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  تعلیم اإلمالء القائم على التعلم المدمج 
  لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة ذوي صعوبات التعلم

  مقدمة 
مالء من المشـكالت اللغویـة المهمـة التـي تواجـه التالمیـذ ذوي تعد صعوبات اإل

 ،صـــعوبات الـــتعلم، بـــل لـــدى نظـــرائهم العـــادیین أیضـــا، وهـــذه المشـــكلة لیســـت خفیـــة
ولــذلك تــرى الشــكوى مــن شــیوع األخطــاء اإلمالئیــة لــدى معظــم الدارســین، وخاصــة 

اإلمالئیـة   والتي یحتاج عالجها إلـي التعـرف علـى صـعوبات الكتابـة ،الناشئین منهم
 )١٦١: ٢٠٠٠من اجل مواجهتها والتغلب علیها(أحمد عواد، 

وتزداد الصعوبة في الكتابـة اإلمالئیـة لـدى التالمیـذ ذوي صـعوبات الـتعلم نظـرا 
ألنهــم فئــة خاصــة تحتــاج إلــى رعایــة ومعاملــة خاصــة عــن زمالئهــم العــادیین، وقــد 

ي صــــعوبات تعلــــم ) فــــي مالحظــــة إكلینیكیــــة أن األطفــــال ذو (Boder,1971أشــــار 
)%مـن مفـرادات العمـر الزمنــي أو ٣٠: ٢٠الكتابـة ال یسـتطیعون تهجـي أكثـر مــن (

الصـــف الدراســـي الـــذي ینتمـــون إلیـــه علـــى نحـــو صـــحیح، بینمـــا األطفـــال العـــادیین 
)%من مفرادات العمر الزمني والصف الدراسـي الـذي ١٠٠: ٧٠یمكنهم تهجي من(

ات التهجئــة مـن مشــكالت الــذاكرة ینتمـون إلیــه علـي نحــو صـحیح. كمــا تنشــأ صـعوب
، والتمییـــز Auditory memory، والــذاكرة الســمعیة Visual memoryالبصــریة 

  .Motor skillsالسمعي والبصري والمهارات الحركیة. 
وقــد أكــد علــى هــذه الظــاهرة دراســات كثیــرة أجریــت علــى المتعلمــین مــن جمیــع 

مـن المتعلمـین العـادیین  )ة والجامعیـةعدادیة والثانویالمراحل التعلیمیة(اإلبتدائیة واإل
شــــارة نتــــائج هــــذه الدراســــات إلــــي وجــــود ضــــعف لــــدى  أو ذوي صــــعوبات الــــتعلم، وإ

& ٢٠٠٨المتعلمین في المهارات اإلمالئیة ومـن هـذه الدراسـات (دراسـة رانیـا رفعـت 
& ودراســة محمــد  ٢٠٠٣& دراســة كمــال عــوض  ٢٠٠٦دراســة نجــالء أبــو المجــد 

 ,Whiting& ودراســـة وایتـــنج  ٢٠٠١ثریـــا محجـــوب  & ودراســـة٢٠٠٢الظفیـــري 
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)األمـــر الـــذي یـــدعو إلـــي إجـــراء المزیـــد مـــن الدراســـات لتحدیـــد حجـــم الظـــاهرة 2000
 سعیا إلیجاد الحلول المناسبة للعالج.  ،وتشخیص أسبابها

 مفهوم الصعوبات اإلمالئیة

  إلمالءأوال: مفهوم ا
ضـــوعه الكلمــــات ) بأنهــــا "نظـــام لغـــوي مو ٢٢٣: ٢٠٠٤یعرفهـــا حســـن شـــحاتة(

التــــي یجــــب وصــــلها، والتــــي یجــــب فصــــلها، والحــــروف التــــي تــــزاد والتــــي تحــــذف، 
ـــــــث وتاؤه،وعالمـــــــات  ـــــــة وهـــــــاء التأنی ـــــــف اللین ـــــــة، واألل والهمـــــــزات بأنواعهـــــــا المختلف
ـــــــه، والمــــــــد بأنواعـــــــــه، وقلــــــــب الحركــــــــات الــــــــثالث، إبـــــــــدال  الترقیم،والتنــــــــوین بأنوعـ

لتعریفــات التــي ال مجــال للحــدیث الحــروف،والالم الشمســیة والقمریــة". وغیرهــا مــن ا
) نظـــرا ألنـــه یتفـــق مـــع ٢٠٠٤عنهـــا، وســـوف تتبنـــى الباحثـــة تعریـــف حســـن شـــحاتة(

هــدف الدراســة الحــالى فــي ســرد مهــارات اإلمــالء التــي هــي موضــوع الدراســة حیــث 
یقــوم تهــدف الدراســة إلــى تحســین مهــارات اإلمــالء لــدى تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة 

  ذوي صعوبات التعلم. 
  یا: مفهوم صعوبات اإلمالءثان

) الصــــعوبات اإلمالئیـــة بأنهــــا "كـــل مــــا ٩: ٢٠٠٧و المكـــارم( بــــإیمـــان أ هـــاتعرف
یعــوق الدارســین (الصــف الثــاني اإلعــدادي)عن الــتمكن مــن مهــارات رســم الكلمــات 

وقــد سـاعد انتشــار  .العربیـة رسـما دقیقــا سـلیما بالطریقـة التــي اتفـق علیهــا أهـل اللغـة
لـــي اعتبارهـــا ظـــاهرة تســـتحق التوقـــف علیهـــا ومعرفـــة أبعادهـــا، األخطـــاء اإلمالئیـــة إ

بغیـة تحدیــد أسـبابها، وتقــدیم البـرامج العالجیــة المناسـبة لهــا، وخاصـة بالنســبة لعینــة 
مـــن التالمیـــذ یحتـــاجون إلـــي مزیـــد مـــن الرعایـــة التربویـــة، وهـــم فئـــة ذوي صـــعوبات 

    التعلم.
یــة بأنهــا "ضــعف قــدرة )الصــعوبة اإلمالئ٧٤: ٢٠٠٨بینمــا تعــرف رانیــا رفعــت (

التالمیـذ علـى توظیـف قواعـد اإلمالئیـة فـي الكتابـة الصـحیحة، كمـا انـه ذلـك الخطــأ 
الكلمات،مثـــل: زیـــادة أو نقـــص حـــرف مـــن حـــروف الكلمـــة،  الـــذي یكـــون فـــي إمـــالء
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بــدال الحــروف، وقلــب الحركــات إلــي حــرف مــن  والفصــل والوصــل بــین الكلمــات، وإ
الكلمـــة فـــي ذهـــن التلمیـــذ (العـــادي  جـــنس حركتهـــا، ســـبب ذلـــك عـــدم وضـــوح صـــورة

أوذوي صعوبات التعلم )، فیكتبها خطا وبالتالي یسبب له عائقـا أمامـه فـي مواصـلة 
دراســته،وانتقاله إلــي مرحلــة تالیــة، وبالتــالي یتخلــف فــي المــواد الدراســیة، كمــا یســبب 

  للقارئ متاعب كثیرة.
  :أسباب صعوبات اإلمالء

ولكـــن أهمهـــا تلـــك المتعلقـــة  ء متعـــددة،صـــعوبات اإلمـــاللإن األســـباب المؤدیـــة 
  بالمتعلم وببرامجه وببیئته المدرسیة، وهي كما یلي:

 عوامل ترجع إلي التلمیذ وتنقسم إلي:  
أســـباب فســـیولوجیة:  یفتقـــر التلمیـــذ ذوي صـــعوبات الـــتعلم إلـــي القـــدرة علـــى  .١

دراك المسافات والعالقـات بـین  التآزرالحسحركي،واستخدام الید واألصابع، وإ
ــــــي التعــــــب وضــــــعف الحــــــواس،  حــــــروف والرمــــــوزال ــــــل ف والكلمــــــات. وتتمث

