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 : مستخمص البحث

وأسبابيا لدى الطالب ذوي أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ ىدؼ البحث الحالي إلى تقييـ 
اإلعاقة البصرية وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدييـ في ضوء بعض المتغيرات، وتكونت عينة 

ببني سويؼ،  مدرسة النورلب وطالبة مف ذوي اإلعاقة البصرية ب( طاٙٔٔالبحث مف )
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطبيبؽ استمارتي أخطاء وأسباب أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ عمى 

أسفرت نتائج البحث عف ارتفاع عدد أخطاء الكتابة عينة الدراسة، وبعد المعالجة اإلحصائية 
كما تبيف أّف خطأ،  ٕٛٓٔحيث بمغ عددىا  ،اقة البصريةبطريقة برايؿ لدى الطالب ذوي اإلع

ذوي الطالب  تختمؼ لدىخطاء تمؾ األب ةسباب المرتبطوكذلؾ األأخطاء الكتابة بطريقة برايؿ 
اإلصابة زمف  –درجة اإلعاقة  –الجنس –)المراحؿ التعميميةتبًعا لممتغيرات  اإلعاقة البصرية

 أخطاء)اؿ إحصائًيا بيف أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ وتبيف أيًضا وجود ارتباط د، اإلعاقة(ب
وبيف التحصيؿ الدراسي لدى الدرجة الكمية لمبعد(  -التصحيح أخطاء -تنسيؽال أخطاء -الكتابة

، كما تبّيف وجود ٔٓ.ٓالتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمة االبتدائية عند مستوى داللة 
 أخطاء -تنسيؽال أخطاء -الكتابة أخطاء)بة بطريقة برايؿ أخطاء الكتاارتباط داؿ إحصائًيا بيف 

الدرجة الكمية لمبعد( والدرجة الكمية ألبعاد أسباب ارتكاب األخطاء لدى تالميذ  -التصحيح
 أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ وأسبابيا تساىم كما، ٔٓ.ٓالمرحمة االبتدائية عند مستوى داللة 

 .جامعي في التنبؤ بمستوى التحصيؿ الدراسي لدييـبمراحؿ التعميـ قبؿ الالطالب  ىلد
 

 - أخطاء الكتابة بطريقة برايؿأسباب  - أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ تقييـ :المفتاحية الكممات 
 .التحصيؿ الدراسي - الطالب ذوو اإلعاقة البصرية
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 (1)*البحث مقدمة
لحكمة يعمميا ويقدرىا جّؿ  –مف نعمة البصر الحرماف بعض عباده  عمىقّدر اهلل سبحانو 

ولكّف اإلعاقة البصرية لـ تكف مانًعا أو حاجًزا أماـ مفاتيح العمـ والمعرفة أماميـ، بؿ  -وعال
 صارت تحّفز العقوؿ وتنّشط اليمـ لتوفير أدوات وأجيزة وطرؽ خاصة تناسب إعاقتيـ.

 الذي النقص إكماؿ فيشخاص ذوي اإلعاقة البصرية لأل الرمزية الّمغة اختراع ساىـ فقد"
 مف األشخاص كغيرىـ والكتابة القراءة عمى قادريف واصار  حيث نظاميـ الّتعميمي، يعانيو كاف

ف المبصريف  أحدثتو(، مف ىنا ظير الدور الفارؽ الذي ٖ٘، ٕٙٔٓ)قداوي،  "الطريقة اختمفت وا 
عتماد عمى المرافؽ مف التعّمـ عف طريؽ التمقيف واالذوي اإلعاقة البصرية طريقة برايؿ في نقؿ 

 إلى االستقاللية خاصة في القراءة والكتابة واالستذكار وأداء االمتحانات.
مف الوصوؿ إلى ىذه الطريقة، كاف جّؿ اعتمادىـ ذوو اإلعاقة البصرية وقبؿ أف يتمكف 

عمى القارئيف المتطوعيف أو أجيزة قراءة المطبوعات أو التسجيالت الصوتية، وبعد استخداـ 
مف قراءة كؿ ما يريدوف أف يقرأوه، وفي الوقت الذيف ذوو اإلعاقة البصرية رايؿ تمّكف طريقة ب

يقرروف فيو ذلؾ، وبعد تعّمـ برايؿ ال يستطيع الطالب الكفيؼ أف يقوؿ "لـ أستطع إكماؿ الميمة 
 "ألّنني لـ أجد مف يقرأىا لي، حيث أنيا أتاحت ليـ الفرص الستكماؿ المياـ باستقاللية

(Wunder, G, 2013, 54.) 
إّف معرفة القراءة والكتابة ىي نوع مف الحرية، وقد أثبتت العديد مف األبحاث أّف األشخاص 
ذوي اإلعاقة البصرية لدييـ نتائج ومخرجات تعميمية وكذلؾ لدييـ فرص عمؿ أفضؿ إذا أتقنوا 

يـ القراءة والكتابة القراءة والكتابة بطريقة برايؿ، نتيجة لذلؾ ظير المساندوف لقضية "أزمة تعم
 .(Wollan, M, 2019, 2)"أمريكا" والتي تشّجع عمى تعّمـ ىذه الطريقة ونشرىاببطريقة برايؿ 

وطريقة برايؿ نظاـ كتابة عالمي يستخدمو ذوو اإلعاقة البصرية )المكفوفوف، والذيف يعانوف 
ة َفحْسب، أو تأشيرة مف ضعٍؼ حاّد في البصر(، أنيا ليست مجرد طريقة لتعّمـ القراءة والكتاب

ّنما ىي مفتاح العموـ والفنوف والتكنولوجيا  الكفيؼ لاللتحاؽ بمراحؿ التعميـ المختمفة فقط، وا 
بالنسبة لو، فيي شريعتو في تحصيؿ المعرفة والخبرات بأنواعيا، ونافذتو األكبر عمى الحياة 

والتعرؼ عمى بعض  ومياراتيا بشكٍؿ عاـ، حيث مّكنت الكفيؼ مف استخداـ المصعد بمفرده

                                           
 APA-7ث التوثيؽ العممي لممراجع وفؽ اإلصدار السابع مف دليؿ الجمعية األمريكية لعمـ النفس. اتبع الباح *
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الالفتات وأرقاـ الغرؼ في المباني العامة، واستخداـ ماكينات صرؼ النقود، ولـ تزؿ تمؾ 
الطريقة وسيمة التواصؿ الكتابي لمكفيؼ طواؿ أكثر مف قرنيف مف الزماف في أقطار األرض 

 وأمصارىا المختمفة.
اإلصدار  -رايؿ العالميووفًقا ألحدث إصدارات االتحاد العالمي لممكفوفيف "استخداـ ب

لقد تـ تكريس ، "و ( دولةٓٗٔـ( فإّنو يتـ استخداـ برايؿ حالًيا في أكثر مف )ٖٕٔٓالثالث" )
العديد مف الجيود لتسييؿ التعّمـ بطريقة برايؿ ودراستيا في المراكز والمدارس المتخصصة 

-Al)"رخاصة وأّف ىذه الطريقة ليست سيمة لجميع األشخاص المكفوفيف وضعاؼ البص
Watban et al., 2019. 1). 

لمتعب واإلجياد عند الكتابة أو القراءة بطريقة برايؿ، ذو اإلعاقة البصرية ويتعرض الطفؿ 
ولذلؾ فإّف تعميـ الكتابة بطريقة برايؿ يتطمب سمسمة مف التدريبات التي تيدؼ إلى زيادة القدرة 

ليدوية، واستخداـ اليديف بشكؿ فّعاؿ عمى التحمؿ، وتقوية األصابع وتنمية التآزر والميارة ا
لمكتابة بطريقة برايؿ يتطمب تطوير الوعي والتمييز الممسي أثناء حركة أصابع اليديف )الحديدي، 

ٕٓٔٗ ،ٔٛٛ ،ٕٓٛ.) 
مجموعة مف األخطاء  األشخاص ذوي اإلعاقة البصريةوأثناء عممية الكتابة يرتكب بعض 

لتمميذ بإخراج الورقة مف الموحة ثـ يقرأ ما تـ وخاصة عند تصويب تمؾ األخطاء حيث يقوـ ا
ـّ عميو أف  كتابتو، حتى يصؿ إلى الخطأ، ثـ يقوـ بتصحيحو، ويقوـ بإعادة الورقة إلى الموحة، ث
يخرج الورقة مرة أخرى لمتأكد مف نجاح التصحيح، ثـ يعيد الورقة لموحة مرة أخرى ليستأنؼ 

وال يقوـ بيذه الخطوات بمرونة وال ، (ٕٙٓ، ٕٚٓٓالكتابة مف جديد )الببالوي، والتجاني، 
عمميا مكتابة بطريقة برايؿ، السيما مف تليتجنب ارتكاب تمؾ األخطاء وغيرىا سوى التمميذ المتقف 

 في مراحؿ عمرية مبكرة.
يا عدـ قدرة الطفؿ عمى التعرؼ عمى ويظير ىذا النوع مف األخطاء في عّدة أشكاؿ أىمّ 

لخمية، وأيًضا عدـ قدرتو عمى التحكـ في المسافة بيف الحروؼ فيما شكؿ الحرؼ وعدد النقاط با
فضال عف األخطاء  ،يعرؼ بتشويو الحرؼ )خاليا برايؿ(، أو كتابة الكممات شائعة االستخداـ

اإلمالئية والنحوية الناتجة عف عدـ قدرتو عمى تمييز األصوات المتشابية مّما يؤدي إلى حدوث 
 (.ٕ، ٕٚٓٓلحروؼ في اإلمالء )سعد، و إضافة أو إبداؿ بعض اأخطاء في كتابتيا، وحذؼ أ
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( عدًدا مف أسباب وقوع المكفوفيف في ىذه األخطاء وبخاصة عند ٕٗٓٓوقد أورد إمبابي )
وضع اآللة عمى و استخداـ آلة بيركنز، منيا استخداـ بيركنز قبؿ استخداـ الموحة وقمـ برايؿ، 

ىتماـ بحفظ مفاتيح اآللة واألصابع المخصصة لكؿ سطح غير مستوي أو عمى األرجؿ، عدـ اال
وفي مثؿ ىذه الحاالت، ومع وجود تمؾ األخطاء، وبدوف إجادة ، (ٓ٘، ٕٗٓٓمفتاح )إمبابي، 

القراءة والكتابة بطريقة برايؿ سيكوف تعّمـ جميع المواد الدراسية التي تتطمب القراءة والكتابة أمًرا 
ة والكتابة ىما الخطوة األولى في مشوار الطالب ذوي اإلعاقة متعّذًرا، خاصة وأف مياراتي القراء

( نماذج ٕممحؽ رقـ ) البصرية إلى التحصيؿ الدراسي شأنيـ في ذلؾ شأف أقرانيـ المبصريف.
 مف أخطاء الكتابة

التحصيؿ الدراسي مف الموضوعات الميّمة التي شغمت عمماء النفس والتربية، واليزاؿ  دّ ويع
مدى التحصيؿ الدراسي الرتباطو الوثيؽ بحياة الفرد ومستقبمو، ويقصد ب محض االىتماـ وذلؾ

استيعاب التالميذ لما تعمموه مف خبرات معينة في مادة دراسية أو في مجموعة مف المواد خالؿ 
ُيعّد التحصيؿ الدراسي مف أىـ المؤشرات التي تعتمد عمييا النظـ ، و فصؿ دراسي أو عاـ دراسي

تحقؽ األىداؼ التعميمية والتربوية، كما أنيا محؿ أنظار واىتماـ كؿ مف  التربوية لقياس مدى
 .أولياء األمور والتالميذ والطالب والمعمميف والقائميف عمى العممية التعميمية

أّف التحصيؿ الدراسي يتأثر تأثًرا كبيًرا بوجود إعاقة ما السابقة إلى الدراسات  أشارتوقد 
بيف القصور في النمو وفي الوظائؼ الجسمية والحواس وبيف  لدى الطالب، وأّف ىناؾ عالقة
لكّؼ البصر تأثير سمبي عمى التحصيؿ الدراسي لدى المكفوفيف و المستوى التحصيمي لمطالب، 

 إلى دراسةحث االب سعى(، لذلؾ ٔ٘-ٓ٘، ٕٚٔٓمحجوب،  ؛٘ٙ، ٕٙٓٓ، وآخروف )السعيد
بمراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي  قة البصريةذوي اإلعاأخطاء الكتابة التي يرتكبيا بعض الطالب 

عالقة تمؾ األخطاء واألسباب كذلؾ و  ،كما يبحث أىـ األسباب التي تقؼ وراء تمؾ األخطاء
 بمستوى التحصيؿ لدييـ.
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  مشكمة البحث

 مف خالؿ معايشة ومالحظة الباحث أثناء التدريب الميداني حيثانبثقت مشكمة البحث 
ومف خالؿ خبرتو في مجاؿ تعميـ طريقة برايؿ  إلعاقة البصرية،عممو األكاديمي بمجاؿ ا

 الطالب ذوي اإلعاقة البصريةـ وحتى اآلف، تبّيف ارتكاب بعض ٖٕٓٓمف  لممكفوفيف بدايةً 
رؼ الحذؼ بدرجاتيا كحذؼ حومف ىذه األخطاء ) مجموعة مف أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ

أو أكثر  نقاط حرؼممة بأكمميا، وكذلؾ كتابة ، ورّبما حذؼ الكمف الكممةأو أكثر )خمية( 
ضافة حرؼ زائد )إضافة خميةو  ،بطريقة خاطئة تكرار ( أو أكثر ليست مف أصؿ الكممة، و ا 

بداؿ حرؼ بآخر، و بالكممةأو أكثر  حرؼ ، وقد تناولت (تقديـ حرؼ مكاف حرؼ بالكممة، وا 
كّف القميؿ منيا استيدؼ التركيز بعض الدراسات ميارات تعمـ القراءة والكتابة بطريقة برايؿ، ل

عمى نوعية األخطاء والمشكالت التي تواجو الطالب ذوي اإلعاقة البصرية، ومف ىذه الدراسات 
 Wells et) وآخروف ، ويمز(Kway et al., 2010)كواي وآخروف (، ٕٚٔٓ)عبد المنعـ، 
al., 2007 ،) وآخروف فاسيميوسو Vassilios et al., 2006) ،) ريالزو (Ryles, 2004.) 

ومف خالؿ االطالع عمى نتائج العديد مف األبحاث والدراسات المعنّية بمستوى التحصيؿ 
لدى الطالب ذوي اإلعاقة، اتضح انخفاض مستوى التحصيؿ الدراسي لدى الطالب ذوي 

(، )بوضبية، ٜٕٔٓ(، )عبد الفتاح، ٕٕٓٓ، عبد العميـاإلعاقة البصرية ومف ىذه الدراسات: )
 ,.Marjolein et alمارجوليف وآخروف )و (، ٕٚٔٓ (، )محجوب،ٕٛٔٓ، نورال(، )ٕٛٔٓ
،  (Hallahan et al., 1991)وآخروف ىاليافو (، Lowenfeld, 1980لونفيمد )و (، 2002

  . (Batman et al., 1974) وآخروف باتمافو 

فة بالصفوؼ الدراسية المختمذوي اإلعاقة البصرية لتالميذ اعمى درجات تحصيؿ وباالطالع 
األعواـ السابقة بمدرسة النور لممكفوفيف التابعة إلدارة التربية الخاصة بمحافظة بني بعض عف 
ا سبؽ توضيحو يتبّيف عدـ تناوؿ وممّ ، تبيف انخفاض مستوى التحصيؿ الدراسي لدييـ، سويؼ

 السؤاؿالدراسات السابقة لمتغيرات ىذا البحث، ومف ىنا انطمقت مشكمة البحث لإلجابة عمى 
 لرئيس التالي:ا

وما عالقتيا  الطالب ذوي اإلعاقة البصريةما أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ وأسبابيا لدى  -
 بالتحصيؿ الدراسي لدييـ؟
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 وينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس السابؽ األسئمة الفرعية التالية:

 ثالبحأسئمة 

 بًعات ذوي اإلعاقة البصريةالطالب  لدىأخطاء الكتابة بطريقة برايؿ ىؿ تختمؼ  .ٔ
 ؟اإلعاقة(اإلصابة بزمف  –درجة اإلعاقة  –الجنس –)المراحؿ التعميميةلممتغيرات 

لدى الطالب ذوي اإلعاقة بأخطاء الكتابة بطريقة برايؿ  ةسباب المرتبطاألىؿ تختمؼ  .ٕ
اإلصابة زمف  –درجة اإلعاقة  – الجنس –)المراحؿ التعميميةلممتغيرات  تبًعا البصرية

 ؟اإلعاقة(ب
وأبعادىا )أخطاء الكتابة، أخطاء التنسيؽ، أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ ة بيف العالق ما .ٖ

الطالب ذوي التحصيؿ الدراسي لدى بيف و لتمؾ األبعاد( والدرجة الكمية أخطاء التصحيح، 
 الثانوية(؟ –اإلعدادية –بالمراحؿ )االبتدائية اإلعاقة البصرية

أبعادىا )أخطاء الكتابة، أخطاء التنسيؽ، و العالقة بيف أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ  ما .ٗ
لتمؾ األبعاد( وبيف الدرجة الكمية ألسباب تمؾ األخطاء والدرجة الكمية أخطاء التصحيح، 

 الثانوية(؟ –اإلعدادية  –لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصرية بالمراحؿ )االبتدائية
طاء الكتابة، أخطاء وأبعادىا )أخ أخطاء الكتابة بطريقة برايؿكؿ مف مدى مساىمة  ما .٘

أسباب تمؾ األخطاء وأبعادىا و ليذه األبعاد(، والدرجة الكمية التنسيؽ، أخطاء التصحيح، 
، أسباب مرتبطة بالحالة الجسمية والصحية لمكفيؼ، أسباب مرتبطة باستخداـ أدوات الكتابة)

لكمية لتمؾ أسباب مرتبطة ببيئة الكتابة،أسباب مرتبطة بالقائـ بعممية اإلمالء،والدرجة ا
في الثانوية(  –اإلعدادية –بالمراحؿ )االبتدائية الطالب ذوي اإلعاقة البصرية ىلداألبعاد( 

 ؟التنبؤ بمستوى التحصيؿ الدراسي لدييـ
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 : ييدؼ البحث الحالي إلى: ثأىداف البح

ذوي اإلعاقة الطالب  لدىأخطاء الكتابة بطريقة برايؿ التعرؼ عمى االختالفات بيف  .ٔ
اإلصابة زمف  –درجة اإلعاقة  –الجنس –)المراحؿ التعميميةلممتغيرات تبًعا  ةالبصري

 .اإلعاقة(ب
لدى الطالب بأخطاء الكتابة بطريقة برايؿ  ةسباب المرتبطبيف األالتعرؼ عمى االختالفات  .ٕ

زمف  –درجة اإلعاقة  – الجنس –)المراحؿ التعميميةلممتغيرات  تبًعا ذوي اإلعاقة البصرية
 .اإلعاقة(باإلصابة 

وأبعادىا )أخطاء الكتابة، أخطاء التنسيؽ، أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ العالقة بيف  إدراؾ .ٖ
الطالب ذوي التحصيؿ الدراسي لدى بيف و لتمؾ األبعاد( والدرجة الكمية أخطاء التصحيح، 
 الثانوية(. –اإلعدادية –بالمراحؿ )االبتدائية اإلعاقة البصرية

وأبعادىا )أخطاء الكتابة، أخطاء التنسيؽ، طاء الكتابة بطريقة برايؿ العالقة بيف أخ إدراؾ .ٗ
لتمؾ األبعاد( وبيف الدرجة الكمية ألسباب تمؾ األخطاء والدرجة الكمية أخطاء التصحيح، 

 الثانوية(؟ –اإلعدادية  –لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصرية بالمراحؿ )االبتدائية
وأبعادىا )أخطاء الكتابة،  الكتابة بطريقة برايؿ أخطاءكؿ مف التعرؼ عمى مدى مساىمة  .٘

أسباب تمؾ األخطاء و ليذه األبعاد(، والدرجة الكمية أخطاء التنسيؽ، أخطاء التصحيح، 
، أسباب مرتبطة بالحالة الجسمية والصحية أسباب مرتبطة باستخداـ أدوات الكتابةوأبعادىا )

