ب
مسيح إكساؿ الجدء الشاقرة في الكمسة مغ خالؿ سساعو لجدء مشيا . ، ويصمب مغ الت

( درجة بسعجؿ درجة واحجة لإلجابة الرحيحة و)صفخ( إذا 12وكانت الجرجة الكمية )
( 12( درجات مغ )9أخصاء في اإلجابة . ومحظ االتقاف أف يحرل التمسيح عمى )

 درجة .  درجة ، حيث أف الجرجة الكمية ليحا االختبار اثشا عذخة
(  8. حيث يتكػف ىحا االختبار مغ ) اختبار التتابع أو التدمدل الدسعي السقيج -جـ 

مفخدات تؿيذ القجرة عمى تحكخ الحخوؼ والكمسات التى يدسعيا مغ الفاحز كسا ىى 
( درجات بسعجؿ درجة واحجة لإلجابة 8بتختيبيا التي سسعيا بو . وكانت الجرجة الكمية )

ذا أخصاء في التختيب الرحيح . ومحظ االتقاف أف يحرل الرحيحة و)صفخ( إ
( درجة ، حيث أف الجرجة الكمية ليحا االختبار ثساني 8( درجات مغ )6التمسيح عمى )

 درجات.
( مفخدات تؿيذ  8. حيث يتكػف ىحا االختبار مغ ) اختبار الحاكخة الدسعية الحخة –د 

مغ الفاحز بصخيقة حخة أي دوف القجرة عمى تحكخ الحخوؼ والكمسات التى يدسعيا 
( درجات بسعجؿ درجة واحجة لإلجابة الرحيحة 8تختيب . وكانت الجرجة الكمية )



 صوتً واإلدراك السمعً فً تحسٌن كتابة الظواهر اللغوٌة"برنامج تدرٌبً مبنى على الوعى ال
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( 6و)صفخ( إذا أخصاء في التختيب الرحيح . ومحظ االتقاف أف يحرل التمسيح عمى )
 ( درجة ، حيث أف الجرجة الكمية ليحا االختبار ثساني درجات .8درجات مغ )

 المغهية   ) إعجاد الباحث ( اختبار الظهاىخ -2
تع االستفادة مغ مخاجعة بعس الكتب الستعمقة بسجاؿ المغة العخبية وتجريديا          

يع صػماف )2010ومشيا فتحي ذياب ) (  2018( ، حسدة الخياط )2009( ، أحسج إبخـا
السختمفة مجى إتقاف التمسيح لكتابة الطػاىخ المغػية  عمىوييجؼ ىحا االختبار إلى التعخؼ 

، الحخكات القريخة والسج الصػيل كتابة إمالئية صحيحة ، وتتسثل في البحث الحالي في 
واؿ الذسدية والقسخية ، والتشػيغ ،والتاء السفتػحة والسخبػشة والياء، ويجيب عشو التمسيح 

ويذسل ىحا االختبار مجسػعة مغ االختبارات برػرة فخدية دوف تجخل مغ الفاحز ، 
( نقاط فخعية باستثشاء 10(أسئمة أساسية ، كل سؤاؿ أساسي يحتػي عمى )4اخمو)الفخعية بج

 الدؤاؿ الخابع يحتػي عمى عذخيغ نقصة  وىى:
. وىػ يتكػف مغ نقصتيغ ) أ ، ب( وكل نقصة  اختبار الحخكات القريخة والسج الظهيل -أ

الحخؼ  ( أسئمة ، حيث الشقصة )أ( يصمب مغ التمسيح وضع دائخة عمى5تتكػف مغ )
بالحخكة القريخة وذات الحخؼ لكشو بالسج الصػيل السقابل لحات الحخكة في الحخكة 

. أما الشقصة )ب( ؼيصمب مغ التمسيح أف يزع مكاف الشقط كمسات بالسج القريخة 
( درجة بسا يعادؿ درجة واحج لكل نقصة صحيح ، 10الصػيل  .وكانت الجرجة الكمية )
( 8ة الخاشئة .ومحظ االتقاف أف يحرل التمسيح عمى )ودرجة ) صفخ( في حالة اإلجاب

 ( درجات .10( درجة ، حيث أف الجرجة الكمية ليحا االختبار )10درجات مغ )
وىػ يتكػف مغ نقصتيغ ) أ ، ب( والشقصة )أ(  . اختبار الالم القسخية والالم الذسدية -ب

(كمستيغ  اؿ 2لى )( نقاط يقـػ التمسيح فييا بترشيف األربع كمسات إ4تتكػف مغ )
. أما الشقصة )ب( ؼيصمب مغ التمسيح أف يقخأ الفقخة ( كمستيغ اؿ شسدية 2قسخية ، )

( ثالث كمسات اؿ شسدية 3( ثالث كمسات اؿ قسخية و)3السعصاة لو ويدتخخج مشيا )
( درجات ، أي بسا يعادؿ درجة واحج لكل نقصة صحيح ، 10.وكانت الجرجة الكمية )
حالة اإلجابة الخاشئة . ومحظ االتقاف أف يحرل التمسيح عمى ودرجة ) صفخ( في 

