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Abstract:  

The current study aimed to identify the level of effectiveness of the 

application of NAN and LILI learning on the tablet in teaching the writing of 

alphabets for students with learning disabilities in the elementary level. The 

study followed the experimental approach through single subject designs using 

the design of (A-B-A). The study sample consisted of (5) students with learning 

disabilities enrolled in the resource room program at Ibn-Hibban Elementary 

School in Riyadh city. They ranged in age from (8-10) years. They were taught 

to write alphabets using a NAN and LILI application via the tablet. The study 

found that there is a positive functional relationship between teaching using 

NAN and LILI learning, and acquiring the skills of writing alphabets for 

students with learning disabilities. All students achieved high levels of 

proficiency in the intervention and withdrawal levels. 
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فاعلية استخدام تطبيق نان وليلي التعليمي علوى اجلهوا    . (2022). عبداجمليد أباعود، عبدالرمحن، آل ثنيان،

جملووة العلوووم . يف تعلوويم كتابووة احلووروف اهلجائيووة للتالميووذ ذوي صووعوبات الووتعلم  (iPad)اللوووحي 

 255–229 (،1) 8 الرتبوية،

 

( يف تعليم iPadفاعلية استخدام تطبيق نان وليلي التعليمي على اجلها  اللوحي )

  كتابة احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم

 (2)اجمليد بن سعود آل ثنيانأ. عبد           (1)د. عبدالرمحن بن عبداهلل أباعود

  املستخلص:

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى فاعلية استخدام تطبيق نان وليلي التعليمي 

على اجلهاز اللوحي يف تعليم كتابة احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم يف املرحلة 

املنهج التجرييب من خالل تصاميم احلالة الواحدة باستخدام تصميم االبتدائية. واتبعت الدراسة 

(A-B-A( وتكونت عينة الدراسة من .)تالميذ من ذوي صعوبات التعلم امللتحقني بربنامج غرفة 6 )

( سنوات، 10-8املصادر مبدرسة ابن حبان االبتدائية مبدينة الرياض، وتراوحت أعمارهم بني )

اهلجائية باستخدام تطبيق نان وليلي عرب اجلهاز اللوحي. وتوصلت  جرى تدريسهم كتابة احلروف

الدراسة إىل أن هناك عالقة وظيفية إجيابية بني التدريس باستخدام تطبيق نان وليلي التعليمي، 

واكتساب مهارات كتابة احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلُّم، حيث متكن مجيع 

 بدرجة عالية من اإلتقان يف مرحليت التدخل وسحب التدخل.التالميذ من حتقيق مستويات 

 نان وليلي التعليمي، اجلهاز اللوحي، كتابة احلروف اهلجائية، صعوبات التعلم. الكلمات املفتاحية:
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 :املقدمة

النمو املتسارع يف تكنولوجيا األجهزة احلاسوبية الذكية يف السنوات األخرية، وزيادة 

الذكية أتاح فرًصا كثرية أمام املعلمني واجلهات التعليمية للنهوض بالتعليم، استخدام اهلواتف 

(، فلم يعد 2010 وتوظيف ما استجدَّ من تقنيات يف خدمة العملية التعليمية )الدهشان ويونس،

التعلم والتعليم مقتصرًا على عمر حمدد أو مكان حمدد أو مصادر حمدودة، بل اتَّسع مفهومه، 

تعددة للتعلم، كالتعلم اإللكرتوني، والتعلم الذاتي املربمج، والتعلم عن بعد وظهرت أشكال م

(. ومن فوائد التكنولوجيا أنها تساعد املعلمني على أداء أعماهلم وخاصة فيما 2014 )القدسي،

يتعلق بالعملية التعليمية، إضافة إىل كونها تسهم يف تطوير كفايتهم املهنية، وتنمي قدرتهم على 

( وتعدُّ الوسائل التعليمية 2018 تكنلوجيا التعليم احلديثة وتطبيقها وتوظيفها )اليامي، استخدام

جزًءا من مفهوم تكنلوجيا التعليم، ويدخل فيها كل ما يستخدم يف العملية التعليمية بهدف 

(. وقد استخدمت 2018 مساعدة املتعلمني على بلوغ األهداف بدرجة عالية من اإلتقان )الطويل،

هزة الذكية يف اآلونة األخرية كبديل للكتب املدرسية يف بع  املدارس، واعترب ذلك أحد األج

املطالب ملواكبة التقدم التقين احلديث للوصول بالعملية التعليمية إىل مرحلة التعليم الذكي 

 (. 2016 )قطش،

تعليم، ويعدُّ اجلهاز اللوحي من أهم األجهزة الذكية اليت تستخدم يف نطاق تكنلوجيا ال

وهو من أكثر األجهزة شيوعًا واستخدامًا، وأحد أشكال اهلواتف احملمولة وأدوات االتصال اليت 

تعتمد على االتصال الالسلكي عن طريق شبكة من أبراج البث املوزعة ضمن مساحة معينة، ومع 

 تطور األجهزة الذكية احملمولة أصبحت تستخدم كأجهزة الكمبيوتر )الدهشان ويونس،

(؛ نظًرا ملا تتمتع به من سهولة، وإتاحتها نقل احملتوى التعليمي بأشكال متعددة وبطرق 2010

أكثر مرونة من الطرق التقليدية اليت تعتمد على املطبوعات يف نقل املعلومة، وهذا التحول يف 

. ومما (2018، األساليب يفتح اجملال الختيار الطريقة املناسبة يف تلقي املعلومة )العجمي، واملطريي

يؤكِّد أهمية استخدام اجلهاز اللوحي يف العملية التعليمية أن الدراسات السابقة توصلت إىل هذا 

( اليت أجراها لقياس أثر استخدام اجلهاز اللوحي كوسيلة 2016وأوصت به، ومنها دراسة الزيد )

التغيري يف الدافعية  % من56تعليمية يف تنمية الدافعية للتعلم على عدد من التالميذ، وتوصل إىل أن 

لإلجناز يف التعلم يعود إىل تأثري استخدام اجلهاز اللوحي يف التعليم، إضافًة إىل أن استخدام 
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تطبيقات اجلهاز اللوحي يف العملية التعليمية جتعل من التعلم متعة، لكونه جيمع بني عملييت اللعب 

 (.2018 ،والتعلم )العجمي، واملطريي

للمعلومة، بل أصبح موجًها ومرشًدا للتالميذ  اًلظلِّ تطور التقنية جمرد ناقمل يعد املعلم يف 

(؛ ألن التعلَُّم 2018 )العواودة، إىل طريقة التعلم، وأصبح التعلم يعتمد على التلميذ بشكل رئيس

الذاتي يعدُّ عنصرًا مهمًّا يف حتصيل املعرفة والعلم، فالتالميذ ميرون مبواقف يف احلياة اليومية 

