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ف فاعلية طريقة فيرنالد متعددة احلواس فـي تنـمية مهارات تعرُّ
الكلمة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم فـي املرحلة االبتدائية(1)
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امللخص: 
 (Fernald Multisensory Method) هدفت هذه الدراسة إىل تعرُّف فاعلية طريقة فرينالد متعددة الحواس
يف تنمية مهارات تعرُّف الكلمة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم. استخدمت الدراسة املنهج التجريبي من خالل 
تصاميم الحالة الواحدة بتطبيق التصميم العكيس (AـBـA) عىل عينة تكونت من 3 تالميذ ملتحقني بالصف 
الثالث يف املرحلة االبتدائية بمدينة الرياض. ولتحقيق أهداف الدراسة أعدَّ الباحثان برنامجاً تدريسياً قائماً عىل 
طريقة فرينالد متعددة الحواس، وبعد تطبيقه أظهرت نتائجه فاعلية هذه الطريقة يف تنمية مهارات تعرُّف 
يف  الكلمات  ببعض  االحتفاظ  من  تمكنوا  التالميذ  أن  إىل  إضافة  التدخل،  مرحلة  يف  التالميذ  هؤالء  لدى  الكلمة 

لت إليها.  مرحلة سحب التدخل. وقدمت الدراسة التوصيات املستندة عىل النتائج التي توصَّ

الكلمات املفتاحية:  طريقة فرينالد متعددة الحواس، مهارات تعرُّف الكلمة، التالميذ ذوو صعوبات التعلم.
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Abstract: 

The study aimed to identify the effectiveness of the Fernald’s multisensory method in 
developing word recognition skills for students with learning disabilities. The study used the 
experimental method through single subject designs by applying reverse design (AـBـA) on a 
sample of 3 students enrolled in the third grade in the elementary stage in Riyadh city. In order 
to achieve the objectives of the study, the researchers prepared a training program based on the 
method of multisensory. The results showed the effectiveness of this method to improve the 
word recognition skills among these students in the intervention phase. In addition the students 
were able to keep some words in the phase of withdrawal intervention. The study made recom-
mendations based on its findings.

Keywords: Fernald’s Multisensory Method, Word Recognition Skills, Pupils with Learning Disabili-
ties.
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املقدمة:
من  القراءة  وتعّد  األساسية،  املراحل  يف  وأهدافه  التعليم  أولويات  أهم  من  القراءة  التالميذ  تعليم  يُعد 
املهارات الرضورية التي يتعّلمها التالميذ يف هذه املرحلة؛ لكونها تشكِّل مطلباً أساسياً لتعّلم املواد األكاديمية 
األخرى يف مراحل التعليم املختلفة؛ ألن التلميذ يف املراحل األساسية األوىل يتعلَّم كيف يقرأ؛ ليتمّكن يف املراحل 
عىل  مؤرشاً  القراءة  وتعد  منصور، 2009).  الغزو،  الرسطاوي،  أخرى (طيبـي،  موضوعات  تعلم  من  الالحقة 
االجتماعية  الجوانب  يف  شخصياتهم  تشكيل  يف  مهمٌّ  جزء  فهي  كّلها،  املجاالت  يف  وتباينهم  التالميذ  قدرات 

ومجاالت الحياة املختلفة (النهدي ومحمود ،2016).

وتعّد مهارة القراءة «عملية منظمة يمكن للفرد من خاللها استخراج املعنى من مادة مطبوعة، حيث 
باألصوات التي تتكون منها هذه املادة، والقدرة عىل فك شفرة الكلمات غري املألوفة  تتطلب هذه العملية وعياً 
بطالقة ؛ ليتسنى للفرد استيعاب ما يقرأ، واستخالص املعاني من املادة» (عبد الهادي والروسان،2009: 20). 
وهذا يُوجب عىل جميع تالميذ املرحلة االبتدائية إتقان هذه املهارة كي يتمكنوا من تعّلم املواد األكاديمية األخرى، 
ومن هؤالء التالميذ ذوو صعوبات التعلم؛ إذ إّن الصعوبة يف مهارة القراءة تشكل إحدى الصعوبات األكاديمية 

التي قد تواجههم. 

وقد أشار (فلترش، ليون، فوتش، بارنز، 2012/2007) إىل أن صعوبة قراءة الكلمات من صور صعوبات 
القراءة التي قد تظهر يف أنماط عدة، كصعوبة نطق الكلمة الواحدة. فالتالميذ بمختلف مستويات حصيلتهم 
اللغوية قد تواجههم كلمات جديدة تحتاج إىل طرق وأساليب تدريسية لتعّلمها (أبونيان ،2001)؛ لذلك ظهرت 
طرٌق عدة لتعليم القراءة بمختلف مهاراتها، منها الطُّرق التي تستخدم أكثر من حاسة يف التدريس، ويجري 
توظيف كّل من حاسة السمع، والبرص، والحركة، واللمس؛ لجعل عملية التعلم أكثر فاعلية (الجهني،2017). 

هو  تعّلم الكلمات  يف  املنطقي  طريقة فرينالد، «وأساسها  الحواس  تعدد  عىل  القائمة  الطرق  أبرز  ومن 
تعليم التلميذ استخدام أكرب عدد ممكن من حواسه؛ ليحصل عىل خربات إضافية، أو إرشادات إضافية يف تعّلم 
ويس 2005 /2007: 556).  كوفمان،  لويد،  التعلُّم (هاالهان،  عملية  يف  بعضها  تكمل  الحواس  ألن  القراءة»؛ 
منظمة  بطريقة  حواس  أربع  طريق  عن  الكاملة  الكلمة  استخدام  عىل  الطريقة  هذه  يف  فرينالد  تعتمد  كما 
من خالل مجموعة من الخطوات، إضافة إىل كونها تعتمد عىل ما لدى التالميذ من مخزون لغوي، واالعتماد 
االستجابات  ُفرص  بزيادة  وذلك  لديهم،  العاطفي  الجانب  بذلك  فُرتاعي  اهتمامهم،  تشّكل  التي  الكلمات  عىل 

الصحيحة (أبونيان،2001) .

الدراسات السابقة:
وقف الباحثان عىل عدد من الدراسات التي تناولت موضوعات عدة مرتبطة بهدف هذه الدراسة،  منها 
الحواس  متعددة  اإلسرتاتيجية  استخدام  فاعلية  إىل  تقيص  هدفت  التي   (2008) والزغلول  البواليز  دراسة 
كإسرتاتيجية يف رفع مستوى الذاكرة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم من الفئة العمرية 9 - 11 عاماً. تكونت 
عينتها من 32 تلميذاً، وأظهرت النتائج أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني متوسط أداء طلبة عينة الدراسة 
وجود  عدم  عن  وكشفت  الحواس،  متعددة  لإلسرتاتيجية  والبعدي  القبيل  االختبار  عىل  التجريبية  املجموعة  يف 
البعدي  االختبار  عىل  التجريبية  املجموعة  يف  الدراسة  عينة  أفراد  أداء  متوسط  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

تُعزى للجنس. 