وانخفـاض مسـتوى الــذكاء، وضـعف المالحظــة البصـریة، وعــدم القـدرة علــى 
التــذكر، وعــدم االتســاق الحركــي، والخلــل فــي لخــاء المــخ، وضــعف القــراءة 

   ، وغیرها.والسمع

وعـدم أسباب نفسیة: وتتمثل في خوف التلمیذ من الكتابة الخاطئـة للكلمـات، .٢
االســـتقرار االنفعـــالي، والتـــردد فـــي كتابـــة الكلمـــات، وعـــدم ثقـــة التلمیـــذ فیمـــا 
یكتبـــه أي عـــدم الثقـــة بـــالنفس، والخـــوف مـــن الفشـــل، وســـرعة التعـــب التـــي 
تـــالزم لتلمیــــذ وعـــدم اكتــــراث المعلـــم لــــه ووصـــفه بالكســــل واإلهمال.(محمــــد 

: ٢٠٠٠،أحمـــد عـــواد؛  ٣١:١٩٩٥حســـن شـــحاته ؛ ٥٣٢: ١٩٩٨ســـمك، 
١٦٤.( 

أســـــباب انفعالیـــــة دافعیـــــة: أشـــــارت الدراســـــات والبحـــــوث إلـــــي أن اضـــــطراب .٣
الجهــاز العصـــبي المركــزي، واضـــطراب بعــض الوظـــائف النفســیة العصـــبیة 
لدى ذوي صعوبات التعلم، هـذه االضـطرابات تتـرك بصـمات علـى النـواحي 



  أ. سمیرة سعید  تعلیم اإلمالء القائم على التعلم المدمج لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة ذوي صعوبات التعلم
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٢٨ 

، ومحبطـــا، ویمیـــل إلـــي االنســـحاب  االنفعالیــة الدافعیـــة فیبـــدو التلمیـــذ مكتئبــًا
قــــف التنـــــافس التحصــــیلي القــــائم علـــــى اســــتخدام الكتابــــة والتعبیـــــر مــــن موا

  )٤٩٧: ١٩٩٨الكتابي والتهجئة (فتحي الزیات، 
  وتتمثــل فــي اآلتي:إهمــال المعلــم فــي إشــرافه علــى  متعلقــة ببــرامج التعلــیمعوامــل

ــــم للتغذیــــة  ــــذ وســــوء طــــرق تدریســــه المســــتخدمة، وعــــدم تقــــدیم المعل التالمی
الكتـــابي، وعـــدم اســـتخدام المعلـــم لنمـــاذج  الراجعـــة فـــي وقـــت حـــدوث الخطـــأ

   )١١٢:٢٠٠٩توضیحیة لمهارات الكتابة المختلفة.(عبدالرحمن بدیوي،

  إن معانــاة المــتعلم مـــن عجــز أو قصــور فـــي متعلقـــة بالبیئــة المحیطـــة: عوامــل
المهـــــارات اإلجتماعیـــــة وفـــــي التعامـــــل مـــــع اآلخـــــرین وعجـــــزه فـــــي الســـــلوك 

، كمــــا أن الضــــغوط األســــریة ومــــا االجتمــــاعي  یــــؤثر علــــى أدائــــه الكتــــابي
وكــذلك أخطــاء  ،یترتـب علیهــا مـن عــدم اســتقرار انفعـالي تــؤثر هــي اآلخـرى

المعلمین المتكررة في الكتابة داخل حجرو الدراسـة وتـأثر التالمیـذ بهـا هـي 
  اآلخرى لها تأثیر بالغ على أداء التلمیذ الكتابي.

  مظاهر صعوبات المهارات اإلمالئیة
فــي كتابــات التالمیـذ الــذین لــدیهم صـعوبات تعلــم، ومــن هنـاك خصــائص تظهـر 

أهـم هـذه المظـاهر عـدم القـدرة علـى كتابـة الكلمـات شـائعة السـتخدام و وعـدم القـدرة 
باإلضــافة إلــي  ،علــى تمییــز األصــوات والحــروف المتشــابهة فــي النطــق أو الكتابــة

ل أو حــــذف بعــــض حــــروف الكلمــــة أثنــــاء الكتابــــة اإلمالئیــــة أو إضــــافتها أو اإلبــــدا
)، و تتمثــــل الصــــعوبات اإلمالئیــــة الشــــائعة ٢: ٢٠٠٨التكرار.(إبــــراهیم أبــــو نیــــان، 

  لدى التالمیذ العادیین أو ذوي صعوبات التعلم في:
عـــــدم التمییـــــز بـــــین الحــــروف المتقاربـــــة فـــــي المخـــــرج مثـــــل (ت/د)،  الخلــــط، أو  .١

  (ذ/ز)، (س/ص).
(ت/ث)، (س/ش)، الخلط وعدم التمییز بین الحروف المتشابهة فـي الشـكل مثـل  .٢

  (ص/ض).
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  الجر أو السر).-ساعة)،(الجسر–حذف بعض حروف الكلمة (سماعة    .٣
الخلـــط بـــین الــــالم الشمســـیة والقمریـــة؛ فكثیــــرا مـــا یخطـــئ التلمیــــذ بـــین الكلمــــات   .٤

المحــالة بــالالم الشمســیة مثــل (الشــمس، الثــأر، التــین)، والكلمــات المحــالة بــالالم 
  القمریة مثل (القمر، الحب، العهد).

الخطأ في كتابة بعـض الكلمـات؛ نتیجـة لصـعوبة تلـك الكلمـات، وتعقـدها، وكثـر   .٥
 ،التأویالت المتعلقة بها، ومن أمثلة هذه القواعـد: رسـم الهمـزة أوال، ووسـطا، وأخـرا

رســم األلــف اللینــة أخیــرا واخــتالف كتابتهــا عــن نطقهــا فــي بعــض األحیــان، أو  أو
همــا، أو كتابــة الحــروف التــي یجــب أن رســم التــاء المفتوحــة والمربوطــة والخلــط بین

 تحذف أو تزاد اصطالحیا، وغیرها.

األخطــاء الناتجــة مــن التــداخل اللغــوي بــین العامیــة والفصــحى؛ ممــا یــؤدي إلــي   .٦
ــــب القــــاف ألفــــا(القمر –اســــتعماالت بعــــض الحــــروف بطریقــــة غیــــر صــــائبة، فتقل

ــــاء (كثیــــر األمــــر)، ــــاء ت ــــب الث ــــان –وتقل ــــان) وغیرها(رضــــا –كتیر)(ثعب مســــعد  تعب
 )٧٤٣- ٧٤٢: ٢٠٠٧وهویدا الحسیني، 

)، ٢٠٠٣)، ســعید الفــي (٢٠٠٦وقــد ذكــرت دراســة كــال مــن نجــالء أبــو المجــد(
) أن ١٩٧٨)، حسـن شـحاتة(١٩٩٩)، راشد محمد أبو صـواوین(٢٠٠٠أحمد عواد(

هناك مهارات لإلمالء في كل صف دراسي بالمرحلة اإلبتدائیة واإلعدادیـة كثیـرا مـا 
هـــا، وبالتـــالي فیجـــب أن یشـــتمل علیهـــا برنـــامج تـــدریس المهـــارات یخطـــأ التالمیـــذ فی

اإلمالئیــة للتالمیـــذ نظــرا لضـــعف التالمیــذ فیهـــا، ویمكــن إجمـــال هــذه المهـــارات فـــي 
النقـــاط التالیـــة: كتابـــة التـــاء المفتوحـــة والمربوطـــة والهـــاء، كتابـــة الهمـــزات بأنواعهـــا 

ســرة، والتفرقــة بــین األنــواع المختلفــة، كتابــة الحركــات األولیــة: الفتحــة والضــمة والك
وكتابــــة  واو الجمــــع، واو الجماعـــة)، الفعـــل المضـــارع، المختلفـــة لحـــرف الــــواو (واو