تستدعي قيامهم ببع  األنشطة اليت قد تساعد يف حتقيق أهداف التعلم يف املواقف التعليمية، 

(. 2018 ومن صور التعلم الذاتي استخدام التطبيقات التعليمية من خالل اجلهاز اللوحي )اليامي،

ان الذين وألهمية دور املعلم يف العملية التعليمية أشارت الدراسات إىل أن املعلمني هم أحد األرك

مشلهم التغيري والتجديد، ولن ينجح ذلك إال بوجود معلمني مؤهلني لديهم القدرات واملهارات 

 (.2014 الكافية اليت متكِّنهم من مواكبة هذه التطورات التكنلوجية احلديثة )القدسي،

 األساليبويستوجب عند تعليم ذوي صعوبات التعلم أن ُيعلم أنهم يواجهون صعوبة يف توظيف 

(، إضافًة إىل أن التالميذ 2013 املناسبة حلل املشاكل التعليمية مقارنًة بأقرانهم العاديني )جميد،

ذوي صعوبات التعلم قد ُيبدون صعوبة يف الكتابة على السطر، التكوين اخلاطئ للحرف أو 

ا أو العكس كتابته خبط صغري جدَّا أو كتابة احلرف بشكل مائل أو كتابته خبط كبري جدًّ

تابته خبط رديء وغري مقروء، وقد يعانون أيضًا من عدم القدرة على وضع النقط يف أماكنها ك

(. وإذا كان اجلهاز اللوحي من أهم الوسائل التعليمية احلديثة اليت 2015 الصحيحة )أبا حسني،

(، فيمكن االستفادة 2016 انتشرت بشكل كبري لدى األطفال العاديني وغري العاديني )قطش،

شكل كبري يف تعليم التالميذ ذوي صعوبات التعلم عدًدا من املهارات األكادميية، ومنها منه ب

تعلم كتابة احلروف اهلجائية. ومن التطبيقات التعليمية اجملانية اليت ميكن استخدامها عرب 

 اجلهاز اللوحي تطبيق )نان وليلي( التعليمي.

اك دراسات علمية ذات صلة مبوضوع وظهر للباحثنِي بعد مراجعة الدراسات السابقة أن هن

( اليت 2008الدراسة احلالية، واملتصلة باستخدام اجلهاز اللوحي يف التعليم، كدراسة جلجل )

هدفت إىل الكشف عن فاعلية اسرتاتيجيات الذاكرة يف حتسني الفهم القرائي باستخدام 

علم القراءة، جرى تقسيمهم ( تلميذًا وتلميذة من ذوي صعوبات ت30الكمبيوتر. تكونت العينة من )

( 10)( جمموعة جتريبية أوىل، و10طة و)( ميثلون اجملموعة الضاب10إىل ثالث جمموعات: )
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جمموعة جتريبية ثانية. وتوصلت إىل عدد من النتائج، من أهمها: فعالية اسرتاتيجيات الذاكرة يف 

يع مراحل التعليم بدًءا من حتسني الفهم القرائي. أوصت الدراسة بتعميق استخدام الكمبيوتر جلم

 رياض األطفال وانتهاء بالتعليم اجلامعي.

( إىل التعرف على استخدام اجلهاز اللوحي مع Johnson، 2013)جونسون وهدفت دراسة 

اخلاصة من قبل معلمي الرتبية اخلاصة الرتبوية تالميذ املرحلة االبتدائية من ذوي االحتياجات 

مهارات جماالت املناهج األساسية )القراءة، والكتابة، ومساعديهم، وأثره يف حتسني 

( معلًما من معلمي الرتبية اخلاصة ومساعديهم، واستخدم يف 12والرياضيات(. تكونت العينة من )

الدراسة املنهج التجرييب، وتوصلت إىل أن لدى املعلمني ومساعديهم اجتاه إجيابي حنو قيمة األجهزة 

 وي االحتياجات الرتبوية اخلاصة.اللوحية بالنسبة للتالميذ ذ

 ,Burton, Anderson)ومن الدراسات كذلك دراسة بريتون وأندرسون وبراتر وديشز 

Prater, & Dyches 2013)  اليت هدفت إىل معرفة تأثري اجلهاز اللوحي على أداء تالميذ الرتبية

ل اخلاصة، وذلك يف اخلاصة الذين لديهم توحُّد  وإعاقات فكرية، ويتلقون تعليمهم يف الفصو

( تالميذ ذكور، 4مهارات الرياضيات عن طريق مشاهدة فيديو تعليمي. تكونت العينة من )

(، وأظهرت A-B-Aواستخدم فيها منهج دراسة احلالة الواحدة املتمثل بالتصميم العكسي ِ)

 نتائجها حتسنًا يف أداء التالميذ املشاركني بعد تقديم التدخل ويف مرحلة املتابعة.

( بدراسة هدفت إىل التعرف على أثر النمذجة الصوتية Carlson, 2014وقام كارلسون )

من خالل اجلهاز اللوحي على الطالقة يف القراءة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم. تكونت عينتها من 

( تالميذ، ترتاوح صفوفهم الدراسية من الصف الثاني إىل الصف الرابع االبتدائي، ومجيعهم 6)

صعوبات تعلُّم يف القراءة. واستخدمت هذه الدراسة املنهج التجرييب املتمثل يف تصاميم احلالة لديهم 

الواحدة، وأظهرت النتائج أن مجيع املشاركني يف الدراسة استفادوا من النمذجة الصوتية اليت 

اللوحي، وكشفت أن هناك زيادة يف عدد الكلمات املقروءة بشكل صحيح  تلقَّوها عرب اجلهاز

 لدى التالميذ، وأنهم متكنوا كذلك من القراءة بطالقة.

( دراسة هدفت إىل التعرف على فاعلية الوسائط التعليمية 2015وأجرى الصعيدي )

باستخدام الكمبيوتر يف تدريس الرياضيات لذوي صعوبات التعلم يف اململكة العربية السعودية. 

ت التعلم، استخدم فيها املنهج الوصفي شبه ( تلميذًا من ذوي صعوبا26تكونت عينة الدراسة من )
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التجرييب القائم على تصميم اجملموعة التجريبية الواحدة ذات القياسات القبلية والبعدية، وتوصلت 

نتائجها إىل إثبات فاعلية الوسائط التعليمية باستخدام الكمبيوتر يف تنمية مهارة إدراك العالقات 

 املكانية.