وهدفت دراسة أخرى لكامبيل، وهيلف، وكوك (Campbell, Helf, Cooke,2008) إىل تعرُّف تأثري إضافة 
تقييم  إىل  إضافة  العالج،  ملقاومي  الرتميز  فك  مهارات  عىل  إضايف  قراءة  برنامج  إىل  الحواس  متعددة  مكونات 
قدرة هؤالء التالميذ عىل تعميم مهارات فك التشفري املكتسبة للنص املرتابط، عن طريق قياس طالقة القراءة 
الشفهية، وتعرُّف الكلمات، وفهم الفقرات. استخدم فيها تصميم الخطوط القاعدية املتعددة عرب 6 مشاركني. 
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وأشارت النتائج إىل زيادة دقة قراءة الكلمات مع التعليم متعدد الحواس، وأن املكّون متعدد الحواس يف الحزمة 
التعليمية كان ناجحاً. 

أما  دراسة عبد الهادي (2009) فهدفت إىل استقصاء فاعلية برنامج تعليمي فردي مستنٍد عىل طريقة 
فرينالد متعدد الحواس يف عالج صعوبات القراءة لتلميذات الصف الثالث والخامس. تكونت عينة الدراسة األوىل 
من 60 تلميذة. ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء برنامج تعليمي فردي مستند عىل طريقة فرينالد 
متعدد الحواس. وأظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية يف املهارات القرائية بشكل عام ويف مهارة 
املفردات والقراءة الجهرية واالستيعاب بني تلميذات املجموعة التجريبية والضابطة يُعزى إىل الربنامج املستند 

(طريقة فرينالد متعدد الحواس).

وتناولت عبيد (Obaid ,2013) تأثري استخدام الطريقة متعددة الحواس لتعليم التالميذ ذوي صعوبات 
الدراسة  عينة  تكونت  األردنية.  الحكومية  املدارس  يف  الرياضيات  يف  السادس  الصف  تالميذ  تحصيل  يف  التعلم 
تجريبيتان،  (مجموعتان  مجموعات  أربع  إىل  تقسيمهم  جرى  السادس،  الصف  تالميذ  من  تلميذاً   117 من 
ُدرِّست  حني  يف  الحواس،  متعددة  الطريقة  باستخدام  التجريبية  املجموعة  ُدرِّست  ضابطتان)،  ومجموعتان 
داللة  ذات  فروقاً  هناك  أن  إىل  الدراسة  نتائج  أشارت  وقد  التقليدي،  املنهج  باستخدام  الضابطة  املجموعة 

إحصائية يف االختبار البعدي بني املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية لصالح املجموعة التجريبية. 

 Magpuri, Paige, Williams, Akins,) وأجرى كلٌّ من ماغبوري، وبيج، ووليامز، وإيكنس، وكامريون
إتقان  عىل  اللغة  لفنون  املتعددة  للحواس  املتزامن  الربنامج  تأثري  معرفة  إىل  هدفت  دراسة   (Cameron,2014
القراءة، وطبقت عىل 39 تلميذاً، ترتاوح أعمارهم بني 7 - 11 مشارًكا يف برنامج القراءة الصيفية. استخدمت 
االختبار؛  وبعد  قبل  ما  ويست WIST(Wilson & Felton, 2004) كتقييم  اختبار  من  األول  اإلصدار  الدراسة 
لقياس مدى تقّدم القراءة يف مجاالت املهارات املحددة لعالقات الرموز الصوتية، ودقة وتلقائية قراءة الكلمات. 
وأشارت النتائج إىل أن التالميذ الذين تلقوا هذا الربنامج التعليمي، أظهروا مكاسب كبرية يف قراءة الكلمات، 

ومعرفة رمز الصوت، وطالقة القراءة الشفهية.

وهدفت الدراسة التي قام بها كرم الدين، وعوض، وقاعود  (2015) إىل الكشف عن مدى فاعلية طريقة 
تلميذاً   20 من  الدراسة  عينة  تكونت  االبتدائية.  املرحلة  أطفال  لدى  الديسلكسيا  مشكلة  لتصحيح  فرينالد 
بني  إحصائية  داللة  ذات  هناك  فروقاً  أن  الدراسة  هذه  نتائج  وأظهرت  االبتدائية.  املرحلة  تالميذ  من  وتلميذة 
متوسط درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة عىل جميع االختبارات بعد تطبيق الطرق الخاصة 
فروقاً  هناك  أن  إىل  إضافة  التجريبية،  املجموعة  لصالح  البعدي  القياس  يف  القرائي  العرس  لتصحيح  بفرينالد 
ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات املجموعة التجريبية عىل جميع االختبارات يف القياس القبيل والبعدي 
لصالح القياس البعدي، ولم تظهر النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات املجموعة الضابطة 

عىل جميع االختبارات يف القياس القبيل والبعدي.

الطريقة  عىل  قائم  تعليمي  برنامج  فاعلية  معرفة  إىل  هدفت  بدراسة  وحسني (2016)  الهدباني  وقام 
املتعددة الحواس لعالج بعض صعوبات اإلمالء لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم. تكونت عينة الدراسة من 
20 تلميذة من تلميذات الصف الرابع والصف الخامس االبتدائي من ذوات صعوبات التعلم يف مدينة الرياض، 
واعتمد الربنامج املطبق عىل طريقة فرينالد متعددة الحواس. وأظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة بني 
املجموعة  لصالح  الربنامج  تطبيق  بعد  الضابطة  املجموعة  درجات  ورتب  التجريبية  املجموعة  درجات  رتب 
التجريبية، إضافة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني رتب درجات التلميذات يف القياس القبيل والقياس 

البعدي بعد تطبيق الربنامج لصالح القياس البعدي. 

املعتمدة  التدريس  إسرتاتيجية  استخدام  أثر  تعرُّف  إىل  هدفت  بدراسة  الجهني  قام  عام (2017)  ويف   
عىل اإلسرتاتيجية متعددة الحواس يف معالجة العرس القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم. تكونت العينة 
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من 5 تالميذ يف املجموعة التجريبية، و5 تالميذ يف املجموعة الضابطة. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً 
دالة إحصائياً بني متوسطي درجات الطلبة يف املجموعتني التجريبية والضابطة عىل مقياس تشخيص مهارات 
القراءة األساسية البعدي تُعزى إىل اإلسرتاتيجية متعددة الحواس، وذلك عىل املجاالت الفرعية للمقياس، وعىل 

الدرجة الكلية، لصالح األفراد من العينة التجريبية. 

وأجرى شليزنجر، وجراي (Schlesinger & Gray,2017 ) دراسة هدفت إىل معرفة ما إذا كان استخدام 
الكلمات،  وهجاء  وقراءة  الصوت،  وإنتاج  الحرف،  اسم  يعزز  الحواس  تعدد  مع  املتزامن  املنظم  اللغة  تدريس 
النمو  ذوي  من  أطفال   6 من  العينة  تكونت  الثاني.  الصف  أطفال  لدى  وذلك  وحده،  املنّظم  اللغة  تدريس  أو 
النموذجي، و5 لديهم ُعرس يف القراءة. وأظهرت النتائج أن التدخل متعدد الحواس لم يوفر ميزة عىل التدخل 
شامالً  عالجيّاً  تأثرياً  التدخلني  من  لكّل  أن  وتبنّي  القراءة،  عرس  أو  النموذجي  النمو  ذوي  للمشرتكني  املنظم 
متغري  باختالف  تختلف  التدخل  تأثريات  أن  من  الرغم  عىل  القراءة،  وعرس  النموذجي  النمو  ذوي  للمشاركني 

النتيجة. 