الحــــروف التـــــي یجـــــب أن تحـــــذف أو تــــزاد اصـــــطالحیا، وكتابـــــة الكلمـــــات النوعیـــــة 
ـــــرقیم، والحـــــذف، والفواصـــــل،  ـــــالمواد الدراســـــیة، واســـــتخدام عالمـــــات الت ــــة ب المرتبطـ

 لحروف المتشابهة، وغیرها.والتعجب، والتمییز بین ا
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ونظــرًا لتعــدد األخطــاء اإلمالئیــة وكثــرة الصــعوبات التــي یواجههــا التالمیــذ فــي 
الكتابـــة اإلمالئیـــة كـــان البـــد مـــن تحدیـــد أســـس ســـلیمة لمعالجـــة األخطـــاء اإلمالئیـــة 

  ومحاولة التغلب علیها كما یلي:
  أسس معالجة األخطاء اإلمالئیة:

ب أن تراعـى لعـالج الصـعوبات اإلمالئیـة، هناك مجموعة من األسس التـي یجـ
  وهى:

ضــرورة الوقــوف علــى مــا یصــدر مــن مجمــع اللغــة العربیــة مــن قــرارات تتصــل  .١
  بقواعد اإلمالء.

یقظـة المعلـم لكتابــات التالمیـذ ســوا العـادیین أو ذوي صــعوبات الكتابـة والتعــرف  .٢
حتـى ال على األخطاء الجماعیة الشائعة، وكذلك الفردیة واإلسراع في تصـحیحها 

  یصعب عالج الخطأ بعد فوات األوان.
اعتبار تصحیح األخطاء اإلمالئیة مسـؤولیة معلـم اللغـة العربیـة ومعلمـي المـواد  .٣

  الدراسیة.
االهتمام بالتدریب على كتابـة الكلمـات بطریقـة صـحیحة بعـد الـتمكن مـن تجریـد  .٤

ــــى مجــــرد محاكــــاة  حــــروف الهجــــاء جمیعــــًا والتعــــرف علیهــــا وعــــدم االقتصــــار عل
حــروف واأللفــاظ، وذلــك یســاعد التلمیــذ فیمــا بعــد علــى ســرعة رســم الكلمــات مــن ال

  الذاكرة بطریقة صحیحة.
وقــوع العــین علــى اللفــظ الصــحیح كثیــرًا مــا یســاعد علــى صــحة رســمه، فاختیــار  .٥

القطعـــة اإلمالئیـــة مـــن كتـــاب القـــراءة المقـــرر علـــى التالمیـــذ بعـــد قراءتهـــا بإمعـــان 
 .یسهل عملیة رسم كلماتها صحیحاً 

فهم معاني الكلمات والجمـل یسـاعد علـى تـذكر أشـكالها ورسـمها رسـما صـحیحًا  .٦
ومــن ثــم یجــب علــى المعلــم أن یضــع فــي اعتبــاره حســن تفهــم التالمیــذ لمــا یــدربهم 

  على كتابته من لفظ وعبارة.
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القیــام بتــدریب المعلمــین علــى أفضــل طــرق تــدریس اإلمــالء التــي یجــب اتباعهــا  .٧
  للنهوض بمستوى التالمیذ.

شــجیع التالمیــذ علــى متابعــة األخطــاء الشــائعة فــي الصــحف والكتــب وكــل مــا ت .٨
ــــوا هــــذه األخطــــاء موضــــع نقــــاش  ــــتهم مــــن اإلعالنــــات، وأن یجعل ــــه أعین تقــــع علی

  وتطبیق.
تقویـــة الـــروابط بـــین النحـــو واإلمـــالء فیمـــا یتمثـــل هـــذا الـــربط: كمواضـــع الحـــذف  .٩

هـــذین النــوعیین تـــرتبط والزیــادة وهمزتــي الوصـــل والقطــع، فالقواعـــد اإلمالئیــة فــي 
  ارتباطًا وثیقًا بعدة قواعد ومصطلحات نحویة.

شـــعار أولیـــاء األمـــور بأهمیـــة متابعـــة أبنـــاءهم  .١٠ ضـــرورة ربـــط المدرســـة بالبیئـــة وإ
ویكون ذلك بتوجیه التقاریر التي تبین مدى تقدم التلمیذ في تعلمـه بشـكل عـام فـي 

  القراءة.
لــذین یعــانون مــن أمــراض خاصــة االهتمــام بالتالمیــذ ضــعاف النظــر والســمع وا .١١

  بالنمو الجسمي الذي یؤدى  إلي عدم االستقرار النفسي والتقدم الفكري.
التركیز على القراءة والكتابة ألنهما أساسان تعلیم اإلمالء وبخاصـة أن مرحلـة  .١٢

تحلیل الجمل إلي كلمات ثم تحلیل الكلمات إلي حروف مـن العوامـل التـي تسـاعد 
  الطفل على التهجي.

ن تدرس قواعد اإلمالء تدریجیًا وبالطریقـة االسـتنباطیة وذلـك بـأن یعـد المعلـم أ .١٣
طائفة من الجمل والعبارات الجیدة ثم یقوم التالمیذ باسـتخالص القاعـدة اإلمالئیـة 

  منها ثم تدریب التالمیذ علیها بكتابتها في كراستهم الخاصة باإلمالء.
حیث الجلسة الصـحیحة، والدقـة أن یتعلم التلمیذ أصول الكتابة الصحیحة من  .١٤

ثنــاء إبــراهیم،  ؛١٤١ -١٤٠: ١٩٨٦والنظافــة والترتیــب والنظــام. (حســن شــحاتة،
١٧١- ١٧٠: ٢٠٠١( 
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 التكامل بین التقنیة واللغة ومهاراتها المختلفة وبخاصة المهارات اإلمالئیة:

ـــــر مـــــن كتابـــــات  ـــــك كثی ـــــة واللغـــــة، ویؤكـــــد ذل ـــــین التقنی ـــــائم بالفعـــــل ب التكامـــــل ق
وكثیــر مــن الدراســات والبحــوث التــي أجریــت فــي الســنوات األخیــرة فــي  ین،المختصــ

مجــال اللغــات عامــة، ومنهـــا اللغــة العربیــة، واســتخدمت العدیـــد مــن أنمــاط التقنیـــة، 
ومــن أهـــم مظـــاهر التقنیـــة المختلفـــة فـــي بعـــدیها المـــادي والفكـــري فـــي تـــدریس اللغـــة 

ســواء كانــت هــذه التقنیــة فــي عامــة والكتابــة بصــفة خاصــة لتنمیــة مهاراتهــا المختلفــة 
شــــكلها البســــیط كالســــبورات، والصــــور، والرســــوم، أو المتطــــورة كــــاألجهزة التعلیمیــــة 
مثـــل: التلیفزیـــون، والحاســـب اآللـــي، واإلنترنـــت، أو اســـتخدام اســـتراتیجیات تدریســـیة 
حدیثــة مثــل: الحقائــب التعلیمیــة، والمنظمــات المتقدمــة، والــتعلم اإللكترونــي، والــتعلم 

  والتعلیم التعاوني، والتعلم حتى اإلتقان، وغیر ذلك. المدمج،
كمـا كانـت "هنـاك محــاوالت عدیـدة السـتخدام التقنیـة الحدیثــة فـي تنمیـة مهــارات 
الكتابــة العربیـــة عامـــة ومهـــارات اإلمـــالء خاصـــة، منهـــا علـــى ســـبیل المثـــال (دراســـة 

 ,Berninger, et. alن یدراســـة بیرنینجـــر وآخـــر  )،٢٠٠٨رانیـــا رفعـــت مـــدكور(