إىل التعرف على أثر برنامج تربوي قائم باستخدام الكمبيوتر  (2015وهدفت دراسة غنيم )

( تلميذًا 25يف تنمية بع  املهارات اللغوية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم. تكونت العينة من )

من ذوي صعوبات التعلم، جرى تقسيمهم إىل جمموعتني: أحداهما ضابطة، واألخرى جتريبية، 

وعة، وكشفت نتائجها فاعلية الربنامج الرتبوي املستخدم عن ( تلميًذا يف كل جمم13بواقع )

طريق الكمبيوتر مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم، وقد أوصى الباحث باالستفادة من األدوات 

 اخلاصة. الرتبوية والوسائل التكنلوجية احلديثة اليت تعزز فرص دمج األطفال ذوي االحتياجات

اسة هدفت إىل البحث عن فاعلية استخدام تطبيق )نان در (2015وأجرى العجمي، واليامي )

وليلي( التعليمي على اجلهاز اللوحي يف تعليم احلروف اهلجائية مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية. 

( تالميذ من ذوي اإلعاقة الفكرية 3طبقت الدراسة يف حمافظة املزامحية. تكونت عينتها من )

( سنة، استخدم فيها منهج دراسة احلالة الواحدة املتمثل يف 12-9البسيطة، ترتاوح أعمارهم بني )

استخدام التصميم العكسي، وتوصلت نتائجها إىل فاعلية استخدام تطبيق )نان وليلي( التعليمي 

 على اجلهاز اللوحي يف تعليم احلروف اهلجائية مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة.

( بدراسة هدفت إىل التعرف على أثر Ok & Bryant, 2016وقاما كل  من أوك وبراينت )

التدخل باستخدام اجلهاز اللوحي كاسرتاتيجية تدريسية لتعلُّم مهارة الضرب يف مادة الرياضيات 

( تالميذ من ذوي صعوبات التعلم، 4مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم. تكونت عينة الدراسة من )

ستخدم يف هذه الدراسة املنهج التجرييب املتمثل يف تصميم مجيعهم يف الصف اخلامس االبتدائي، وا

(، وكشفت نتائجها أن مجيع الطالب حققوا منوًّا كبرًيا يف األداء يف A-Bاحلالة الواحدة )

مهارات الضرب، حيث ارتفع أداء التالميذ يف مرحلة التدخل باستخدام اجلهاز اللوحي، ومتكن 

   داء فيما بعد التدخل.التالميذ من احملافظة على مستوى األ

يف  ( إىل التعرف على أثر استخدام األجهزة اللوحيةSanders, 2016وهدفت دراسة ساندرز )

( تالميذ من ذوي 6تعليم اللغة اإلجنليزية على التالميذ ذوي صعوبات التعلم. تكونت العينة من )
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النوعي، وقام الباحث  صعوبات التعلم يف الصف الثاني االبتدائي، واستخدمت الدراسة املنهج

ساعد  باستخدام املقابلة واملالحظة جلمع البيانات، وأشارت النتائج إىل أن استخدام اجلهاز اللوحي

 التالميذ على التفاعل داخل الصف، والعمل على التعلم بشكل مستقل.

( دراسة هدفت إىل معرفة التحسينات يف مهارات التعرف Chmiliar, 2017وأجرى مجليار )

األشكال واأللوان واحلروف لألطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولة املبكرة باستخدام  على

( تالميذ من ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولة املبكرة، 8اجلهاز اللوحي. تكونت العينة من )

( سنوات، واستخدم يف هذه الدراسة املنهج التجرييب، حيث ُدرِّب 6 -3تراوحت أعمارهم بني )

ينة على استخدام اجلهاز اللوحي، ومتابعة مستويات تقدمهم من خالل حضورهم املدرسة أفراد الع

وتواجدهم يف املنزل، وأظهرت النتائج حتسًنا يف نتائج التعلم لدى أفراد العينة، وذلك يف التعرف 

 على األشكال واأللوان واحلروف يف مجيع مراحل التطبيق.

 :مشكلة الدراسة

ديثة املوصلة لعملية تعليم التالميذ ذوي صعوبات التعلم من التدريس احل أساليب تعد

املواضيع املهمة، ويعدُّ الوصول إىل طرق ووسائل تعليمية حديثة تتناسب مع احتياجات التالميذ أحد 

أهداف الرتبية اخلاصة؛ ألن التعلم قد حيدث بطرق خمتلفة غري الطرق التقليدية، ومن ذلك 

؛ 2018 ،)العجمي، واملطريي العلميةهذا ما توصلت إليه الدراسات استخدام األجهزة الذكية، و

فاعلية استخدام األجهزة إىل يف نتائجها أشارت ( اليت 2015 ،؛ احلمار2015 ،العجمي، واليامي

  الذكية اللوحية كأحد اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تعليم التالميذ.

)نان وليلي( التعليمي على اجلهاز كشف عن أثر توظيف تطبيق تجاءت ل هذه الدراسة

اللوحي يف تعليم احلروف اهلجائية مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم؛ ألن اجلهاز اللوحي يعدُّ من أهم 

الوسائل التعلمية احلديثة اليت انتشرت بشكل كبري، وبيان ما إذا كان سيسهم يف حل هذه 

وي صعوبات التعلم. ومن خالل خربة الباحثني املشكلة، وجيعلهم يستفيدون منه يف تعليم التالميذ ذ

يف امليدان الحظا أن مناهج وزارة التعليم وضعت إتقان مجيع احلروف اهلجائية وبع  الكلمات 

قراءًة وكتابًة متطلًبا أساسيًّا يف املنهج؛ ألن معرفة احلروف اهلجائية هي أساس إتقان املهارات 

ن أن التالميذ الذين هم يف املراحل األولية وال يستطيعون األكادميية األخرى؛ ومن هنا يرى الباحثا

% يواجهون مشكلة قد تكون عائًقا يعرتض مسريتهم 100كتابة احلروف اهلجائية بنسبة إتقان 
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التعليمية يف املقررات كلها، وهذا األمر يقتضي البحث عن حلول لذلك. ويف ضوء ما سبق ميكن 

تي: ما فاعلية استخدام تطبيق )نان وليلي( على اجلهاز صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل اآل

 اللوحي يف تعليم كتابة احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم؟

 :هدف الدراسة

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى فاعلية استخدام تطبيق )نان وليلي( 

يف  اهلجائية مع التالميذ ذوي صعوبات التعلمالتعليمي على اجلهاز اللوحي يف تعليم كتابة احلروف 

  الصفوف األولية باملرحلة االبتدائية.

 :أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة يف أن الدراسات العربية يف جمال االستفادة من األجهزة اللوحية يف 

ة، وسُتثري تعليم ذوي صعوبات التعلم تعدُّ قليلة؛ لذا سُتشكل هذه الدراسة إضافة للمكتبة العربي

جمال البحث العلمي فيما يرتبط باستخدام األجهزة الذكية واللوحية يف تعليم التالميذ ذوي 

صعوبات التعلم، فضاًل عن أنها ستزود املهتمني واملختصني يف جمال تعليم التالميذ ذوي صعوبات 

تطبيقات التعلم بكيفية توظيف األجهزة اللوحية يف كتابة احلروف اهلجائية، باستخدام ال

التعليمية اجملانية، وستتيح نتائج هذه الدراسة لصناع القرار يف وزارة التعليم إمكانية توجيه النظر 

لالستفادة من اجلهاز اللوحي يف تعليم التالميذ ذوي صعوبات التعلم عرب املمارسات املبنية على 

 األدلة العلمية.