 ( درجات .10( درجة ، حيث أف الجرجة الكمية ليحا االختبار )10( درجات مغ )8)
( نقاط 4وىػ يتكػف مغ نقصتيغ ) أ ، ب( والشقصة )أ( تتكػف مغ )اختبار التشهين .  -جـ 

ت مختمفة " تشػيغ بالفتح وتشػيغ بالزع يقـػ التمسيح فييا بإدخاؿ التشػيغ عمى أربع كمسا
. أما الشقصة )ب( ؼيصمب مغ التمسيح أف يرشف الكمسات السعصاة لو وتشػيغ بالكدخ " 

( ست كمسات مشػنة بالفتح والزع والكدخ في ججوؿ أعصى لو .وكانت الجرجة 6وىى )
في ( درجات أي ما يعادؿ درجة واحج لكل نقصة صحيح ، ودرجة ) صفخ( 10الكمية )

( 10( درجات مغ )8حالة اإلجابة الخاشئة .ومحظ االتقاف أف يحرل التمسيح عمى )
( درجات ،حيث أف الجرجة الكمية ليحا 10درجة حيث أف الجرجة الكمية ليحا االختبار )

 ( درجات.10االختبار )
 وىػ يتكػف مغ ثالث نقط ) أ ، ب ،اختبار التاء السخبهطة والتاء السفتهحة والياء .  -د

( نقاط يقـػ التمسيح فييا بػضع خط تحت الكمسات التى 4ج( والشقصة )أ( تتكػف مغ )
( نقاط أسئمة ، ويصمب مغ التمسيح 6. أما الشقصة )ب(تتكػف مغ )تشتيي بتاء مخبػشة 

( ست كمسات مشيا ما يشتيي بتاء مفتػحة  6أف يرشف الكمسات السعصاة لو وىى )
ا ما يشتيي بياء مخبػشة . أما الشقصة )ج( فتتكػف ومشيا ما يشتيي بتاء مخبػشة ومشي



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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( نقاط أسئمة ، ويصمب مغ التمسيح أف يزع نياية صحيحة لمكمسة تاء مخبػشة 10مغ )
( درجات أي ما يعادؿ نرف درجة لكل 10أو تاء مفتػحة ، وكانت الجرجة الكمية )

أف يحرل  نقصة صحيح ، ودرجة ) صفخ( في حالة اإلجابة الخاشئة .ومحظ االتقاف
( 10( درجة ، حيث أف الجرجة الكمية ليحا االختبار )10( درجات مغ )8التمسيح عمى )

 درجات.
  وروعي فى بشاء مفخدات االختبارات الدابقة

مشاسبة الكمسات لسدتػى التالميح مسغ أتسػا عاميغ أو أكثخ وىع اآلف فى الرف الخابع  -
 بية .والخامذ ، اعتساًدا عمى تحميل كتب المغة العخ 

شسػؿ االختبار لكل الجدئيات السحتسمة ، ليتحقق التذخيز الجقيق لمرعػبة مغ  -
 مشصمق أف أىع بعج فى عالج الرعػبات ىػ دقة التذخيز .

وضػح التعميسات وتحجيج السصمػب مغ الستعمع بجقة ، وعمى ىحا فاإلجابة تتصمب مغ  -
 كتابي .الستعمع التأني ، ألف اإلجابات تتشػع ما بيغ الذفػي وال

التشػع فى مياـ االختبار بيغ القخاءة والكتابة  حيث يذتسل عمى قخاءة الدؤاؿ ومغ ثع  -
اإلجابة عميو كتابًة ، كسا أف تجريبات الػعي الرػتي والطػاىخ المغػية تعتسج وبذكل 
أساسي عمى فكخة التكامل بيغ مياراتيسا ، واإلدراؾ الدسعي يعشي إدراؾ الكمسات 

ػ صحيح ، ومغ ثع تػضيف ىحه العالقات فى تشسية ميارات الكتابة وكتابتيا عمى نح
 لجى الستعمع .

( تقشيغ / عساد حدغ 1956إعجاد / جػف رافغ )  اختبار السرفهفات الستتابعة السمهن  -4
(2014 :) 
 11سشػات إلى  5.5ييجؼ ىحا االختبار إلى ؾياس الحكاء المفطي لألشفاؿ مغ عسخ      

ات الستتابعة مغ ثالثة أقداـ ىي )أ( ، )أب( ، )ب( يذسل كل سشة ، وتتكػف السرفػف
بشجا ، ويتكػف كل بشج مغ السرفػفات عمى ىيئة شكل أو نسط اقتصع مشو  12مشيا 

جدء معيغ ، وأسفل مشو أجداء يختار مغ بيشيا السفحػص الجدء الحي يكسل الفخاغ فى 
 الذكل األساسي .