طة بالقائـ بعممية اإلمالء، والدرجة الكمية لمكفيؼ، أسباب مرتبطة ببيئة الكتابة، أسباب مرتب
 –اإلعدادية  –بالمراحؿ )االبتدائية  الطالب ذوي اإلعاقة البصرية ىلدلتمؾ األبعاد( 

 في التنبؤ بمستوى التحصيؿ الدراسي لدييـ.الثانوية( 
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 أىمية البحث
 ا فيما يمي: تنقسـ أىمية البحث الحالي إلى أىمية نظرية وأخرى تطبيقية ويمكف توضيحيم

 األىمية النظرية
  أىمية الفئة التي تناوليا الباحث بالدراسة وىـ الطالب ذوي اإلعاقة البصرية، والتأكيد عمى

المصري قانوف كفمو ليـ اليـ في التعميـ كواجب ديني ومجتمعي وأخالقي وقانوني والذي حقّ 
 ـ. ٕٛٔٓ( لسنة ٓٔرقـ )

 بالرغـ مف  ذوي اإلعاقة البصريةألجياؿ كثيرة مف  أىمية طريقة برايؿ والتي أتاحت التعميـ
اختالؼ لغاتيـ وألوانيـ وأجناسيـ، ومّكنتيـ مف القراءة والكتابة شريطة استخداـ أدوات 

 خاصة بيـ.
 البحث والدراسة، عمى الرغـ مف  مف كبير بقدر برايؿ بطريقة الكتابة أخطاء موضوع يحظ لـ

 المشترؾ القاسـ ىي بؿ التعميمية، العممية في البداية نقطةحيث تعّد عممية الكتابة  أىميتو
 ، والبحث الحالي يناقش ىذا الموضوع بشيء مف التفصيؿ.الدارسية المواد كؿ تعميـ بيف

  أكثر مف مرحمة تعميمية حيث تناوؿ مراحؿ لدراسة المشكمة عند البحث الحالي تعرض
 غالية مف أبناء المجتمع. ثانوي( لفئة -إعدادي  –التعميـ قبؿ الجامعي )ابتدائي 

 األىمية التطبيقية
  األخطاء الشائعة في الكتابة بطريقة برايؿ تقييـ ينفرد ىذا البحث بأّنو محاولة لتحديد و

 لدييـ.الدراسي التحصيؿ وعالقتيا ب ذوي اإلعاقة البصريةوأسبابيا لدى الطالب 
 التشخيص والتقييـ في التربية  المكتبة العربية بأداتيف جديتيف في مجاؿالبحث الحالي  ُيثري

الخاصة، وبالخصوص في مجاؿ يندر فيو وجود أدوات تقييمية وىو تقييـ أخطاء الكتابة 
نة لألخطاء الشائعة في الكتابة بطريقة برايؿ لدى إستمارة مقنّ بطريقة برايؿ، واألداتيف ىما )

نة مقنّ مالحظة ة إستمار  - بمراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي ذوي اإلعاقة البصريةالطالب 
بمراحؿ  الطالب ذوي اإلعاقة البصريةألسباب ارتكاب أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ لدى 

 .(التعميـ قبؿ الجامعي
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 مصطمحات البحث 

الممارسػات غيػر الصػحيحة  فػي البحػث الحػالي بأنيػا أخطاء الكتابة بطريقة برايل عرؼ الباحثيُ 
أخطػػػاء  والتػػػي تضػػػـّ  ،أثنػػػاء الكتابػػػة بطريقػػػة برايػػػؿالتػػػي يرتكبيػػػا الطػػػالب ذوو اإلعاقػػػة البصػػػرية 

وأخطػاء مرتبطػة بتنسػيؽ الكتابػة بورقػة برايػؿ، وأيًضػا  ،مرتبطة بكتابة الحروؼ والكممػات واألرقػاـ
 تصحيح أخطاء الكتابة.أو المحاوالت الخاطئة في تصويب 

الطػػالب  مة مجمػػوع الػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمييػػامحّصػػ بأنػػو التحصيييل الدراسييي: ُيعػػرؼ الباحػػث
ذوو اإلعاقػػػة البصػػػرية نتيجػػػة امتحانػػػات )مجمػػػوع درجػػػات الفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ والثػػػاني( لمعػػػاـ 

ـ والتػػػػػي تػػػػػـ الحصػػػػػوؿ عمييػػػػػا مػػػػػف سػػػػػجالت النتػػػػػائج بمدرسػػػػػة النػػػػػور ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓالدراسػػػػػي 
 لممكفوفيف.

 –ئيػة )االبتدا مراحػؿالطػالب الممتحقػوف بال بػأنيـ اإلعاقية البصيرية: يالطيالب ذو  ُيعّرؼ الباحث
وكالىما يتعمـ بطريقة برايؿ طالما تمنعيـ ؼ البصر، اضعو  وفيفكفمالالثانوية( مف  –اإلعدادية 

 إعاقتيـ مف التعمـ بالطريقة العادية )المبصرة(.

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

 األشخاص ذوو اإلعاقة البصرية - أ
ر، ُقدر لو أف ُيحـر مف يعّد الشخص ذو اإلعاقة البصرية إنساًنا قبؿ وصفو بأي شئ آخ

ىذه النعمة العظيمة، وىي نعمة البصر، ألي سبب ما، وفي أي مرحمة عمرية، فأصبح حبيس 
الظالـ وسجينو، وليس أمامو بديؿ مف أف يكّيؼ حياتو عمى غياب تمؾ الحاّسة، معتمًدا في ذلؾ 

ُيحسف استغالليا  عمى تنمية وتدريب باقي الحواس المتبقية لديو، وأف يعمؿ عمى تدريبيا وأف
واالستفادة منيا ألقصى حّد ممكف تسمح بو تمؾ الحواس، ويخطئ خطأ كبيًرا مف يصفو بأنو 
شخص عاجز، ألّف العجز الحقيقي ىو أف يمتمؾ الشخص جميع الحواس وتمؾ النوافذ الخمس 

 وال يحسف االستفادة منيا.
البصرية، حيث يشكموف فيما  وتعددت المفاىيـ والتعريفات الخاّصة باألشخاص ذوي اإلعاقة

ف اشتركوا في المعاناة مف ضعؼ أو فقد البصر، وقد  بينيـ فئة غير متجانسة مف األفراد، وا 
 قدمت العديد مف التعريفات لإلعاقة البصرية مف المنظور الطبي، المغوي، القانوني، التربوي.
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يؿ، حيث تشترط تمؾ وىناؾ عالقة متالزمة بيف التعريؼ التربوي لمكفيؼ وبيف طريقة برا
التعريفات أف يتعّذر معو القراءة والكتابة بالطريقة العادية والمبصرة، حيث يعّرؼ الشخص 
الكفيؼ تربوًبا "بأنو شخص لديو بعض البقايا البصرية ويستطيع بيا إدراؾ الضوء فقط، وتمّكنو 

ج إلى طريقة برايؿ لمتعّمـ" مف التوجو والحركة لكنيا ال تفي بمتطمباتو في القراءة والكتابة، ويحتا
 (.ٖٛٙ، ٕٕٔٓ)القريطي، 

حصائيات منظمة الصحة العالمية فإفّ وفقً و  عدد ذوي اإلعاقة البصرية عمى  ا لتقارير وا 
. مميوف شخص مصاب بالعمى ٖٙمنيـ ما يقرب  مميوف نسمة ٕ٘ٛمستوى دوؿ العالـ بمغ 

(WHO, 2017) 
 طريقة برايل: - ب

ر أف يغيّ فيضطر البعض منيـ ، ممية التواصؿ بيف الناسعمف العوامؿ في  تتدخؿ العديد
العالمات مف مجموعة يحتوي ىذا الكود عمى بيـ، و  اخاصً  اكودً شكؿ االتصاؿ أو أف ينشئ 

يستخدـ األشخاص ذوو مف ىذا المنطمؽ  والقواعد المستخدمة في إنتاج الرسالة المكتوبة؛
لكؿ  ايحاوؿ ىذا النظاـ تشكيؿ رموزً حيث تابة، والك اإلعاقة البصرية نظاـ برايؿ كوسيمة لمقراءة

ترجع طريقة برايؿ ، و (Asmal, 2019. 111بعض النقاط البارزة ) حرؼ ورقـ بواسطة
لصاحبيا الفرنسي لويس برايؿ، ولـ تكف جيوده ىي األولى في سبيؿ الوصوؿ لطريقة مناسبة 

فقد كانت ىناؾ محاوالت عديدة في ىذا  لتعميـ المكفوفيف القراءة والكتابة، ولكّنيا األبرز واألىـّ،
المجاؿ، إلى أف استقرت جيود برايؿ حتى توصؿ إلى طريقتو البارزة، وُتعّد طريقة برايؿ تػػرميًزا 

، ـٗ٘ٛٔرسمّيا في فرنسا في عاـ برايؿ  توتػػكويًدا وتػػشفيًرا ألي لغة، ولكنيا ليست لغة، واعُتمد
عبارة عف تمثيؿ لمحروؼ اليجائية واألرقاـ أنيا رايؿ ومف أىـ التعريفات التي قدمت لطريقة ب

والعالمات الرياضية وغيرىا مف الرموز التي تتطمبيا العممية التعميمية بنقاط بارزة يستطيع 
نوع ( بأنيا ٕٗٔٓ، ويعرفيا حممي )(ٛٗٔ، ٜٕٓٓالكفيؼ أف يميزىا باستخداـ أصابعو )شعير، 
الحروؼ اليجائية إلى نظاـ حسي ممموس مف النقاط  مف الكتابة البارزة تقوـ عمى أساس تحويؿ

 (.ٓٛ، ٕٗٔٓالبارزة والتي تشكؿ بديال لتمؾ الحروؼ اليجائية )حممي، 

مجموعة مف  ٖٙر ، والتي توفّ ٕ×  ٖنة مف سّت نقاط في مصفوفة ويتـ تنظيـ الخمية المكو  
، ٕ×  ٗاط في مصفوفة األنماط الفريدة، وفي شكميا االلكتروني يتـ ترتيب خمية مف ثماني نق
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مجموعة فريدة لتمثيؿ أبجدية واحدة، وتتـ كتابة طريقة برايؿ مف اليميف لميسار  ٕ٘٘والتي تقدـ 
في معظـ المغات بينما تتـ قرائتيا عادة عف طريؽ تحريؾ السبابة مف اليسار إلى اليميف عبر 

اسع عشر، تمّكف ذوو خط مف خاليا برايؿ. ومنذ اختراع لويس برايؿ لطريقتو في القرف الت
حاليا اإلعاقة البصرية مف الوصوؿ إلى مجموعة متنوعة مف المواد المكتوبة. ومع ذلؾ، يتوفر 

 .(Nadeem et al,. 2016, 294)الكثير مف ىذه المعمومات في شكؿ إلكتروني 
 واألسباب المرتبطة بيا:أخطاء الكتابة بطريقة برايل  - ت

عبة بالنسبة لكثير مف األطفاؿ المبصريف، الذيف يتحدثوف إّف تعّمـ القراءة والكتابة عممية ص
المغة ويفيمونيا، وتكوف القراءة والكتابة أصعب بكثير في تعمميا بالنسبة ألولئؾ األطفاؿ الذيف 

جيوًدا لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية فقدوا حاسة البصر، لذلؾ يحتاج تعميـ القراءة والكتابة 
 (.ٜٔ، ٕ٘ٔٓتطيع الطفؿ إتقانيما بشكؿ سميـ )عقؿ، كبيرة وصبًرا عظيًما حتى يس

وتختمؼ أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ باختالؼ أدوات الكتابة المستخدمة، حيث تتسبب 
خصائص كؿ أداة في ارتكاب نوعيات محددة مف أخطاء الكتابة فعندما يستخدـ الطالب 

المرآة، حيث يقوـ التمميذ بكتابة  األدوات التقميدية )القمـ والمكتبة( عادة ما تنشأ معو أخطاء
الحرؼ ونقر نقاطو بالخمية في ىيئتو الخاصة بالقراءة وليس الكتابة، ويرجع ذلؾ إلى طبيعة 

بيف القراءة والكتابة، بمعنى أّف الكتابة تكوف مف اليميف لميسار والقراءة نقمب العكسية العالقة 
، وعندما يستخدـ الطالب (٘ٔ، ٕٙٔٓ، السميماف) الورقة بشكؿ عادي ونقرأ مف اليسار لميميف

آلة بيركينز، فعادة ما تبدوا مجموعة أخرى مف األخطاء، ككتابة نقاط الكممة بطريقة خاطئة 
ى مفاتيح حيث يستخدـ ستة مف أصابعو في ذات الوقت وبديناميكية معينة لتمثيؿ حرؼ ما عم

 .(Wells et al., 2007)اآللة 

خالؿ بعض الحروؼ لبداؿ اإلضافة و اإلحذؼ و كما يرتكب العديد مف الطالب أخطاء ال
عممية الكتابة، ويسعى الطالب وقتئذ إلى تصويب تمؾ األخطاء، وىنا عادة ما تظير نوعية 

طمس النقاط  جديدة مف األخطاء مرتبطة بعممية التصويب مثؿ تكرار الشطب )الظيظة(،
 الزائدة )غير المطموبة( بالخمية بشكؿ غير كامؿ عند محاولة تصحيحيا وغير ذلؾ مف أخطاء. 

األخطاء منيا ما ىو في ىذه  الطالب ذوي اإلعاقة البصريةعدد مف أسباب وقوع ىناؾ و 
آلة  –المكتبة  –قمـ برايؿ  –)ورؽ برايؿ  أسباب مرتبطة باستخداـ أدوات الكتابةمتعمؽ ب

يركينز(، وأسباب مرتبطة بالحالة الجسمية والصحية لمكفيؼ، وأسباب مرتبطة ببيئة الكتابة، ب

https://www.alukah.net/authors/view/home/15349/
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وأسباب مرتبطة بالقائـ بعممية اإلمالء، وغير ذلؾ مف أسباب تتفاوت فيما بينيا في درجة 
 تأثيرىا عمى دقة وسالمة الكتابة.

 التحصيل الدراسي: - ث
تي تعتمد عمييا النظـ التربوية لقياس مدى تحقؽ المؤشرات ال ُيعّد التحصيؿ الدراسي مف أىـّ 

األىداؼ التعميمية والتربوية، كما أنيا محؿ أنظار واىتماـ كؿ مف أولياء األمور والتالميذ 
والطالب والمعمميف والقائميف عمى العممية التعميمية، ويتأثر التحصيؿ الدراسي لدى الطالب 

ميا العوامؿ الذاتية المتعمقة بالطالب ذاتو، العوامؿ بعدٍد مف العوامؿ المتشابكة والمتداخمة أى
وترجع أىمية التحصيؿ الدراسي لما يترتب عميو ، االجتماعية واألسرية، العوامؿ البيئية المدرسية

مف قرارات تربوية حاسمة، وألنو مف أبرز نواتج العممية التعميمية، السيما تحديد مصير الطالب 
ألخرى أو تخّرجو منيا، أو في توزيعيـ في التخصصات العممية  في االنتقاؿ مف مرحمة دراسية

أنو إنجاز عمؿ أو إجراء تفوؽ في  متحصيؿ الدراسيلومف أىـ التعريفات التي قدمت ، المختمفة
)أبو  ميارة أو مجموعة مف المعارؼ التي مف شأنيا أف تؤثر في قدرة الفرد عمى االستدالؿ

درجة االكتساب التي يحققيا الفرد أو مستوى ( بأنو ٕٕٓٓ، ويعرفو عالـ )(ٜٗ، ٜٗٛٔحطب، 
النجاح الذي يحرزه أو يصؿ إليو في مادة دراسية أو مجاؿ تعميميي أو تدريسي معيف. )عالـ، 

ٕٕٓٓ ،ٖٓ٘.) 
ؼ التحصيؿ الدراسي مف خالؿ النتائج ويستدؿ عميو مف مجموع الدرجات التي كما يعرّ 

 (.ٖٗ، ٕٚٔٓحجوب، حصؿ عمييا في نياية العاـ الدراسي )م
وىناؾ عوامؿ كثيرة تؤثر مجتمعة أو منفردة عمى طبيعة الخصائص األكاديمية لألشخاص 

مكتسب(، درجة  -ذوي اإلعاقة البصرية وىي درجة الذكاء، زمف اإلصابة باإلعاقة )والدي
موجبة(، طبيعة  -كّؼ جزئي(، طبيعة االتجاىات االجتماعية )سالبة  -اإلعاقة )كّؼ كمي

 (.ٕٗٚ، ٖٕٔٓمات التي يقدميا المجتمع لو، درجو تقبمو إلعاقتو )الروساف وآخروف، الخد
 يؤّكده ما والكتابة، وىذا القراءة تعّمـ عممية في قوّيا تأثيرا يؤثر البصر حاسة في القصور إفّ 
 القدرات بمختمؼ ذلؾ وعالقة لمرؤية الخصائص المختمفة " حوؿ روباستوف بو قاـ الذي البحث
والكتّاب  القّراء خصائص مف يعتبر الّرؤية حّدة ؿ إلى أّف قّمةوالكتابة والذي توصّ  القراءة ـتعمّ  في
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 األطفاؿ تحصيؿ مف أقؿّ  بصريا المعوقيف األطفاؿ تحصيؿ إفّ  القوؿ الضعفاء، وخالصة
 (.ٕٖ، ٕٙٔٓالعقمي )قداوي،  العمر نفس المبصريف مف

لتالميذ المكفوفيف الذيف ال يعانوف مف ّف ا( إلى إٜٕٓٓوبالرغـ مف ذلؾ يشير شعير )
إعاقات إضافية يحققوف مستويات تحصيمية ال تقؿ عف مستويات أقرانيـ مف المبصريف، وأّف 
أي تاخر في المستوى التحصيمي عند بعض المكفوفيف قد ترجع أسبابو إلى عوامؿ أخرى غير 

طبيعة كؼ البصر، وعدـ قدرة البصر ومنيا افتقار البيئة التعميمية لمخبرات المالئمة ل كؼّ 
المعمميف عمى تعديؿ الدروس بما يتناسب مع طبيعة حواس الكفيؼ، وقّمة االمكانات المادية 
الالزمة لتعميميـ وغيرىا مف العوامؿ التي تعوؽ اكتساب المعاؽ بصرًيا لمخبرات التعميمية بما 

( أنو إذا ٕٕٓٓكره ممحـ )د ىذا الرأي ما ذ(، ويؤكّ ٘ٙ، ٜٕٓٓيتوافر لديو مف حواس )شعير، 
ما توافرت فرص األداء لمطفؿ المعاؽ بصرًيا بفرص أداء الطفؿ المبصر، فإّف الفروؽ في األداء 

 (.ٗٗٔ، ٕٕٓٓبيف اإلثنيف سوؼ تتالشى تقريًبا )ممحـ، 
  دراسات سابقة:

 التفكير وميارات الدراسي التحصيؿ تنمية إلى ( دراسة ىدفتٕٕٓٓ) عبد العميـ أجرى
مكفوفيف، مل االجتماعية الدراسات تدريس المتمايز في التعميـ إستراتيجية باستخداـ قدالنا

 (٘) تكونت عينة الدراسة مفو المنيج الوصؼ التحميمي والمنيج التجريبي،  استخدمت الدراسة
فروؽ دالة  وجود النتائج الدقيمية، وأظيرتبالنور  بمدرسة االبتدائى السادس الصؼ مف تالميذ
 الدراسي التحصيؿ الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف في التالميذ درجات متوسط بيف إحصائية

التعميـ  إستراتيجية استخداـ حّقؽ كما البعدي، التطبيؽ لصالح الناقد التفكير واختبار ميارات
 اقدالن والتفكير الدراسي التحصيؿ تنمية في كبيًرا تأثيًرا االجتماعية الدراسات تدريس في المتمايز

 .التالميذ المكفوفيف لدى
دراسة ىدفت إلى تقييـ ميارات الطالب في ب Asmal et al. (2020)أسماؿ وآخروف قاـ و 