 :حدود الدراسة

 :يف مدرسة ابن حبان االبتدائية يف مدينة الرياض.طبقت هذه الدراسة  احلدود املكانية 

 :1439أجريت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  احلدود الزمانية-
 هـ.1440

 :( تالميذ من ذوي صعوبات تعلم الكتابة الذين 6اقتصرت هذه الدراسة على ) احلدود البشرية

 انطبقت عليهم معايري اختيار العينة.

 :ركزت هذه الدراسة على معرفة فاعلية استخدام تطبيق نان وليلي  احلدود املوضوعية

التعليمي على اجلهاز اللوحي يف تعليم كتابة احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم 

 يف املرحلة االبتدائية.
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 :مصطلحات الدراسة

  اجلهاز اللوحي(iPad) :طريق حركات حمددة وبسيطة جهاز لوحي يتم التعامل معه عن  هو

ومباشرة، مثل: النقر، والسحب، حيتوي على تطبيقات تعليمية، ويستخدمه التالميذ لكتابة 

 احلروف اهلجائية.

  :تطبيق نان وليلي( هو تطبيق تعليمي جماني متاح يف متجر التطبيقاتApp Store وميكن ،)

االستماع إىل احلروف اهلجائية حتميله على اجلهاز اللوحي، وبواسطته يستطيع التلميذ 

 وقراءتها وكتابتها، ومعرفة أشكال احلروف يف أول الكلمة، ووسطها، وآخرها.

  :هم التالميذ الذين لديهم صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية التالميذ ذوي صعوبات التعلم

( سنة، ومتت 10 -8ويف الصفوف األولية امللتحقني بغرف املصادر، الذين ترتاوح أعمارهم بني )

إحالتهم من معلمي اللغة العربية، وجرى تشخيصهم عن طريق االختبارات التشخيصية بواسطة 

 معلم صعوبات التعلم.

 :منهج الدراسة

استخدم الباحثان يف هذه الدراسة املنهج التجرييب؛ ملالءمته طبيعة البحث، واملتمثل يف 

(، الذي يهدف إىل التحقق A-B-Aالعكسي ) تصميم احلالة الواحدة. وجرى استخدام التصميم

املتغري التابع )تعلم كتابة احلروف اهلجائية( –من وجود عالقة وظيفية بني السلوك املستهدف 

التدخل عن طريق )تطبيق نان وليلي( التعليمي؛ مبعنى أن السلوك املستهدف سوف  –واملتغري املستقل

(، إضافة إىل أن 2016،  2010ن، وبيلينجسلي،يتأثر بوجود التدخل )أونيل، ومكدونيل، وجينس

تصاميم احلالة الواحدة تهتم بتطبيق أساليب التدخل على مستوى الفرد الواحد أو اجملموعة 

(، حيث إن الدراسات النموذجية يف تصاميم 2015 الصغرية جدًّا من جمتمع الدراسة )أبا حسني،

 (. 2016،  2010وآخرون،( مشاركني )أونيل 6-3احلالة الواحدة تتضمن من )

وقد استخدم الباحثان يف هذه الدراسة التصميم العكسي للتعرف على مستوى فاعلية 

تطبيق نان وليلي التعليمي يف تعلم كتابة احلروف اهلجائية مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم 

ن مرحلة اخلط باستخدام اجلهاز اللوحي، وُيعدُّ هذا التصميم من التصاميم العكسية، ويتكوَّن م

(، وفيها جرى مجع البيانات اخلاصة بالسلوك املستهدف، وهي مهارة كتابة Aالقاعدي األول )
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فجرى فيها  B)احلروف اهلجائية قبل التدخل )مستوى األداء احلالي للتلميذ(. أما مرحلة التدخل )

ى اجلهاز اللوحي، تقديم التدخل، وهو الربنامج الذي يعتمد على تطبيق )نان وليلي( التعليمي عل

وعن طريقه جرى تعليم التالميذ كيفية كتابة احلروف اهلجائية، ومجع البيانات لكل تلميذ، 

واستمر ذلك إىل أن وصلنا إىل النتيجة املطلوبة، وهي معرفة كتابة احلروف اهلجائية بنسبة إتقان 

التدخل وتسجيل ( جرى فيها سحب Aعالية. يضاف إىل ذلك أن مرحلة اخلط القاعدي الثاني )

البيانات اخلاصة باملهارة املستهدفة، وهي كتابة احلروف اهلجائية، حيث مت الرجوع إىل مرحلة 

 اخلط القاعدي؛ وهذا هو سبب تسميته بالتصميم العكسي.

 :جمتمع وعينة الدراسة

تكوَّن جمتمع الدراسة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية امللتحقني 

ربامج صعوبات التعلم يف املدارس التابعة لوزارة التعليم مبدينة الرياض. وتكونت عينة الدراسة من ب

( تالميذ من ذوي صعوبات التعلم، مجيعهم من الذكور يف املرحلة االبتدائية امللتحقني بربامج 6)

رتاوح أعمارهم غرفة املصادر يف مدرسة ابن حبان االبتدائية التابعة ملركز تعليم غرب الرياض، ت

 ( سنوات. 10 -8الزمنية بني )

 :مت ريات الدراسة

: تطبيق نان وليلي التعليمي، وهو تطبيق تعليمي يستخدم عن طريق اجلهاز اللوحي، املتغري املستقل

ويعتمد على شخصيات )نان وليلي( املعروفة يف قناة براعم لألطفال، ويقدم الربنامج 

توضيحية، وكيفية استخدام احلرف يف الكلمة، سواء كان احلروف األجبدية مع صور 

يف أول الكلمة، أم يف أوسطها، أم يف آخرها، إضافة إىل أنه يقوم بتمرين الطفل على 

كتابة احلروف على الشاشة باللمس، وكل ذلك بصوت مناسب لألطفال يرافقه أصوات 

 .(2015أطفال تشجيعية )العجمي، واليامي، 

تابة احلروف اهلجائية، وهي قدرة التلميذ على كتابة احلروف اهلجائية بعد عملية ك املتغري التابع:

التدخل بواسطة تطبيق )نان وليلي( باستخدام اجلهاز اللوحي، واحملافظة عليها يف مرحلة 

 اخلط القاعدي الثاني بعد سحب التدخل باستخدام التطبيق عن طريق اجلهاز اللوحي.
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 :أدوات الدراسة

 تعليمي قائم على اجلهاز اللوحي )نان وليلي(.تطبيق  .1

اختبار من إعداد الباحثني ُطبَِّق كاختبار قبلي؛ للتأكد من وجود قصور لدى تالميذ العينة،  .2

ولتحديد مهارات السلوك املستهدف اليت سيقتصر التدخل عليها، وهي احلروف اليت مل 

 يتقنها مجيع أفراد العينة.