( ، تعخيب / مرصفى فيسي ،سيج 1938جر )إعجاد / لػريتا بش  اختبار بشجر جذتمط -5
 ( 1968دمحم غشيع )

، ونذختو تحت اسع "اختبار الجذصمت 1938ىحا االختبار مغ وضع لػريتا بشجر عاـ    
البرخي الحخكي" ، ويعتسج عمى نقل أشكاؿ بديصة ، حيث يدتخجـ الستبعاد التالميح 

حجد ، حيث يقـػ التمسيح بشقل ذوي االضصخابات االنفعالية الذجيجة وغيخ مختبط بدمغ م
مغ خالؿ البصاقات الدتة لألشكاؿ السدتخجمة ،   A4أشكاؿ بديصة عمى ورقة  

، Aأرقاـ البصاقات السدتخجمة:  بصاقات 9عجد البصاقات عسػمًا ويتكػف ىحه االختبار 
2 ،3 ،4 ،6 ،8  . 

،  ومغ ثع تصبيقيا عمى أفخاد العيشةوقج قاـ الباحث بصباعة أشكاؿ االختبار وتغميفيا 
  .   وتع تصبيق ىحا االختبار لمتأكج مغ خمػ أفخاد العيشة مغ اضصخاب لجى أفخاد العيشة

  وروعي فى بشاء مفخدات االختبارات الدابقة   
 مشاسبة الكمسات لسدتػى التالميح مسغ أتسػا عاميغ أو أكثخ وىع اآلف فى الرف

 ا عمى تحميل كتب المغة العخبية .الخابع والخامذ ، اعتسادً 



 صوتً واإلدراك السمعً فً تحسٌن كتابة الظواهر اللغوٌة"برنامج تدرٌبً مبنى على الوعى ال
 فرغلي إبراهيم فرغلي عبد الحليم  أ/    على صالح عبدالمحسن حسند/    دمحم رياض أحمد عبدالحليم أ.د/ 
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 شسػؿ االختبار لكل الجدئيات السحتسمة ، ليتحقق التذخيز الجقيق لمرعػبة مغ
 مشصمق أف أىع بعج فى عالج الرعػبات ىػ دقة التذخيز .

 وضػح التعميسات وتحجيج السصمػب مغ الستعمع بجقة ، وعمى ىحا فاإلجابة تتصمب مغ
 ات تتشػع ما بيغ الذفػي والكتابي .الستعمع التأني ، ألف اإلجاب

 التشػع فى مياـ االختبار بيغ القخاءة والكتابة  حيث يذتسل عمى قخاءة الدؤاؿ ومغ ثع
اإلجابة عميو كتابًة ، كسا أف تجريبات الػعي الرػتي والطػاىخ المغػية تعتسج وبذكل 

اؾ الكمسات أساسي عمى فكخة التكامل بيغ مياراتيسا ، واإلدراؾ الدسعي يعشي إدر 
وكتابتيا عمى نحػ صحيح ، ومغ ثع تػضيف ىحه العالقات فى تشسية ميارات الكتابة 

 لجى الستعمع .
 ( تقشيغ / عساد 1956إعجاد / جػف رافغ )  اختبار السرفهفات الستتابعة السمهن

 (: 2014حدغ )
ػات إلى سش 5.5ييجؼ ىحا االختبار إلى ؾياس الحكاء المفطي لألشفاؿ مغ عسخ           

سشة ، وتتكػف السرفػفات الستتابعة مغ ثالثة أقداـ ىي )أ( ، )أب( ، )ب( يذسل  11
بشجا ، ويتكػف كل بشج مغ السرفػفات عمى ىيئة شكل أو نسط اقتصع  12كل مشيا 

مشو جدء معيغ ، وأسفل مشو أجداء يختار مغ بيشيا السفحػص الجدء الحي يكسل الفخاغ 
 فى الذكل األساسي .

( ، تعخيب / مرصفى فيسي ،سيج 1938إعجاد / لػريتا بشجر )  ر بشجر جذتمطاختبا
 ( 1968دمحم غشيع )

، ونذختو تحت اسع "اختبار 1938ىحا االختبار مغ وضع لػريتا بشجر عاـ        
الجذصمت البرخي الحخكي" ، ويعتسج عمى نقل أشكاؿ بديصة ، حيث يدتخجـ الستبعاد 

النفعالية الذجيجة وغيخ مختبط بدمغ محجد ، حيث يقـػ التمسيح التالميح ذوي االضصخابات ا
مغ خالؿ البصاقات الدتة لألشكاؿ السدتخجمة ،   A4بشقل أشكاؿ بديصة عمى ورقة  

، A ،2بصاقات أرقاـ البصاقات السدتخجمة:  9ويتكػف ىحه االختبار عجد البصاقات عسػمًا 
3 ،4 ،6 ،8  . 