مشكلة الدراسة:
تعدُّ القراءة مشكلة كبرية يواجهها التالميذ ذوو صعوبات التعلم، حيث تُشري التقديرات إىل أن أكثر من 
%75 من التالميذ ذوي صعوبات التعلم يواجهون صعوبة يف مهارات القراءة املختلفة (أبونيان، 2001). كما 
أشار املعهد الوطني األمريكي للعناية بالطفل إىل أن صعوبة القراءة تعد من أكثر صعوبات التعلم انتشاراً، وأكَّد 

أنها تظهر لدى أكثر من %70 من مجموع تالميذ ذوي صعوبات التعلم (يف: طيبي وآخرون ،2009).

ويختلف هؤالء التالميذ من حيث نوع األساليب املناسبة لهم لتعّلم املهارات؛ ألنهم يمثلون فئًة متباينة 
تظهر لديهم أنماط متعددة من املشكالت والصعوبات. ونظراً لتعدد هذه األنماط تعددت الطرق واإلسرتاتيجيات 
التدريسية التي تساعدهم عىل تعلم املهارات املختلفة، منها طريقة فرينالد متعددة الحواس، وقد أشارت نتائج 
الهادي،  وعبد  والزغلول، 2008؛  والبواليز  وحسني 2016؛  والهدباني  كدراسة (عبيد،2013؛  الدراسات  بعض 
2009) إىل فعاليتها يف تحصيل التالميذ يف الرياضيات، وأثرها يف تحسني بعض صعوبات اإلمالء لدى التلميذات 
ذوات صعوبات التعلم، ورفع مستوى الذاكرة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، ويف املهارات القرائية بشكل 
عام، ومهارة تعرُّف املفردات والقراءة الجهرية واالستيعاب لدى التلميذات. ومن هنا تسعى الدراسة الحالية إىل 
معرفة فاعلية طريقة فرينالد متعددة الحواس يف تنمية مهارات تعرُّف الكلمة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم؛ ” 
كونها تعّد املرحلة األوىل لتعلـم القـراءة“ (املحرج، 2019 :99). وتتحدد مشكلـة الدراسـة بالتساؤل اآلتـي: 
يف  التعلم  صعوبات  ذوي  للتالميذ  الكلمة  تعرُّف  مهارات  تنمية  يف  الحواس  متعددة  فرينالد  طريقة  فاعلية  ما 

املرحلة االبتدائية؟

هدف الدراسة:
تعرُّف  مهارات  تنمية  يف  الحواس  متعددة  فرينالد  طريقة  فاعلية  مدى  تعرُّف  إىل  الدراسة  هذه  تهدف 

الكلمة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية.

أهمية الدراسة:
فرينالد  طريقة  -وهي  التدريسية  الطرق  إحدى  عىل  تركيزها  يف  الدراسة  لهذه  النظرية  األهمية  تربز 
متعددة الحواس- التي تستخدم يف تعليم التالميذ القراءة، وستسهم هذه الدراسة يف تعريف املهتمني بتعليم 
ذوي صعوبات التعلم بهذه الطريقة، ومدى فاعليتها يف تنمية مهارات تعرُّف الكلمة للتالميذ ذوي صعوبات 
التعلم، إضافة إىل أنها ستشكل إضافة علمية إىل املجال النظري ملوضوعها؛ كون الدراسات التي تناولت موضوع 
طريقة فرينالد متعددة الحواس محدودة -حسب علم الباحثني- خاصَة يف العالم العربي. أما األهمية التطبيقية 
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لهذه الدراسة فتظهر من كونها تتناول مدى فعالية هذه الطريقة يف تنمية مهارات تعرُّف الكلمة للتالميذ ذوي 
صعوبات التعلم، وستزود العاملني مع ذوي صعوبات التعلم -سواًء كانوا أولياء أمور أم معلمني- بمعلومات 
واقعية مجرَّبة تتعَلُق بتعليم هؤالء التالميذ القراءة باستخدام طريقة فرينالد متعدد الحواس؛ ليستفيدوا منها 

يف تعليمهم. 

حدود الدراسة:
الحكومية  االبتدائية  حبّـان  ابن  مدرسة  يف  التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  عىل  الدراسة  هذه  ُطبقت 
التابعة إلدارة التعليم بمنطقة الرياض، يف الفصل الدرايس األول من العام 1440 هـ، وجرى تنفيذ الربنامج يف 
غرفة املصادر الخاصة بربنامج صعوبات التعلم باملدرسة ملدة خمسة أسابيع من تاريخ 1440/3/3 هـ إىل 
دقيقة،  بني 40 - 45  الجلسة  مدة  ترتاوح  جلسة،  تلميذ 21  لكلِّ  الجلسات  محصلة  وكانت  هـ،   1440/4/4

تتضمن الخطوط القاعدية، وجلسات التدريب والتدخل.

  مصطلحات الدراسة:
طريقة فيرنالد متعددة احلواس (Fernald Multisensory Method): هي «طريقة لتدريس القراءة، 
يتم فيها استخدام القنوات السمعية، والبرصية، والحركة، واللمس، وتوّظف يف تدريس التالميذ الذين لديهم 
وتأخذ  للتلميذ،  اللغوية  الخربات  وعىل  الكاملة،  الكلمة  عىل  الطريقة  هذه  وتعتمد  القراءة،  يف  شديدة  إعاقات 

الجانب العاطفي يف االعتبار» (أبو نيان ،2001: 198).

ويعرفها الباحثان إجرائيّاً بأنها طريقة تدريس تتكّون من أربع خطوات منظمة، يقوم بإجرائها معلم 
التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف غرفة املصادر، يتم فيها االعتماد عىل أربع قنوات حسية لدى التلميذ، وهي: 
البرص، والسمع، واللمس، والحركة املتمثلة يف الكتابة، بحيث تستخدم تلك الحواس مع بعضها، وفق الرتتيب 
التلميذ  تعليم  عند  وذلك  الدراسة،  هذه  يف  وصفت  التي  املحددة  الطريقة  وبحسب  التدخل،  خطوات  يف  املحدد 
من  التلميذ  ليتمكن  مخصصة؛  ورقة  عىل  مكتوبة  أحرف  من 3-4  مكونة  كلمات  باستخدام  الكلمات  تعرُّف 

التعرُّف عىل الكلمات بدون أخطاء ومن املحاولة األوىل.

تصبح  خاللها  من  التي  األساليب  وتعّلم  الكلمات،  تعرُّف  التلميذ «عىل  قدرة  بها  يقصد  الكلمة:  تعرُّف 
الحروف  وتزاوج  والحروف،  املطبوعة  الكلمات  ترميز  طريق  عن  داللة،  ذات  رموزاً  املعروفة  غري  الكلمات 

والكلمات مع األصوات» (يف: صيّاح، 2019: 239).