تـ اختيار عينة قصدية ، وتحديد التحديات التي تعيؽ تمؾ الميارات ،القراءة والكتابة بطريقة برايؿ
، كما تـ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسي مف طالب الصفوؼ مف األوؿ إلى الرابع في العاـ الدرا ٜٙقواميا 

القراءة والكتابة بدت في  ميارات الطالب أظيرت النتيجة أفّ ، مدرسيف ٖاختيار مديريف و
حول تحديد أهى انتحديات والطالب  مديري المدارستشابيت استجابات لمغاية.  ةبطيئو ضعيفة 
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مستمرة لاتدريبات المرتبة في الفصوؿ الدراسية، ونقص مريحة وغير غير أف المقاعد وهي 
وسياسة النيوض بالمدارس كانت  نقص المعمميف الميرة بطريقة برايؿ كما أفّ لمقراءة والكتابة، 

 تحديات أخرى ساىمت في ضعؼ ميارات برايؿ لدى الطالب. 
إلى تحسيف مستوى التحصيؿ الدراسي لدى المكفوفيف ( ٜٕٔٓعبد الفتاح )دراسة  وىدفت

( مف ٕٔتكونت عينة الدراسة مف )، مف خالؿ برنامج تدريبي قائـ عمى الذكاءات المتعددة
األطفاؿ المكفوفيف ممف يعانوف مف انخفاض مستوى التحصيؿ الدراسي وانخفاض في الذكاءات 

مس االبتدائي بمدرسة المركز النموذجى، ومدرسة النور واألمؿ لمبنات المتعددة بالصّؼ الخا
مصر الجديدة، أسفرت النتائج عف فعالية البرنامج التدريبي في تنمية الذكاءات المتعددة لدى 

 . أطفاؿ المجموعة التجريبية، والذي كاف لو أثر في تحسيف مستوى التحصيؿ الدراسي لدييـ
سة ىدفت إلى الكشؼ عف الفروؽ في ميارات قراءة وكتابة برايؿ ( بدرأٜٕٓقاـ إبراىيـ )و 

اجتماعية والمعرفية لدى األطفاؿ  –وأبعاده الفرعية، وتحديد القيمة التنبؤية لمعوامؿ النفس
( معاًقا بصرًيا، ممف ٜٚالمعوقيف بصرًيا في تعّمـ طريقة برايؿ، تكونت عينة الدراسة مف )

ًما، وأسفرت نتائج الدراسة عف عدـ وجود فروؽ دالة في ( عا٘ٔ -ٙتراوحت أعمارىـ بيف )
، درجة اإلعاقة، ومستوى الجنسالمتغيرات )في ميارات قراءة وكتابة رموز برايؿ وأبعاده الفرعية 

فروؽ دالة ُتعزى لزمف اإلعاقة لألبعاد )اإلدراؾ  وجدتالذكاء، ومنطقة السكف(، في حيف 
دقة الكتابة اإلمالئية( لصالح  -االنتباه والوعي  -قة القرائية الد -والتمييز بيف المثيرات الممسية 

اجتماعية والمعرفية  –نتائج أف لمعوامؿ النفسالأوضحت و ذوي اإلعاقة قبؿ الخمس سنوات، 
 قيمة تنبؤية بميارات قراءة وكتابة برايؿ.

 بصرًيا لدى المعاقيف النفسية الضغوط عف الكشؼ ( إلىٕٛٔٓبوضبية )وىدفت دراسة 
النفسية عمى عينة الدراسة والمكونة  الضغوط الدراسي، تـ تطبيؽ استبياف وعالقتيا بالتحصيؿ

بوالية الوادى، وقد  وجامعي( وثانوي ابتدائي ومتوسط )مستوى وطالب تالميذ ( مفٖٖمف )
بصرًيا والتحصيؿ  المعاقيف لدى النفسية الضغوط بيف توصمت الدراسة إلى عدـ وجود عالقة

أو تعزى لمتغير الجنس  بصريا المعاقيف لدى النفسية الضغوط فيدالة  فروؽ توجد الو الدراسي، 
 .متغير المستوى الدراسي

( دراسة ىدفت إلى معرفة تقدير الذات وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي ٕٛٔٓ) النوروأجرى 
إلى ( مف التالميذ المكفوفيف، وتوصمت النتائج ٕٓٔلمتالميذ المكفوفيف، وبمغ حجـ العينة )

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af%d8%a9+%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%81%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%86+%d9%85%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%b6%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%2f&criteria1=0.
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درجات التحصيؿ الدراسي  بيف الةانخفاض تقدير الذات لدى التالميذ المكفوفيف، ووجود فروؽ د
لصالح الذكور، المرحمة الدراسية لصالح طالب الثانوي،  الجنسلدى المكفوفيف تعزي لمتغير )

الصّؼ لصالح الصؼ الثامف(، وكذلؾ وجود عالقة ارتباط بيف الدرجات عمى مقياس تقدير 
 . لدييـوالتحصيؿ الدراسي  الذات
 ممصقات جياز صانع بدراسة ىدفت إلى تصميـ Johnson, (2018قامت جونسوف )و 
الينود  المستخدميف احتياجات بتكمفة منخفضة وتجريبو بيدؼ تمبية دقيؽ شخصي برايؿ

يف برايؿ لدييـ، وقد توصمت الدراسة إلى تمك بطريقة والكتابة المكفوفيف وتنمية ميارات القراءة
 عمميـ أماكف في والمساحات األشياء عمى مستقؿ بشكؿ التعرؼ مف المكفوفيف األشخاص
ومدارسيـ، مّما يؤكد فاعمية الجياز المقترح في تحسيف ميارات الكتابة والقراءة لدى  ومنازليـ

 المكفوفيف.
 ( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبى فى عالجٕٚٔٓوقاـ عبد المنعـ )

طبؽ صعوبات تعمـ القراءة والكتابة بمغة برايؿ لدى األطفاؿ المكفوفيف باستخداـ الحاسب اآللي، 
( طفال مف الذكور واإلناث ممف تتراوح ٕٓمف ) تكونتعينة  الباحث أدوات الدراسة عمى

وتـ تصنيفيـ بالتساوي إلى مجموعتيف )تجريبية وضابطة(، ، عاًما ٕٔ-ٓٔأعمارىـ الزمنية بيف
 أسفرت الدراسة عف فاعمية البرنامج فى عالج صعوبات تعّمـ القراءة والكتابة بطريقة برايؿ.وقد 

 بالتحصيؿ وعالقتيا التعمـ عمى صعوبات التعرؼ ( إلىٕٚٔٓ) دراسة محجوب وىدفت
 عينة الدراسة ممكفوفيف، وتكونتلالنور  معيد معممي نظر وجية مف المتغيرات وبعض الدراسي
 التعمـ صعوبات بيف سالبة عالقة ارتباطية وجود ممة، وقد بينت النتائجومع ( معمـ٘ٔمف )

 درجة(متغيرات  في التالميذ لدى الدراسي التحصيؿ دالة في فروؽ الدراسي، ووجود والتحصيؿ
 .)اإلقامة – اإلعاقة

التعرؼ عمى مدى فاعمية برنامج إعالمي إلى ( دراسة ىدفت ٕٚٔٓ) مرسيكما أجرى 
عميـ طريقة برايؿ ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف المكفوفيف )مبادئ طريقة برايؿ تفاعمي مقترح لت

( طفال وطفمة بروضة مدرسة ٕٓبوجو عاـ والكتابة بوجو خاص(، تكونت عينة الدراسة مف )
بيف متوسطي رتب درجات  دالةوقد توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ  ،النور لممكفوفيف بالجيزة
عمى مستوى اكتساب تعمـ برايؿ لصالح القياس البعدي في الجوانب  القياسيف القبمي والبعدي

 المعرفية والسموكية والوجدانية.



 (  2352-2326، 2222، إثشٚم  2، ط 5، ع 3)يظ   جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

ٕٖٕٔ 

 

فعالية استخداـ إستراتيجية التعمـ التعاوني ( إلى التعرؼ عمى ٕٗٔٓحممي ) دراسة ىدفتو 
، في تنمية ميارات القراءة والكتابة بطريقة برايؿ لمطالبات الممتحقات لمدراسة بجامعة الطائؼ

وقامت الباحثة بإعداد مجموعة مف المواد التعميمية، استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي 
كما قامت بتطبيؽ اختبار تحصيمي واختبار الميارات االجتماعية عمى جميع الطالبات 

، ـٖٕٔٓ( طالبة في ٗٔالممتحقات لمدراسة بكمية خدمة المجتمع بجامعة الطائؼ وبمغ عددىّف )
تعمـ التعاوني في تنمية ميارات القراءة وقد توصؿ البحث إلى فعالية استخداـ إستراتيجية ال

 والكتابة بطريقة برايؿ لمطالبات.
( بدراسة ىدفت إلى تنمية الميارات األكاديمية لدى المكفوفيف مف ٖٕٔٓكما قاـ األتربي )

خالؿ التدريب عمى أنشطة برنامج تدريبي متكامؿ قائـ عمى الكمبيوتر، وطبؽ البرنامج عمى 
يف بالمرحمة اإلعدادية تـ تقسيميـ عشوائًيا إلى مجموعتيف تجريبية ( طالًبا مف المكفوفٕٔ)

وبرنامج تنمية  )القراءة والكتابة(، وضابطة، استخدـ الباحث مقياس تقدير الميارات األكاديمية
الميارات األكاديمية لممكفوفيف، وأكدت الدراسة في نتائجيا فاعمية البرنامج المقترح في تنمية 

 لدى المكفوفيف. القراءة والكتابة
 استخداـ درجة إلى التعرؼإلى  ( بدراسة ىدفتٕٓٔٓوالمسممي ) قاـ كؿ مف الخطيبو 
 في والكتابية القرائية مياراتيـ تنمية في لألجيزة التكنولوجية البصرية اإلعاقة ذوي الطمبة
 التي اتالصعوب إلى التعرؼ الدراسة ىدفت العربية السعودية، كما المممكة مف الشرقية المنطقة
 البصرية اإلعاقة ذوي عمى جميع الطالب استبانة تطبيؽتـ و  التكنولوجيا، استخداـ في تواجييـ
 استخداميـ أّف درجة نتائج الدراسة طالًبا، وأظيرت (ٛٚعددىـ ) الخاصة والبالغ التربية بمدارس
 انت متوسطة.والكتابة ك القراءة ميارات تنمية في التعميمية والبرامج التكنولوجية لألجيزة

بدراسة مقارنة لفاعمية الكتابة بطريقة برايؿ  Kway et al. (2010وقاـ كواي وآخروف )
، طبقت الدراسة التجريبية عمى A-J =3=6باستخداـ الطريقة التقميدية )القمـ والمكتبة( وطريقة 

قة ( مف ضعاؼ البصر، وقد كشفت الدراسة طريٛ( مف التالميذ المكفوفيف و)ٓٔعينة بمغت )
A-J =3=6   أكثر فاعمية في تعميـ طريقة برايؿ مف الطريقة التقميدية، كما تبيف أّف التالميذ

 الذيف اعتمدوا عمى الطريقة التقميدية أكثر ارتكاًبا ألخطاء المرآة أثناء الكتابة.
( إلى إعداد برنامج تدريبي يشمؿ ابتكار أغاني لتعمـّ ٕٛٓٓزيد ) أبوىدفت دراسة و 

ائية واألرقاـ بطريقة برايؿ لممكفوفيف، اتبع البحث المنيج شبو التجريبي ذي الحروؼ اليج

https://www.researchgate.net/publication/304270310_falyt_astkhdam_astratyjyt_altlm_altawny_fy_tnmyt_mharat_alqrat_w_alktabt_btryqt_brayl_lltalbat_almlthqat_lldrast_bjamt_altayf_lltwasl_m_altfl_alkfyf
https://www.researchgate.net/publication/304270310_falyt_astkhdam_astratyjyt_altlm_altawny_fy_tnmyt_mharat_alqrat_w_alktabt_btryqt_brayl_lltalbat_almlthqat_lldrast_bjamt_altayf_lltwasl_m_altfl_alkfyf
https://www.researchgate.net/publication/304270310_falyt_astkhdam_astratyjyt_altlm_altawny_fy_tnmyt_mharat_alqrat_w_alktabt_btryqt_brayl_lltalbat_almlthqat_lldrast_bjamt_altayf_lltwasl_m_altfl_alkfyf
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( مف تالميذ الصؼ األوؿ االبتدائي بمحافظة قنا ٗالمجموعة الواحدة، وطبؽ عمى عدد )
االختبار التحصيمي لمحروؼ واألرقاـ والبرنامج المقترح، وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية 

 .ح في تعّمـ الحروؼ اليجائية واألرقاـ بطريقة برايؿ لألطفاؿ لممكفوفيفالبرنامج التدريبي المقتر 
نوعية  التعرؼ عمى دراسة ىدفت إلى  Wells et al. (2007وآخروف ) ويمزكما أجرت 
ى استخدمت الدراسة أسموب تحميؿ محتو قد ، و ياوتحديد نسبالكتابة بطريقة برايؿ األخطاء في 

عف طريقة  حرة وكتابات بطريقة برايؿ بالطريقة التقميدية اتتابإمالئية وكمجموعة مف الكتابات )
خطأ تـ تحميميا  ٓٓٙٔآلة أشبو بآلة بيركينز، وقد بمغ عدد أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ 

 أو شكؿ، أو حرؼ، أو نقاط، أو نقطة) المعنية لموحدات بيانات وفًقا وتصنيفيا باستخداـ قاعدة
نقؿ.  أو واالستبداؿ واإلضافة أكثر األخطاء شيوًعا ىو الحذؼ إلى اإلشارة ، وتـ(جممة أو كممة،
ٝ( ٗ.ٗٙ) األخطاء غالبية النقاط، فإف أخطاء فئة ىيٝ( ٔ.ٙٗ) األخطاء مف فئة أكبر وكانت
 تمييا ،ٝ( ٚ.ٕٚ)بنسبة  األحرؼ أخطاء النقطة، تمييا مستوى عمى ارتكابيا تـ أخطاء كانت

، بسبب عدـ تآزر أو ديناميكية أصابع اليد ٝ(ٗ) كاممة كممات تتضمف التي األخطاء
 المستخدمة في النقر والكتابة.

ىدفت الدراسة إلى تحديد   Vassilios et al. (2006) وآخروف كما قاـ فاسيميوس
الميارات المطموبة في القراءة والكتابة بطريقة برايؿ كالعالمات واالختصارات ومعرفة قواعد المغة 

تقاف ميارة اليجاء مف خالؿ فحص وتحميؿ المحتوى اإلمالئي لمطالب المكفوفيف، مع تقديـ  وا 
( طالًبا يونانًيا مف المكفوفيف، ٙٔمواجية تمؾ األخطاء، تكونت عينة الدراسة مف )لمقترًحا 

 تدويفبب الطال قاـ( سنة بالمرحمة اإلبتدائية والثانوية والجامعة، ٛٔ -ٔٔتتراوح أعمارىـ بيف )
يؿ، وتـ تحميؿ تمؾ الكتابات، توصمت الدراسة إلى ثالثة أنماط لمخطأ بطريقة برا الّنص

اإلمالئي: أخطاء مف النوع الصوتي، وأخطاء غير صوتية )تاريخية(، وأخطاء غير صوتية 
عالقة بيف وأف ىناؾ ألخطاء ىـ طالب الجامعة، لا أكثر الطالب ارتكابً  موفولوجية، تبيف أفّ 

 .كتابة بطريقة برايؿالوعي الصوتي ودقة القراءة وال
دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أىمية تعمـ طريقة برايؿ في   Ryles, (2004)أجرت ريالزو 

، مع تقديـ برنامج عالجي لتمؾ المشكالت، مف خالؿ ياسّف مبكرة، وتحديد مشكالت تعّمم
لمدرسة في سّف اىا مو مقارنة المكفوفيف الذيف تعمموا بيذه الطريقة في سّف مبكر بالذيف تعمّ 

الثانوية ب( طالبا ٘ٗاإللزامية، وكذلؾ الذيف لـ يتمقوا تدريًبا عمى طريقة برايؿ، تكونت العينة مف )
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( طالب في ثالث ٘ٔ)نيا كؿ متكونت إلى ثالث مجموعات  يـمف المكفوفيف والدًيا، تـ تقسيم
لذيف تمقوا تعميًما مجموعات لمقارنة أدائيـ بطريقة برايؿ، وقد أظيرت نتائج الدراسة أف الطالب ا

مبكًرا في تعمـ طريقة برايؿ قد تفوقوا في ميارات اليجاء وعالمات الترقيـ والتنقيط بفارؽ قدرة 
 .%(ٕٕ%(، وفي الجزء اإلمالئي بنسبة )ٚ)

 عمى الدراسات السابقة تعقيب
التي  طريقة، والمشكالتتمؾ الميارات تعّمـ المتعمقة بالكتابة بطريقة برايؿ دراسات التناولت 

، واىتـ القميؿ ، وبعض البرامج واالستراتيجيات التي تساعدىـ في تعّمـ طريقة برايؿالطالب تواجو
برصد أخطاء الكتابة الشائعة بطريقة برايؿ، وقد استفاد البحث  -ومعظميا دراسات أجنبية–منيا 

ة برايؿ، الحالي مف تمؾ الدراسات في التعّرؼ عمى تصنيفات مختمفة ألخطاء الكتابة بطريق
لتحصيؿ المتعمقة بادراسات واالستفادة منيا وبخاصة عند إعداد أدوات البحث الحالي، وعف ال

الدراسي لدى األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية والتي تشير إلى انخفاض مستوى التحصيؿ 
التحصيؿ البحث عف العالقة بيف أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ ومستوى لدييـ، مما يدعوا إلى 

 راسي لدى الطالب.الد
 فروض البحث

تبًعا لممتغيرات  ذوي اإلعاقة البصريةالطالب  لدىأخطاء الكتابة بطريقة برايؿ تختمؼ  (ٔ
 .اإلعاقة(اإلصابة بزمف  –درجة اإلعاقة  –الجنس –)المراحؿ التعميمية

 لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصريةبأخطاء الكتابة بطريقة برايؿ  ةسباب المرتبطتختمؼ األ (ٕ
 .اإلعاقة(اإلصابة بزمف  –درجة اإلعاقة  – الجنس –)المراحؿ التعميميةلممتغيرات  بًعات
وأبعادىا )أخطاء إحصائًيا بيف أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ  ةرتباطية دالاتوجد عالقة  (ٖ

التحصيؿ بيف و ليذه األبعاد( والدرجة الكمية الكتابة، وأخطاء التنسيؽ، وأخطاء التصحيح، 
 الثانوية(. –اإلعدادية  –بالمراحؿ )االبتدائية  الطالب ذوي اإلعاقة البصرية الدراسي لدى

وأبعادىا )أخطاء إحصائًيا بيف أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ  ةرتباطية دالاعالقة توجد  (ٗ
لتمؾ األبعاد( وبيف الدرجة الكمية والدرجة الكمية الكتابة، أخطاء التنسيؽ، أخطاء التصحيح، 

 –اإلعدادية  –خطاء لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصرية بالمراحؿ )االبتدائيةألسباب تمؾ األ
 الثانوية(.
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وأبعادىا )أخطاء الكتابة، وأخطاء التنسيؽ، وأخطاء  تسيـ أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ (٘
أسباب مرتبطة أسباب تمؾ األخطاء وأبعادىا )و لتمؾ األبعاد(، والدرجة الكمية التصحيح، 

، وأسباب مرتبطة بالحالة الجسمية والصحية لمكفيؼ، أسباب مرتبطة الكتابة باستخداـ أدوات
 ىلدببيئة الكتابة، أسباب مرتبطة بالقائـ بعممية اإلمالء، والدرجة الكمية لتمؾ األبعاد( 

في التنبؤ الثانوية(  –اإلعدادية  –بالمراحؿ )االبتدائية  الطالب ذوي اإلعاقة البصرية
 سي لدييـ.بمستوى التحصيؿ الدرا

 الطريقة واإلجراءات
 منيج  البحث  -أ

اعتمػػد البحػػث عمػػى منيجيػػة البحػػث الوصػػفي باسػػتخداـ أسػػموب المسػػح االجتمػػاعي لموصػػوؿ إلػػى 
حؿ امر الوصؼ عممي ألخطاء الكتابة الشائعة بطريقة برايؿ لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصرية ب