حیــث اســـتخدمت تلـــك  Van & Reitsma,(2000)، دراســة فـــان وریتســما(1998)
ویــرى الغریــب  ،الدراســات بــرامج كمبیوتریــة لتحســین ومعالجــة الصــعوبات االمالئیــة

أن الكمبیوتر أداة هامة لتطویر الكتابة عند التالمیـذ لمـا یـوفره  )٦٢:  ٢٠٠١زاهر(
یث أن اســتخدامه یجعــل كتابــات مــن الدقــة والســرعة والســهولة والراحــة لمســتخدمه،ح

التالمیـــذ أفضـــل،ألنهم یكتبـــون كلمـــات أكثـــر وأســـر مـــن الطـــالب الـــذین یســـتخدمون 
الورقــة والقلــم فضــال عــن تنــوع أشــكال وتنســیقات الكتابــة بــالكمبیوتر وتنفیــذ الطــالب 
والتالمیـــذ لعملیـــة مراجعـــة الكتابـــة بشـــكل أیســـرمما یمـــنح المـــتعلم اإلثـــارة والتشــــویق 

وهنـاك مـن یشـیر الـى فوائـد الطریقـة التقلیدیـة  لإلكثـار مـن االسـتخدام، وتعطیه دافع
نظرا النها تنمي لدى المتعلم المهارات االجتماعیـة والقـدرة علـى التفاعـل واالحتكـاك 
وغیرهــا مــن الممیــزات ومــن هنــا فســوف یســتخدم البحــث الحــالي برنــامج قــائم علــى 

وجي وهــــذا مـــا لــــم تتطـــرق إلیــــه الـــتعلم المـــدمج الــــذي یجمـــع بــــین التقلیـــدي والتكنولـــ



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد ( الرابعالمجلد ة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلیة التربی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣٣  

ــــتخلص مــــن  ــــدى التالمیــــذ، وال الدراســــات التــــي تناولــــت تحســــین مهــــارات اإلمــــالء ل
الضـعف الــذي یعــاني منـه المتعلمــون؛ حیــث أن اسـتخدام التقنیــة الحدیثــة بمظاهرهــا 
المختلفة أحد عوامل تطور الكتابة اإلمالئیة،وقد أثبتـت التجـارب التربویـة أن التقنیـة 

روریة فـــي تــــدریس اللغــــة بكـــل فنونهــــا للمتعلمــــین، وأنـــه لــــو أحســــن تكـــاد تكــــون ضــــ
المربــون اســتخدامها وربطهــا بــالمنهج فســتفر الفرصــة للمتعلمــین لكــي یتعلمــوا داخــل 
حجرة الدراسـة وخارجهـا، فهـي تقـدم لهـم أساسـًا مادیـا لـإلدراك الحسـي، وتعمـل علـى 

وتزیـــد مـــن محصـــولهم إثـــارتهم، وزیـــادة اهتمـــامهم بالـــدرس، وتنمـــي التفكیـــر لـــدیهم، 
)، وممـــا ســـبق فســـوف تتنـــاول الباحثـــة إحـــدى ٢٤٥: ٢٠٠٦اللغـــوي (ســـعید الفـــي، 

مظــاهر التقنیــة الحدیثــة وهــى "برنــامج الــتعلم المــدمج " فــي تنمیــة مهــارات اإلمــالء 
  لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة ذوي صعوبات التعلم.

  التعلم المدمج
لكترونــي والـــتعلم التقلیــدي الصـــفي النــوع مـــن الــتعلم یجمـــع بــین الـــتعلم اإل هــذا
فهــو تعلـم ال یلغــي الـتعلم اإللكترونــي وال الــتعلم التقلیـدي بــل هـو مــزیج مــن  العـادي،
وبالرغم من أن ظروف العصر الحاضـر تـوحي بـأن الـتعلم التقلیـدي سـوف  ،االثنین

یســتوعب الــتعلم اإللكترونـــي ویعتبــره مكمــال لمـــا یوجــد بــه مـــن ســلبیات، فــأن هنـــاك 
هـــات النظـــر التـــي تـــري العكـــس فـــي المســـتقبل القریـــب، حیـــث یتوقـــع أن بعـــض وج

  )٢: ٢٠٠٨یستوعب التعلمُ اإللكتروني التعلمَ التقلیدي(جمال مصطفي، 

وتأخذ عملیة الجمع بین الـتعلم اإللكترونـي والتعلـیم الصـفي أشـكال عدیـدة منهـا 
اعدة برمجیــة أن یبــدأ المعلــم بالتمهیــد للــدرس ثــم یوجــه طالبــه إلــى تعلــم الــدرس بمســ

أو  تعلیمیـة ثــم التقــویم الــذاتي النهــائي باسـتخدام اختبــار بالبرمجیــة (تقــویم إلكترونــي)
اختبــار ورقــي (تقــویم تقلیــدي)، وقــد تبــدأ عملیــة الــتعلم بــالتعلم اإللكترونــي ثــم التعلــیم 
ـــــي تتناســـــب معـــــه والـــــتعلم  ـــــدروس الت ـــــتم التعلـــــیم الصـــــفي لـــــبعض ال الصـــــفي،وقد ی

ى تتــوفر لــه أدوات الــتعلم اإللكترونــي ثــم یــتم التقــویم بأحــد اإللكترونــي لــدروس أخــر 
 الشكلین (التقلیدي أو اإللكتروني).



  أ. سمیرة سعید  تعلیم اإلمالء القائم على التعلم المدمج لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة ذوي صعوبات التعلم
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٣٤ 

الــتعلم المــدمج  (Singh& Reed, 2001)ویعــرف هــارفي ســینغ و كــریس ربیــد
بأنــه:" برنــامج تعلیمــي یســتخدم أكثــر مــن نمــط توصــیل یهــدف إلــى تحســین نتیجــة 

ریــف یقتصــر فقــط علــى دمــج أنمــاط التواصــل الــتعلم وتقلیــل تكلفــة التقــدیم"، هنــا التع
المختلفة ولكنه ركز على نتائج التعلم وعلى تحسین أنجاز أهداف التعلم مـن خـالل 

  الدمج بین أنماط التقدیم المختلفة..
أن هنـاك مـن یعرفـون الـتعلم Bonk & Graham, 2004) ( ویرى بونـك وجرهـام

، بحیــث یجــد المــرء صــعوبة بال غــة فــي إیجــاد نظــام تعلــیم المــدمج بشــكل واســع جــدًا
غیـــر مــــدمج طبقـــا لهــــذه التعریفــــات، فیـــوردان التعریفــــات الثالثــــة التالیـــة علــــى أنهــــا 

  Bonk & Graham, 2004)التعریفات األكثر شیوعا للتعلیم المدمج وهي(
 ." التعلم المدمج هو دمج لمجموعة من الطرائق التعلیمیة أو وسائل التقدیم  
 ة مــــن األســــالیب التعلیمیــــةالــــتعلم المــــدمج هــــو دمــــج لمجموعــــInstructional 

methods " 

  الـتعلم المـدمج هـو دمـج التعلـیم عبـر اإلنترنـتInstruction Online  مـع التعلـیم
   ."Face – to – face Instructionوجها لوجه

فیــــرى أن الــــتعلم المــــدمج مــــن أهــــم المصــــطلحات  )٢٠٠٥أمــــا حســــن ســــالمة(
دوار أ"دمـج  علومات في التربیـة ویقصـد بـهالحدیثة في مجال استخدام تكنولوجیا الم

ـــم  المعلـــم التقلیدیـــة فـــي الفصـــول الدراســـیة التقلیدیـــة مـــع الفصـــول االفتراضـــیة والمعل
  اإللكتروني،أي أنه تعلم یجمع بین التعلم التقلیدي والتعلم اإللكتروني.