ويعرفها الباحثان إجرائيّاً بأنها قدرة التلميذ عىل التعرُّف عىل الكلمات من خالل نطقها بشكل صحيح 
من املحاولة األوىل عند عرضها عليه عىل ورقة الكلمات.

العمليات  من  أكثر  أو  واحدة  يف  «اضطرابات  لديهم  الذين  التالميذ  هم  التعلم:  صعوبات  ذوو  التالميذ 
النفسية األساسية التي تتضمن فهم اللغة املكتوبة أو املنطوقة واستخدامها، واملتمثلة يف املشكالت النمائية 
التعليم، 1437:  أرسية (وزارة  اجتماعية  جوانب  أو  أخرى  بإعاقة  تتعلق  أسباب  إىل  تعود  ال  التي  واألكاديمية 

.(10

ويعرُفهم الباحثان إجرائيّاً بأنهم التالميذ الذين تظهر لديهم صعوبات أكاديمية يف القراءة، غري ناتجة عن 
أي إعاقة أو ظروف أرسية، وأحيلوا إىل برنامج غرفة املصادر، وجرى تشخيصهم وفقاً لالختبارات التشخيصية 

املتبعة يف املدرسة، ووفقاً إلجراءات اإلحالة يف املدرسة.

منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة عىل املنهج التجريبي املتمثل يف تصاميم الحالة الواحدة، ويقصد به املنهج الذي   
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يسعى إىل التحقق من مدى فاعلية تدخل معني أو طريقة تدريس معينة من عدمها، وما إذا كانت هناك عالقة 
تصميم  الباحثان  واستخدم   .(2016 اللطيف،  والعبد  (أباحسني  التابع  واملتغري  املستقل  املتغري  بني  وظيفية 
االنسحاب (A,B,A)، بهدف تعرُّف فاعلية طريقة فرينالد متعددة الحواس يف تنمية مهارات تعرُّف الكلمة لدى 
 ،(A,B) لتصميم املقارنة التالميذ ذوي صعوبات التعلم. ويعد تصميم االنسحاب أو التصميم العكيس امتداداً 
وعادة ما يُستخدم يف تدريس التالميذ. وجرى يف هذه الدراسة إضافة مرحلة ثالثة (A,B,A)، يتم من خاللها 
سينديلر،2004/2016)،  ماهادي،  ويلسون،  (روزنربغ،  املستخدم  التدخل  فاعلية  من  للتأكد  التدخل؛  سحب 
فضالً عن أن إضافة مرحلة ثالثة يف هذا التصميم يمكن أن تحقق إثباتاً للضبط التجريبي، وعن طريق الرجوع 
القياس،  ومشكالت  املشاركني،  سلوك  يف  كالتغري  العوامل،  بعض  من  التأكد  يمكن  القاعدي  الخط  مرحلة  إىل 
بيلينجسيل،  مكدونيل،  (أونيل،  الداخيل  الصدق  يف  تؤثر  قد  بدورها  والتي  االختبارات،  يف  املستخدمة  واألدوات 
جينسن، 2016/2010). تمثّلت (A) يف مرحلة الخط القاعدي، وفيها جرى جمع البيانات الخاصة بالسلوك 
املستهدف قبل التدخل (األداء الحايل للتلميذ)، وتطبيق االختبارات. يف حني تمثلت (B) يف مرحلة التدخل، ويقصد 
بها الربنامج الذي يعتمد عىل طريقة فرينالد لتعلم قراءة الكلمات. وجرى يف هذه املرحلة جمع بيانات التالميذ 
املتعلقة بالتدخل املقدم لهم وتطبيق االختبارات. أما (A) فيقصد به مرحلة الرجوع إىل الخط القاعدي للتأّكد 

من فاعلية التدخل، وإلثبات العالقة الوظيفية بني املتغري املستقل واملتغري التابع.

م تغيرات الدراسة:
املتغري املستقل: طريقة فرينالد متعددة الحواس. 

املتغري التابع: تنمية مهارات تعرُّف الكلمة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم. 

املشاركون فـي الدراسة:
وتكون  الرياض.  بمدينة  االبتدائية  املرحلة  يف  التعلم  صعوبات  لديهم  الذين  التالميذ  الدراسة  شملت 
املشاركني يف الدراسة من ثالثة تالميذ من الصف الثالث امللتحقني بربنامج صعوبات التعلم بمدرسة ابن حبّان 
االبتدائية بمدينة الرياض، والذين وافق أولياء أمورهم عىل االلتحاق بالربنامج، وممن طبق عليهم اختبار الفرز 

الذي جرى إعداده يف هذه الدراسة.

وصف املشاركني يف الدراسة:
جرى اختيار التالميذ من املجتمع األصيل بطريقة قصدية بحسب توافر الرشوط اآلتية:   

وأن  القراءة،  يف  التعلم  صعوبات  برنامج  خدمات  لتلقي  املصادر  بغرفة  امللتحقني  من  التلميذ  يكون  أن 
يوافق ويل أمره عىل ذلك.

أن يكون التلميذ من امللتحقني بالصف الثالث االبتدائي.  −

أن يتقن التلميذ قراءة الحروف الهجائية بحركاتها. −

أن يكون من التالميذ الذين يواجهون صعوبة يف قراءة الكلمات، والذين ُفِرزوا من خالل اختبار الفرز املعّد يف  −
هذه الدراسة.

الذين  املصادر  غرفة  بربنامج  امللتحقني  الثالث  الصف  تالميذ  جميع  عىل  الفرز  اختبار  تطبيق  وجرى   
ون خدمات برنامج صعوبات التعّلم يف املدرسة، وعددهم يف الربنامجني 11 تلميذاً. وبواسطة هذا االختبار  يتلقَّ
تبني أن هناك 7 تالميذ يستطيعون قراءة أكثر من %50 من مجموع الكلمات التي يحتوي عليها االختبار، وأن 
هناك تلميذاً واحداً ال يستطيع قراءة الحروف الهجائية. أما التالميذ اآلخرون فانطبقت عليهم رشوط اختيار 
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العينة، إضافًة إىل تحقيقهم نسبة أقل من %50 يف قراءة الكلمات، وهم:

منصور: يبلغ من العمر 8 سنوات و8 أشهر، يدرس يف الصف الثالث، وترتيبه الثاني بني أفراد أرسته. 
جرى  التعلم.  نحو  جيدة  دافعية  ولديه  جيدة،  بصحة  ويتمتع  جيد،  اقتصادي  مستوى  يف  والديه  مع  يعيش 
التشخيص  وإجراءات  الدراسية،  للسجالت  وفقاً  القراءة  يف  باملتوسطة  صعوبته  وحددت  منصور،  تشخيص 
الرسمية املعتمدة يف املدرسة. التحق بغرفة املصادر عام 1440، وأتقن مهارة قراءة الحروف الهجائية بحركاتها، 

وأجرى اختبار الفرز املعّد يف هذه الدراسة.