 ابيا، وعالقة األخطاء بالتحصيؿ الدراسي لدييـ. ( وأسبةالثانوي– ةاإلعدادي -ة)االبتدائي يةالتعميم
 مجتمع وعينة البحث -ب

)المكفػػػػوفيف كمّيػػػػا، وضػػػػعاؼ الطػػػػالب ذوي اإلعاقػػػػة البصػػػػرية جميػػػػع يتمثػػػػؿ مجتمػػػػع البحػػػػث مػػػػف 
( بمدرسػػػة النػػػور لممكفػػػوفيف بمحافظػػػة بنػػػػي ةالثانويػػػػ –ةاإلعداديػػػ -ة)االبتدائيػػػ حػػػؿامر البالبصػػػر( 

( ٖ٘األوليػػة الخاصػة بتقنػػيف األدوات مػػف ) البحػثعينػػة  نػتتكو ـ، ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓسػويؼ لمعػػاـ 
( ٓٔ( بالمرحمػة اإلعداديػة و)ٓٔ( بالمرحمػة االبتدائيػة و)٘ٔطالًبا وطالبة كاف توزيعيـ كالتػالي )

الطػالب )المكفػوفيف كمّيػا، ( مػف ٙٔٔ)بالمرحمة الثانوية، وقػد تكونػت عينػة البحػث األساسػية مػف 
لتنفيذيػػػة لمػػػػدارس وفصػػػوؿ التربيػػػة الخاصػػػػة الصػػػادرة بػػػػالقرار وضػػػعاؼ البصػػػر( ووفقًػػػػا لالئحػػػة ا

ـ فإّف مدارس النور تضـّ كػال مػف المكفػوفيف وضػعاؼ ٕٚٔٓ/ٛ/ٕٚ( بتاريخ ٜٕٔالوزاري رقـ )
البصػػر، وكالىمػػا يػػتعمـ بطريقػػة برايػػؿ طالمػػا يسػػتحيؿ الػػتعمـ بالطريقػػة العاديػػة فػػي وجػػود اإلعاقػػة 

 التوزيع الديموجرافي لعينة الدراسة ( 1جدول )النحو التالي: عمى  عينة البحث وكاف توزيعالبصرية، 
 
 

  انًشحهخ انزؼهًٛٛخ
 انطالة

 يغًٕع
 يكزغت ٔالد٘ ضؼف ثصش كف كهٙ إَبس ركٕس

 62 23 32 32 23 22 33 االثزذائٛخ

 36 22 22 24 22 22 22 ػذادٚخاإل

 22 2 23 22 22 9 22 انضبَٕٚخ

 226 42 62 62 55 54 62 يغًٕع
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 متوسط العمر الزمني لعينة الدراسة
 متوسط العمر الزمني لعينة الدراسة ( 2جدول )

 
 
 
 
 أدوات البحث -ج

ألسباب ارتكاب  استمارة مالحظة، استمارة تحميؿ األخطاء) حالي مفتكونت أدوات البحث ال
 (.موضوع اإلمالء، بياف درجات التحصيؿ الدراسي لمطالب أخطاء الكتابة،

 الكتابة بطريقة برايل استمارة تحميل أخطاءأوال: 

بعض المكفوفيف وضعاؼ البصر  يرتكبياتيدؼ االستمارة إلى تحميؿ أخطاء الكتابة التي 
(، تكونت االستمارة في صورتيا النيائية مف البيانات ةالثانوي – ةاإلعدادي -ةراحؿ )االبتدائيمالب

مف أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ، تـ تقسيميـ  خطأ (ٕٛاشتممت عمى ) كمااألساسية لمطالب، 
 إلى ثالثة أبعاد: 

 ب وترتبط بعممية كتابة ويقصد بيا تمؾ األخطاء التي يرتكبيا الطال :البعد األوؿ أخطاء الكتابة
الحروؼ والكممات والجمؿ كالحذؼ، اإلضافة، التكرار، اإلبداؿ، كتابة نقاط الحرؼ بطريقة 

  خاطئة، عدـ كتابة عالمة العدد.
 ويقصد بيا تمؾ األخطاء التي يرتكبيا الطالب وترتبط بعممية  :البعد الثاني أخطاء التنسيؽ

مسافة فاصمة، ترؾ عدـ  بال كتابة، ةالكمم وسط يةترؾ خمالتنسيؽ والمظير العاـ لمكتابة ك
  مناسبة.ترؾ ىوامش  عدـ ترقيـ صفحات، عدـ

  ويقصد بيا تمؾ األخطاء التي يرتكبيا الطالب أثناء محاولة  :تصحيحالالبعد الثالث أخطاء
 تصحيح وتصويب ما ارتكب مف أخطاء أثناء الكتابة كعدـ ترؾ مسافة بيف الكممة المظيظية،

 .طمس النقاط الزائدة بشكؿ غير كامؿ، تكرار الشطب رؼ أو اكثر داخؿ الكممة،ظيظة ح

  انًشحهخ انزؼهًٛٛخ
 انطالة

 االَحشاف انًؼٛبس٘ يزٕعظ انؼًش انؼذد

 2442 22,22 62 االثزذائٛخ

 2422 24422 36 ػذادٚخاإل

 2422 22432 22 انضبَٕٚخ
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وجود/ ا لعبارة وتتـ اإلستجابة بنعـ أو ال طبقً  ٕٛستمارة اإلتتضمف :  ستمارةاإلمفتاح تصحيح 
( عبارة ٚٔ( عمى )البعد األوؿ )أخطاء الكتابة ويتضمفأخطاء الكتابة، طالب مف كتابة الخمو 

( ، كما يتضمف البعد الثاني )أخطاء ٚٔ ىإل ٔكميا إيجابية )في إتجاه البعد( وأرقاميا )مف
(، ويشتمؿ البعد ٕٗ ىإل ٛٔ( عبارات كميا إيجابية )في إتجاه البعد( وأرقاميا )مف ٚالتنسيؽ( )

اه البعد( وأرقاميا ( عبارات كميا إيجابية )في إتجٗ)عمى الثالث )أخطاء التصحيح والتصويب( 
 ويتـ تصحيح العبارات كما يمي: ، (ٕٛ ىإل ٕ٘)مف 

يي فدرجات أبعاد اإلستمارة عف و ، عند اإلجابة بال : صفر، و درجة ٔعند اإلجابة بنعـ : 
عمى حدة، أما الدرجة الكمية لإلستمارة فيي مجموع درجات جميع  مجموع درجات كؿ بعد

 ( نماذج مف أخطاء الكتابة بطريقة برايؿٕممحؽ رقـ ) (.عبارات اإلستمارة )أبعاد اإلستمارة
 الكفاءة السيكومترية إلستمارة تحميل أخطاء الكتابة بطريقة برايل:

  :الصدق( 1
األولية عمى عدد مف أساتذة التربية الخاصة والصحة النفسية  افي صورتي االستمارةتـ  عرض 
 –برايؿ مف وزارة التربية والتعميـ )مبصريف وكذلؾ مجموعة مف الخبراء في طريقة ، وعمـ النفس

ىناؾ عدد كبير مف المفردات يحظى  وحظ أفّ لُ وقد ، (ٓٔومكفوفيف(، بمغ عدد المحكميف )
كانت نسبة  ىٝ( وأخر ٜٓٝ( وىناؾ مفردات حظيت بنسبة اتفاؽ )ٓٓٔبنسبة اتفاؽ المحكميف )

 (ٔرقـ ) ممحؽ االستمارة.مفردة مف أية ولـ يتـ حذؼ  ،ٝ(ٓٛاتفاقيا )
حيث قاـ الباحث بحساب صدؽ المقارنة (: المقارنات الطرفية) الصدق التمييزي لممفردات -

 .الطرفية وذلؾ لمتحقؽ مف القدرة التمييزية لالستمارة
 ( نتائج صدق المقارنة بين المجموعة العميا والمجموعة الدنيا عمى االستمارة2جدول )

 دسعخ انحشٚخ انذالنخ لًٛخ )د( حشافاالَ انًزٕعظ انؼذد انفئبد األثؼبد

 56 دال احصبئًٛب **6442 3422 2466 29 انفئخ انؼهٛب انجؼذ األٔل
 2425 2445 29 انفئخ انذَٛب

 انجؼذ انضبَٙ
 2423 5422 29 انفئخ انؼهٛب

 56 دال احصبئًٛب **25452

 2422 2434 29 انفئخ انذَٛب

 انجؼذ انضبنش
 2422 22426 29 انفئخ انؼهٛب

 56 دال احصبئًٛب **22422

 2422 3462 29 انفئخ انذَٛب

انذسعخ انكهٛخ 

 نالعزًبسح

 4452 25459 29 انفئخ انؼهٛب
 56 دال احصبئًٛب **29422

 2422 2442 29 انفئخ انذَٛب
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 ٘ٓ,ٓ* داؿ عند مستوى                        ٔٓ,ٓ** داؿ عند مستوى          
فػي جميػع  (ٔٓ.ٓ) قيمة "ت" التجريبية دالة احصائًيا عند مسػتوى ( أفّ ٕ) يتضح مف جدوؿ

 األبعاد والدرجة الكمية لالستمارة.

كرونبييياخ وطريقييية إعيييادة تطبييييق  –طريقييية ألفيييا الثبيييات باسيييتمارة تحمييييل األخطييياء: ثبييييات ( 2
دة تطبيػػؽ كرونبػػاخ، وطريقػػة إعػػا – اسػػتخداـ طريقػػة ألفػػااالسػػتمارة بحسػػاب ثبػػات : تػػـ االسييتمارة

بالفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ  المقياس بفاصؿ زمني قدره أسػبوعيف بػيف التطبيقػيف األوؿ والثػاني
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسي 

 كرونباخ  –بطريقة ألفا لالستمارة قيم معامالت الثبات  (3جدول )
  (35)ن=تطبيق الوطريقة إعادة 

ػذد  األثؼـــبد

 انًفشداد

يؼبيم صجبد 

 أنفب كشَٔجبخ

دح إػب

 انزطجٛك

 24622 28222 22 أخطبء انكزبثخ

 28629 28242 2 نزُغٛكاأخطبء 

 28245 28232 4 ٔانزصٕٚتزصحٛح انأخطبء 

 28223 28244 22 انذسعخ انكهٛخ نالعزًبسح

عنػد مسػتوى داللػة  إحصػائًياجميػع قػيـ معػامالت الثبػات دالػة  أفّ  السػابؽ يتضح مػف الجػدوؿ
 .يد لالستمارةجثبات يدّؿ عمى (، مما ٔٓ.ٓ)
  الثبات بطريقة التجزئة النصفية: -

تـ حساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصػفية وتطبيػؽ معادلػة تصػحيح الطػوؿ لسػبيرماف 
 .براوف

  بطريقة التجزئة النصفيةلالستمارة معامالت الثبات  (4جدول )
 (35وجتمان( )ن= –)سبيرمان براون

 عزًبٌط4   ثشأٌ ثٛشيب4ٌ ط ػذد انًفشداد األثؼـــبد

 28224 28222 22 أخطبء انكزبثخ

 28252 28262 2 نزُغٛكاأخطبء 

 28265 28256 4 ٔانزصٕٚتزصحٛح انأخطبء 

 28222 28236 22 انذسعخ انكهٛخ نالعزًبسح
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جميػػع قػػيـ معػػامالت الثبػػات بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية )سػػبيرماف  ( أفّ ٗ) يتضػػح مػػف جػػدوؿ
 .دّؿ عمى ثبات جيد لالستمارةمرتفعة ت وجتماف( –براوف 

  الداخمي:االتساق ( 3
كػػؿ عػػف طريػػؽ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات  لالسػػتمارةتػػـ إيجػػاد التجػػانس الػػداخمي 

مفردة والدرجػة الكميػة لمبعػد الػذي تنتمػي إليػو، حيػث تراوحػت معػامالت االرتبػاط لمبعػد األوؿ بػيف 
(، ٖٛٙ.ٓ – ٖٖ٘.ٓبعػػػػد الثػػػػاني بػػػػيف )( وتراوحػػػػت معػػػػامالت االرتبػػػػاط لمٕٙ٘.ٓ – ٖٕٗ.ٓ)

(، وجميعيػػا دالػػة عنػػد مسػػتوى ٕٙ٘.ٓ – ٖٖٓ.ٓوتراوحػػت معػػامالت ارتبػػاط البعػػد الثالػػث بػػيف )
ٓ.ٓٔ 

 العينػةعػف طريػؽ حسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات  لالسػتمارةتـ إيجاد التجػانس الػداخمي 
معػػامالت االرتبػػاط لمبعػػد األوؿ حيػػث كانػػت  لالسػػتمارة،عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمبعػػد والدرجػػة الكميػػة 

 ٔٓ.ٓ، وجميعيا دالة عند مستوى  ٜٗٓ.ٓ، والبعد الثالث ٙٛٛ.ٓوالبعد الثاني  ٜٓٙ.ٓ
 ثانًيا: إستمارة مالحظة أسباب ارتكاب أخطاء الكتابة بطريقة برايل

( ٖٛتمؾ األخطاء، تضـّ االستمارة )لتيدؼ االستمارة إلى رصد أىـ أسباب ارتكاب الطالب 
 : تـ تقسيميـ إلى أربعة أبعاد سبًبا،

 مرتبطة باستخداـ ورؽ السباب ويقصد بو تمؾ األ :أسباب مرتبطة بأدوات الكتابة البعد األوؿ
آلة ، و تالميذ الصفوؼ الثالثة األولى بالمرحمة االبتدائية(لمكتبة برايؿ )و  قمـ برايؿو برايؿ 

 .ئية(جميع الطالب عدا الصفوؼ الثالثة األولى االبتدالبيركنز )
 طالب: ويقصد بو تمؾ األسباب المرتبطة باستخداـ الحالة الجسمّية والصحّية لم البعد الثاني

 بقايا اإلبصار في عممية الكتابة، ومشكالت مرتبطة بحاسة السمع، مشكالت مرتبطة بالممس. 
 أو : ويقصد بو تمؾ األسباب المرتبطة بوجود ضوضاء أثناء الكتابةالبعد الثالث بيئة الكتابة ،

 وجود إضاءة وتيوية ومقاعد غير مناسبة وغير مريحة.
  الرابع القائـ بعممية اإلمالء: ويقصد بو تمؾ األسباب المرتبطة بالمعمـ نفسو كمشكالت البعد

 بمخارج الحروؼ، الصوت منخفض، سريع في اإلمالء، اإلمالء الجماعي.
 اوتتـ اإلستجابة بنعـ أو ال طبقً  عبارة ٖٛستمارة اإلتتضمف : ستمارةاإلمفتاح تصحيح 

البعد األوؿ )أسباب مرتبطة بأدوات الكتابة واستخداميا(  يتضمفلمالحظات الباحث، حيث 
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يتضمف البعد و (، ٕٙ ىإل ٔ( عبارة كميا إيجابية )في إتجاه البعد( وأرقاميا كما يمي )مفٕٙ)
( عبارات كميا إيجابية )في إتجاه ٗ( )لمطالب بالحالة الجسمية والصحيةالثاني )أسباب مرتبطة 

(، ويشتمؿ البعد الثالث )أسباب مرتبطة ببيئة الكتابة( ٖٓ ىإل ٕٚالبعد( وأرقاميا كما يمي )مف 
 ويتضمف(، ٖٗ ىإل ٖٔ( عبارات كميا إيجابية )في إتجاه البعد( وأرقاميا كما يمي )مف ٗ)عمى 

( عبارات كميا إيجابية )في إتجاه البعد( ٗباب مرتبطة بالقائـ بعممية اإلمالء( )البعد الرابع )أس
 ويتـ تصحيح العبارات كما يمي: ، (ٖٛ ىإل ٖ٘وأرقاميا كما يمي )مف 
يي فدرجات أبعاد اإلستمارة ، وعف عند اإلجابة بال : صفر، و درجة ٔعند اإلجابة بنعـ : 

جة الكمية لإلستمارة فيي مجموع درجات جميع عمى حدة، أما الدر  مجموع درجات كؿ بعد
 عبارات اإلستمارة )أبعاد اإلستمارة(.

 الكفاءة السيكومترية الستمارة مالحظة أسباب ارتكاب أخطاء الكتابة:
األولية عمى عدد مف أساتذة التربية الخاصة  افي صورتي االستمارةتـ  عرض : الصدق( 1

موعة مف الخبراء في طريقة برايؿ مف وزارة التربية وكذلؾ مج ،والصحة النفسية وعمـ النفس
عدد كبير مف  وحظ أفّ ، وقد لُ ـ( محكّ ٓٔ) ىـبمغ عددحيث ومكفوفيف(،  –والتعميـ )مبصريف 

ٝ( ٜٓٝ( وىناؾ مفردات حظيت بنسبة اتفاؽ )ٓٓٔالمفردات يحظى بنسبة اتفاؽ المحكميف )
 .(ٔ)ممحؽ  االستمارة.مفردة مف  ٝ( ولـ يتـ حذؼٓٛكانت نسبة اتفاقيا ) ىومفردات أخر 

 (: المقارنات الطرفية) الصدق التمييزي لممفردات -
 حيث قاـ الباحث بحساب صدؽ المقارنة الطرفية وذلؾ لمتحقؽ مف القدرة التمييزية لالستمارة.