) بأنــه ذلــك النــوع مــن التعلــیم الــذي (Alison Rebecca, 2006:3ویعرفــه الســن
ـــیم النظـــري واألداء العملـــي معـــا وهـــو یحقـــق  یحـــرص علـــى النهـــوض بمســـتوى التعل

للمؤسسـات أنجـاز األهـداف التعلیمیــة وتحسـن مسـتوى األداء الفعلــي كمـا أنـه یحقــق 
  للمتعلم أنجاز العمل وقتما وأینما یرید أن ینجزه بشكل نموذجي. 

ویســـمیه تعلـــم متعــــدد  -) الــــتعلم المـــدمج ٢٠٠٧ویعـــرف حســـین عبـــد الباســـط(
علــى أنــه " شــكل جدیــد لبــرامج التــدریب والــتعلم یمــزج بصــورة مناســبة بــین -داخلالمــ



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد ( الرابعالمجلد ة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلیة التربی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣٥  

ــــتعلم الصــــفي واإللكترونــــي ووقــــف متطلبــــات المواقــــف العلمیــــة، بهــــدف تحســــین  ال
 .وتحقیق األهداف التعلیمیة، وبأقل تكلفة ممكنة

  مكونات التعلیم المدمج
 التعلم المدمج یتكون من شقین:

 الــتعلم وجهــًا لوجــه فــي حجــرات الدراســة التقلیدیــة: یشــیر إلــى الشــق التقلیــدي، 
  تعاونیة. وبصورة فردیة أ

 ـــي ـــتعلم اإللكترونـــي أو الـــدمج بـــین الشـــق اإللكترون : یشـــیر إلـــى أحـــد أنمـــاط ال
أو أكثر من أنماط التعلم اإللكتروني المعتمد على الحاسـب وبـین الـتعلم  نمطین

 .اإللكتروني المعتمد على اإلنترنت

  المدمج أبعاد التعلم 
ما یرتبط ذكر التعلم المدمج بالتدریب في الفصل التقلیـدي وأنشـطة الـتعلم  غالباً 

وقــد تطــور المصــطلح لیشــمل مجموعــة أخــرى مــن اســتراتیجیات الــتعلم  اإللكترونــي،
وخیــارات الــتعلم المــدمج تــذهب إلــى أبعــد مــن الفصــل الدراســي، فهــي رســمیة وغیــر 

  جیا، معتمدة على األفراد.رسمیة، أو  تكون معتمدة على التكنولو 
وبمراجعـــة الباحثـــة لمجموعـــة مـــن األدبیـــات التـــي تناولـــت أبعـــاد الـــتعلم المـــدمج 

ــــة،  ؛١٩٢: ٢٠٠٠إبــــراهیم الفــــار، (مثــــل:   Singh؛٤٥-٤٢: ٢٠٠٨رشــــا هدای
&Reed, 2001 & Singh & Harvey, 2003: 51-54 & khan, 2005.202-204 

& lim et. al , 2006: 809-816)  
   األبعاد التالیة:أن برنامج التعلم المدمج قد یضم وأحد أو أكثر من  یتضح لنا

 الــدمج بــین الــتعلم المباشــرon line وغیــر المباشــرoff line بســط أ: وهــو
عبـر  أشكال الدمج في التعلم المدمج حیث یـتم الـدمج بـین الـتعلم المباشـر الـذي یـتم

ب فصـــلي مــع مـــدرب وفـــي الوقــت نفســه یقـــدم جلســات تــدری اإلنترنــت أو اإلنترنــت،
كوسط أساسي في العملیة التعلیمیة وذلك أثناء جلسات تدریبیة واقعیـة فـي الفصـول 

 الدراسیة وبإشراف المدرب.



  أ. سمیرة سعید  تعلیم اإلمالء القائم على التعلم المدمج لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة ذوي صعوبات التعلم
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٣٦ 

 الـــدمج بـــین الـــتعلم الـــذاتي Self-paced-learning  والـــتعلم التعـــاوني
Collaborative learning تضم خبـرات الـتعلم المـدمج: الـتعلم الـذاتي الـذي یشـمل:

عملیــات الــتعلم الفردیــة والتــي تــتم حســب ســرعة المــتعلم ووفقــا لحاجتــه، أمــا الـــتعلم 
دمــج التعــاوني یتضــمن اتصــاال أكثــر حیویة(دینامكیــة ) بــین العدیــد مــن المتعلمــین 

النظـام یــتم  : مــن خـالل هــذاالكتـاب التعلیمــي التقلیـدي مــع الصــفحات اإللكترونیـة
 المزاوجة بین الكتاب المدرسي والكتاب اإللكتروني أو الصفحات اإلنترنت

  الــدمج بــین الــتعلم المــنظمStructured –learning  والــتعلم غیــر المــنظم
Unstructured –learning:  لیست كل أشـكال الـتعلم تـدل علـى برنـامج رسـمي أو

معــین مثــل الفصــول فــي نظــامي أو ســابق اإلعــداد مــع محتــوى مــنظم فــي تسلســل 
الكتــاب المدرســي، فــي الواقــع معظــم مــا یحــدث مــن تعلــم فــي مواقــع العمــل یحــدث 

 بشكل غیر منظم مثل المحادثات واالجتماعات عبر اإلنترنت والبرید اإللكتروني.

 (المعــد حســب الحاجــة) الــدمج بــین المحتــوى الخــاصCustom content 
الجــاهز هــو المحتــوى الشــامل أو  :فــالمحتوىThe-self-contentالجــاهز والمحتــوى

ــــام الـــــذي یغفـــــل البیئـــــة والمتطلبـــــات الفریـــــدة للمتعلمین(الغریـــــب زاهـــــر،   ٢٠٠٩العـ
:٢٥٣-٢٥٠.( 

 أن النجــاح الحقیقــي وفاعلیــة التعلــیم الــدمج بــین الــتعلم والعمــل ودعــم األداء:
في المؤسسات یرتبطـان بـتالزم العمـل والتعلـیم عنـدما یكـون التعلـیم متضـمنا فاعلیـة 

   ).  ٣٧:  ٢٠٠٥طاع العمل (خدیجة الغامدي، ق

للتعلیم المدمج في أربع فئـات متفاوتـة مـن األبسـط  ن أبعادومما سبق عرضه م
إلـــى المعقـــد علـــى أســـاس درجـــة الـــدمج بـــین مكونـــات وممیـــزات كـــٍل منها،خلصـــت 
الباحثة إلى اقتراح نموذج للدمج بین التعلـیم التقلیـدي والـتعلم اإللكترونـي مـن خـالل 

ءات متعــــددة بـــین المعلــــم والتالمیـــذ داخــــل بیئـــة الفصــــل الدراســـي مــــع اســــتخدام لقـــا
فـــي off line) الباحثـــة لبرنـــامج وســـائط فائقـــة متتضـــمن بداخلـــة صـــفحات ویـــب (

تــدریس بعــض مهــارات اإلمــالء؛ لتنمیــة أداء تالمیــذ الصــف الثــاني اإلعــدادي ذوي 



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد ( الرابعالمجلد ة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلیة التربی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣٧  

لباحثــة فــي البرنــامج باإلضــافة إلــى اســتخدام ا ،صــعوبات الــتعلم فــي تلــك المهــارات
و یعـد البریـد  وهي البرید اإللكتروني: بعض التطبیقات التعلیمیة لإلنترنتالمقتـرح 

اإللكترونــي مــن أكثــر خــدمات اإلنترنــت شــیوعًا واســتخدامًا بــین المشــتركین، وتســمح 
أن یرســل ویســتقبل الرســائل إلیكترونیــًا   Electronic Mailهــذه الخدمــة للمســتخدم

لكمبیــوتر الشخصــیة فــي أي وقــت، وتعتبــر هــذه الخدمــة البریدیــة مــن خــالل أجهــزة ا
ــــــــة أرخــــــــص وســــــــیلة اتصــــــــال بریــــــــدي عنــــــــد مقارنتهــــــــا بــــــــالطرق غیــــــــر  اإللكترونی