كاؿ االختبار وتغميفيا ومغ ثع تصبيقيا عمى أفخاد العيشة  ،  وقج قاـ الباحث بصباعة أش     
وتع تصبيق ىحا االختبار لمتأكج مغ خمػ أفخاد العيشة مغ اضصخاب لجى أفخاد العيشة فى 

 ممحق ]     [ .   
 : صجق وثبات األدوات الخاصة بستغيخات الجراسة 

دة لؿياس نػاحي القػة ( مفخ 90الػعي الرػتي والطػىخ المغػية ) يتزسغ اختبار     
 والزعف لجى أفخاد العيشة فى الستغيخات قيج الجراسة .

 وقج تم التحقق من الخرائص الديكهمتخية لمسقياس كاآلتي :                    
 اختبار اإلدراك الدسعى والهعي الرهتي والظهىخ المغهية:

 : Validityالرجق  



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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 ا يمي:اعتسج الباحث في حداب صجؽ االختبار عمى م
  Logical Validityالرجق السشظقي ) صجق السحكسين (  -

تع عخض الرػرة األولية لالختبار عمى مجسػعة مغ الدادة السحكسيغ الستخرريغ  
في مجاؿ عمع الشفذ التخبػي، والحيغ كانت ليع دراسات أو أبحاث في ىحا السجاؿ أو أحج 

( 15ؿ التخبية والتعميع وكاف عجدىع )الستغيخات السختبصة بو ، وكحلظ الستخرريغ فى مجا
( سؤااًل ، وكل سؤاؿ يحتػي عمى 13محكع )ممحق ...(، وقج اشتسمت تمظ الرػرة عمى )

( مفخدة  بيجؼ: التأكج مغ مشاسبة األسئمة لمسفيـػ السخاد 90عجد مغ السفخدات بإجسالي )
لسختبصة بسفيـػ ؾياسو، وتحجيج غسػض بعس األسئمة لتعجيميا، وححؼ بعس األسئمة غيخ ا

( 2(، و )1الطػاىخ المغػية ، أو غيخ مشاسبتيا لصبيعة وخرائز الصالب، ويػضح ججوال )
 بعس العبارات التي تع تعجيميا، واألخخى التي تع ححفيا.

 (3ججول )
 العبارات التي تم تعجيل صياغتيا لالختبار

 العبارات بعج التعجيل العبارات قبل التعجيل ـ
 تامخ -سخ ت تالميح -تسخ  
( فقخة، وححؼ )...( فقخة؛ لتكخار بعزيا 1وفي ضػء آراء الدادة السحكسيغ تع تعجيل ) -

            ولعجـ مشاسبتيا لصبيعة وخرائز العيشة، والتي لع تحع بشدبة اتفاؽ تتخاوح بيغ
 (90  %- 100 .)% 

 -%  90يغ ) أصبح االختبار بعج ححؼ الفقخات التي لع تحع بشدبة اتفاؽ تتخاوح ب -
( فقخة، وتع 110%( مغ الدادة السحكسيغ في صػرتو األولية يذتسل عمى ) 100

 تصبيقو عمى عيشة الجراسة االستصالعية لالستقخار عمى الرػرة الشيائية لالختبار.
 الرجق التسييدي:   -

ويتع حداب الرجؽ التسييدي لالختبار عغ شخيق حداب داللة الفخوؽ بيغ 
% وأقل 25واإلرباعي األدنى لجرجات الصالب في االختبار) أعمى   اإلرباعي األعمى

%( ، وتع حداب داللة الفخوؽ بيغ اإلرباعي األعمى واألدنى عغ شخيق حداب اختبار 25
"z ماف ويتشي لجاللة الفخوؽ بيغ رتب متػسصي درجات الصالب في السجسػعتيغ العميا  "

 ( يػضح ذلظ. 3والجنيا، وججوؿ )
 (2ججول)

 ومدتهى الجاللة Zسط ومجسهع الختب وقيسة مته 
 لمفخق بين اإلرباعي األعمى واألدنى لجرجات الظالب في االختبار

 مدتػى الجاللة Zؾيسة  مجسػع الختب متػسط الختب العجد االرباعيات
 235.00 11.75 20 االرباعي األعمى 0.01 5.41- 113.80 5.69 20 االرباعي األدنى

مسا يؤكج ارتفاع 0.01دالة عشج مدتػى داللة   zأف ؾيسة ( 3يتزح مغ ججوؿ)
 الرجؽ التسييدي لالختبار.

 :  Reliability( الثبات 3) 



 صوتً واإلدراك السمعً فً تحسٌن كتابة الظواهر اللغوٌة"برنامج تدرٌبً مبنى على الوعى ال
 فرغلي إبراهيم فرغلي عبد الحليم  أ/    على صالح عبدالمحسن حسند/    دمحم رياض أحمد عبدالحليم أ.د/ 
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 : Alpha Cronbach Methodطخيقة ألفا كخونباك  -
استخجـ الباحث معادلة ألفا كخونباؾ وىي معادلة تدتخجـ إليزاح السشصق العاـ 

، وىي ؾيسة مختفعة تجؿ  0.867ثبات االختبار  لثبات االختبارات، وبمغت ؾيسة معامل 
 عمى ثبات االختبار.