 ( نتائج صدق المقارنة بين المجموعة العميا والمجموعة الدنيا لالستمارة5جدول )

 انحشٚخدسعخ  انذالنخ لًٛخ )د( االَحشاف انًزٕعظ ؼذدان انفئبد األثؼبد

أعجبة يشرجطخ ثؤدٔاد انكزبثخ 

 ٔاعزخذايٓب

دال  **22422 2449 6422 29 انفئخ انؼهٛب

 احصبئًٛب

56 

 2422 2442 29 انفئخ انذَٛب

أعجبة يشرجطخ ثبنحبنخ انصحٛخ 

 نهطبنت

دال  **4426 2425 2422 29 انفئخ انؼهٛب

 احصبئًٛب
56 

 2445 2422 29 انفئخ انذَٛب

دال  **4434 2422 2493 29 انفئخ انؼهٛب عجبة يشرجطخ ثجٛئخ انكزبثخ

 احصبئًٛب

56 

 2442 2422 29 انفئخ انذَٛب
أعجبة يشرجطخ ثبنمبئى ثؼًهٛخ 

 اإليالء

دال  *2452 2425 2422 29 انفئخ انؼهٛب

 احصبئًٛب
56 

 2442 2432 29 انفئخ انذَٛب

دال  **29452 2432 2422 29 انفئخ انؼهٛب نذسعخ انكهٛخ نالعزًبسحا

 احصبئًٛب

56 
 2422 3422 29 انفئخ انذَٛب
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 ٘ٓ,ٓ* داؿ عند مستوى                  ٔٓ,ٓ** داؿ عند مستوى                
 فػػي جميػػع (ٔٓ.ٓ) قيمػػة "ت" التجريبيػػة دالػػة احصػػائًيا عنػػد مسػػتوى( أف ٘يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

 األبعاد والدرجة الكمية االستمارة.
 استمارة أسباب األخطاء: ثبيات ( 2

حسػاب ثبػات : تػـ اسيتمارة المالحظيةكرونباخ، وطريقية إعيادة تطبييق  –طريقة ألفا الثبات ب -
كرونباخ، وطريقة إعادة تطبيؽ المقياس بفاصػؿ زمنػي  –استخداـ طريقة ألفا استمارة المالحظة ب
 .طبيقيف األوؿ والثانيقدره أسبوعيف بيف الت

 كرونباخ  –بطريقة ألفا لالستمارة قيم معامالت الثبات  (6جدول )
عادة و وطريقة   (35)ن=تطبيق الا 

 األثؼـــبد
ػذد 

 انًفشداد

يؼبيم صجبد 

 أنفب كشَٔجبخ

إػبدح 

 انزطجٛك

    أعجبة يشرجطخ ثؤدٔاد انكزبثخ ٔاعزخذايٓب-2

 28624 28622 5 استخداو ورق برايم

 28222 28224 5 خداو قهى برايماست

 28632 28694 2 استخداو يكتبة برايم

 28299 28222 9 نة بيركنزآاستخداو 

 28563 28222 26 يغًٕع أعجبة ْزا انجؼذ    

 28225 28224 4 نهطبنتأعجبة يشرجطخ ثبنحبنخ انغغًٛخ  -2

 28242 28262 4 أعجبة يشرجطخ ثجٛئخ انكزبثخ -3

 28639 28236 4 ثبنمبئى ثؼًهٛخ اإليالءأعجبة يشرجطخ  -4

 28222 28295 32 اعًبنٙ األعجبة

ا مّمػػ (،ٔٓ.ٓعنػد مسػتوى داللػة ) إحصػائًياقػيـ معػامالت الثبػات دالػة  ( أفّ ٙ) يتضػح مػف جػدوؿ
 .استمارة المالحظةثبات  يدؿ عمى

  الثبات بطريقة التجزئة النصفية:-
فية وتطبيؽ معادلة تصحيح الطوؿ لسبيرماف تـ حساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النص

 .براوف
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  بطريقة التجزئة النصفيةلالستمارة معامالت الثبات  (7جدول )
 (35وجتمان( )ن= –)سبيرمان براون 

 عزًبٌ ط4 عجٛشيبٌ ثشأٌ ط4 ػذد انًفشداد األثؼـــبد

 28622 28643 26 أعجبة يشرجطخ ثؤدٔاد انكزبثخ ٔاعزخذايٓب

 28629 28222 4 نهطبنتثبنحبنخ انغغًٛخ ٔانصحٛخ أعجبة يشرجطخ 

 28226 28226 4 أعجبة يشرجطخ ثجٛئخ انكزبثخ

 28225 28226 4 أعجبة يشرجطخ ثبنمبئى ثؼًهٛخ اإليالء

 28262 28263 32 انذسعخ انكهٛخ العزًبسح انًالحظخ

 –سبيرماف براوف جميع قيـ معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ) ( أفّ ٚ) يتضح مف جدوؿ
 .مرتفعة مّما يدؿ عمى ثبات جيد لالستمارة وجتماف(

 الداخمي:االتساق ( 3
كؿ مفردة عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات  لالستمارةتـ إيجاد التجانس الداخمي  -

 ٕٓ.ٓوالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، حيث تراوحػت معػامالت االرتبػاط لمبعػد األوؿ بػيف )
(، وتراوحػػػػت ٛٙ.ٓ – ٜٕ.ٓ(، كمػػػػا تراوحػػػػت معػػػػامالت االرتبػػػػاط لمبعػػػػد الثػػػػاني بػػػػيف )ٜٙ.ٓ –

(، وتراوحت معامالت االرتباط بالبعد الرابع ٚٙ.ٓ – ٜٕ.ٓمعامالت االرتباط لمبعد الثالث بيف )
 ٔٓ.ٓ(، وجميعيا دالة عند مستوى ٕٙ.ٓ – ٖٗ.ٓبيف )

 العينػػةحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات  عػػف طريػػؽ لالسػػتمارةتػػـ إيجػػاد التجػػانس الػػداخمي  -
حيػػث كانػػت معػػامالت االرتبػػاط لمبعػػد األوؿ  لالسػػتمارة،عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمبعػػد والدرجػػة الكميػػة 

، وكانػػت معػػامالت ارتبػػاط البعػػد الثالػػث ٓ٘ٗ.ٓوكانػػت معػػامالت االرتبػػاط لمبعػػد الثػػاني  ٗٙٚ.ٓ
 ٔٓ.ٓ، وجميعيػػػا دالػػة عنػػػد مسػػػتوى ٖٕ٘.ٓ، وكانػػت معػػػامالت االرتبػػػاط لمبعػػد الرابػػػع  ٜٓٗ.ٓ

 .٘.ٓماعدا البعد الرابع حيث كانت الداللة عند مستوى 
البياف درجات جميع الطالب ذوي  : ويضـّ بيان درجات التحصيل الدراسي لمطالبثالثًا: 

 .ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓبمدرسة النور لممكفوفيف ببني سويؼ لمعاـ الدراسي اإلعاقة البصرية 
، وقد : تـ اختيار موضوع اإلمالء ليقوـ الطالب بكتابتو بطريقة برايؿموضوع اإلمالء رابًعا:

حيث جاءت الفقرة لمطالب  وذي معنى وأىمية بالنسبة اختيار محتوى مناسب راعى الباحث
، وقد عدد الكممات وتنوعيا، كما روعي بعنواف )أىمية المعب لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية(
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الطالب تحفيز وقد حرص الباحث عمى  ،( كممة ومجموعة مف األعدادٗ٘ت الفقرة )نتضمّ 
  التشجيع وخمؽ روح التنافس بينيـ.عممية اإلمالء عف طريؽ  إلتماـ

التحميالت االحصائية برنامج تـ معالجة البيانات مف خالؿ : األساليب اإلحصائية المستخدمة
(SPSS)  في البحث الحالي في معامؿ االرتباط األساليب اإلحصائية  تتمثؿ، و ٕ٘اإلصدار

 .المئوية ، والتكرارات والنسبStep-wise Regression وتحميؿ االنحدار المتعّددبيرسوف، 
 التفسيرالبحث و نتائج 

أخطاء الكتابة تختمؼ لمتحقؽ مف صّحة الفرض األوؿ والذي ينّص عمى: " الفرض األول: -ٔ
 –الجنس –)المراحؿ التعميميةتبًعا لممتغيرات  قة البصريةذوي اإلعاالطالب  لدىبطريقة برايؿ 
" استخدـ الباحث التكرارات والنسب المئوية وحساب اإلعاقة(اإلصابة بزمف  –درجة اإلعاقة 

المتوسطات، وفيما يمي عرض لمتوسطات أبعاد استمارة أخطاء الكتابة بشكٍؿ عاـ، يتبعو أبرز 
  البحث الحالي:ىذه األخطاء لكؿ بعد تبًعا لمتغيرات 

 (116)ن= بعاد أخطاء الكتابة بطريقة برايل لدى عينة البحثأمتوسطات ( 8جدول )

 يغًٕع األخطبء أخطبء انزصحٛح أخطبء انزُغٛك أخطبء انكزبثخ

 و ن و ن و ن و ن

542 442 332 249 222 242 2222 943 

ايؿ بشكٍؿ عاـ لدى الطالب يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتفاع عدد أخطاء الكتابة بطريقة بر 
( 1882ذوي اإلعاقة البصرية بالمراحؿ التعميمية )االبتدائية واإلعدادية والثانوية( حيث بمغ )

خطأ، وقد تنوعت تمؾ األخطاء ما بيف أخطاء كتابة، وتنسيؽ، وتصويب األخطاء، وربما تعكس 
ة وأّف طريقة برايؿ تقوـ عمى التي يواجييا الطالب أثناء الكتابة، وخاصّ مشكالت ىذه األخطاء ال

فكرة المرآة، أي ازدواجية ىيئة الحروؼ في القراءة والكتابة، كما أّف عممية الكتابة تستمـز 
في أخطاء الكتابة لخاليا ويظير أثر ذلؾ واضًحا مجيودات عضمية وذىنية كبيرة مف الطالب، 

، ويتفؽ ذلؾ مع نتائج برايؿحروؼ برايؿ، وعدـ انتظاـ الكممات والجمؿ في شكؿ سميـ بطريقة 
 ؛ أبو زيد،Kway et al., 2010؛ ٕٚٔٓ، عبد المنعـ؛ ٜٕٔٓ، إبراىيـدراسات كؿ مف )

 .Ryles, 2004)؛ Vassilios et al., 2006؛ Wells et al., 2007؛ ٕٛٓٓ
في المرتبة األولى بيف األخطاء التي يرتكبيا الطالب ذوو  أخطاء الكتابة وقد جاء ُبعد

، ويفّسر الباحث ذلؾ بسبب تعّدد وتنّوع أوجو أخطاء الكتابة ٚ.ٗبصرية بمتوسط اإلعاقة ال
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، ورّبما حذؼ مف الكممةأو أكثر رؼ )خمية( بطريقة برايؿ ومنيا الحذؼ بدرجاتيا كحذؼ ح
ضافة حرؼ زائد )إضافة و  ،بطريقة خاطئةأو أكثر  نقاط حرؼالكممة بأكمميا، وكذلؾ كتابة  ا 

بداؿ حرؼ بآخر، بالكممةأو أكثر  تكرار حرؼأصؿ الكممة، و  ( أو أكثر ليست مفخمية ، وا 
إلى تمؾ األخطاء تؤدي ، وغير ذلؾ مف أخطاء، وغالًبا ما تقديـ حرؼ مكاف حرؼ بالكممةو 

، وقد يعود السبب في ذلؾ إلى عدـ إتقاف العديد تشويو الكممات وفيميا في غير سياقيا ومعناىا
وصعوبة التمييز بيف وضع الحرؼ في القراءة ووضعو في مف الطالب ألشكاؿ ونقاط الحروؼ، 

الكتابة خالؿ استخداـ مكتبة برايؿ، وتسّرع بعض الطالب في الكتابة، والنسياف، ومعاناة البعض 
  منيـ صعوبة أو بطء في اليجاء، وتتفؽ ىذه النتائج مع ما توصمت إليو دراسة ويمز وآخروف 

Wells et al. (2007)  أّف أكثر األخطاء شيوًعا ىي الحذؼ، تبّيف في دراستيـ حيث
تفؽ النتائج مع نتائج ىذا ما يخطأ ،  ٓٓٙٔحينما قاموا بتحميؿ وتصنيؼ  اإلضافة ،االستبداؿ

والتي أشارت إلى انتشار أخطاء المرآة في  Kway et al. (2010دراسة كواي وآخروف )
 كتابات الطالب ذوي اإلعاقة البصرية.

 يةترؾ خم، ومف ىذه األخطاء )ٛ.ٕفقد احتمت المرتبة الثانية بمتوسط  أخطاء التنسيقأّما 
نتباه بقرب انتياء االدـ مسافة فاصمة بيف الكممات، وعترؾ ة، وعدـ الواحد ةالكمم وسط( ةفارغ

ة، عند الكتاب ةبالورقمناسبة ترؾ ىوامش  ، وعدـ ترقيـ صفحات برايؿ، وعدـالسطرالخاليا ب
لمخمية المجاورة أو لمسطر التالي، وىنا تجدر اإلشارة إلى أّف عممية واالنتقاؿ غير السميـ 

التنسيؽ لدى المبصريف تعتمد عمى الرؤية والمالحظة بالعيف ومف ثـّ مراعاة مواصفات التنسيؽ 
أثناء الكتابة، األمر الذي يختمؼ عنو لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصرية، حيث يستمـز منيـ 

ـّ استدعاء تركيًزا أعمى أثناء عم مية الكتابة، بداية باالستماع لما ُيممى عمييـ ثـ تيجئتو وترتيبو ث
أشكاؿ الحروؼ بطريقة برايؿ بييئتيا في الكتابة، ثـ كتابتيا بالقمـ والمكتبة أو بآلة بيركينز، وقبؿ 

وىو ما يتفؽ مع ما توصمت وأثناء وبعد ذلؾ ينبغي عمى ىؤالء الطالب مراعاة ضوابط التنسيؽ 
 . Kway et al. (2010يو نتائج دراسة كواي وآخروف )إل

وتتمثؿ في )عدـ  ٚ.ٔفي المرتبة الثالثة بمتوسط أخطاء التصحيح والتصويب ثـّ جاءت 
والكممة التي تسبقيا أو تمييا عند محاولة التصحيح، ٔترؾ مسافة فاصمة بيف الكممة المظيظية*

                                           
: كممة شائعة في مجاؿ تعميـ ذوي اإلعاقة البصرية، وىي إحدى طرؽ تصحيح أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ، مف خالؿ الظيظية* 
طأ أو بالضغط عمى مفاتيح بيركنز الست في آف واحد ليمثؿ حرؼ التي بيا خ نقاط الخميةعمى جميع برايؿ  بقمـ )النقر( ضغطال
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دة )غير المطموبة( بالخمية بشكؿ غير وظيظية حرؼ أو اكثر بالكممة، وطمس النقاط الزائ
( "التصحيح الذاتي ألخطاء ٕٚٚ، ٕ٘ٔٓويفّسر )أبو نياف، كامؿ، وتكرار الشطب )الظيظة(، 

يتمثؿ في مجموعة مف السموكيات و في مرحمتيف أوالىما اكتشاؼ األخطاء الكتابة" والتي تتـ 
ارية أثناء كتابتو لمكممات؛ كما أنو قد التي يستخدميا التمميذ فكرًيا لمراقبة ومراجعة العمميات الج

يتمثؿ أيًضا في تتبع ودراسة العمؿ الذي قد تـ إنجازه لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ أخطاء، وثانييما 
ويرجع ، التصحيح فيشير إلى أي محاولة لتعديؿ الكممة كميا بقصد تحسيف الكتابة السابقة

ة لتصحيح األخطاء، خاّصة وأف طبيعة الباحث تمؾ األخطاء إلى عدـ توفر آليات أكثر مرون
طريقة برايؿ ال تسمح بالتعديؿ، عمى عكس الكتابة لدى المبصريف والذي يتوفر لدييـ أدوات 
التصحيح  كالممحاة، أو الشطب بالقمـ، خاصة مع الشعور باإلجياد الذىني والعضمي أثناء 

مطموب تصحيحيا وبخاصة عممية الكتابة، ىذا باإلضافة إلى صعوبة الوصوؿ إلى الخمية ال
ثـ يقرأ ما تـ كتابتو،  المكتبةحيث يقوـ التمميذ بإخراج الورقة مف "عند استخداـ مكتبة برايؿ، 

ـّ عميو أف يخرج  حتى يصؿ إلى الخطأ، ثـ يقوـ بتصحيحو، ويقوـ بإعادة الورقة إلى الموحة، ث
مرة أخرى ليستأنؼ الكتابة  بةلممكتالورقة مرة أخرى لمتأكد مف نجاح التصحيح، ثـ يعيد الورقة 

 .(ٕٙٓ، ٕٚٓٓالتجاني، و مف جديد )الببالوي، 
 وتوزيعيا عمى عينة البحث( الكتابة ألخطاء البعد األول )أخطاء( النسبة المئوية 9جدول )

 أخطبء انكزبثخ انزُغٛك ٔانزصحٛح و
 صيٍ اإلػبلخ دسعخ اإلػبلخ انغُظ انًشحهخ انذساعٛخ

 يكزغت ٔالد٘ عضئٛخ كهٛخ إَبس ركٕس صبَٕ٘ اػذاد٘ اثزذائٙ

 2242 3244 2945 3249 3642 2442 3343 3443 2642 حزف حشف )خهٛخ( يٍ انكهًخ4  2

 2242 3244 2243 3445 3242 2442 4249 2246 2242 حزف أكضش يٍ حشف يٍ انكهًخ  2

 3343 2246 2446 2346 2943 2942 2342 2242 2243 حزف كهًخ ثؤكًهٓب4 3

 2242 2242 2642 2242 2244 2549 2342 2246 2242 ثخ َمبط انحشف ثطشٚمخ خبطئخ4كزب 4

 5442 4242 6243 2942 4342 5242 2342 5244 5242 ثبنكهًخ بطئكزبثخ أكضش يٍ حشف خ 5

 2542 2645 2249 2346 2246 2442 3242 2242 2542 إضبفخ حشف صائذ ثبنكهًخ  6

 2942 2542 2249 2545 2943 2442 3242 2443 3242 خ إضبفخ أكضش يٍ حشف صائذ ثبنكهً 2

 4242 3249 4549 2346 3942 3242 2443 42 42 ركشاس حشف ثبنكهًخ4 2

 2242 2442 2242 2644 2242 2242 2942 2443 2243 ركشاس أكضش يٍ حشف ثبنكهًخ4 9

 2249 2642 2243 2644 2942 2942 2942 2242 2242 كًهٓب4ؤركشاس كهًخ ث 22

 6642 4246 6242 4346 6342 4244 2942 54434 6343 إثذال حشف ثآخش4 22

                                                                                                                        

، وتعّد الظيظية بديال لمشطب `(ٙ-٘–ٗ-ٖ–ٕ–ٔ)الظاء بطريقة برايؿ ألنو الحرؼ الوحيد المكّوف مف نقاط الخمية الست 
 .بالقمـ في كتابة المبصريف
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 2244 245 242 242 649 344 442 - 243 إثذال حشف ثحشكخ ٔانؼكظ4 22

 5242 2246 3642 2545 4244 2242 945 2249 4343 رمذٚى حشف يكبٌ حشف ثبنكهًخ4 23

 2242 245 2245 545 2242 542 - 249 2542 كزبثخ انؼذد ثطشٚمخ غٛش صحٛحخ 24

 6244 3249 5245 3242 5242 3445 2443 2249 6542 ػذو كزبثخ ػاليخ انؼذد لجم كم ػذد 25

 2245 444 242 243 2243 542 945 249 2242 كزبثخ انؼاليبد انحغبثٛخ ثطشٚمخ خبطئخ 26

 4249 2345 4443 2242 3942 2246 2443 2249 4642 إلالة انؼذد ػُذ كزبثزّ  22

" جاء كأكثر أخطاء عدـ كتابة عالمة العدد قبؿ كؿ عددشير الجدوؿ السابؽ إلى أّف خطأ "ي
" إبداؿ حرؼ بآخر%، بينما جاء خطأ "٘ٙالكتابة التي ارتكبيا تالميذ المرحمة االبتدائية بنسبة 
حذؼ أكثر مف حرؼ %، وكاف خطأ "ٖ.ٗ٘األكثر تواجًدا بيف طالب المرحمة اإلعدادية بنسبة 

%، وبالنسبة لمتغير ٜ.ٕٗ" األكثر تواجًدا بيف طالب المرحمة الثانوية بنسبة كممة الواحدةمف ال
" كأكثر أخطاء الكتابة التي كتابة أكثر مف حرؼ بطريقة خاطئة بالكممةالجنس فقد جاء خطأ "
" كأكثر األخطاء التي ارتكبتيا إبداؿ حرؼ بآخر%، بينما جاء خطأ "ٓ٘ارتكبيا الذكور بنسبة 

" كأكثر إبداؿ حرؼ بآخر%، وبالنسبة لمتغير درجة اإلعاقة فقد جاء خطأ "ٛ.ٖٙناث بنسبة اإل
كتابة  % بينما جاء خطأ "ٙ.ٖٗأخطاء الكتابة التي ارتكبيا الطالب ذوو اإلعاقة الكمية بنسبة 

" كأكثر األخطاء التي ارتكبيا الطالب ذوو اإلعاقة  أكثر مف حرؼ بطريقة خاطئة بالكممة
" إبداؿ حرؼ بآخر%، وفيما يتعمؽ بمتغير زمف اإلعاقة فقد جاء خطأ "ٖ.ٕٙبنسبة  الجزئية

% وأيًضا ٙ.ٕٗكأكثر أخطاء الكتابة التي ارتكبيا الطالب ذوو اإلعاقة البصرية الوالدية بنسبة 
  %.ٖ.ٕٙكأكثر األخطاء التي ارتكبيا ذوو اإلعاقة المكتسبة بنسبة 

 البعد الثاني )التنسيق( وتوزيعيا عمى عينة البحث( النسبة المئوية ألخطاء 18جدول )

 انؼجبساد و
 صيٍ اإلػبلخ دسعخ اإلػبلخ انغُظ انًشحهخ انذساعٛخ

اثزذائ

٘ 
 يكزغت ٔالد٘ عضئٛخ كهٛخ إَبس ركٕس صبَٕ٘ اػذاد٘

 4342 244 2249 2644 2545 2943 442 249 42 رشن خهٛخ )فبسغخ( ثال كزبثخ ٔعظ انكهًخ  2
 5643 4442 5542 4242 5242 4646 2246 2542 5243 يغبفخ فبصهخ ثٍٛ انكهًبدػذو رشن  2

 2242 2249 6242 3445 4646 5242 2443 3443 6243 رغضئخ انكهًخ ػهٗ عطشٍٚ دٌٔ ػاليخ رغضئخ 3

 2242 2542 2242 6243 2242 6342 6642 2242 2343 ػذو رشلٛى صفحبد ثشاٚم4 4

 2542 3342 5942 4242 5542 4646 2942 4246 6343 لخ ػُذ انكزبثخػذو رشن ْٕايش يُبعجخ ثبنٕس 5