ُطبِّق يف مرحلة التدخل، وكاختبار بعدي يقيس أثر التدخل اختبار من إعداد الباحثني  .3

 باستخدام التطبيق التعليمي.

 ساعة إيقاف حلساب الوقت املستغرق إلمتام املهارة. .4

 :إجراءات التطبيق

قام بإجراء هذه الدراسة معلم خمتص يف صعوبات التعلم، مبساعدة معلم آخر حيمل 

مجيعهم خرجيو بكالوريوس من قسم الرتبية اخلاصة التخصص واملؤهل نفسه، واخلربة نفسها، و

تزويدهم بنبذة تعريفية حول طريقة استخدام جبامعة امللك سعود. وقبل البدء بتطبيق الدراسة مت 

 األخذ باإلجراءات اآلتية: تطبيق نان وليلي التعليمي مع التالميذ، إضافة إىل

إىل أولياء األمور، يتضمن شرًحا  موافقة أولياء األمور: وجرى إقرارهم على منوذج ُأرسل •

 للدراسة بشكل خمتصر وواضح، وال يبدأ التطبيق إال بعد موافقتهم عليها.

االختبار القبلي للحروف )اختبار فرز( للتأكد من أن كتابة احلروف غري معروفة لدى  •

 التالميذ مبا ينطبق مع شرويف اختيار العينة.

  اآلتية:حتديد العينة، جرى اختيارهم وفق املعايري •

( سنوات، وأن يكون ملتحًقا بالصفوف 10 -8أن يرتاوح عمر التلميذ الزمين بني ) .1

 األولية.

أن يكون التلميذ ضمن التالميذ امللتحقني بغرفة املصادر لتلقي خدمات برنامج صعوبات  .2

 التعلم.

واجلدول حروف عند إمالئها عليه شفهيًا.  10أال يستطيع التلميذ كتابة ما ال يقل عن  .3

 ( يوضح خصائص العينة. 1)
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 ( 1جدول )
 يوضح خصائص العينة

 التشخيص املستوى احلالي الصف العمر االسم

 صعوبات تعلم يف اإلمالء األول الثاني 10 سيف

 صعوبات تعلم يف اإلمالء األول الثاني 8 تركي

 صعوبات تعلم يف اإلمالء األول الثالث 10 عبداهلادي

 صعوبات تعلم يف اإلمالء األول الثاني 8 عبدالرمحن

 صعوبات تعلم يف اإلمالء األول الثاني 9 هتان

حتديد السلوك املستهدف بدقة، وهو أن يكتب التلميذ احلروف اهلجائية )احملددة( على ورقة  •

( ثانية للحرف الواحد، على أن 30اإلجابة بعد إمالئها عليه شفهيًا، ومبدة ال تزيد على )

التلميذ قلم الرصاص. وبعد التأكد من سالمة االعتبارات السابقة قام الباحثان يستخدم 

 بتطبيق إجراءات الدراسة وفق املراحل اآلتية:

• (A:مرحلة اخلط القاعدي األول ) 

( جلسات لكل تلميذ، وفيها 4تعرف هذه املرحلة مبرحلة ما قبل التدخل، ومتت بواقع )

ميذ يف معرفة كتابة احلروف اهلجائية، حيث قام املعلم جرى قياس مستوى األداء احلالي للتال

بتطبيق اختبار من إعداده، يتضمن احلروف اهلجائية كلها، موزعة بطريقة عشوائية، ومقسمة 

( حرف، وفيها ُطلب من كل تلميذ 28( حروف من أصل )8( مناذج، حيتوي كل منها على )4على )

د إمالئها عليه شفهيًا، وبعد كل جلسة ُسجلت كتابة احلروف احملددة على ورقة اإلجابة بع

البيانات على االستمارة املرفقة باالختبار. وظهر يف نهاية هذه املرحلة عدم إتقان التالميذ للمهارات 

املستهدفة؛ مما يتطلب تقديم التدخل عن طريق تطبيق نان وليلي التعليمي؛ إلكسابهم هذه 

 املهارات. 

• (B:مرحلة التدخل ) 

( جلسات لكل تلميذ، تضمنت 9حلة التدخل بعد مرحلة اخلط القاعدي، بواقع )ُنفذت مر

( حرًفا ال يستطيع مجيع التالميذ كتابتها، وحتتاج إىل تقديم 18كل جلسة حرفني من أصل )

التدخل عن طريق تطبيق نان وليلي التعليمي على اجلهاز اللوحي. وبعد شرح طريقة استخدامها 

 دة ُنفذت اخلطوات اآلتية:عمليًا لكل تلميذ على ح
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 .ينطق احلرف بصوت واضح 

  يضغط التلميذ على احلرف الظاهر على شاشة اجلهاز اللوحي ليسمع صوت احلرف من

 خالله.

 .يكتب التلميذ احلرف على شاشة اجلهاز اللوحي عن طريق اللمس، ثم يقوم بنطقه 

  ( 30شفهيًا، ومبدة ال تزيد عن )يكتب التلميذ احلرف على ورقة اإلجابة بعد إمالئها عليه

ثانية للحرف الواحد، وفيها استخدم التلميذ قلم الرصاص. ويف أثناء ذلك سجلت البيانات يف 

 االستمارة املرفقة مع ورقة اإلجابة.

•  (A):مرحلة اخلط القاعدي الثاني 

( جلسات لكل تلميذ، وفيها سحب التدخل 5نفذت هذه املرحلة بعد مرحلة التدخل، بواقع )

عن طريق تطبيق نان وليلي التعليمي على اجلهاز اللوحي ملالحظة مدى اكتساب التالميذ املهارة 

املستهدفة يف هذه الدراسة، وهي مهارة كتابة احلروف اهلجائية احملددة يف مرحلة التدخل. 