 طخيقة إعادة التظبيق: -
استخجـ الباحث شخيقة إعادة التصبيق لحداب ثبات االختبار بعج تصبيقو عمى 
العيشة االستصالعية ثع إعادة التصبيق بفاصل زمشي قجره شيخ، وبمغ معامل بيخسػف بيغ 

 وىي ؾيسة مختفعة تجؿ عمى ثبات االختبار. 0.895التصبيق واإلعادة 
 إجخاءات الجراسة :

 تديخ إجخاءات الجراسة وفقا لمخظهات التالية : 
 تحجيج مجتسع الجراسة : تسثل مجتسع الجراسة في تالميح الرف الخابع والخامذ

االبتجائي بسجرسة شيجاء الثػرة االبتجائية بإدارة مشفمػط التعميسية بسحافطة أسيػط ، 
تمسيحا 434( فرال دراسيا )12( تمسيحا وتمسيحة بػاقع )100حجد مجتسع الجراسة فى )وت
 تمسيحة (. 262، 
 قاـ الباحث بعسل قائسة بالجرجات التقجيخية فى جسيع السػاد الجراسية باإلضافة لإلمالء

عمى أداء التالميح قاـ بػضع ىحه الجرجات معمع الفرل الحي يقـػ بالتجريذ ليؤالء 
يح فى ضػء مالحطات السعمع ألداء تالميحه ، والتي اتفقت إلى حج كبيخ مع التالم

 االختبارات التى شبقيا الباحث . 
( تمسيح 2( تمسيحات و )3( تالميح ، )5تحجيج عيشة الجراسة : تحجدت فى عيشة قػاميا )

( شيػر إلى 9( سشػات و)9بالرفيغ الخابع والخامذ االبتجائي ، تتخاوح أعسارىع مغ )
( 1956( سشة ، ثع شبق عمييع اختبار مرفػفات رافغ إعجاد / جػف رافغ )12)

فأكثخ وتع ذلظ  90الختيار ذوى الحكاء الستػسط وفػؽ الستػسط ، وىػ مجى يبجأ مغ 
 مغ خالؿ اإلخرائي الشفدي بالسجرسة ، وبحلظ تحقق السحظ األوؿ 

ضصخابات االنفعالية تصبيق اختبار بشجر جذتمط البرخي الحخكي الستبعاد ذوي اال
( ، 1996( ، وقاـ بتقشيشو كسا وكيفا سامي عبجالقػي )1938إعجاد / لػريتا بشجر )

 وبحلظ تحقق السحظ الثاني .
 تصبيق االختبارات مغ إعجاد الباحث ، وتع اختيار عيشة الجراسة مسغ انصبقت عمييع

ر الػعى الرػتي السحكات الدابقة باإلضافة لكػنيع حققػا درجات متجنية عمى اختبا
 واإلدراؾ الدسعي والطػاىخ المغػية .

:زمن تظبيق التجخبة 
تع اختيار مػعج تصبيق تجخبة الجراسة باالتفاؽ مع إدارة السجرسة ومػجو المغة 
العخبية، وقج استغخؽ البخنامج حػالي خسدة أسابيع ، بػاقع ثالث جمدات أسبػعيا تقخبيا، 

، 2020/  3/  13إلى يـػ االثشيغ السػافق  2/2020/ 15بجاية مغ يـػ الدبت السػافق 
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، وقج تع التقاط مجسػعة مػغ الرػػر الفػتػغخافيػة 2020/  2019وذلظ في العاـ الجراسي 
 أثشاء تصبيق البخنامج .

  وقج لهحظ أثشاء تظبيق البخنامج ما يمي:
.استستاع التالميح بالبخنامج العالجي ، وتجريذ اإلمالء بيحه الصخيقة 
ف التالميح يتشافدػف ويتعاونػف في أثشاء تصبيق الجمدات وخاصة عشج مسارسة كا

األنذصة الخالية مغ السحتػى عشج تشفيح أنذصة كالخسع أو اختيار لعبة برػرة حخة 
 يسارسيا التمسيح .

 لػحع أف التالميح يفخحػف كثيخا عشجما كاف يقـػ السعمع بتعديدىع، حيث كاف يقـػ بتػزيع
 عمييع. جػائد بديصة

 رغبة التالميح في تصبيق شخيقة البخنامج العالجي في باقي فخوع مادة المغة العخبية مغ
 قخاءة ومحفػضات وقػاعج نحػية.