راكان: يبلغ من العمر 8 سنوات وشهراً واحداً يدرس يف الصف الثالث، وهو األول بني إخوانه يف الرتتيب. 
نحو  جّداً  جيدة  دافعية  لديه  أن  ويظهر  جيدة،  بصحة  ويتمتع  جيد،  اقتصادي  مستوى  يف  والديه  مع  يعيش 
وإجراءات  الدراسية،  للسجالت  وفقاً  القراءة  يف  باملتوسطة  صعوبته  وحددت  راكان،  تشخيص  جرى  التعلم. 
التشخيص الرسمية املعتمدة يف املدرسة. التحق بغرفة املصادر منذ بداية العام الدرايس 1440 هـ، وقد أتقن 

مهارة قراءة الحروف الهجائية بحركاتها، وأجرى اختبار الفرز املعّد يف هذه الدراسة.

إبراهيم: يبلغ من العمر 8 سنوات و11 شهراً، يدرس يف الصف الثالث، وترتيبه السابع بني إخوانه. يعيش 
مع والديه يف أرسة كبرية، ومستوى اقتصادي جيد، ويتمتع بصحة جيدة، إال أن لديه دافعية أقل نحو التعلم 
الدراسية،  للسجالت  وفقاً  القراءة  يف  باملتوسطة  صعوبته  وحددت  إبراهيم،  تشخيص  جرى  بزميليه.  مقارنة 
وإجراءات التشخيص الرسمية املعتمدة يف املدرسة. التحق بغرفة املصادر منذ بداية العام الدرايس 1440 هـ، 

وأتقن مهارة قراءة الحروف الهجائية بحركاتها، وأجرى اختبار الفرز املعّد يف هذه الدراسة.

أ دوات الدراسة:
اختبار الفرز: قام الباحثان بإعداد اختبار لفرز التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم يف قراءة الكلمات، 
تكون من ثالث مجموعات، تضم كل مجموعة عرش كلمات، مكونة من 3 - 4 أحرف، وجرى اختبار التالميذ 

بهذه املجموعات كاملة.

يف  املقدمة  التدريس  طريقة  إىل  بحاجة  هم  من  وتحديد  التالميذ،  جميع  فحص  إىل  االختبار  هذا  يهدف 
التدخل (هوسب، هوسب، هوويل ،2007 /2013)، وهم التالميذ الذين ال يستطيعون قراءة الكلمات املكونة 
الكلمات  قراءة  نسبة  تتجاوز  الذين  التالميذ  االختبار  هذا  يف  الباحثان  استبعد  وقد  أحرف.  أربعة  إىل  ثالثة  من 

لديهم %50، أو 5 من أصل 10 كلمات.

وتم   - لغتي   - القراءة  منهج  عىل  اعتماداً  الكلمات  تعرُّف  اختبار  إعداد  جرى  الكلمات:  تعرُّف  اختبار 
الكلمات  تكون  أن  مراعاة  مع  هـ،  لعام 1440-1439  األول  الدرايس  الفصل  منهج  من  الكلمات  هذه  اختيار 
مناسبة ملستوى التالميذ، وللتحقق من ذلك قام الباحثان بعرضها عىل بعض أعضاء هيئة التدريس املختصني 
بصعوبات التعلم يف جامعة امللك سعود، وعرضا األداة عىل معلم لغة عربية ومعلم ذوي صعوبات التعلم ممن 

لديهم خربة طويلة يف ميدان التعليم، وتم األخذ بمالحظاتهم وإجراء التعديالت الالزمة عىل األداة.

تحديد مستوى األداء الحايل وقياس مستوى التدخل: تكّون االختبار من نسختني، ُقدمت نسخة للتالميذ؛ 
مستوى  لقياس  األخرى  النسخة  وقدمت  القاعدي،  الخط  مرحلة  أثناء  الحايل  األداء  مستوى  تحديد  بغرض 
التدخل. وتكون هذا االختبار من أربع مجموعات من الكلمات املختلفة، تم عن طريقها اختبار التالميذ وتسجيل 
مستوى  لقياس  أخرى  مرة  االختبار  تطبيق  جرى  التدخل  مرحلة  وأثناء  تلميذ،  لكل  القاعدي  الخط  بيانات 
التدخل املقدم. وطبعت الكلمات عىل ورق مقاس 30×40، كل ورقة وضع فيها مجموعة من الكلمات املكونة 
التصحيح  وتعليمات  اإلرشادات  إىل  إضافة  مخصصة،  جداول  يف  عشوائياً  موزعة  أحرف  أربعة  إىل  ثالثة  من 

الواردة يف نسخة التصحيح الخاصة باملعلم، ودرجة التلميذ، ومعيار األداء املطلوب.
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إجراءات التطبيق:
:A مرحلة اخلط القاعدي

جرى تطبيق جلسات الخط القاعدي عىل التالميذ بشكل منفرد لكل تلميذ، وُقدم لهم اختبار مكون من 
عرش كلمات يف كل جلسة، وُحدد معيار األداء املطلوب بقراءة 8 كلمات من أصل 10 كلمات. ويف هذه الجلسات 

قام الباحثان بقياس مستوى التالميذ دون تقديم التدخل، ثم جمع بيانات الخط القاعدي وتمثيلها بيانياً. 

  (جدول1) الدرجات التي حصل عليها التالميذ يف مرحلة الخط القاعدي األول

الجلسة السادسةالجلسة الخامسةالجلسة الرابعةالجلسة الثالثةالجلسة الثانيةالجلسة األوىلالتلميذ

212211منصور 

221222راكان

010111إبراهيم

:B مرحلة التدخل

     يف مقدمة التدخل قام الباحثان بتهيئة التالميذ، وجذب انتباههم نحو الطريقة الجديدة لتعلم الكلمات، 
الرتكيز  عىل  وتشجيعهم  تساؤالتهم،  عن  واإلجابة  الطريقة،  هذه  لبيان  مبسطة  معلومات  تقديم  إىل  إضافة 
وبذل الجهد؛ لتحقيق االستفادة من التدخل املقدم. بعد ذلك ُدِرب التالميذ عىل طريقة فرينالد متعددة الحواس 
من خالل 3 جلسات تدريبية قبل البدء بتنفيذ الربنامج، وبعد التدريب مبارشًة أُجري اختبار غري رسمي مكون 
من 5 كلمات؛ للتأكد من جاهزية التالميذ للربنامج. بعد ذلك تم تطبيق التدخل عن طريق الربنامج التدرييس 
املعد لهذا الغرض. حيث يطلب من التلميذ يف البداية تحديد الكلمة املراد تعلمها من بني مجموعة الكلمات التي 
تم اختياراها من املنهج، بعد ذلك يتم مناقشة معناها، ثم يتم كتابة الكلمات عىل بطاقة مخصصة. بعد ذلك تم 
تدريس التالميذ بطريقة فرينالد متعددة الحواس، بعدها تم قياس تقدم التالميذ يف هذه املرحلة ويف كلِّ جلسة 

من جلسات التدخل وتمثيلها بيانياً.

 (جدول2) الدرجات التي حصل عليها التالميذ يف مرحلة التدخل (معيار األداء املطلوب 8 من 10).