من أن املتغري املستقل )تطبيق نان وليلي التعليمي( هو املسؤول عن ارتفاع مستوى أداء  وللتحقق

التالميذ بعد سحب التدخل، جرى تطبيق اختبار يتضمن مجيع مهارات مرحلة التدخل السابقة 

( حروف، وُطلب من 3( مناذج، حيتوي كل منوذج على )5( حرًفا موزعة بطريقة عشوائية على )18)

يذ كتابة احلروف احملددة على ورقة اإلجابة بعد إمالئها عليه شفهيًا، ومبدة ال تزيد عن كلِّ تلم

( ثانية للحرف الواحد، ويتقيد التلميذ باستخدام قلم الرصاص. ويف نهاية كل جلسة من 30)

املراحل السابقة سجلت البيانات وجرى حساب نسبة اإلجابات عن طريق املعادلة اآلتية: جمموع 

 اجملموع الكلي لإلجابات. ÷  100× ات الصحيحة اإلجاب

 :ثبات اإلجراء

يقصد به الدرجة اليت استخدم فيها تطبيق نان وليلي التعليمي على اجلهاز اللوحي استخدامًا 

صحيحًا. وجرى التأكد من ذلك عن طريق االستعانة باملعلم املساعد كمالحظ مستقل، يقوم 

قة بشكل مباشر، وتسجيل البيانات يف استمارة حتتوي على مبالحظة اإلجراءات التدريسية املطب

( 16% من جمموع جلسات التدخل، مبا يعادل )33وصف خطوات التطبيق. ونفذت املالحظة بواقع 

. 100÷  33×  جلسة، وفيها جرى استخراج نسبتها عن طريق املعادلة اآلتية: جمموع جلسات التدخل
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÷ فتم بواسطة املعادلة اآلتية: عدد اخلطوات الصحيحة  أما حساب نسبة ثبات اإلجراء لكل جلسة

. وللوصول إىل املتوسط العام قام الباحثان بقسمة جمموع نسب ثبات 100× عدد اخلطوات الكلي 

اإلجراء على العدد الكلي للجلسات اليت متت مالحظتها، حيث بلغ املتوسط العام لثبات اإلجراء 

، 2010 ،ق يف جلسات التدخل )أونيل وآخرونات التطبي%؛ وهذا يدل على قوة ثبات إجراء100

2016.) 

 ( 2جدول )
 يوضح نسب ثبات اإلجراء

 رقم اجللسة نسبة ثبات االجراء
% من اجللسات 33عدد 

 التدريسية

جمموع اجللسات 

 التدريسية

 ( جلسة46) ( جلسة16)

100% 1 

100% 2 

100% 3 

100% 4 

100% 6 

100% 5 

100% 8 

100% 8 

100% 9 

100% 10 

100% 11 

100% 12 

100% 13 

100% 14 

100% 16 

 1600 جمموع نسب الثبات

 %100 جراءاملتوسط العام لثبات اإل
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 :اتفاق املالحظني

% من 33قام الباحثان واملالحظ حبساب نسبة االتفاق على طريقة توافق األحداث؛ خالل 

التدخل، وكان االتفاق مبنيًا على تسجيل عدد احلروف اليت كتبها التالميذ جمموع جلسات 

بشكل صحيح، كما هو مدون يف استمارة املالحظ. ومت حساب نسبة االتفاق من خالل املعادلة 

، وقد بلغ املتوسط العام التفاق 100×عدد االختالفات + عدد االتفاقات ÷ التالية: عدد االتفاقات 

%؛ وهذا يعد مؤشرًا قويًا على اتفاق صحة البيانات املسجلة يف جلسات التدخل. 93.33املالحظني 

 (.2016،  2010)أونيل وآخرون،

 ( 3جدول )
 يوضح نسب اتفاق املالحظني

 رقم اجللسة نسبة اتفاق املالحظني
% من اجللسات 33عدد 

 التدريسية

جمموع اجللسات 

 التدريسية

 ( جلسة46) ( جلسة16)

1 100% 

2 100% 

3 60% 

4 100% 

6 100% 

5 100% 

8 100% 

8 100% 

9 100% 

10 100% 

11 100% 

12 100% 

13 100% 

14 60% 

16 100% 
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 رقم اجللسة نسبة اتفاق املالحظني
% من اجللسات 33عدد 

 التدريسية

جمموع اجللسات 

 التدريسية

 1400 جمموع نسب الثبات

 %93.33 جراءاملتوسط العام لثبات اإل

 :الصدق االجتماعي

هلا أهمِّية اجتماعية عند تقييم أثر التدخل يركز الصدق االجتماعي على املعايري اليت 

(Carlson, 2014 ويوفر للباحثني وسيلة أخرى لتقيم التدخل. وقد قام الباحثان بتصميم منوذج ،)

تقييم يتناسب مع التدخل، وزِّع على معلم صعوبات التعلم ومعلمي اللغة العربية؛ ملعرفة أهمية 

( عبارات تعكس مستوى 6ادميي للتالميذ، ويضم )التدخل وتأثريه يف رفع مستوى األداء األك

االستفادة من استخدام تطبيق نان وليلي التعليمي يف تعليم كتابة احلروف اهلجائية مع التالميذ 

منخف (، وعن طريق -متوسط-ذوي صعوبات التعلم، يقابل كل عبارة مستوى املوافقة )عالي

% لالستجابات 88مت احلصول على نسبة حساب متوسطات مستويات املوافقة للصدق االجتماعي 

 % لالستجابات املتوسطة. 12العالية، و

 :نتائج الدراسة

السؤال: ما فاعلية استخدام تطبيق )انن وليلي( التعليمي على اجلهاز اللوحي يف تعليم كتابة 
 احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوابت التعلم؟

مي أن هذا التطبيق ذو فاعلية يف تعليم كشفت نتائج استخدام تطبيق نان وليلي التعلي

كتابة احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم، وتبني أن أداء التالميذ املشاركني تطور 

بشكٍل ملحوظ بعد تقديم التدخل التعليمي عن طريق تطبيق نان وليلي؛ إذ استطاع التالميذ كلهم 

سات التدخل عن طريق التطبيق وما بعد التدخل. حتقيق مستوياٍت بدرجٍة عالية من اإلتقان يف جل

 وفيما يأتي توضيح ألداء كل تلميذ خالل مراحل التطبيق.

( النتائج اليت حصل عليها التلميذ )تركي( من 1( والشكل )4)تركي(: يوضح اجلدول )

بداية مرحلة اخلط القاعدي األول إىل نهاية مرحلة اخلط القاعدي الثاني )سحب التدخل(، وقد 

كشفت النتائج أن أداء تركي كان يتطور بشكٍل ملحوظ يف مراحل التطبيق، وعدد جلساتها 

 ( جلسة.19)
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 ( 4جدول )
 نسبة اإلجابات للتلميذ تركي

 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

29% 1 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي األول )
43% 2 

0% 3 

14% 4 

100% 6 

 (Bمرحلة التدخل )

100% 5 

60% 8 

100% 8 

60% 9 

100% 10 

100% 11 

100% 12 

100% 13 

100% 14 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي الثاني )

100% 16 

100% 15 

58% 18 

100% 18 

100% 19 

أظهر التلميذ تركي حتسًنا واضًحا يف كتابة احلروف، بعد أن كان أداؤه يف مرحلة 

اخلط القاعدي األول متدنًيا، وذلك من اجللسة األوىل إىل اجللسة الرابعة، وتراوحت نسبة أدائه من 

%(، ثم تطور أداؤه يف مرحلة التدخل )باستخدام تطبيق نان وليلي التعليمي(، ففي 43%( إىل )0)