  )٢٦٦: ٢٠٠٠المنعم،  علي عبد(اإللكترونیة
ویمكــن االســتفادة مــن البریــد اإللكترونــي فــي المجــال التعلیمــي فــي عــدة نــواح مــن 

  أهمها:
كوســیط لتســـلیم الواجــب المنزلــي، حیـــث یقــوم المعلـــم  اســتخدام البریــد اإللكترونـــي .١

بتصحیح اإلجابة ثـم إرسـالها مـرة أخـرى للطالـب، وفـي هـذا العمـل تـوفیر للوقـت 
والجهــد، حیــث یمكــن تســلیم الواجــب المنزلــي فــي أي وقــت دون الحاجــة لمقابلــة 

  المعلم.
 استخدام البرید اإللكتروني كوسیلة لالتصال بین المتعلمین. .٢

 برید كوسیط بین المدارس وبین الجامعات.استخدام ال .٣

كما یمكن االسـتفلدة مـن خدمـة البریـد اإللكترونـي فـي إدارة نظـم التعلـیم مـن بعـد،  .٤
والتعلـــــــــــــــــیم المفتــــــــــــــــــوح، وتنفیـــــــــــــــــذها علــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه الخصــــــــــــــــــوص(عبد اهللا 

 ) ٢٦٧: ٢٠٠٠)،(علي عبد المنعم، ٢٠٠٣الموسي،

  ممیزات التعلم المدمج
(وجهــــــا لوجــــــه ) والممارســــــة التفاعلیــــــة یعــــــد الــــــدمج بــــــین التــــــدریس المباشــــــر 

كمـا یسـاعد   ،اإللكترونیة یمكن أن یؤدي إلى تعلیم وتعلم فعال وأكثـر تحفیـزا وكفـاءة
فــي التركیــز علــى األفــراد وتفــاعلهم مــع تكنولوجیــا التعلــیم وتطوراتــه وذلــك باســتخدام 
 شــــبكة االتصــــال الدولیــــة والداخلیــــة ومـــــن األدبیــــات التــــي تناولــــت ممیــــزات الـــــتعلم

حســـین عبـــد  ؛ ٢٠٠٥حســـن ســـالمة،  ؛ Singh & harvey 2003المـــدمج: (



  أ. سمیرة سعید  تعلیم اإلمالء القائم على التعلم المدمج لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة ذوي صعوبات التعلم
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٣٨ 

إســـــماعیل  ؛٢٠١٠حســـــن دیـــــاب  ؛٢٠٠٨جمـــــال مصـــــطفي،  & ٢٠٠٧الباســـــط، 
  .)٢٠١٠خدیجة الغامدي  ؛٢٠١٠محمد إسماعیل، 

یتــیح الــتعلم المــدمج فرصــة لتجــاوز حــدود الزمــان والمكــان فــي العملیــة التعلیمیــة   .١
  كة االنترنت. والحصول على المعلومات من شب

یحقـــق الـــتعلم المـــدمج نتـــائج أفضـــل فـــي مجـــال التـــدریب أثنـــاء الخدمـــة، فتتحقـــق   .٢
ن االسـتراتیجیات التقلیدیـة، وتقلیـل تكلفـة السـفر مـ األهداف التعلیمیة في وقت أقل

 واالنتقال إلى أماكن التدریب.

یـــوفر االتصـــال وجهـــا لوجـــه؛ ممـــا یزیـــد مـــن  حیـــثتـــوفیر بیئـــة تفاعلیـــة مســـتمرة   .٣
تفاعـل بـین الطالـب والمـدرب، والطـالب وبعضـهم الـبعض، والطـالب والمحتــوى، ال

كمــــا یســــهل عملیــــة التواصــــل مــــع المتعلمــــین وتــــزودهم بالمــــادة التعلیمیــــة بصــــورة 
 .واضحة من خالل التطبیقات المختلفة

دارة المؤسســـــة   .٤ ـــتعلم المـــــدمج فـــــي تحقیـــــق رضــــا كبیـــــر لـــــدى المـــــتعلم وإ یســــهم الــ
ائج دراسـات حدیثـة أن الـتعلم المـدمج یحسـن مخرجـات التعلیمیة، حیث أظهرت نتـ

التعلــیم مـــن خــالل تـــوفیر ارتبـــاط بــین حاجـــات المـــتعلم وبرنــامج التعلـــیم، وبالتـــالي 
تعزیــز الجوانــب اإلنســانیة ، (Singh & Reed, 2001) فهـو یــزود فاعلیــة الــتعلم
 .والعالقات االجتماعیة

ة الت  .٥ ودة العملی ع ج انیة ورف ة اإلنس راء المعرف ةإث تج  علیمی ودة المن م ج ن ث وم
 وكفاءة المعلمین. التعلیمي

القضــــاء علــــى مشــــكلة الســــلبیة فــــي قاعــــات الدراســــة فیقــــدم الفرصــــة للمتعلمــــین   .٦
الفصـــل التقلیـــدي مـــن خـــالل االســـتخدام األكثـــر للشـــبكة،  بســـلو ألتوســـیع وتـــدعیم 

ویشـــجع المتعلمـــین علـــي اســـتخدام اإلنترنـــت وعـــدم االعتمـــاد بصـــفة شـــاملة علـــى 
 .  الحضور في الفصل مجرد

وانمـاط الـتعلم لـدى  ،الكافیة لمواجهة كافـة االحتیاجـات الفردیـة المرونة التعلیمیة  .٧
 .المتعلمین باختالف مستویاتهم وأعمارهم وغیرها



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد ( الرابعالمجلد ة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلیة التربی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣٩  

قــدم كثیــر مــن الموضــوعات العلمیــة والمهــارات فی إتقــان الموضــوعات والمهــارات  .٨
یركــز علــى الجوانــب المعرفیــة كمــا أنــه ، التــي یصــعب تدریســها إلكترونیــا بالكامــل

 .والمهارة والوجدانیة دون تأثیر واحدة على األخرى

 يیحقــق الــتعلم المــدمج إمكانیــة التــدریب فــي بیئــة الدراســة، ویقــدم التــدریب العملــ  .٩
والممارســة الفعلیـــة، ویقـــدم التعزیــز المناســـب لـــألداء (باإلیجــاب أو بالســـلب)؛ مـــن 

 .ةاجل تحقیق األهداف التعلیمیة المرغوب

كمـــا أن الـــتعلم المـــدمج یشـــجع األفكـــار ، Feed Backتقـــدیم التغذیـــة المرتـــدة  .١٠
 واالبتكارات للمتعلمین كما أنه یمكن من اكتشاف المواهب.

یعـــــالج مشـــــاكل عـــــدم تـــــوفر  ویتناســـــب مـــــع المجتمعـــــات فـــــي الـــــدول النامیـــــة  .١١
 اإلمكانیات لدى بعض الطالب.

ي نظـام التقیــیم التعلیمـي مــن یحقـق الــتعلم المـدمج اكبــر قـدر مــن المصـداقیة فــ .١٢
  خالل متابعة حیة ومباشرة للمتعلمین أثناء التقییم، سواء كان البنائي أو النهائي.

أن مـن مزایــا Doo Lim et al., 2006 وقـد أشـارت دارســة دوو لـیم وزمالئــه 
الــتعلم المــدمج أنــه یخفــف المهمــة التعلیمیــة علــى المتعلمــین فقــد أظهــرت نتــائج هــذه 

لمتعلمــین الــذین درســوا مــن خــالل التعلــیم عبــر اإلنترنــت بعــبء عمــل الدراســة أن ا
أكثــر مــن المتعلمــین فــي مجموعــة الــتعلم المــدمج وادعــوا أن دعــم الــتعلم كــان أقــل 

  أثناء تعلمهم، وتقترح الدراسة للتغلب على ذلك ما یلي:
 .توفیر تغذیة مرتدة فوریة ألسئلة المتعلمین ودعم فني فوري  
  التعلیم لفحص فهم محتوى التعلم في الفواصل الزمنیة أثناء إلقاء أسئلة قصیرة. 