التلميذ
الجلسة 
األوىل

الجلسة 
الثانية

الجلسة 
الثالثة

الجلسة 
الرابعة

الجلسة 
الخامسة

الجلسة 
السادسة

الجلسة 
السابعة

الجلسة 
الثامنة

الجلسة 
التاسعة

677999789منصور 

79887981010راكان

555898799إبراهيم

خطوات التدخل:

يقوم  بعدها  بيضاء،  بطاقة  عىل  واضح  بشكل  كتابتها  بعد  التلميذ  عىل  الكلمة  عرض  األوىل:  الخطوة 
بتتبعها بإصبعه عن طريق ملسها بهدف تفعيل الحاسة اللمسية لديه، ويقوم املعلم بقراءة الجزء الذي يقوم 
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بلمسه التلميذ بشكل مسموع.

الخطوة الثانية: يقوم التلميذ بالنظر إىل الكلمة املعروضة أمامه ولفظها أثناء النظر إليها، ويكرر هذه 
الخطوة بحسب الحاجة، ثم يقوم بكتابة الكلمة عىل بطاقة مخصصة دون النظر إىل الكلمة. 

الخطوة الثالثة: يكتفي التلميذ بالنظر إىل الكلمة ونطقها مع حذف العنرص الحركي. 

من  بجزء  أو  وجدت،  إن  لديه  معروفة  بكلمة  ومقارنتها  الكلمة  بقراءة  التلميذ  يقوم  الرابعة:  الخطوة 
كلمة معروفة لديه (أبونيان،2001). 

:A مرحلة اخلط القاعدي الثاني

العالقة  وإلثبات  التدخل،  فاعلية  من  للتأكد  أخرى؛  مرة  القاعدي  الخط  إىل  الرجوع  تم  املرحلة  هذه  يف 
الوظيفية بني املتغري املستقل واملتغري التابع، ُطبق يف هذه املرحلة اختبار مكّون من عرش كلمات يف كّل جلسة، 
عىل أن يكون معيار األداء املطلوب قراءة 8 كلمات من أصل 10 كلمات. وجرى يف هذه الجلسات قياس مستوى 

التالميذ دون تقديم التدخل، ثم جمع بيانات الخط القاعدي وتمثيلها بيانياً.

 (جدول 3) الدرجات التي حصل عليها التالميذ يف مرحلة الخط القاعدي الثاني (معيار األداء املطلوب 8 من 10).

الجلسة السادسةالجلسة الخامسةالجلسة الرابعةالجلسة الثالثةالجلسة الثانيةالجلسة األوىلالتلميذ 

775556منصور 

7108788راكان

476966إبراهيم

ات والطرق املستخدمة يف التدخل: الفنيَّ

املعينة  واألساليب  الفنيات  بعض  استُخدمت  مالئم  بشكل  باألنشطة  والقيام  الربنامج  أهداف  لتحقيق 
عىل ذلك، منها: 

التعليمات والتلميحات اللفظية: يقصد بها توضيح املهارة لفظياً للتلميذ؛ للقيام بها وفق الخطوات املناسبة ، مع  −
تقديم التلميحات اللفظية املناسبة.

النمذجة: يقصد بها نمذجة املهارة املراد تعليمها للتلميذ، بعد رشحها وتوضيحها. −

 التعزيز: تم استُخدم االقتصاد الرمزي مع التالميذ املشاركني يف الدراسة، وذلك بتقديم املعززات الثانوية التي تمثلت  −
يف (بطاقات تعزيز) يتم استبدالها فيما بعد بمعززات مادية، وذلك عند إتقان التلميذ املهارة بالشكل املطلوب ونطق 
(8 كلمات من أصل 10). وُروعي عدم تعزيز التلميذ عند قيامه بقطع أجزاء الكلمة، أو عدم قراءة الكلمة كوحدة 

كلية.

قياس دقة التدخل:

يقصد به مدى التزام الباحث بتطبيق خطوات طريقة فرينالد متعددة الحواس تطبيقاً صحيحاً، عن   
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الخطوات  توضح  قائمة  أُعدت  ذلك  ولقياس  واألحمري،2017)،  (العتيبي  كمالحظ  باملعلم  االستعانة  طريق 
ِقبل  من  الخطوات  يف  املتمثل  اإلجرائي  التعريف  مع  التدخل  تنفيذ  توافق  مدى  وتسجيل  للطريقة،  الرئيسة 
املالحظ (أونيل وآخرون، 2016/2010). وجرى قياس دقة التدخل يف %33 من مجموع جلسات التدخل، وذلك 

وفق املعادل اآلتية: 
عدد اخلطوات املطبقة فـي اجللسة الواحدة ÷ العدد الكلي للخطوات ×100.

مستوى  لقياس  العام  املتوسط  وبلغ   ،(100%  -  75%) بني  التدخل  مستوى  قياس  نسبة  وتراوحت 
التدخل (%97) من خالل املعادل اآلتية: 

املجموع الكلي لنسب قياس دقة التدخل ÷ عدد جلسات قياس دقة التدخل.

اتفاق املالحظني:

ُجمعت بيانات االتفاق بني املالحظني يف مرحلة التدخل من خالل مالحظة السلوك (التعرُّف عىل الكلمات    
ونطقها بشكل صحيح، ومن املحاولة األوىل للقراءة) من ِقبل معلم ذوي صعوبات التعلم والباحث، وذلك بعد 
عىل  يحتوي  للمالحظ،  مبسط  دليل  بإعداد  الباحثان  قام  حيث  املالحظات،  إجراء  قبل  املناسب  التدريب  تلقي 
تعريف إجرائي للسلوك املستهدف، عىل أن يقوم املالحظ بمراجعة هذا التعريف، والتدّرب عىل أساليب الرتميز 
الخاصة باملالحظة، بعدها جرى تسجيل بيانات غري رسمية، كنوع من التدريب عىل املالحظة األصلية، بعد ذلك 
قام الباحثان بجمع بيانات اتفاق املالحظني خالل %33 من مجموع جلسات التدخل، وذلك وفق املعادلة اآلتية: 

عدد التوافقات لكل حدث ÷ (العدد الكلي للتوافقات + االختالفات) × 100.

املالحظني  اتفاق  لنسبة  العام  املتوسط  وبلغ  إىل 100%)،  بني (83%  املالحظني  اتفاق  نسبة  وتراوحت 
(%96) من خالل املعادل اآلتية: 

املجموع الكلي لنسب اتفاق املالحظني÷ عدد جلسات اتفاق املالحظني.