%(، ويف اجللسة السابعة اخنفضت النسبة 100لسة اخلامسة والسادسة حصل على نسبة إتقان )اجل
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%(، ثم تراجع أداؤه واخنف  100%(، أما يف اجللسة الثامنة فارتفع أداؤه ليصل إىل )60لتصل إىل )

حب %(، وبعدها استمر األداء يف املستوى املطلوب حتى مرحلة س60يف اجللسة التاسعة ليصل إىل )

%( باستثناء 100التدخل، ووصلت نسبة أدائه من اجللسة العاشرة إىل نهاية اخلط القاعدي الثاني )

 %(.60اجللسة السابعة عشر، وفيها اخنفضت النسبة لتصل إىل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح نسب اإلجاابت للتلميذ تركي يف مراحل التطبيق1شكل )

النتائج اليت حصل عليها التلميذ )هتان( من بداية ( 2( والشكل )6)هتان(: يوضح اجلدول )

القاعدي الثاني )سحب التدخل(، وقد ظهر أن أداءه  اخلط القاعدي األول إىل نهاية مرحلة اخلط

 ( جلسة.19كان يف حتسن تدرجيي ملحوظ يف مراحل التطبيق، وعدد جلساتها )

 ( 5جدول )
 نسبة اإلجابات للتلميذ هتان

 املرحلة رقم اجللسة حةنسبة اإلجابات الصحي

14% 1 

 0% 2 (Aمرحلة اخلط القاعدي األول )

0% 3 
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 املرحلة رقم اجللسة حةنسبة اإلجابات الصحي

0% 4 

60% 6 

 (Bمرحلة التدخل )

100% 5 

100% 8 

100% 8 

60% 9 

0% 10 

100% 11 

60% 12 

60% 13 

58% 14 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي الثاني )

100% 16 

58% 15 

33% 18 

58% 18 

100% 19 

%( 14كان أداء هتان يف مرحلة اخلط القاعدي األول ضعيًفا؛ فقد حصل على نسبة إتقان )

%( يف باقي اجللسات، ويف مرحلة التدخل باستخدام تطبيق نان وليلي 0يف اجللسة األوىل و)

%(، أما يف اجللسة 60التعليمي حتسن أداؤه، ففي اجللسة اخلامسة حصل على نسبة إتقان )

%(، ويف اجللسة التاسعة كانت نسبة 100والسابعة والثامنة فقد حصل على نسبة إتقان )السادسة 

%(، ثم عاد إىل نقطة الصفر يف اجللسة العاشرة، وارتفع أداؤه من جديد ليصل إىل 60إتقانه )

%( يف اجللستني الثانية 60%( يف اجللسة احلادية عشر، وحصل على نسبة )100املستوى املطلوب )

%( يف اجللسة الرابعة عشر، أما يف اجللسة اخلامسة 58ة عشر، وارتفعت النسبة لتصل إىل )والثالث

%(، ثم 58%(، ويف اجللسة السادسة عشر حصل على نسبة )100عشر فحصل على نسبة )

%(، ويف اجللسة الثامنة عشر حصل على 33اخنفضت النسبة يف اجللسة السابعة عشر لتصل إىل )

 %(.100اجللسة التاسعة عشر فقد حصل على نسبة إتقان )%(، أما يف 58نسبة )
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 ( يوضح نسب اإلجاابت للتلميذ هتان يف مراحل التطبيق2شكل )

( النتائج اليت حصل عليها التلميذ )سيف( من بداية 3( والشكل )5)سيف(: يوضح اجلدول )

الثاني )سحب التدخل(، وقد ظهر أن مرحلة اخلد القاعدي األول إىل نهاية مرحلة اخلط القاعدي 

 ( جلسة.19أداءه كان يتقدم بشكل ملحوظ حنو األفضل يف مراحل التطبيق، وعدد جلساتها )

 ( 6جدول )
 نسبة اإلجابات للتلميذ سيف

 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

29% 1 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي األول )
29% 2 

14% 3 

14% 4 

60% 6 

 (Bمرحلة التدخل )
100% 5 

100% 8 

60% 8 
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 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

100% 9 

60% 10 

100% 11 

60% 12 

100% 13 

100% 14 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي الثاني )

33% 16 

58% 15 

58% 18 

100% 18 

100% 19 

أظهرت النتائج أن مستوى أداء سيف كان متدنًيا يف مرحلة اخلط القاعدي األول، وأن 

%(، ثم اخنفضت النسبة يف اجللستني الثالثة 29نسبة إتقانه يف اجللسة األوىل والثانية بلغت )

%(. أما يف مرحلة التدخل باستخدام تطبيق نان وليلي التعليمي فقد تطور 14والرابعة ووصلت إىل )

إىل %(، ثم ارتفعت النسبة لتصل 60مستوى أدائه، فحصل يف اجللسة اخلامسة على نسبة إتقان )

%( بشكل متذبذب، 100%( و)60%( يف اجللستني السادسة والسابعة، ثم تراوحت النسبة بني )100)

%( 60%(، وعادت النسبة إىل )100%(، ثم ارتفعت إىل )60ويف اجللسة الثامنة وصلت نسبة إتقانه )

 اجللسة %(، وتراجعت النسبة يف100يف اجللسة العاشرة، ثم ارتفعت يف اجللسة احلادية عشر إىل )

%(، ويف اجللستني الثالثة والرابعة عشر ارتفعت نسبته لتصل إىل 60الثانية عشر لتصل إىل )

%( وهي ثاني جلسات مرحلة 33ثم تراجعت نسبة إتقانه يف اجللسة اخلامسة عشر إىل ) %(،100)

 سحب التدخل، ثم حتسن أداؤه يف اجللستني السادسة والسابعة عشر، ووصلت نسبة إتقانه إىل

%(، ثم تطور مستوى األداء يف اجللستني الثامنة والتاسعة عشر، فحصل على نسبة إتقان 58)

(100.)% 
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 ( يوضح نسب اإلجاابت للتلميذ سيف يف مراحل التطبيق3شكل )

( النتائج اليت حصل عليها التلميذ 4( والشكل )8الرمحن(: يوضح اجلدول ))عبد

القاعدي األول إىل نهاية مرحلة اخلط القاعدي الثاني )سحب الرمحن( من بداية اخلط عبد)

الرمحن( كان يتحسن بشكل واضح يف مراحل عبدالتدخل(، وقد ظهر أن مستوى أداء التلميذ )

 ( جلسة.19التطبيق، وعدد جلساتها )

 ( 7جدول )
 سبة اإلجابات للتلميذ عبدالرمحنن

 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

0% 1 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي األول )
0% 2 

0% 3 

0% 4 

100% 6 

 60% 5 (Bمرحلة التدخل )

100% 8 
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 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

100% 8 

100% 9 

100% 10 

100% 11 

60% 12 

100% 13 

58% 14 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي الثاني )