  إرسال تقریـر تقـدم تعلـم المتعلمـین بشـكل منـتظم لتـدعیم دافعیـة المتعلمـین إلنجـاز
 التعلم.

 .استخدام روح الدعابة والمرح لكي یشعر المتعلمین باالنتعاش العاطفي 

إلـى أنـه لكـي  Doo Lim et al. (2006)  وقـد أشـارت دراسـة دوو لـیم وزمالئـه
تتحقـــق تطبیـــق أكثـــر للـــتعلم أثنـــاء الـــتعلم المـــدمج أو علـــى اإلنترنـــت تقتـــرح الدراســـة 



  أ. سمیرة سعید  تعلیم اإلمالء القائم على التعلم المدمج لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة ذوي صعوبات التعلم
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٤٠ 

اســتراتیجیات تعلیمیــة فعالــة تعمــل علــى نجــاح الــتعلم المــدمج فــي تحقیــق األهــداف 
ــــــــــل  ــــــــــتعلم قاب ــــــــــوى ال ــــــــــالي نجاحــــــــــة ومنها:جعــــــــــل محت التعلیمیــــــــــة المنشــــــــــودة وبالت

ة التـي تسـاعد المتعلمـین علـى تطبیـق تعلمهـم للتطبیق،واستخدام األنشطة االنعكاسی
في مواقف شخصیة أثناء التعلیم، واستخدام عملیة تعلم مركبة مكونة مـن: ممارسـة 

ثــم ممارســة مســتقلة مــن خــالل الواجبــات  ،موجهــة فردیــة لتــدعیم الممارســة الموجهــة
 المدرسیة إلتقان محتوى التعلم في سیاق تطبیق مختلف.

 علم المدمج  صفات المعلم في ظل الت  

إذا اقتنـــع المتعلمـــون بـــأن المعلمـــین عـــن بعـــد یهتمـــون بهـــم وبـــتعلمهم ؛ فســـوف 
وخاصــة عنــدما  ،یســاهم هــذا كأحــد العوامــل الهامــة فــي تحقیــق الهــدف مــن التعلــیم

فإن ،یظهرالمعلمــون صـــبرًا وحساســیة أكبـــر فــي التعامـــل مــع طالبهـــم.إذا حــدث هـــذا
الــي تكــوین اتجاهــات إیجابیــة نحــو هـذه الصــفات مــن المعلــم ســوف تــؤدي بـالطالب 

  التعلم ومن ثم تحقیق توقعات هذا  المعلم  فالبد أن  یكون المعلم:
 .لدیه القدرة على الجمع بین التدریس التقلیدي واإللكتروني  
 .لدیه القدرة على خلق روح المشاركة والتفاعلیة داخل الفصل  
 ط المتعددة لدیه القدرة على تصمیم االختبارات والتعامل مع الوسائ  
  ،٣: ٢٠٠٩القدرة على استیعاب الهدف من التعلیم(محمد عماشة(.  

  



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد ( الرابعالمجلد ة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلیة التربی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤١  

 العربیة: المراجع

). "نمـــاذج اإلعاقـــة وتطبیقاتهــــا فـــي خدمــــة ٢٠١٢إبـــراهیم بـــن ســــعد أبـــو نیــــان( .١
ـــة المتوســـطة لتحقیـــق  ـــدیهم صـــعوبات الـــتعلم فـــي المرحل ـــذین ل التالمیـــذ ال

شـــر للجمعیـــة الخلیجیـــة الملتقـــى الثـــاني عالـــدمج المجتمعـــي الشـــامل". 
 . مســقط. سـلطة عمــان.٢٠١٢مــایو  ٨ -٦خـالل الفتــرة مــن  لإلعاقــة.

12.htm-http://www.gulfkids.com/ar/books 
تربویـات الحاسـوب وتحـدیات مطلـع القـرن ). ٢٠٠٠إبراهیم عبد الوكیل الفار( .٢

. العــــین اإلمــــارات العربیــــة المتحــــدة : دار الكتـــــاب الحــــادي والعشــــرون
 الجامعي.

مجلـة التعلــیم ). "الــتعلم المـدمج ". مقـال فــي ٢٠١٠اسـماعیل محمـد اسـماعیل( .٣
    ttp.//amag.mans.adu.eg). جامعة المنصورة .٥العدد ( االلكتروني.

)."فاعلیـــة برنـــامج مقتـــرح فـــي عـــالج بعـــض ٢٠٠٧إیمـــان زیـــدان ابـــو المكـــارم ( .٤
ـــــة لـــــدى الدرســـــین بمعهـــــد البحـــــوث االالصـــــعو  ســـــالمیة مـــــن بات اإلمالئی

غیـر منشـورة. معهـد الدراسـات  رسـالة ماجسـتیر. النـاطقین بلغـات أخـرى"
 التربویة . جامعة القاهرة .

)."مـــدى فاعلیـــة برنـــامج تـــدریس عالجـــي لصـــعوبات ٢٠٠٠أحمـــد أحمـــد عـــواد( .٥
لـة االبتدائیـة". الكتابة اإلمالئیة لدى التالمیذ ذوي صعوبات الـتعلم بالمرح

 .٢٢٢-١٥٧). عین شمس.ص ص١٢. العدد(مجلة اإلرشاد النفسي

. تكنولوجیــــا المعلومــــات وتحــــدیث التعلــــیم). ٢٠٠١الغریـــب زاهــــر إســــماعیل( .٦
 القاهرة: علم الكتب.

نتاجهــا: تصــمیمها المقــررات اإللكترونیــة). ٢٠٠٩الغریــب زاهــر إســماعیل( .٧  وإ
 الكتب. . القاهرة: عالمونشرها وتطبیقها وتقویمها

ـــي تـــدریس اللغـــة العربیـــة ). ٢٠٠١ثنـــاء عبـــد المـــنعم ابـــراهیم ( .٨ محاضـــرات ف
 .كلیة البنات. جامعة عین شمس والتربیة اإلسالمیة.



  أ. سمیرة سعید  تعلیم اإلمالء القائم على التعلم المدمج لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة ذوي صعوبات التعلم
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٤٢ 

ــــة فــــي ٢٠٠٨جمــــال مصــــطفي محمــــد مصــــطفي( .٩ ). "مــــن صــــیغ الــــتعلم الحدیث
ــف  لَّ وَ ". بحـــث مقــدم إلـــى Blended Learningالتعلــیم الجــامعي. الـــتعلم المُ

باالشـــتراك مـــع  الثـــاني لكلیـــة التربیـــة جامعـــة األزهـــرالمـــؤتمر العلمـــي 
المجلــــــس القــــــومى للریاضـــــــة؛ بعنــــــوان. (التعلـــــــیم الجــــــامعي. الحاضـــــــر. 

 مایو. ١٩-١٨والمستقبل). في الفترة من 

). "األخطـاء اإلمالئیــة الشـائعة فـي الصـفوف الثالثــة ١٩٧٨حسـن سـید شـحاتة( .١٠
 رسـالة ماجســتیر األخیـرة مـن المرحلـة االبتدائیـة. تشخیصـها وعالجهـا ".

 غیر منشورة . كلیة التربیة. جامعة عین شمس.  

. تعلـــیم اللغـــة العربیـــة بـــین النظریـــة والتطبیـــق). ٢٠٠٤حســـن ســـید شـــحاتة( .١١
 القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة. 