الصدق االجتـماعي:

يحققها  التي  النجاح  درجة  تحديد  هو  االجتماعي  بالصدق  الخاصة  البيانات  استخدام  من  الغرض   
التدخل املستخدم (روزنربغ وآخرون،2016/2004). ولتحقيق ذلك أعدَّ الباحثان نموذجاً ُمقدماً ملعلمي القراءة 
يحتوي عىل مجموعة من العبارات املرتبطة بالطريقة املقدمة يف التدخل، إضافة إىل أن هذا النموذج يهدف إىل 
معرفة مدى االستفادة من التدخل املقدم للتالميذ. تكون النموذج من 5 عبارات يقابلها عدد من االستجابات 
التي تعكس درجة املوافقة عىل العبارة (عال، متوسط، منخفض)، ورّكزت العبارات عىل معرفة مدى تحسن 
ن  قراءة التالميذ وكتابتهم للكلمات، ومدى تحسن دافعيتهم نحو القراءة، إضافًة إىل عبارة تعكس مدى تحسُّ
مستوى التالميذ يف مقارنة الكلمات بكلمات معروفة لديهم، وما إذا كان املعلم يرغب يف تطبيق هذه الطريقة 
عىل تالميذ آخرين. وبعد حساب متوسطات االستجابات، كان متوسط نسبة االستجابات (عالياً) بنسبة 77%، 

يف حني بلغ متوسط نسبة االستجابات %23، ولم تظهر يف هذا النموذج استجابات منخفضة.

نتائج الدراسة:

يف  التالميذ  تعرُّف الكلمة لدى  مهارات  تنمية  يف  الحواس  متعددة  طريقة فرينالد  استخدام  فاعلية  ما   
املرحلة االبتدائية؟ .

     بعد تطبيق طريقة فرينالد متعددة الحواس يف تنمية مهارات تعرُّف الكلمات اتضح أنها ذات فاعلية 
املطلوب  األداء  يف  متباينة  مستويات  إىل  الوصول  التالميذ  جميع  واستطاع  التعلم،  صعوبات  ذوي  التالميذ  مع 
لتعرُّف الكلمات، وهو نُطق 8 كلمات بشكل صحيح من أصل 10 كلمات (%80 وأعىل). وفيما يأتي توضيح 
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النتائج لكل تلميذ:

مراحل  يف  عليها (منصور)  حصل  التي  للدرجات  املئوية  النسب  البياني (1)  الرسم  يوضح  منصور:   
الربنامج، وقد اتضح أنه لم يحقق نسبة درجات أعىل من %20 يف مرحلة الخط القاعدي األول، بعدها بدأت 
(الجلسات  والتاسعة  والثامنة  السابعة  الجلسة  ففي  التدخل.  مرحلة  خالل  تدريجياً  تتحسن  درجاته  نسبة 
األوىل يف التدخل) حقق نسبة درجات أعىل من %50، ووصل إىل املعيار املطلوب وهو نطق %80 من الكلمات 
بشكل صحيح، حيث حقق نسبة %90 عىل التوايل يف الجلسة العارشة والحادية عرشة والثانية عرشة، إال أن 
نسبة الدرجات انخفضت يف الجلسة الثالثة عرشة، حيث حصل منصور عىل نسبة %70 من الدرجات؛ وذلك 
يعود إىل توتّر التلميذ ورغبته يف الحصول عىل بطاقة التعزيز. أما يف الجلسة الرابعة عرشة فقد حصل عىل نسبة 
%80 من الدرجات، يف حني وصل إىل %90 يف الجلسة الخامسة عرشة. ويتضح من ذلك أنه حقق مستوى األداء 
األخرى  الجلسات  يف  عن 60 %  األداء  يقل  لم  حني  يف  التدخل،  جلسات  من  يف 55%  الكلمات  لتعرُّف  املطلوب 

للتدخل. 

التدخل،  سحب  بعد  الكلمات  ببعض  احتفظ  أن (منصور)  الثاني  القاعدي  الخط  مرحلة  من  ويظهر   
الجلسة  يف  منصور  حقق  وقد   .(70%  -  50%) بني  الثاني  القاعدي  الخط  يف  الدرجات  نسب  تراوحت  حيث 
عرشة  والتاسعة  عرشة  الثامنة  الجلسة  يف  أما  الدرجات،  من   70% نسبة  عرشة  والسابعة  عرشة  السادسة 
والعرشين فقد نَطق %50 من الكلمات بشكل صحيح، ويف الجلسة األخرية من الخط القاعدي حقق منصور 
نسبة %60. وبهذا يظهر أن منصور استمر يف املحافظة عىل بعض الكلمات املقدمة يف التدخل، ونطقها بشكل 

صحيح بعد سحب التدخل. 
رسم بياني 1

 

راكان: يوضح الرسم البياني (2) النسب املئوية للدرجات التي حصل عليها راكان خالل مراحل الربنامج، 
نسبة  أن  إال  األول،  القاعدي  الخط  مرحلة  يف  من 20%  أعىل  درجات  نسبة  يحقق  لم  أنه  خالله  من  ويتضح 
درجاته بدأت يف التحسن تدريجياً خالل مرحلة التدخل، ففي الجلسة السابعة (الجلسة األوىل يف التدخل) حقق 
%70 من نسبة الدرجات، ويف الجلسة الثامنة حقق نسبة %90 من الدرجات، يف حني حقق %80 يف الجلسة 
أن  إىل  يعود  وذلك  إىل %70؛  الدرجات  نسبة  انخفضت  فقد  عرشة  الحادية  الجلسة  يف  أما  والعارشة.  التاسعة 
عند قراءة بعض الكلمات، ولم يلتزم بكامل تعليمات االختبار. ويف الجلسة الثانية عرشة  التلميذ كان مندفعاً 
حقق %90 من الدرجات، يف حني حقق %80 يف الجلسة الثالثة عرش ؛ أما يف الجلسة الرابعة عرشة والخامسة 
األداء  مستوى  حقق  راكان  أن  يظهر  العرض  هذا  يف  وبالنظر  الدرجات.  نسبة  من   100% حقق  فقد  عرشة 
املطلوب لتعرُّف الكلمات يف 7 جلسات من 9 جلسات، بما يعادل %78 من جلسات التدخل، إضافة إىل أن نسبة 
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الدرجات يف باقي الجلسات لم تقل عن 70%. 

سحب  بعد  الكلمات  بعض  عىل  املحافظة  من  راكان  تمكن  فقد  الثاني  القاعدي  الخط  مرحلة  يف  أما 
التدخل، حيث تراوحت نسب الدرجات يف الخط القاعدي الثاني بني %70 - %100. حقق يف الجلسة السادسة 
الجلسة  يف   % وحقق80  عرشة،  السابعة  الجلسة  يف   100% حقق  حني  يف  الدرجات،  نسبة  من   70% عرشة 
الثامنة عرشة، ويف الجلسة التاسعة عرشة حقق70 %، يف حني حقق يف الجلسة العرشين والحادية والعرشين 
80 %. ويتبني أن راكان تمكَّن من املحافظة عىل بعض الكلمات املقدمة يف التدخل، ونَطقها بشكل صحيح بعد 

سحب التدخل، حيث حقق مستوى األداء املطلوب يف %67 من جلسات الخط القاعدي الثاني. 