 أثشاء شخح السعمع لجروس البخنامج وعشجما كاف يصمب مغ التالميح اإلتياف بأمثمة لقاعجة
ة السحيصة التي يغمب عمييا معيشة لسيارات الكتابة  كانت أمثمة التالميح مغ واقع البيئ

شابع العشف والقتل، فعمى سبيل السثاؿ: عشجما شمب السعمع مغ التالميح أمثمة لحخوؼ 
 مزخوب...(. -مدجػف  -محخوؽ  -مجشػف  –السج بالػاو فقالػا: )مػىػب  

 األساليب اإلحرائية: 
 وقج استمدمت الجراسة استخجام السعادالت اإلحرائية التالية:

ب ندبة االتفاؽ.معادلة حدا 
.معامل الثبات 
.معامل الرجؽ 
.الستػسط الحدابي 
.االنحخاؼ السعياري 
 " حداب الفخوؽ بيغ رتب متػسصي درجات الصالب عغ شخيق حداب اختبار

 فخيجماف "
" حداب داللة الفخوؽ عغ شخيق حداب اختبارz ويمكػكدػف لجاللة الفخوؽ بيغ  "

 رتب متػسصي درجات الصالب
 سشهات وشيخين. 9لة : )س . أ( العسخ دراسة الحا

 تختيبيا في العائمة الثالثة .  -
الحالة السجنية : الصفل يدكغ في مجيشة )مشفمػط( وذلظ في بيت عادي ومييء بذكل  -

جيج، واألسخة التي يعير فييا الصفل مستجة ، ذات شابع معيذي متػسط ، حيث أف 
رائية مكتبة(، كسا أف الحي شابعو الدكشي األب )معمع فى التخبية الفكخية( واألـ ) أخ

تقميجي، والبيت يطيخ عميو الصابع الحزخي لمسجيشة وىحا جعل الصفل يعير عيذة سػية 
مع أقخانو في الدغ، وىحا يشعكذ بااليجاب عمى سمػكياتو االجتساعية واالنفعالية وحتى 

 مغ خالؿ أدائو المفطي كحلظ.
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 الة الرحية لألـ كانت جيجة.ضخوؼ الحسل : ضخوؼ شبيعية ، والح -
 أشيخ، اليػجج زرقة لمسػلػد، وصخخ في الػالدة.9ضخوؼ الػالدة : والدة شبيعية في  -
الدػابق السخضية : الصفل ليذ لجييا سػابق مخضية، كسا أنيا أتست الخضاعة ، ووزنيا  -

 شبيعي.
،كسا أنيا تجمذ أشيخ والسذى قبل عاميغ 8الشسػ الشفذ حخكي : جيج ،بجأت الحبػ قبل  -

 بذكل شبيعي، وحخكة األشخاؼ سميسة، تجخي وتقفد بذكل سميع.
الشسػ المغػي :الرخاخ لتمبية رغباتيا مػجػدة، والسشاغاة وتقميج األصػات كاف تدمدمو  -

شبيعي، أما ؼيسا يخز إنذاء الجسل ليذ لجييا أى نػع مغ التأخخ في ىحه القجرة 
 المغػية .

الباحث بتصبيق اختبار بشجر جذتمط ، وقج تبيغ مغ خالؿ التصبيق  قاـ -الشسػ العقمي : -
 أف الحالة ال تعاني مغ أى مذكالت عقمية أو انفعالية .

االنتطاـ فى الجراسة : ىحه التمسيحة مغ التمسيحات السشتطسات فى الجراسة وتأتي إلى  -
 ائية .السجرسة باستسخاروغيابيا غيخ متكخر ، إال فى حاالت الطخوؼ االستثش

كسا قاـ الباحث بتصبيق اختبار مرفػفات رافغ لمحكاء : حيث قامت اإلخرائية 
الشفدية بالسجرسة بتصبيق ىحا االختبار عمى الحالة وكانت نتيجة االختبار حرػؿ الحالة 

 %( فى ىحا االختباروىػ ما يبيغ وجػد معجؿ متػسط في الحكاء .93عمى درجة )
تعميسية : تع تدجيل عالمات متػسصة في القخاءة والشرػص الجانب األكاديسي لمسػاد ال -

الشثخية  وكحا حدشة في الحداب والجراسات االجتساعية ، حيث قاـ الباحث بعسل قائسة 
بالجرجات التقجيخية فى جسيع السػاد الجراسية باإلضافة لإلمالء عمى أداء التمسيحة قاـ 

يذ ليحه التمسيحة فى ضػء بػضع ىحه الجرجات معمع الفرل الحي يقـػ بالتجر 
مالحطات السعمع ألداء التمسيحة ، والتي اتفقت إلى حج كبيخ مع االختبارات التى شبقيا 
الباحث أما بالشدبة الختبار الكتابة اإلمالئية فقج لػحع فى تقجيخات السعمع إنخفاض 

كػف أداء درجات التمسيحة والتى اتفقت أيزا مع القصعة اإلمالئية التى قجميا الباحث لت
 تذخيرية ألداء التمسيحة .