 2242 549 2942 942 2242 2242 442 542 2343 االَزمبل غٛش انغهٛى نهخهٛخ انًغبٔسح 6

 6242 244 3642 2942 2943 3642 442 246 5642 االَزمبل غٛش انغهٛى نهغطش انزبنٙ 2
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ترقيـ صفحات برايؿ" جاء كأكثر األخطاء التي يشير الجدوؿ السابؽ إلى أّف خطأ "عدـ  
%(، كما ارتكب نفس الخطأ ٖ.ٖٚارتكبيا تالميذ المرحمة االبتدائية في بعد )التنسيؽ( بنسبة )

%( مف طالب المرحمة الثانوية، ٚ.ٙٙ%( مف طالب المرحمة اإلعدادية، وارتكبو )ٔ.ٚٚ)
%( مف ٛ.ٕٛف الذكور، و)%( مٛ.ٖٙوبالنسبة لمتغير الجنس فقد ارتكب نفس الخطأ )

%( مف الطالب ذوي ٖ.ٚٙاإلناث، وبالنسبة لمتغير درجة اإلعاقة فقد ارتكب ىذا الخطأ )
%( مف الطالب ضعاؼ البصر، وبالنسبة لمتغير زمف ٚ.ٛٚاإلعاقة البصرية الكمية، و)

تجزئة %( مف الطالب ذوي اإلعاقة البصرية الوالدية، بينما جاء خطأ )٘ٚاإلعاقة فقد ارتكبو )
( األكثر انتشاًرا بيف الطالب ذوي اإلعاقة المكتسبة بنسبة الكممة عمى سطريف دوف عالمة تجزئة

(ٚٚ.ٔ.)% 
 ( النسبة المئوية ألخطاء البعد الثالث )التصحيح والتصويب( وتوزيعيا عمى عينة البحث11جدول )

 انؼجبساد و
 صيٍ اإلػبلخ دسعخ اإلػبلخ انغُظ انًشحهخ انذساعٛخ

ذائاثز

٘ 
 يكزغت ٔالد٘ عضئٛخ كهٛخ إَبس ركٕس صبَٕ٘ اػذاد٘

ػذو رشن يغبفخ فبصهخ ثٍٛ انكهًخ  2

 انًظٓظٓخ ٔانكهًخ انزٙ رهٛٓب أٔ رغجمٓب 
5642 2244 2443 4244 2943 2242 5242 2342 6642 

 4342 2442 4242 2249 2246 2549 945 2443 42 رصحٛح )ظٓظخ( حشف أٔ اكضش داخم انكهًخ 2

ظ انُمبط انضائذح ثبنخهٛخ ثشكم غٛش كبيم طً 3

 ػُذ يحبٔنخ رصحٛحٓب4
4642 2542 2942 4442 2549 2942 4242 2242 5442 

 2946 6246 2243 2242 2242 2244 6642 6242 9242 ركشاس انشطت )انظٓظخ(4 4

يع يشير الجدوؿ السابؽ إلى أّف خطأ " تكرار الشطب )الظيظية(" جاء في المرتبة األولى بجم
%( مف ٓٙ%( مف تالميذ المرحمة االبتدائية، و)ٜٓمتغيرات البحث الحالي، حيث ارتكبو )

%( مف طالب المرحمة الثانوية، ومف حيث متغير الجنس ٚ.ٙٙطالب المرحمة اإلعدادية، و)
%( مف اإلناث، ومف حيث متغير درجة اإلعاقة فقد ٔٛ%( مف الذكور، و)ٗ.ٕٚفقد ارتكبو )

%( مف ذوي اإلعاقة الجزئية، ومف ٖ.ٓٛف ذوي اإلعاقة الكمية وارتكبو )%( مٚ.ٕٚارتكبو )
%( مف ذوي اإلعاقة الوالدية بينما ارتكبو ٙ.ٚٙحيث زمف اإلعاقة فقد ارتكب نفس الخطأ )

 %( مف ذوي اإلعاقة المكتسبة.ٙ.ٜٛ)
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 األكثر ظيورًا بين عينة البحث الكتابة ( أخطاء 12جدول )
 (116ن= )

 % ن  انخطؤ

 %22 29 شاس انشطت )انظٓظخ(رك

 %2343 25 ػذو رشلٛى صفحبد ثشاٚم

بشكٍؿ  األكثر ظيوًرا بيف عينة البحثالكتابة بطريقة برايؿ أخطاء يوضح الجدوؿ السابؽ 
%( مف ٚٚ( والذي ارتكبو )الشطب )الظيظة عاـ، حيث يأتي في المرتبة األولى خطأ تكرار

في  أخطأالتي  ةالمبصر بالشطب عمى الكمميقوـ الشخص الطالب عينة البحث، فمثمما 
 ةالشخص الكفيؼ الذي يكتب برايؿ يقوـ بعممي فّ إف ، كذلؾكممياأب ةشطب الكممب فيقوـ ،كتابتيا
، وتوضح نتائج البحث أّف نسبة كبيرة (ة)الظيظي ةولكف بطريقتو الخاصّ الكممة الخطأ، شطب 

 ء الكتابة ويحاولوف تصويبيا وتصحيحيا.مف الطالب ذوي اإلعاقة البصرية يرتكبوف أخطاء أثنا
ـّ يأتي في المرتبة الثانية خطأ  %( مف ٖ.ٖٚوالذي ارتكبو ) عدم ترقيم صفحات برايلث

الطالب عينة البحث، وىنا تجدر اإلشارة إلى أىمية عممية ترقيـ صفحات برايؿ، حيث تساعد 
استذكاره، وتتضح ىذه األىمية  القراء فيما بعد في الوصوؿ لممحتوى المطموب بسيولة لقراءتو أو

عندما نتعرض لخصائص الكتابة بطريقة برايؿ السيما وأنيا تشغؿ قرابة ثالثة أو أربعة أضعاؼ 
حجـ الكتابة العادية فتستمـز عدد أكبر مف الصفحات عمى وجو العموـ، وتجاىؿ أو نسياف ترقيـ 

أو االنتقاؿ إلى صفحة بعينيا الصفحات يؤثر عمى حرية الطالب في التنقؿ بيف أجزاء الصفحة 
ألي غرض كالمراجعة أو التصحيح، كما يزيد ىذا الخطأ مف صعوبة عممية القراءة فيما بعد، 

والتي توصمت  Vassilios et al. (2006)فاسيميوس وآخروف وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة 
كؿ كبير والتي مف ضمف نتائجيا إلى وجود أخطاء التنسيؽ في كتابات ذوي اإلعاقة البصرية بش

 بينيا عدـ ترقيـ صفحات برايؿ.

أخطاء الكتابة بطريقة تختمؼ مف ىنا يتبيف صحة الفرض األوؿ والذي ينّص عمى أنو: "
درجة  –الجنس –)المراحؿ التعميميةتبًعا لممتغيرات  ذوي اإلعاقة البصريةالطالب  لدىبرايؿ 

 .اإلعاقة(اإلصابة بزمف  –اإلعاقة 



الطالب ذوي  رايل وأسبابيا لدىة بتقييم أخطاء الكتابة بطريق جالل  عبد الحكيم ىيثم ناجي  
 اإلعاقة البصرية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لدييم 

 

 

 6002 

تختمؼ أسباب ارتكاب لمتحّقؽ مف صّحة الفرض الثاني والذي ينّص عمى: " :الفرض الثاني -2
)المراحؿ تبًعا لممتغيرات  ذوي اإلعاقة البصريةالطالب  لدىأخطاء الكتابة بطريقة برايؿ 

" استخدـ الباحث التكرارات والنسب اإلعاقة(اإلصابة بزمف –درجة اإلعاقة  –الجنس –التعميمية
أخطاء طات، وفيما يمي عرض لمتوسطات أبعاد استمارة أسباب ارتكاب المئوية وحساب المتوس

  الكتابة بشكٍؿ عاـ، يتبعو أبرز ىذه األسباب لكؿ بعد تبًعا لمتغيرات البحث الحالي:
بعاد أسباب ارتكاب أخطاء الكتابة بطريقة برايل لدى عينة البحث أمتوسطات ( 13جدول )

 (116)ن=
بنخ انكفٛف ح أدٔاد انكزبثخ ثطشٚمخ ثشاٚم

 انغغًٛخ
انمبئى  ثٛئخ انكزبثخ

 ثبإليالء
 يزٕعظ انجؼذ كُٛضشثٛ انًكزجخ لهى ثشاٚم ٔسق ثشاٚم

 و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن

233 242 43 244 33 243 262 243 422 442 24 246 62 245 22 242 

المرتبة جاء في  ايلاستخدام أدوات الكتابة بطريقة بر أّف ُبعد  يتضح مف الجدوؿ السابؽ
حيث تمعب أداة الكتابة ، ٔ.ٗاألولى بيف أبعاد استمارة أسباب ارتكاب أخطاء الكتابة بمتوسط 

بطريقة برايؿ، الكتابة  سالمة وجودة عمميةالتي يستخدميا ذوو اإلعاقة البصرية دوًرا ميًما في 
األبعاد الفرعية لمبعد األوؿ  وبشكٍؿ تفصيمي فقد جاء استخداـ آلة بيركنز في المرتبة األولى بيف

حيث تعتمد عممية الكتابة بمدارس المكفوفيف عمى آلة بيركينز مف الصؼ الرابع  ٖ.ٕبمتوسط 
)إجمالي  ٙٔٔطالًبا وطالبة مف إجمالي  ٜٗاالبتدائي وحتى الثالث الثانوي، وقد بمغ عددىـ 

والتآزر الحركي داء البدني في األعينة البحث(، ويرى الباحث أّف ىناؾ مجموعة مف التعقيدات 
بآلة بيركنز حيث تستخدـ أصابع كمتا اليديف في كتابة نقاط الحرؼ  لكتابةالمطموبة أثناء عممية ا

المحددة أو بالتنسيؽ والتآزر  باألصابع المفاتيح عمى ال يستطيع الضغط فبعض الطالبالواحد، 
، كميا باليدّ  في دراستيـ بأخطاء Wells et al. (2007)  "، وقد سّمتيا ويمز وآخروف المطموب

، مف ناحية أخرى فيناؾ مف أسباب ارتكاب أخطاء الكتابةٝ ٗ٘في دراستيا  وقد بمغت نسبتيا
مجموعة مف السموكيات الخاطئة التي يرتكبيا بعض الطالب خالؿ استخداـ آلة بيركينز منيا؛ 

ة بعد وصولو آلخر خمية عدـ ضبط عالمة التوقؼ )الجرس( بطريقة صحيحة، إعادة قمـ الكتاب
)نياية السطر( مّما يضّر بالورقة، عدـ ضبط بداية السطر عمى الوجو المطموب، سحب الورقة 
مف اآللة بطريقة خاطئة، الضغط والنقر بعنؼ عند الكتابة مّما يضعؼ بنزات الحروؼ، ووضع 
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ؾ مجموعة اآللة عمى سطح غير مستوى كأف يضعيا الكفيؼ عمى رجمو أثناء الكتابة، وىنا
 -كبيرة مف المشكالت الفنية المتعمقة بآلة بيركينز منيا ما ىو متعمؽ بػكٍؿ مف )بكرة السحب 

الميزاف..(، وعدـ وجود أرجؿ تثبيت )كوتشات( باآللة  –حركة وسرعة القمـ  –إسطوانة الورقة 
ا في صحة فيتسبب في تحريكيا أثناء الكتابة، عالوة عمى صوت اآللة المرتفع الذي يؤثر سمبً 
، حيث ٔ.ٔودقة الكتابة، وفي نفس البعد جاء "استخداـ ورؽ برايؿ" في المرتبة الثانية بمتوسط 

وسيولة طمسيا  النقاط البارزةإلى ضعؼ  ية أو خامتيا الرديئة يؤدمؾ الورقة الضعيفسُ أّف 
مية مف ناحية أخرى مّما يفسد عم قطع الورقة أو ثقبياومسحيا مف ناحية، وقد يتسّبب في 
، وأخيًرا  تأتي في ٗ.ٓأسباًبا مرتبطة بقمـ برايؿ" بمتوسط الكتابة، ويأتي في المرتبة الثالثة "

ّف الكتابة باستخداـ ، "وعمى ذلؾ فإ ٖ.ٓالمرتبة الرابعة "أسباًبا مرتبطة بمكتبة برايؿ" بمتوسط 
تحتاج إلى بذؿ جيد  لوحة برايؿ أو المسطرة والقمـ عممية مرىقة وشاّقة بالنسبة لمتمميذ، ألنيا

 .(ٕٚٓٓوالتجاني،  ،)الببالوي" يا تستيمؾ الكثير مف الوقتوقوة منو، كما أنّ 

في المرتبة الثانية بفارؽ كبير جًدا عف  أسباب مرتبطة بالقائم بعممية اإلمالءثـّ جاء ُبعد 
ب ، وتزداد ىذه األسبا ٚ.ٓالبعد األوؿ بيف أسباب أخطاء الكتابة، حيث حصؿ عمى متوسط 

وضوًحا حينما يقوـ المعمـ بعممية اإلمالء بطريقة جماعية، وىنا يواجو الطالب مجموعة مف 
التحديات منيا رغبتو في الكتابة الصحيحة ومنافسة أقرانو فيتسرع في الكتابة، ثـ تعرقمو 
الضوضاء الصادرة عف أدوات الكتابة خاصة آلة بيركينز، وأيًضا سرعة المعمـ في اإلمالء، 

 عدـ وضوح صوت المعمـ يؤثر عمى جودة ما يقـو الطالب بكتابتو.وكذلؾ 

في المرتبة الثالثة بمتوسط  أسباب مرتبطة بالحالة الجسمية والصحية لمطالبوجاء ُبعد 
ومف ىذه األسباب االعتماد عمى يٍد واحدة في الكتابة في الوقت الذي ينبغي فيو استخداـ  ٙ.ٓ

؛ ٕٗٔٓ؛ الحديدي. ٕ٘ٔٓسالمة وجودة الكتابة )عقؿ، كمتا اليديف أثناء الكتابة لضماف 
( ويقوـ بيذا السموؾ عادة ضعيؼ البصر حيث يستخدـ يد واحدة ٕٚٓٓ ،والتجاني ،الببالوي

، وربما أيًضا مف لديو Kway et al., 2010)العتماده عمى بقايا اإلبصار أثناء الكتابة )
حظ الباحث أثناء تطبيؽ البحث ارتداء مشكالت مرتبطة بحاسة الممس أو أعصاب اليّد، كما ال

بعض الطالب سماعات ُأُذف مّما يشير إلى وجود بعض المشكالت السمعية لدييـ، األمر الذي 
 قد يؤثر عمى عممية اإلمالء والتيجي والكتابة.
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في المرتبة الرابعة واألخيرة حيث تبيف وجود  أسباب مرتبطة ببيئة الكتابةثـّ جاء ُبعد 
اإلمالء وعادة ما تحدث بسبب الصوت المرتفع آللة بيركنز، حيث ترتفع أصوات ضوضاء أثناء 

جميع اآلالت بالفصؿ في أزمنة متقاربة، مّما يشوه عممية االستماع والتيجي لدى العديد مف 
الطالب، كذلؾ فإّف اإلضاءة غير المناسبة قد تؤثر عمى سالمة الكتابة لدى الطالب ضعاؼ 

وية بالفصؿ، واستخداـ المقاعد غير المريحة لمطالب قد تتسبب في البصر، وكذلؾ قمة التي
 حدوث أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ.

بطريقة برايل وتوزيعيا عمى مرتبطة باستخدام أدوات الكتابة السباب ( النسبة المئوية لأل14جدول )
 عينة البحث

بد
ثؼ

أل
 ا

 انؼجبساد و

ػبلخصيٍ اإل دسعخ اإلػبلخ انغُظ انًشحهخ انذساعٛخ  

ٙ
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 3946 22 3242 2243 4244 2442 3242 2249 3642 ػذو رضجٛذ ٔسلخ ثشاٚم داخم انًكزجخ/ )ثٛشكُٛض( عًٛذا4 2 ث

 2 2 2 اعزخذاو خبيبد ٔسق عٛئ يًب ٚؤصش ػهٗ عٕدح انكزبثخ 2
2 2 2 2 2 2 

 5243 52 5245 5445 5542 5242 29 42 2343 ٔضغ ٔسلخ ثشاٚم ثشكم غٛش يغزمٛى يغ انًكزجخ  3

 29 2443 2243 ػذو رٕفٛك أثؼبد انٕسلخ يغ أثؼبد يكزجخ ثشاٚم  4
2242 2442 2242 23 25 2242 

 442 246 5 ٔضغ ٔسلزٍٛ ثشاٚم يًؼب داخم اداح انكزبثخ  5
649 542 243 449 6 643 
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 ث
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ٚم
شا

 643 444 449 545 649 344   22 اإليغبن ثبنمهى ثطشٚمخ خبطئخ4 6 ث

ب ُٚجغ4ٙ 2 ًّ  2642 6 2245 942 2243 2243   22 انضغظ ثبنمهى )انًشلى( أكضش/ ألم ي

 242 245 343 2 2 344   343 انزهٕٚح ثبنمهى أصُبء انحذٚش4  2

 2446 2242 2442 2249 2545 2243   25 ء يٍ انكزبثخ4إثؼبد انمهى ػٍ انخهٛخ لجم االَزٓب 9

 2244 444 242 545 344 2243   2343 انحبنخ انفُٛخ نمهى ثشاٚم4 22
خ 

زج
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و 
ذا

خ
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 442 249 646 2 2 649   642 أٌ ٚكٌٕ ارغبِ فزح انًكزجخ غٛش صحٛح  22 ث

 2245 444 2245 346 246 649   25 انكزبثخ4ركشاس فزح يكزجخ ثشاٚم لجم االَزٓبء يٍ  22

رغٛٛش يٕضغ انًغطشح انًؼذَٛخ ٔرحشٚكٓب ثمٕح ػهٗ  23

  انًكزجخ

2   2 2 2 2 2 2 

 643 3 449 346 542 344   243 انحبنخ انفُّٛخ نًكزجخ ثشاٚم4 24

 643 3 646 242 246 2   243 رغٛٛش ارغبِ انكزبثخ ثبنًكزجخ فٛغؼهٓب يٍ انٛغبس نه4ًٍٛٛ 25

 442 3 343 346 242 542   642 رغٛٛش ارغبِ انكزبثخ ثبنخهٛخ فٛغؼهٓب يٍ انٛغبس نه4ًٍٛٛ 26

 442 6 242 242 2243 2   22 ٔضغ انهٕحخ ػهٗ عطح غٛش يغز4ٖٕ  22

ة
جب

ع
أ

 
خ 

ط
رج

يش

خ 
آن
و 

ذا
خ

عز
ثب

ُض
شك

ثٛ
 

 2244 2246 2442 2242 649 2549 2246 246 2642 ػذو ضجظ ػاليخ انزٕلف )انغشط( ثطشٚمخ صحٛحخ4 22

 243 2342 2245 2249 246 2342 945 246 2343 إػبدح لهى انكزبثخ ثؼذ ٔصٕنّ ٜخش خهٛخ )َٓبٚخ انغطش( 29

 243 6 343 2249 649 649 2 2244 642 ػذو ضجظ ثذاٚخ انغطش ػهٗ انٕعّ انًطهٕة4 22

 2242 3642 2945 3249 32 2943 945 2542 42 عحت انٕسلخ يٍ اٜنخ ثطشٚمخ خبطئخ4 22
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 25 3342 2243 42 3445 2549 2246 42 25 يشكالد فُٛخ يزؼهمخ ثـبٜنخ  22

 6446 2242 6546 2242 6545 2244 2542 2244 6242 صٕد اٜنخ انًشرفغ ٚؤصش عهجًب فٙ صحخ ٔدلخ انكزبثخ  23

ػذو ٔعٕد أسعم رضجٛذ )كٕرشبد( ثبٜنخ فٛزغجت فٙ  24

 رحشٚكٓب 

25 2246 2443 2242 2246 32 22 2944 2642 

انضغظ ٔانُمش ثؼُف ػُذ انكزبثخ يًب ٚضؼف ثُضاد  25

 انحشٔف4

2343 2542 2 2545 2442 2545 2442 2242 2642 

 3243 2246 2642 22 2243 2642 29 42 25 ٔضغ اٜنخ ػهٗ عطح غٛش يغزٕٖ  26

مرتبطة ( وىي األسباب الٚٔ: ٙقـ )( أّف األسباب الواردة بو مف ر ٗٔيتضح مف جدوؿ )   
بال نسب مئوية بالنسبة لطالب المرحمة اإلعدادية والثانوية، حيث أنيـ  -برايؿ ومكتبة بقمـ

 يستخدموف آلة بيركنز فقط وال يستخدموف القمـ والمكتبة في عممية الكتابة. 
" جاء لمكتبةوضع ورقة برايؿ بشكؿ غير مستقيـ مع اويشير الجدوؿ السابؽ إلى أّف سبب "

%(، بينما جاء سبب ٖ.ٖٚكأكثر األسباب في ىذا البعد لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بنسبة )
%(، وأيًضا األعمى ٗ.ٔٚ" األعمى بيف طالب المرحمة اإلعدادية بنسبة )صوت اآللة المرتفع"

السبب في %(، وبالنسبة لمتغير الجنس فقد جاء نفس ٚ.٘ٛبيف طالب المرحمة الثانوية بنسبة )
%(، وبالنسبة لمتغير ٘.٘ٙ%(، ولدى اإلناث بنسبة )ٗ.ٕٚالمرتبة األولى لدى الذكور بنسبة )

%( لدى الطالب ذوي اإلعاقة الكمية وبنسبة ٚ.ٕٚدرجة اإلعاقة فقد جاء نفس السبب بنسبة )
س %( لدى الطالب ذوي اإلعاقة الجزئية، وفيما يتعمؽ بمتغير زمف اإلعاقة فقد جاء نفٙ.٘ٙ)

%( بيف الطالب ٙ.ٗٙ%( بيف الطالب ذوي اإلعاقة الوالدية، وبنسبة )ٔ.ٕٚالسبب بنسبة )
 ذوي اإلعاقة المكتسبة.