) . الـــــــتعلم الخلـــــــیط التطـــــــور الطبیعـــــــي للتعلـــــــیم ٢٠٠٥حســـــــن علـــــــى ســـــــالمة( .١٢
  http.//karamy.jeeran.com/Page_5.htm. متاح على:اإللكتروني

. المرجع في فنون الكتابـة العربیـة لتشـكیل العقـل). ٢٠١٠حسن سید شحاتة( .١٣
 القاهرة: دار العالم العربي.

لكترونـــي المخـــتلط فـــي إكســـاب ). "فاعلیـــة الـــتعلم اإل٢٠٠٩حســـن دیـــاب غـــانم( .١٤
متعـددة لطـالب تكنولوجیـا التعلـیم بكلیـة مهارات تطویر برنـامج الوسـائط ال

غیـر منشـورة. معهـد الدراسـات والبحـوث  رسالة دكتوراهالتربیة النوعیة ". 
 التربویة. جامعة القاهرة.

). الـــتعلم متعـــدد المـــداخل اســـتراتیجیة ٢٠٠٧حســـین محمـــد حمـــد عبـــد الباســـط( .١٥
رقـة جدیدة الستخدام تكنولوجیا المعلومات في التعلیم مـا قبـل الجـامعي. و 

للمـــؤتمر الـــدولي األول الســـتخدام تكنولوجیـــا المعلومـــات عمـــل مقدمـــة 
ـــیم مـــا قبـــل الجـــامعي . القـــاهرة. وزارة التربیـــة واالتصـــاالت لتطـــویر التعل

 والتعلیم .  



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد ( الرابعالمجلد ة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلیة التربی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٣  

.  blended learning ). "التعلــیم المؤلــف٢٠٠٧خدیجــة علــي مشــرف الغامــدى( .١٦
 http.//www.ulum.nl/c108.html. ٣٥. ع ٥. س. مجلة علوم إنسانیة

). "فاعلیـة اســتخدام الكمبیـوتر فـي معالجـة األخطــاء ٢٠٠٨نیـا رفعـت مـدكور(ار  .١٧
اإلمالئیة الشائعة لتالمیـذ الصـف األول اإلعـدادي المهنـي فـي التحصـیل 

غیــر منشــورة. معهــد الدراســات  رســالة ماجســتیرواالتجــاه نحــو المــادة ". 
 ة. جامعة القاهرة .التربوی

) ."األخطـــاء اإلمالئیـــة الشـــائعة لـــدى طلبـــة ١٩٩٩راشـــد محمـــد أبـــو صـــواوین( .١٨
الصـــــف التاســـــع األساســــــي فـــــي مـــــدارس وكالــــــة الغـــــوث والدولیـــــة بغــــــزة 

غیــر منشــورة. كلیــة  رســالة ماجســتیر(تشخیصــها وأســبابها وعالجهــا) . 
 . جامعة عین شمس.  التربیة

م استراتیجیة الـتعلم المـدمج فـي اكسـاب اثر استخدا). ٢٠٠٨رشا حمدي هدایة( .١٩
صــــــالح األجهــــــزة  ـــــالب شــــــعبة تكنولوجیــــــا التعلــــــیم مهــــــارات صــــــیانة وإ طـ

 . جامعة المنصورة.غیر منشورة. كلیة التربیة رسالة ماجستیرالتعلیمیة" 

اســتراتیجیات معاصــرة ). ٢٠٠٧وهویـدا محمــد  الحســینى( ،رضـا مســعد الســعید .٢٠
ـــى التـــدریس للموهـــوبین والمعـــوقین.  : مركـــز األســـكندریة ألســـكندریةاف

 للكتاب.

). "أثــــر اســــتخدام المنظمــــات المتقدمــــة فــــي تنمیــــة ٢٠٠٣ســــعید عبــــداهللا الفــــي( .٢١
مجلـــــة القـــــراءة المهــــارات اإلمالئیــــة لـــــدى تالمیــــذ المرحلـــــة االبتدائیــــة". 

ــــة.  جامعــــة عــــین شــــمس. ص ص ٢٤. العــــدد(والمعرفــــة ــــة التربی ). كلی
٢٠٤-١٨١. 

ــین التقنیــة واللغــةالت). ٢٠٠٦ســعید عبــداهللا الفــي( .٢٢ . القــاهرة : دارعــالم كامــل ب
 الكتب. 

ــــــات( .٢٣ ــــــة ). ١٩٩٨فتحــــــي مصــــــطفى الزی ــــــتعلم. االســــــس النظری صــــــعوبات ال
 . القاهرة: دار النشر الجامعي.والتشخیصیة والعالجیة



  أ. سمیرة سعید  تعلیم اإلمالء القائم على التعلم المدمج لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة ذوي صعوبات التعلم
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٤٤ 

). "إعـداد دلیـل  لرفـع كفـاءة معلمـى ٢٠٠٣كمال عوض اهللا عبد الجواد محمـد( .٢٤
ات اإلمالء  لـدى تالمیـذ الصـف األول اللغة العربیة وأثره فى تنمیة  مهار 

غیـر منشـورة. معهـد الدراسـات   رسـالة ماجسـتیرمن المرحلـة اإلعدادیـة". 
 والبحوث التربویة. جامعة القاهرة .

). فــــن التــــدریس للتربیــــة اللغویــــة وانطباعاتهــــا ١٩٩٨محمـــد صــــالح ســــمك( .٢٥
 . القاهرة: دار الفكر العربي.المسلكیة وأنماطها العملیة

) " األخطـــــاء اإلمالئیـــــة الشـــــائعة عنـــــد طـــــالب ٢٠٠٢الظفیـــــري(محمـــــد دهـــــیم  .٢٦
الصـــفین الثالـــث والرابــــع مـــن المرحلـــة المتوســــطة بدولـــة الكویـــت "دراســــة 

العـــدد  .. المجلـــد الســـادس عشـــر المجلـــة التربویـــةتشخیصـــیة تحلیلیـــة". 
 . جامعة الكویت.)٦٣(

مـن )."الـتعلم اإللكترونـي المـدمج وضـرورة الـتخلص ٢٠٠٩محمد عبده عماشة( .٢٧
یجاد طرق أكثر سهولة وأدق لإلشـراف والتقـویم  الطرق التقلیدیة المتبعة وإ

مجلــة المعلوماتیـة المملكــة العربیــة التربـوي تقـوم علــى أسـس إلكترونیـة. 
ــــــــــــــیم. العــــــــــــــدد(الســــــــــــــعودیة ــــــــــــــة والتعل -١). ص ص.٢١. وزارة التربی

٧.http.//uqu.edu.sa/page/ar/5441 
اء اإلمالئیــة الشــائعة لــدى طــالب ) ."األخطــ٢٠٠٦نجــالء أبــو المجــد ســالمة ( .٢٨

 رســالة ماجســتیرالصــف األول اإلعــدادي األزهــري أســبابها وعالجهــا" . 
 غیر منشورة . كلیة الدراسات اإلنسانیة. قسم التربیة. جامعة األزهر.

). "فاعلیــة برنــامج تــدریبي قــائم علــى الــتعلم ٢٠١١نصــر الــدین مبــروك محمــد( .٢٩
االلكترونــــــي لــــــدى أخصــــــائي  المـــــدمج لتنمیــــــة مهــــــارات انتــــــاج المحتـــــوى

غیــــر  رســــالة ماجســــتیرتكنولوجیـــا التعلــــیم فــــي ضــــوء معــــاییر الجــــودة". 
 . معهد الدراسات التربویة قسم تكنولوجیا التعلیم . جامعة القاهرة.منشورة

). "الوصول إلى النجاح مـع الـتعلم المولـف ٢٠٠٤هارفي. سینق . كریس ورید( .٣٠
تــــم اســــترجاعه فــــي  یــــة.مجلــــة المعلومات". ترجمــــة. عصــــام فریحــــات. 

 http.//informatics.gov.sa. على الرابط ٢٥/٥/٢٠٠٨



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد ( الرابعالمجلد ة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلیة التربی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٥  
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