رسم بياني 2

إبراهيم: يوضح الرسم البياني (3) النسب املئوية للدرجات التي حصل عليها إبراهيم يف مراحل الربنامج. 
وقد اتضح أنه لم يحقق نسبة درجات أعىل من %10 يف مرحلة الخط القاعدي األول، إضافة إىل أنه لم يستطع 
يف  تدريجياً  تتحسن  إبراهيم  درجات  نسبة  بدأت  بعدها  والثالثة،  األوىل  الجلستني  يف  الكلمات  عىل  يتعرَّف  أن 
مرحلة التدخل، ففي الجلسة السابعة والثامنة والتاسعة (الجلسات الثالث األوىل يف التدخل) حقق %50 من 
نسبة الدرجات، أما يف الجلسة العارشة فحقق %80 من نسبة الدرجات، يف حني حقق %90 يف الجلسة الحادية 
عرشة، ويف الجلسة الثانية عرشة حقق %80 من الدرجات، يف حني حقق %70. يف الجلسة الثالثة عرشة، أما 
يف الجلسة الرابعة عرشة والخامسة عرشة فقد حقق %90 من نسبة الدرجات. وهذا العرض يبنّي أن إبراهيم 

حقق مستوى األداء املطلوب يف %55 من جلسات التدخل، ولم يقل أداؤه عن املتوسط يف الجلسات األخرى.

أما يف مرحلة الخط القاعدي الثاني فقد تمكن من املحافظة عىل بعض الكلمات بعد سحب التدخل، 
وتراوحت نسب الدرجات يف الخط القاعدي الثاني بني %40 -%90، وحقق يف الجلسة السادسة عرشة 40% 
من نسبة الدرجات، يف حني حقق %70 يف الجلسة السابعة عرشة، وحقق%60 يف الجلسة الثامنة عرشة، أما 
يف الجلسة التاسعة عرشة فقد حقق %90، يف حني حقق يف الجلسة العرشين والحادية والعرشين %60، وهذا 
العرض يُظهر أن إبراهيم تمكَّن من املحافظة عىل بعض الكلمات املقدَّمة يف التدخل، ونَطقها بشكل صحيح 
ويف  الثاني،  القاعدي  الخط  من  جلسات  خمس  يف  وأعىل  املتوسط 50%  فوق  أداؤه  وبلغ  التدخل.  سحب  بعد 

جلسة واحدة حقق %40 من الدرجات.
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رسم بياني 3

مناقشة النتائج: 

مهارات  تنمية  يف  الحواس  متعددة  فرينالد  طريقة  فاعلية  عىل  التعرف  إىل  الحالية  الدراسة  هدفت   
تعرُّف الكلمة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم، وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية هذه الطريقة يف تنمية مهارات 
تعرُّف الكلمة لدى هؤالء التالميذ؛ إذ أظهر جميع التالميذ املشاركون تحسناً يف مهارة تعرُّف الكلمة، وتمّكنوا 
بمستويات متباينة من تحقيق النسبة املطلوبة يف األداء، وهو قراءة %80 وأعىل من الكلمات.  ويمكن تفسري 
ذلك يف ضوء الخطوات املتبعة يف طريقة فرينالد متعددة الحواس، حيث يتم فيها توظيف قنوات حسية متعددة، 
وعدم االعتماد عىل قناة حسية واحدة يف تعّلم القراءة، إضافة إىل أن هذه الطريقة تعتمد عىل املخزون اللغوي 
لدى التلميذ، وذلك من خالل استخدام الكلمات من كتاب القراءة امُلعتمد يف املدرسة، وفيها يُطلب من التلميذ يف 
البداية تحديد الكلمة املراد تعّلمها من بني مجموعة الكلمات، بعد ذلك يتم مناقشة معناها. وهي بذلك تُراعي 
طيبي،  (الرسطاوي،  الكلمات  لنطق  الصحيحة  االستجابات  زيادة  خالل  من  التالميذ  لدى  العاطفي  الجانب 
الغزو، منصور،2009؛ أبو نيان، 2001). وظهر أن تدريب التالميذ عىل طريقة فرينالد وفق خطواتها املتسلسلة 
قبل تنفيذ التدخل كان له أثر إيجابي يف تطبيقها أثناء جلسات التدخل. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 
دراسة (عبد الهادي، 2009) وهو أن هناك تحسناً يف مهارة قراءة املفردات يعزى إىل الربنامج املستند إىل طريقة 
وقاعود  وعوض،  الدين،  (كرم  دراسة  نتائج  مع  منسجمة  النتيجة  هذه  تأتي  كما  الحواس.  متعددة  فرينالد 

،2015) التي توصلت إىل فعالية طريقة فرينالد يف عالج وتصحيح العرس القرائي يف مهارات القراءة.

الكلمات  ببعض  االحتفاظ  عىل  قدرة  لديهم  الثاني  القاعدي  الخط  مرحلة  يف  التالميذ  جميع  أن  وتبني 
مستوى  وكان  زميليه،  بني  األعىل  راكان  مستوى  كان  إذ  متباين؛  بشكل  وذلك  التدخل،  سحب  بعد  وتذكرها 
إبراهيم األقل. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (البواليز والزغلول، 2008) التي توصلت إىل أن استخدام 
اإلسرتاتيجية متعددة الحواس يف رفع مستوى الذاكرة كان فاعًال مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم من الفئة 

العمرية 9 - 11 سنة.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك عالقة وظيفية إيجابية بني الطريقة املقدَّمة يف التدخل وتنمية   
مهارات تعرُّف الكلمة للتالميذ، إضافة إىل أن التالميذ أظهروا مستويات متباينة يف تعرُّف الكلمة، ويرجع ذلك إىل 
تباين الفروق الفردية بينهم، كما أظهر التالميذ مستويات متباينة يف مستوى الدافعية، واالستجابة للتعزيز، 
نُطق  نسبة  يف  أعىل  مستوى  راكان  أظهر  حيث  التدريس؛  أثناء  للمعلم  منتبهاً  التلميذ  فيه  يبقى  الذي  والوقت 
منصور  حقق  حني  يف  التدخل،  جلسات  من  يف 78%  املطلوب  األداء  مستوى  وحقق  صحيح،  بشكل  الكلمات 
يف  التالميذ  مستويات  تباين  إىل  ذلك  ويرجع  التدخل؛  جلسات  من   55% يف  املطلوب  األداء  مستوى  وإبراهيم 
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الدافعية واالستجابة للتعزيز، فمستوى الدافعية واالستجابة نحو التعزيز كان أعىل عند راكان مقارنة بزميليه.
توصيات الدراسة:

يف ضوء النتائج الحالية يويص الباحثان باآلتي:
تدريسيهم،  − يف  العلمية  األدلة  عىل  املبنية  التدريسية  الطرق  تطبيق  عىل  التعلم  صعوبات  معلمي  حفز  رضورة 

ن املستوى األكاديمي للتالميذ.  كالطريقة املتعددة الحواس؛ ألنها أثبتت جدواها يف هذه الدراسة، وأسهمت يف تحسُّ
لالسرتاتيجيات  − الفاعل  التطبيق  من  وتمكينهم  لتدريبهم،  للمعلمني؛  تدريبية  ودروات  عمل  ورش  إقامة  أهمية 

التدريسية التي أثبتت فاعليتها علمياً مع التالميذ ذوي صعوبات تعلم.
إجراء دراسات تجريبية، تتناول فاعلية الطريقة متعددة الحواس مع موضوعات أخرى، مثل: قراءة النصوص، أو  −

اإلمالء. 
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