 

 ألسباب المرتبطة بالحالة الجسمية لمطالب وتوزيعيا عمى عينة البحثل( النسبة المئوية 15جدول )

 انؼجبساد و
 صيٍ اإلػبلخ دسعخ اإلػبلخ انغُظ انًشحهخ انذساعٛخ

ثزذائٙا  ٔالد٘ عضئٛخ كهٛخ إَبس ركٕس صبَٕ٘ اػذاد٘ 
يكزغ

 ة

 2642 2645 2442 3249 32 2342 4246 2542 2242 االػزًبد ػهٗ ٚذ ٔاحذح فٙ انكزبثخ 2

 2242 32 4246 942 2943 2442 2246 2 4242 اعزخذاو ثمبٚب اإلثصبس فٙ انكزبثخ  2

 442 242 942 346 246 542 2 542 22 يشكالد يشرجطخ ثحبعخ انغًغ 3

 643 242 646 942 542 2243 442 249 2242 يشكالد ثحبعخ انهًظ أٔ أػصبة انٛذ  4

" جاء كأكثر استخداـ بقايا اإلبصار في عممية الكتابةيشير الجدوؿ السابؽ إلى أّف سبب "
األسباب ببعد )الحالة الجسمية والصحّية لمطالب( لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بنسبة 

" األعمى بيف طالب المرحمة االعتماد عمى يد واحدة في الكتابة%(، بينما جاء سبب "ٚ.ٔٗ)
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%(، ٙ.ٚٗ%(، وأيًضا األعمى بيف طالب المرحمة الثانوية بنسبة )ٚ.ٕ٘اإلعدادية بنسبة )
" في المرتبة األولى استخداـ بقايا اإلبصار في عممية الكتابةوبالنسبة لمتغير الجنس فقد جاء "

" األعمى بيف االعتماد عمى يد واحدة في الكتابة%(، وكاف سبب "ٔ.ٕٗكور بنسبة )لدى الذ
%( ٜ.ٖٓ%(، وبالنسبة لمتغير درجة اإلعاقة فقد جاء نفس السبب بنسبة )ٖٔاإلناث بنسبة )

" األعمى استخداـ بقايا اإلبصار في عممية الكتابةلدى الطالب ذوي اإلعاقة الكمية، وجاء سبب "
%(، وفيما يتعمؽ بمتغير زمف اإلعاقة فقد جاء ٙ.ٕٗي اإلعاقة الجزئية بنسبة )بيف الطالب ذو 

%( لدى الطالب ٛ.ٕٓ%( لدى الطالب ذوي اإلعاقة الوالدية، وبنسبة )ٖٔنفس السبب بنسبة )
 ذوي اإلعاقة المكتسبة.

  ( النسبة المئوية لألسباب المرتبطة ببيئة الكتابة وتوزيعيا عمى عينة البحث16جدول )

 انؼجبساد و
 صيٍ اإلػبلخ دسعخ اإلػبلخ انغُظ انًشحهخ انذساعٛخ

 يكزغت ٔالد٘ عضئٛخ كهٛخ إَبس ركٕس صبَٕ٘ اػذاد٘ اثزذائٙ

2 
 ٔعٕد ضٕضبء أصُبء انكزبثخ )اإليالء(

22 542 2342 246 2342 22 2245 2242 2244 

 25 2345 4246 346 2943 29 2246 2 3642 اإلضبءح غٛش يُبعجخ نضؼبف انجصش 2

 2 244 449 346 542  344 2 542 5 انًمبػذ غٛش يشٚحخ  3

 2242 244 2245 2445 2342 2242 2443 2249 642 انزٕٓٚخ ثبنفصم غٛش عٛذح 4

" جاء كأكثر األسباب ببعد )بيئة اإلضاءة غير مناسبةيشير الجدوؿ السابؽ إلى أّف سبب "
%( وأيًضا األعمى بيف طالب المرحمة ٚ.ٖٙة )الكتابة( لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بنسب

" األعمى بيف طالب التيوية بالفصؿ غير جيدة %(، بينما جاء سبب "ٙ.ٕٛالثانوية بنسبة )
اإلضاءة غير %(، وبالنسبة لمتغير الجنس فقد جاء سبب "ٜ.ٕٕالمرحمة اإلعدادية بنسبة )

ا األعمى بيف اإلناث بنسبة %(، وأيضً ٜٔ" في المرتبة األولى لدى الذكور بنسبة )مناسبة
" األعمى التيوية بالفصؿ غير جيدة %(، وبالنسبة لمتغير درجة اإلعاقة فقد جاء سبب"ٖ.ٜٕ)

إلضاءة غير مناسبة لضعاؼ %(، وجاء سبب "ا٘.ٗٔبيف الطالب ذوي اإلعاقة الكمية بنسبة )
يتعمؽ بمتغير زمف %(، وفيما ٙ.ٕٗ" األعمى بيف الطالب ذوي اإلعاقة الجزئية بنسبة )البصر

%( لدى الطالب ذوي اإلعاقة الوالدية، وبنسبة ٘.ٖٕاإلعاقة فقد جاء نفس السبب بنسبة )
 %( لدى الطالب ذوي اإلعاقة المكتسبة.ٕ٘)
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 ( النسبة المئوية لألسباب المرتبطة بالقائم بعممية االمالء وتوزيعيا عمى عينة البحث17جدول )

 انؼجبساد و
غُظان انًشحهخ انذساعٛخ  صيٍ اإلػبلخ دسعخ اإلػبلخ 

 يكزغت ٔالد٘ عضئٛخ كهٛخ إَبس ركٕس صبَٕ٘ اػذاد٘ اثزذائٙ

 243 2243 242 22 542 2342 3242 246 2 نذّٚ يشكالد ثًخبسط انحشٔف 2

 643 244 646 243 246 542 3242 2 2 رٔ صٕد يُخفض 2

 243 6 646 243 542 246 3242 2 2 عشٚغ فٙ اإليالء 3

 3245 5245 5245 3242 4244 52 3242 4249 52 مه باإلمالء بطريقة جماعيةقيا 4

يشير الجدوؿ السابؽ إلى أّف سبب "قياـ المعمـ باإلمالء بطريقة جماعية" جاء كأكثر 
األسباب تواجًدا بيف أسباب ُبعد )القائـ بعممية اإلمالء( تواجًدا لدى جميع متغيرات البحث حيث 

%( بيف طالب ٜ.ٕٗ%( لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، وبنسبة )ٓ٘)جاء ىذا السبب بنسبة 
%( بيف طالب المرحمة الثانوية، وبالنسبة لمتغير الجنس فقد ٔ.ٖٛالمرحمة اإلعدادية، وبنسبة )

%( بيف اإلناث، وبالنسبة لمتغير درجة اإلعاقة ٗ.ٔٗ%( لدى الذكور، وبنسبة )ٓ٘جاء بنسبة )
%(، وأيًضا بيف ٕ.ٖٛف الطالب ذوي اإلعاقة الكمية بنسبة )فقد نفس جاء نفس السبب بي

%(، وفيما يتعمؽ بمتغير زمف اإلعاقة فقد جاء نفس ٘.ٕ٘الطالب ذوي اإلعاقة الجزئية بنسبة )
%( لدى الطالب ٘.ٖٚ%( لدى الطالب ذوي اإلعاقة الوالدية، وبنسبة )٘.ٔ٘السبب بنسبة )

 ذوي اإلعاقة المكتسبة.
 (116األكثر ظيوًرا بين عينة البحث ن= ) سباباأل( 18جدول )

 % ن انغجت 

 %69 22 صٕد اٜنخ انًشرفغ ٚؤصش عهجًب فٙ صحخ ٔدلخ انكزبثخ

 %5344 62 ٔضغ ٔسلخ ثشاٚم ثشكم غٛش يغزمٛى يغ انًكزجخ

يوضح الجدوؿ السابؽ أسباب ارتكاب أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ األكثر ظيوًرا بيف عينة 
%( ٜٙفي المرتبة األولى بيف تمؾ األسباب بنسبة ) صوت آلة بيركنز المرتفعد جاء البحث، فق

بيف الطالب، وىو ما يّؤثر سمًبا في صحة ودقة الكتابة، ويفّسر الباحث ذلؾ بأّف آلة بيركنز ىي 
أداة الكتابة الرئيسة التي يستخدميا الطالب ذوو اإلعاقة البصرية ابتداًء مف الصّؼ الرابع 

ائي وحتى الثالث الثانوي، وكما ىو معروؼ عف ىذه اآللة أنيا تصدر الضوضاء العالية االبتد
والتي تقوـ بتشويش عممية اإلمالء، خاصة مع وجود فروؽ فردية بيف الطالب في االستماع 
والتيجي وتوقيت الضغط عمى مفاتيح اآللة المطموبة مّما يضّج باألصوات داخؿ الفصؿ، وعمى 

صوت آلة بيركنز يؤثر سمًبا في صحة ودقة الكتابة، وتتفؽ تمؾ النتائج مع  وجو العموـ فإفّ 
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 .Vassilios et al ؛ Wells et al., (2010)نتائج دراسة ويمز وآخروف، وفاسيميوس وآخروف
 والتي ركزت عمى تأثير استخداـ بيركنز عمى الكتابة. (2006)

ـّ يأتي  في المرتبة الثانية بيف أسباب  وضع ورقة برايل بشكل غير مستقيم مع المكتبةث
%( بيف الطالب عينة البحث، ويخّص ىذا السبب تالميذ ٗ.ٖ٘ارتكاب أخطاء الكتابة بنسبة )

ويفّسر الباحث أّف  المرحمة االبتدائية الذيف يعتمدوف في القراءة والكتابة عمى القمـ والمكتبة،
ديثي الخبرة باستخداـ القمـ تالميذ الصفوؼ صغيري السف وحديثي العيد بطريقة برايؿ، وح

ـُ لدييـ قدراتيـ العضمية والذىنية بالقدر الكافي والمطموب لوضع  والمكتبة، مف ناحية أخرى لـ تن
ـّ تتـ عممية  ورقة برايؿ بشكؿ مستقيـ مع المكتبة حتى ال تكوف الورقة مائمة أو معوّجة ومف ث

ع ما توصمت إليو دراسة إيكواي الكتابة عمييا بطريقة غير صحيحة، وتتفؽ ىذه النتائج م
والتي رصدت العديد مف أخطاء استخداـ القمـ والمكتبة،  Kway et al. (2010)وآخروف 

 ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر عدـ تثبيت الورقة بشكؿ معتدؿ.

أخطاء تختمؼ أسباب ارتكاب يتضح مما سبؽ صحة الفرض الثاني والذي ينّص عمى أنو: "
 –)المراحؿ التعميميةتبًعا لممتغيرات  ذوي اإلعاقة البصريةالطالب  لدىبرايؿ  الكتابة بطريقة

 4"اإلعاقة(اإلصابة بزمف –درجة اإلعاقة  –الجنس

والذي ينّص عمى أنو: " يوجد ارتباط داؿ الثالث : لمتحّقؽ مف صّحة الفرض  الفرض الثالث -3
طاء الكتابة، أخطاء التنسيؽ، أخطاء وأبعادىا )أخبيف أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ  إحصائًيا

لتمؾ األبعاد( وبيف مستوى التحصيؿ الدراسي لدى الطالب ذوي والدرجة الكمية التصحيح، 
االرتباط استخدـ الباحث معامؿ " الثانوية( –اإلعدادية  –اإلعاقة البصرية بالمراحؿ )االبتدائية

 بيرسوف.
 وبين تمك األبعاد( الدرجة الكمية ل-)األبعاد بطريقة برايل  ( معامالت االرتباط بين أخطاء الكتابة19جدول )

 (116الثانوية( ن=)-اإلعدادية-ةاإلبتدائيعينة البحث بالمراحل )لدى مستوى التحصيل الدراسي 

 األثؼبد

 (28المرحمة الثانوية ن= ) (36المرحمة اإلعدادية ن= ) (68ة ن=)اإلبتدائيالمرحمة 
يؼبيم 

 االسرجبط

يؼبيم  خَٕع انذالن

 االسرجبط

يؼبيم  َٕع انذالنخ

 االسرجبط

 َٕع انذالنخ

 غٛش دال 28242 غٛش دال 28255 دال **28692 أخطاء مرتبطة بالكتابة بطريقة برايل 

 غٛش دال 28222 غٛش دال 28262 دال **28322 أخطاء مرتبطة التنسيق 

 دال غٛش 28232 غٛش دال 28252 دال **28422 تصحيح التصويب والأخطاء 

 غٛش دال 28242 غٛش دال 28262 دال **28642 لبعد الدرجة الكلية ل
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 بدوف عالمة: غير دالة         ٘ٓ,ٓ* داؿ عند مستوى         ٔٓ,ٓ** داؿ عند مستوى           
يتضح مف الجدوؿ السابؽ تحّقؽ الفرض الثالث جزئًيا حيث يوجد ارتباط داؿ إحصائًيا بيف 

وأبعادىا )أخطاء الكتابة، أخطاء التنسيؽ، أخطاء التصحيح، قة برايؿ أخطاء الكتابة بطري
لتمؾ األبعاد( وبيف مستوى التحصيؿ الدراسي لدى التالميذ ذوي اإلعاقة البصرية والدرجة الكمية 

أخطاء ، بينما ال يوجد ارتباط داؿ إحصائًيا بيف ٔٓ.ٓبالمرحمة االبتدائية عند مستوى داللة 
وبيف التحصيؿ الدراسي لدى طالب )األبعاد والدرجة الكمية لألبعاد( ايؿ الكتابة بطريقة بر 

 الثانوية(. –المرحمتيف )اإلعدادية 
ويفّسر الباحث تمؾ العالقة إلى حداثة استخداـ التالميذ ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمة 

الثالث االبتدائي، االبتدائية ألدوات الكتابة بطريقة برايؿ )القمـ والمكتبة مف الصؼ األوؿ حتى 
وآلة بيركينز ابتداء مف الصؼ الرابع االبتدائي وحتى الثالث الثانوي(، فيؤالء التالميذ يبذلوف 
مجيودات عضمية وذىنية كبيرة خالؿ عممية الكتابة، األمر الذي يوّجو جّؿ اىتماميـ إلى 

تزؿ تنمو لدييـ األدوات أكثر مف االىتماـ بعممية الكتابة ومضمونيا، في الوقت الذي لـ 
الوظائؼ العقمية والعضمية خاصة الدقيقة التي يعتمد عمييا التمميذ بشكٍؿ كامؿ أثناء عممية 
الكتابة، األمر الذي يسبب بدرجة أو بأخرى حدوث أخطاء الكتابة، ومف أبرز ىذه األخطاء 

يب أخطاء الحذؼ واإلضافة والتكرار واإلبداؿ )أخطاء المرآة( والتشويو، أخطاء تصحيح وتصو 
الكتابة، باإلضافة إلى أخطاء التنسيؽ، وىذه األخطاء وغيرىا تؤثر عمى أداء التالميذ أثناء 

 االمتحانات والذي ينعكس بالضرورة عمى مستوى التحصيؿ الدراسي لدييـ. 
بينما اعتاد الطالب ذوو اإلعاقة البصرية بالمرحمة اإلعدادية والثانوية استخداـ آلة بيركنز، 

فيـ أكثر نضًجا في  -سواء كانت صحيحة أو خاطئة–لدييـ أساسيات عممية الكتابة وتكونت 
الناحية العقمية والعضمية، وأكثر خبرة في ميارات التعامؿ مع االمتحانات ولو بشكٍؿ نسبي، 

أىمية تعمـ برايؿ التي أوضحت   Ryles, (2004) ريالزوتجدر اإلشارة ىنا إلى نتائج دراسة 
يا، وتتشابو نتائج ىذا الفرض مع ما توصمت إليو دراسات تحديد مشكالت تعّممفي سّف مبكرة، و 

التالميذ ( حيث العالقة بيف المشكالت التي يواجييا ٕٚٔٓ، محجوب ؛ٕٚٔٓ، عبد المنعـ)
 ذوي اإلعاقة البصرية في التعّمـ بسبب طريقة برايؿ التقميدية وبيف التحصيؿ الدراسي لدييـ.
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حقؽ مف صحة الفرض الرابع وينّص عمى أنو: "يوجد ارتباط داؿ : لمت الفرض الرابع -4
بيف أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ وأبعادىا )أخطاء الكتابة، أخطاء التنسيؽ، أخطاء إحصائًيا 
وبيف الدرجة الكمية ألسباب تمؾ األخطاء لدى الطالب لتمؾ األبعاد( والدرجة الكمية التصحيح، 

الثانوية(" استخدـ الباحث معامؿ  –اإلعدادية –ؿ )االبتدائيةذوي اإلعاقة البصرية بالمراح
 االرتباط بيرسوف.
 ( والدرجة الكمية)األبعاد ( معامالت االرتباط بين أخطاء الكتابة بطريقة برايل 28جدول )

 عينة البحثألخطاء لدى رتكاب اسباب االدرجة الكمية ألوبين 

 األعجبة          

 

 األخطبء

 ألعجبةانذسعخ انكهٛخ ن

 خاإلثزذائٛ خًشحهان راليٛزنذٖ 

( =ٌ62) 

 انذسعخ انكهٛخ نألعجبة

 اإلػذادٚخ خًشحهان طالةنذٖ 

( =ٌ36)  

 انذسعخ انكهٛخ نألعجبة

انضبَٕٚخ خًشحهان طالةنذٖ   

 ( =ٌ22)  

 َٕع انذالنخ يؼبيم االسرجبط َٕع انذالنخ يؼبيم االسرجبط َٕع انذالنخ يؼبيم االسرجبط

 كزبثخانأخطبء 

 

 غٛش دال 050.0- دالغٛش  05000 دال **24692

 غٛش دال 05200- دالغٛش  050.0 دال **24322 زُغٛكان أخطبء

 غٛش دال 050.0- دالغٛش  05200 دال **24422 ٔانزصحٛح زصٕٚتأخطبء ان

 غٛش دال 050.0- دالغٛش  052.0 دال **24642 انذسعخ انكهٛخ نألخطبء

 بدون عالمة: غير دالة                    8085*دال عند مستوى                     8081** دال عند مستوى
أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ يشير الجدوؿ السابؽ إلى وجود ارتباط داؿ إحصائًيا بيف 

الدرجة الكمية ألبعاد  -التصويب والتصحيح أخطاء -تنسيؽال أخطاء -الكتابة أخطاء)وأبعادىا 
رجة الكمية ألبعاد أسباب ارتكاب األخطاء لدى التالميذ ذوي اإلعاقة أخطاء الكتابة( والد

وجود ارتباط غير داّؿ بيف كما تبيف (، ٔٓ.ٓالبصرية بالمرحمة االبتدائية عند مستوى داللة )
والدرجة الكمية ألبعاد أسباب ارتكاب األخطاء لدى الطالب أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ وأبعادىا 

 الثانوية(. –رية بالمرحمتيف )اإلعدادية ذوي اإلعاقة البص
ويعزو الباحث تمؾ النتائج إلى أّف التالميذ ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمة االبتدائية ينصّب 
معظـ اىتماميـ بالعممية التعميمية، حيث أنيـ أكثر طواعيًة والتزاًما بتوجييات اآلباء والمعمميف 

رس المكفوفيف، فتمؾ العالقة الواضحة بيف أخطاء خاصة مع التحاقيـ بالنظاـ الداخمي بمدا
الكتابة بطريقة برايؿ سواء كانت أخطاء في الكتابة أو في التنسيؽ أو التصحيح والتصويب لدى 
التالميذ ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمة االبتدائية وبيف الدرجة الكمية لألسباب الواردة بالبحث 

ابكة األطراؼ؛ منيا ما ىو متعمؽ بأدوات الكتابة بطريقة الحالي تمؾ األسباب المتعددة والمتش
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برايؿ ومنيا ما ىو متعمؽ بالتمميذ نفسو ومنيا ما ىو متعمؽ بالمعمـ، ومنيا ما ىو متعمؽ ببيئة 
الكتابة داخؿ الفصؿ، وكمما تواجدت تمؾ األسباب أدت إلى زيادة نسبة أخطاء تالميذ المرحمة 

قة برايؿ، وتتشابو نتيجة ىذا الفرض مع ما توصمت إليو بعض االبتدائية أثناء الكتابة بطري
الدراسات التي ركزت عمى تحديد أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ ومحاولة تفسير أسبابيا، ومف ىذه 

 Wells etوآخروف؛ ويمز ٕٛٓٓ؛ أبو زيد، Kway et al., 2010الدراسات )كواي وآخروف 
al., 2007 وآخروف فاسيميوس؛ Vassilios et al., 2006.) 