 األدوات الديكهمتخية. -
 (.1956اختبار مرفػفات رافغ إعجاد / جػف رافغ ) -1
( ، وقاـ بتقشيشو كسا 1938اختبار بشجر جذتمط البرخي الحخكي إعجاد / لػريتا بشجر ) -2

 (.1996وكيفا سامي عبجالقػي )
الطػاىخ  –اإلدراؾ الدسعي  –ى الرػتي تصبيق االختبارات مغ إعجاد الباحث ) الػع -3

 المغػية ( .
لي يهضح أداء التمسيحة عمى االختبارات من إعجاد الباحث قبل اوالججول الت

 تظبيق البخنامج وبعج تظبيقو .
 (2ججول )

 (40الطػاىخ المغػية) (40اإلدراؾ الدسعي) (20الػعي الرػتي ) االختبارات



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

411 
 م 0202ـ يناير   الثامنالعدد  -اجمللد الثامن     

https://dapt.journals.ekb.eg 
 

 

 

 21 14 10 قبل تصبيق البخنامج
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كسا يهضح الججول التالي درجات التمسيحة خالل األربعة عذخ جمدة الستعمقة 

 بالبخنامج التجريبي : 
 (3)ججول 

 (10الجرجة الحاصل عمييا الحالة مغ ) الجمدات
 6.5 1جمدة
 8.5 2جمدة
 9.5 3جمدة
 9.5 4جمدة
 9 5جمدة
 8 6جمدة
 10 7جمدة
 10 8جمدة
 8 9جمدة
 9 10جمدة
 8.5 11جمدة
 8.5 12جمدة
 9 13جمدة
 9 14جمدة

 ( 7:  1رسم بياني يهضح درجات الحالة )س . أ ( فى الجمدات من )
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 ويسكن تفديخ الشتائج كسا يمي :

التجريبي السبشى عمى الػعى الرػتي واإلدراؾ الدسعي في  يعدى تأثيخ البخنامج     
 تحديغ كتابة الطػاىخ المغػية لجى التمسيحة إلى ما يمي :

لػعى الرػتي واإلدراؾ الدسعي كاف لو دور فى أف البخنامج التجريبي السبشى عمى ا -1
التشػيغ،)اؿ( الذسدية والقسخية الستسثمة في )السج والسسجود ،تحديغ الطػاىخ اإلمالئية 
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( ، كسا أنو يخاعي التاء السفتػحة  والتاء السخبػشة  والياءوالحخوؼ السترمة بيسا، 
 الدخعة التي تشاسب التمسيح أيًزا .

السحتػى التي تزسشيا البخنامج ، قج أسيست بذكل كبيخ فى األنذصة الخالية مغ  -2
التشػيغ،)اؿ( الستسثمة في )السج والسسجود ،تحدغ التمسيحة فى كتابة الطػاىخ المغػية 

( التاء السفتػحة  والتاء السخبػشة  والياءوالحخوؼ السترمة بيسا، الذسدية والقسخية 
بيا الباحث مع أفخاد العيشة ، كالخسع  باإلضافة لألنذصة الحخة األخخى التي كاف يقـػ

عمى الدبػرة ، استخجاـ السكعبات داخل الفرل فى رسع األشكاؿ ،السذاركة فى تشفيح 
 بعس الػسائل .

استخجاـ الباحث ألساليب التعديد ، وتذجيع أفخاد العيشة ، كاف أكثخ تحفيًدا ، كسا أنو  -3
 .ساعج الباحث عمى إنجاز وإنجاح الجمدات التجريبية 

أيزا ألف البخنامج قجـ محتػى معًجا بذكل جيج يحتػى عمى مجسػعة مغ الجروس  -4
فى القػاعج اإلمالئية ، كاف لو دور فى تشسية ىحه الطػاىخ اإلمالئية لجى عيشة 

 الجراسة بعج تصبيق البخنامج .
كسا أف تجريذ الباحث لسػضػعات ميارات الكتابة اإلمالئية بشفدو ، ومتابعة  -5

تسخار، وتعخؼ السذكالت وتالفييا ، وتقجيع الجعع الالـز لمتمسيحة بسا التصبيق باس
تحتاجو مغ وسائل وأدوات كاف لو أثخ بالغ فى تعخؼ الرعػبات والسذكالت التي 
تػاجو البخنامج ، ومحاولة التغمب عمى تمظ الرعػبات والسذكالت فى بجايتيا ، حتى 

 تمظ السذكالت . ال يتحػؿ مدار البخنامج ، أو يرعب التغمب عمى
شعػر التمسيحة  بأف السحتػى التجريذ الحى يقجـ ليا ، ىػ فى األساس بيغ يجييا  -6

وتػاجيو كل يـػ فى دروسيا العادية فى الفرل الجراسي ، مسا زاد مغ دافعية 
 التمسيحة وحساسيا ، وبحليا قرارى جيجىا لمتعمع .

بعض الجراسات الدابقة ومن ىحه وبحلك تتفق نتائج دراسة الحالة مع نتائج           
 الجراسات :

محسػد دمحم ،  (2008مدعػد أحسج مدعػد) ( ، دراسة2006محسػد سميساف )دراسة     
( ، مايدة 2014( ، دمحم أحسج سميع خراونة )2018ريحاب دمحم )( ، دراسة 2017إماـ )

 ( .2016فاضل )
 
 
 
 
 
 



 صوتً واإلدراك السمعً فً تحسٌن كتابة الظواهر اللغوٌة"برنامج تدرٌبً مبنى على الوعى ال
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 السخاجع 
 السخاجع العخبية .