بينما تتنوع وتتشعب اىتمامات الطالب ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمة اإلعدادية والثانوية 
حيث تمقي مرحمة المراىقة بظالليا وتغيراتيا المختمفة عمى شخصيتيـ، وسعييـ لتحقيؽ الذات 

ـ اليواتؼ ومواكبة التقنيات الحديثة المتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وبخاصة استخدا
الذكية والحاسب اآللي، ىذا باإلضافة إلى اىتماـ البعض منيـ باألنشطة الالصفية كاإللقاء 

(، وتعكس ٕٓٔٓوالتمثيؿ والعزؼ والغناء والمسابقات والبطوالت الرياضية والرحالت )جالؿ، 
عالـ  تمؾ االىتمامات وغيرىا رغبة المراىؽ ذي اإلعاقة البصرية في تقريب الفجوة بينو وبيف

المبصريف، ورغبتو في إثباتو ذاتو بينيـ، حيث يسعى البعض منيـ مف خالؿ ىذه االىتمامات 
إلى تغيير الروتيف اليومي المعتاد بمراكز اإلقامة الداخمية بمدارس المكفوفيف، ومّما ال شؾ فيو 

يؿ الدراسي أف التغيرات واالىتمامات الجديدة سابقة الذكر تؤثر عمى العممية التعميمية والتحص
 لدييـ بشكٍؿ أو بآخر.

ومجمل ما سبق أّنو تحّقق الفرض الرابع جزئًيا والذي ينّص عمى "وجود ارتباط دال 
والدرجة بين أخطاء الكتابة بطريقة برايل وأبعادىا )الكتابة، التنسيق، التصحيح، إحصائًيا 
الطالب ذوي اإلعاقة وبين الدرجة الكمية ألسباب تمك األخطاء لدى لتمك األبعاد( الكمية 

حيث تبّيف وجود ارتباط داؿ إحصائًيا بيف الثانوية("  –اإلعدادية –البصرية بالمراحل )االبتدائية
الدرجة الكمية لبعد أخطاء  -التصويب والتصحيح أخطاء -تنسيؽال أخطاء -الكتابة أخطاء)

وي اإلعاقة البصرية الكتابة( والدرجة الكمية ألبعاد أسباب ارتكاب األخطاء لدى التالميذ ذ
(، بينما أظيرت النتائج وجود ارتباط غير داّؿ بيف ٔٓ.ٓعند مستوى داللة ) بالمرحمة االبتدائية

والدرجة الكمية ألبعاد أسباب ارتكاب األخطاء لدى الطالب أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ وأبعادىا 
 الثانوية(. –ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمتيف )اإلعدادية 
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وجود نسب : لمتحقؽ مف صحة الفرض الخامس والذي ينّص عمى: " الفرض الخامس -5
وألسبابيا لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصرية بمراحؿ التعميـ خطاء الكتابة بطريقة برايؿ إسياـ أل

ـّ إجراء تحميؿ ، قبؿ الجامعي في التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي لدييـ ولقياس صحة الفرض ت
)بعد التأّكد مف تحقؽ شروط استخدامو مف  Step-Wise Regressionالمتعّدد االنحدار 

كمتغير تابع، وكال مف  في التحصيؿتوزيع البيانات(  وجود عالقة خطية وطبيعية واعتدالية
وأسبابيا لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصرية بمراحؿ التعميـ قبؿ أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ )

ستقمة، حيث تدخؿ المتغيرات واحده تمو األخرى عمى أساس ( بأبعادىما كمتغيرات مالجامعي
مف جانب والمتغيرات المستقمة األخرى مف جانب بالتحصيؿ الدراسي ارتباطيا بالمتغير التابع 

ـّ اختيار أعمى المتغيرات المستقمة ارتباًطا بالمتغير التابع بعد حذؼ أثر  أخر، ففي كؿ خطوة يت
ـّ تكويف المعادلة االنحداريةٕٔٔٓاألخرى )مراد، ارتباطيا بالمتغيرات المستقمة   (، ومنيا ت

 التنبؤية لكؿ خطوة دالة احصائًيا، والنتائج يوضحيا الجدوؿ التالي:
وأسبابيا لدى الطالب ذوي أخطاء الكتابة بطريقة برايل ( تحميل االنحدار لممتغيرات المستقمة: 21جدول )

 التحصيل الدراسي، والمتغير التابع: بأبعادىم لجامعياإلعاقة البصرية بمراحل التعميم قبل ا

 لًٛخ انضبثذ انًزغٛش انًغزمم انخطٕح

يؼبيم 

االسرجبط 

 انًزؼذد
R 

انزجبٍٚ 

انًشزشن 
R2 

َغجخ 

 اإلعٓبو

يؼبيم 

 Bاالَحذاس 

يؼبيم 

االَحذاس 

 β انًؼٛبس٘

 لًٛخ د
 انمًٛخ )ف(

F 

  األٔنٗ
أعجبة يشرجطخ 

 ثبعزخذاو ثٛشكُض 
232822 28322 2829 9٪ 25829 2832 3444** 22822** 

 انضبَٛخ

أعجبة يشرجطخ 

 ثبعزخذاو ثٛشكُض 
262422 28369 2824 

9٪ 23422 2426 
2492** 

2892** 

 *2436 2422- 5462- ٪ 5 انكزبثخ يغًٕع أخطب

 انضبنضخ

أعجبة يشرجطخ 

 ثبعزخذاو ثٛشكُض

233456 28426 2822 

9٪ 25426 2432 
3445** 

 **3422 2422 2434- ٪ 5 ٕع أخطب انكزبثخيغً **2829

 *2449- 2423 5423 ٪4 رصحٛح انكزبثخ

 ٘ٓ,ٓ* داؿ إحصائًيا عند مستوى                           ٔٓ,ٓ** داؿ إحصائًيا عند مستوى          
 

 الرابع الصفّ بمرتبطة باستخدام آلة بيركنز السباب األ( أف ُبعد )ٖٕيتضح مف جدوؿ )
( ىو أقوى المتغيرات التي أسيمت في تبايف المتغير االبتدائي وحتى الصّف الثالث الثانوي

( بيف المتغيريف Rالتابع )التحصيؿ الدراسي( حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط المتعدد )
ٝ(، وجاء في المرتبة الثانية ٜ( أي نسبة إسيامو بمفرده )R2( وقيمة التبايف المشترؾ )ٖٚٓ,ٓ)

( ثاني المتغيرات التي أسيمت في تبايف المتغير التابع )التحصيؿ مجموع أخطاء الكتابة)ُبعد 
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( بيف المتغيريف Rالدراسي لمطالب( حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط المتعدد لمنموذج )
( مجموع أخطاء الكتابةٝ(، وعميو فإّف نسبة إسياـ ُبعد )ٗٔ( ونسبة إسياـ النموذج )ٜٖٙ,ٓ)

( ثالث المتغيرات التي تصحيح الكتابةأخطاء وجاء في المرتبة الثالثة بعد ) ٝ(،٘بمفرده )
أسيمت في تبايف المتغير التابع )التحصيؿ الدراسي لمطالب( حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

ٝ(، وعميو فإّف نسبة ٛٔ( ونسبة إسياـ النموذج )ٕٙٗ,ٓ( بيف المتغيريف )Rالمتعدد لمنموذج )
ٝ(، بينما لـ يستطع أي متغير مف المتغيرات المستقمة ٗ( بمفرده )ح الكتابةتصحيإسياـ ٌبعد )

وأسبابيا لدى المكفوفيف بمراحؿ التعميـ قبؿ أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ األخرى سواء ألبعاد 
الجامعي وأبعادىا أف تسيـ في تبايف المتغير التابع )التحصيؿ الدراسي لمطالب(، وبالتالي فإنو 

بؤ بدرجات التحصيؿ الدراسي لمطالب في متغيرات البحث مف خالؿ درجاتيـ في يمكف التن
الرابع االبتدائي وحتى الصّؼ الثالث الثانوي(، ثـ  الصؼّ بأسباب مرتبطة باستخداـ آلة بيركنز )

 (، وذلؾ مف خالؿ المعادالت االنحدارية اآلتية:تصحيح الكتابة، ثـّ مجموع أخطا الكتابة
 رية: المعادلة االنحدا
أسباب مرتبطة باستخداـ   15029+) 237028التحصيؿ الدراسي لمطالب = الخطوة األولى: 

 (بيركنز
أسباب مرتبطة باستخداـ   13.22+ ) 268.27التحصيؿ الدراسي لمطالب = الخطوة الثانية: 

 (.مجموع أخطاء الكتابة 5.61) -( آلة بيركنز
أسباب مرتبطة باستخداـ  15.26+ ) 233.56= التحصيؿ الدراسي لمطالب الخطوة الثالثة: 

تصحيح أخطاء   5.83( + )مجموع أخطاء الكتابة 7.34) -( آلة بيركنز
 (.الكتابة

وبناًء عمى ذلؾ ُيمكف القوؿ بأنو "يمكف التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي لمطالب مف خالؿ 
ابع االبتدائي وحتى الر  الصؼّ بأسباب مرتبطة باستخداـ آلة بيركنز )درجاتيـ في  متغيرات 
( عمى الترتيب تصحيح الكتابة، ثـ أخطاء مجموع أخطاء الكتابة، ثـ الصّؼ الثالث الثانوي

بنسب إسياـ مختمفة وذلؾ مف خالؿ المعادالت االنحدارية السابقة، بينما ال يمكف التنبؤ 
 األخرى، يؿأخطاء الكتابة بطريقة برابالتحصيؿ الدراسي لمطالب مف خالؿ درجاتيـ في أبعاد 

 وكذلؾ أسبابيا لدى المكفوفيف بمراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي وأبعادىا األخرى.
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وتعّد آلة بيركنز العمود الفقري لمعممية التعميمية بالنسبة لمطالب ذوي اإلعاقة البصرية، 
تمد حيث تنفرد بكونيا األكثر تالزًما لمطالب خالؿ رحمتو التعميمية بمراحميا المختمفة، السيما يع

عمييا الطالب في الكتابة والتدويف واالستذكار قرابة تسع سنوات سواء في الفصؿ أو في القسـ 
الميمي، وكمما زادت ميارتو في استخداـ آلة بيركنز كمما ساىـ ذلؾ في االرتقاء بالمستوى 

صحيح المعرفي والتحصيمي لديو في المواد الدراسية المختمفة، كما تنفرد آلة بيركنز بإتاحة الت
الذاتي ألخطاء الكتابة مّما يمّكف الطالب مف اكتشاؼ وتصويب تمؾ األخطاء األمر الذي 
ـّ ارتفاع  ينعكس عمى سالمة وجودة أوراؽ اإلجابة الخاصة بيا أثناء فترات االمتحانات ومف ث

 درجات التحصيؿ لديو.
لتوتر لدى الطالب مف ناحية أخرى تشير العديد مف البحوث والدراسات ارتفاع نسبة القمؽ وا

ذوي اإلعاقة البصرية، كما أّف ارتكاب ىؤالء الطالب لبعض أخطاء الكتابة وحرصيـ عمى 
اكتشاؼ تمؾ األخطاء وتصحيحيا يؤدي ذلؾ كمو إلى المزيد مف القمؽ والتوتر وتشتت االنتباه 

ىدار الكثير مف الوقت لتنفيذ تمؾ العمميات، مّما ينعكس سمًبا عمى اكتسا بيـ المعارؼ لدييـ وا 
والمعمومات وأدائيـ أثناء االمتحانات، وعمى الجانب اآلخر فإّف إتقاف الكتابة بطريقة برايؿ 
وانخفاض نسب ارتكاب مثؿ ىذه األخطاء ومحاوالت تصحيحيا كؿ ذلؾ مف شأنو يوفر الوقت 

 والجيد ويسيـ في زيادة تركيز الطالب ويحسف مف مستوى التحصيؿ الدراسي لدييـ.  
 صياتالتو 

  تنفيذ برامج تدريبية متطورة لممعمميف بمدارس المكفوفيف وضعاؼ البصر، ووضع
 استراتيجيات مناسبة لمتخمص مف أخطاء الكتابة التي يرتكبيا الطالب المكفوفوف.

  االىتماـ بتعميـ الكفيؼ طريقة برايؿ بمرحمة الروضة بما يتناسب وخصائصو في ىذه
 تدائية دوف معاناة في تحصيؿ المواد الدراسية المختمفة.المرحمة، حتى ينتقؿ لممرحمة االب

  ،تنفيذ برامج إرشادية لمطالب المكفوفيف وضعاؼ البصر لرفع مستوى الطموح لدييـ
 وتشجيعيـ عمى االستذكار وتحقيؽ مستوى مرتفع مف التحصيؿ الدراسي. 

 وليف مف مدارس أف يقوـ المعمموف بتقديـ خدمات تربوية خاصة لتعميـ برايؿ لمطالب المح
 التعميـ العاـ إلى مدارس النور لممكفوفيف )المصابيف باإلعاقة البصرية بشكؿ مكتسب(.
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  تطوير آالت الكتابة بطريقة برايؿ في مدارس المكفوفيف وضعاؼ البصر واالستعانة
باألسطر االلكترونية، مع توفير الصيانة المستمرة لألدوات الحالية بيدؼ تحسيف الكتابة 

 طالب المكفوفيف وضعاؼ البصر.لدى ال

  إجراء البحوث والدراسات التي تتناوؿ تحسيف الكتابة بطريقة برايؿ لدى الطالب ذوي اإلعاقة
 البصرية.

  أف يتخذ أصحاب القرار بالمنظومة التعميمية كاّفة اإلجراءات لمتخمص مف أسباب ارتكاب
 الطالب أخطاء الكتابة بطريقة برايؿ.
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-أستاذ التربية الخاصة وعميد كمية عمـو اإلعاقة والتأىيؿأ.د/ إيياب عبد العزيز الببالوي.  .1

  جامعة الزقازيؽ.
أستاذ قسـ عمـ النفس التعميمي. كمية التربية، ورئيس قسـ مد سميمان. أ.د/ سميمان مح .ٕ

 اإلعاقة البصرية كمية عموـ ذوي االحتياجات الخاصة. جامعة بني سويؼ.
أستاذ عمـ النفس التربوي المتفرغ. كمية التربية. جامعة أ.د/ محمود عبد الحميم منسي.  .3

 اإلسكندرية.
 

 يمالمحكمون من وزارة التريبة والتعم
إدارة بني سويؼ  -. معمـ لغة عربية بمدرسة عثماف بف عفاف أ/ أحمد سيد محمد خميفة .ٗ

 التعميمية.
 إدارة المنيا التعميمية. -. معمـ أوؿ )أ( لغة عربية بمدرسة النور لممكفوفيف صالح خميفةأ/  .٘
ويؼ إدارة بني س -. خبير لغة عربية بمدرسة النور لممكفوفيفأ/ عبد النبي إبراىيم عثمان .ٙ

 التعميمية.
إدارة  -بمدرسة النور لممكفوفيف. مدرس خبير بالمرحمة االبتدائية أ/ عزة ىواف عبد الغني .ٚ

 بني سويؼ التعميمية.
إدارة بني سويؼ  -. معمـ أوؿ )أ( رياضيات بمدرسة النور لممكفوفيفأ/ فاطمة سيد محمد .ٛ

 التعميمية.
إدارة  -بتدائية. مدرسة النور لممكفوفيف. معمـ أوؿ )أ( بالمرحمة االأ/ مجدي طو عبد الحميد .ٜ

 بني سويؼ التعميمية.
 إدارة المنيا التعميمية. –. معممة رياض أطفاؿ بمدرسة النور لممكفوفيف أ/ ىبة عبد الناصر .ٓٔ



 (  2352-2326، 2222، إثشٚم  2، ط 5، ع 3)يظ   جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   
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( نماذج ألخطاء الكتابة بطريقة برايؿ في كتابات الطالب ذوي اإلعاقة البصرية ٕممحؽ )  
 

     

 

 

 

 

 نموذج إلحدى أخطاء التصحيح )تكرار الظهظهة(     التصحيح )تكرار الظهظهة(  ءنموذج إلحدى أخطا

 

    

 

 

 

 نموذج ألخطاء الكتابة )حذف/ كتابة حروف خطأ(         نموذج ألخطاء الكتابة )االستبدال/ كتابة حروف خطأ(

 

 

 

 

 

 

 التنسيق )عدم االنتباة لنهاية السطر( نموذج ألخطاء  نموذج ألخطاء التنسيق )عدم ترك الهامش األيمن(           
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Braille writing errors assessment and its causes in students with 

visual impairment in its relationship with their academic 

achievement 
 

Abstract: 

The current research aimed to assess Braille writing errors and its 

causes in students with visual impairment and its relationship to their 

academic achievement in light of some variables, the research sample 

consisted of (116) students with visual impairment at Al-Nour School in 

Beni Suef, and to achieve the study goal writing errors and causes 

inventory applied in Braille on the study sample, after the statistical 

manipulation, the results showed that braille writing erros was high in 

students with visual impairment, as number was 1082 errors, Braille 

writing errors and the causes of this errors differ for studends with visual 

impairment according to some variables (educational stages- gender- 

degree of disability –time of disability), also the results  revealed a 

statistically significant correlation between the dimensions of writing 

errors in Braille and its total degree and academic achievement in 

students with visual impairment in the elementary stage at (0.01) and a 

statistically significant correlation between (writing errors - formate 

errors - correction errors - and the total score of writing errors) and the 

total score for the dimensions of the causes of errors in students with 

visual impairment in the elementary stage at (0.01), and the errors and 

causes of writing in Braille in students in pre-university (elementary, 

preparatory, and high schools) education stages contributed to predict 

their academic achievement. 
 

Key words: 
Braille writing errors assessment - Causes of Braille Writing Errors -

Students With Visual Impairment -   Academic Achievement 
 