(.مجى فاعمية بخنامج تجريبي عالجي لرعػبات الكتابة 2000أحسج أحسج عػاد ) -
اإلمالئية لجى التالميح ذوى صعػبات التعمع بالسخحمة االبتجائية . 
مجمة االرشاد الشفدي ، كمية التخبية ، جامعة عيغ شسذ ، السجمج 

 .222 – 157الثامغ ، العجد الثاني عذخ ، 
(.صعػبات الكتابة 2014ـ عثساف)أحسج سيجدمحم ، عبجالخازؽ مختارمحسػد ، صابخ عال -

لجى تالميح السجارس الرجيقة والفتيات وعالجيا باستخجاـ عسمية 
السخاجعة . مجمة كمية التخبية ،جامعة أسيػط ، السجمج الثالثػف ، 

 .36-1العجد الخابع ، 
(. فاعمية التجريب عمى الػعي الفػنػلػجي فى 2016إسالـ صالح الجيغ أحسج سالع ) -

راؾ الدسعي لجى األشفاؿ السكفػفيغ . مجمة البحث تشسية اإلد
العمسي فى التخبية ، جامعة عيغ شسذ ، العجد الدابع عذخ ، 

161-171. 
(:فقو صعػبات التعمع . الصبعة األولى ،القاىخة :دار 2015الديج عبج الحسيج سميساف) -

 الفكخ العخبي.
في السخحمة االبتجائية.  (.الػعي الرػتي وتعميع القخاءة2014خالج سسيخ نديع زوايج) -

مجمة القخاءة والسعخفة ، مرخ ، جامعة عيغ شسذ ، العجد مائة 
 . 216-189وثسانية وأربعػف ، 

(.قرػر السيارات قبل االكاديسية ألشفاؿ الخوضة وصعػبات 2006عادؿ عبجهللا دمحم) -
 التعمع . القاىخة :دار الخشاد.

ى تعميع اإلمالء لتالميح الرف (.بخنامج مقتخح ف2001عمى حدغ أحسج عبجهللا ) -
الخامذ االبتجائي. مجمة القخاءة والسعخفة ، كمية التخبية ،جامعة 

 . 156-114عيغ شسذ، السجمج الخابع ، العجد الخابع ،
.فاعمية التحميل اليجائي في التغمب عمى صعػبات (2016فاشسة الدىخاء سعيج إماـ ) -

"مجمة كمية التخبية في اإلمالء لجى تالميح الرف الداس االبتجائي. 
العمـػ التخبػية ، كمية التخبية ، جامعة عيغ شسذ، السجمج األربعػف 

 .296- 231،العجد الخابع ،
(.صعػبات التعمع األسذ الشطخية والتذخيرية والعالجية 1998فتحي مرصفى الديات) -

 ،الصبعة الثانية. القاىخة : دار الشذخ. 
عقميا ذوو صعػبات التعمع ، الصبعة األولى ،  (.الستفػقػف 2002فتحي مرصفى الديات) -

 القاىخة: دار الشذخ لمجامعات .
صعػبات الكتابة لجى الستعمسيغ  (.2005مجيج ميجي دمحم ، عارؼ محي الجيغ ) -

السبتجئيغ مغ الرغار والكبار في محافطة إب. كمية التخبية ، مجمة 
 . 59-35ابع ، العمـػ الشفدية والتخبػية ، السجمج الدادس ، العجد الخ 
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(.أثخ بخنامج 2018دمحم أحسج خراونة ، فخاس أحسج األحسج ، دمحم عبجربو الخػالجة) -
تجريبي قائع عمى ميارات االدراؾ الدسعي في تحديغ الػعى 

. مجمة الرػتي لجى تالميح صعػبات التعمع في مشصقة عديخ
اني الجراسات التخبػية والشفدية ، جامعة الدمصاف قابػس ، السجمج الث

 .604 – 591عذخ ، العجد الثالث ، 
(.فعالية بخنامج إمالئي باستخجاـ شخيقة االكتذاؼ السػجو 2014دمحم عمى بكخى عيدى ) -

لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي . مجمة البحث العمسي في 
التخبية ، كمية التخبية ، جامعة عيغ شسذ ، السجمج الثاني، العجد 

 .769-735الخامذ عذخ، 
(.فعالية بخنامج باستخجاـ الحاسػب في تشسية ميارات 2015 عمى بكخى عيدى )دمحم -

االمالء لجى تالميح الرف الثالث االبتجائي .مجمة القخاءة والسعخفة 
، كمية التخبية ، جامعة عيغ شسذ ، العجد مائة وخسدة وستػف، 

81 – 164. 
ى التعمع السدشج إلى (. فعالية بخنامج تجريبي قائع عم2017يدخى أحسج سيج عيدى ) -

الجماغ لتشسية الػعى الفػنػلػجي وأثخه عمى الحاكخة الدسعية لجى 
التالميح ذوى العدخ القخائي . السجمة الجولية التخبػية الستخررة ، 

 السجمج الدادس ، العجد األوؿ .
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