58% 16 

100% 15 

33% 18 

100% 18 

58% 19 

الرمحن كان عند نقطة الصفر يف مجيع عبديظهر من اجلدول أن مستوى أداء التلميذ 

جلسات مرحلة اخلط القاعدي األول من اجللسة األوىل وحتى اجللسة الرابعة. أما يف مرحلة التدخل 

باستخدام تطبيق نان وليلي التعليمي فقد وصلت نسبة إتقانه يف اجللسة اخلامسة إىل أعلى 

%(، ثم اخنفضت 100أول جلسات مرحلة التدخل، وفيها حصل على نسبة إتقان )مستوى، وهي 

%(، ثم عادت ارتفعت من جديد إىل أعلى مستوى، 60النسبة يف اجللسة السادسة لتصل إىل )

%(، واستطاع احلفاظ عليها إىل اجللسة احلادية 100فحصل يف اجللسة السابعة على نسبة إتقان )

%(، ثم ارتفعت نسبة اإلتقان يف 60اجللسة الثانية عشر ليصل إىل ) عشر، ثم اخنف  إتقانه يف

%(. أما يف مرحلة سحب التدخل فقد حصل يف أوىل جلساتها 100اجللسة الثالثة عشر لتصل إىل )

%(، وذلك يف اجللسة الرابعة واخلامسة عشر، وارتفعت النسبة يف 58على درجة إتقان بنسبة )

%(، 33%(، ثم تراجعت يف اجللسة السابعة عشر إىل أن وصلت )100اجللسة السادسة عشر إىل )

%(، ويف اجللسة التاسعة عشر بلغت نسبة 100وحصل يف اجللسة الثامنة عشر على نسبة إتقان )

 %(.58إتقانه )
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 الرمحن يف مراحل التطبيقعبد( يوضح نسب اإلجاابت للتلميذ 4شكل )

( النتائج اليت حصل عليها التلميذ 6والشكل )( 8اهلادي(: يوضح اجلدول ))عبد

اهلادي( من بداية اخلط القاعدي األول إىل نهاية مرحلة اخلط القاعدي الثاني )سحب عبد)

التدخل(، وقد ظهر أن مستوى أدائه كان يتحسن بشكل ملحوظ يف مراحل التطبيق، وعدد 

 ( جلسة.19جلساتها )

 ( 8جدول )
  اديسبة اإلجابات للتلميذ عبداهلن

 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

14% 1 

مرحلة اخلط القاعدي األول 

(A) 

29% 2 

0% 3 

14% 4 

100% 6 

 100% 5 (Bمرحلة التدخل )

100% 8 
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 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

100% 8 

100% 9 

60% 10 

100% 11 

60% 12 

100% 13 

58% 14 

مرحلة اخلط القاعدي الثاني 

(A) 

100% 16 

58% 15 

33% 18 

100% 18 

100% 19 

اهلادي كان متدنًيا يف مرحلة اخلط عبدظهر من اجلدول أعاله أن مستوى أداء التلميذ 

%(، ويف اجللسة الثاني حصل على 14القاعدي األول، فحصل يف اجللسة األوىل على نسبة إتقان )

اجللسة الثالثة، بعدها حصل %(، ثم اخنفضت النسبة لتقف عند نقطة الصفر يف 29نسبة إتقان )

%( يف اجللسة الرابعة. أما يف مرحلة التدخل باستخدام تطبيق نان وليلي 14على نسبة إتقان )

التعليمي فقد حقق أعلى مستويات األداء يف بداية مرحلة التدخل، ومتكن من احلفاظ على مستوى 

عة، ثم اخنفضت النسبة يف %( من اجللسة اخلامسة إىل اجللسة التاس100أدائه بنسبة إتقان )

%( يف اجللسة احلادية عشر، ويف 100%(، ثم ارتفعت لتعود إىل )60اجللسة العاشرة لتصل إىل )

%(، 100%(، وحصل يف اجللسة الثالثة عشر على )60اجللسة الثانية عشر حصل على نسبة إتقان )

خل، ثم ارتفعت نسبة %( وذلك يف أول مراحل سحب التد58وحصل يف اجللسة الرابعة عشر على )

%(، وتدرَّجت النسبة يف االخنفاض يف اجللسة 100اإلتقان يف اجللسة اخلامسة عشر لتصل إىل )

%( ، أما يف اجللستني 33%(، ويف اجللسة السابعة عشر بلغ إتقانه )58السادسة عشر، وبلغت )

 %(.100األخريتني الثامنة عشر والتاسعة عشر فبلغت نسبة إتقانه )
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 اهلادي يف مراحل التطبيقعبد( يوضح نسب اإلجاابت للتلميذ 5شكل )

 :مناقشة النتائج

( تالميذ من ذوي صعوبات التعلم أن هناك 6أظهرت نتائج الدراسة احلالية اليت طبقت على )

عالقة وظيفية إجيابية بني استخدام تطبيق نان وليلي التعليمي واكتساب مهارات كتابة احلروف 

اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم، حيث متكن التالميذ يف مراحل متدرجة ومبستويات 

خمتلفة من كتابة احلروف اهلجائية بنسبة عالية من اإلتقان يف مرحلة التدخل عن طريق استخدام 

تطبيق نان وليلي التعليمي، إضافة إىل أنهم استطاعوا االحتفاظ باملهارات املتعلمة بعد سحب 

 تدخل بنسبة كبرية، وفيما يأتي مناقشة تلك النتائج:ال

نلحظ من هذه النتائج أن مجيع التالميذ متكَّنوا من حتقيق أعلى املستويات املطلوبة يف 

األداء، وهي كتابة احلروف اهلجائية بنسبة عالية من اإلتقان؛ وهذا يؤكد فاعلية استخدام تطبيق 

هلجائية. وهذه النتيجة اتفقت مع ما توصلت إليه دراسة نان وليلي التعليمي يف تعليم احلروف ا
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( اليت أظهرت فاعلية تطبيق نان وليلي يف تعليم كتابة احلروف اهلجائية. 2015 )العجمي، واليامي،

وتفيد النتائج كذلك أن توظيف التقنية باستخدام األجهزة اللوحية كأحد اسرتاتيجيات التعلم 

أداء التالميذ، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج العديد من الدراسات، احلديثة أظهر حتسنًا واضحًا يف 

(. فقد 2018 (، ودراسة )العجمي،Burton et al., 2013(، ودراسة )Carlson, 2014كدراسة )

( أن 6-4-3-2-1( واألشكال )8-8-5-6-4تبني من النتائج اليت استعرضناها يف اجلداول )

عدي كانت ضعيفة يف مهارات كتابة احلروف اهلجائية إجابات التالميذ يف مرحلة اخلط القا

%( من اإلتقان، وذلك عند مجيع التالميذ باستثناء التلميذ 29بشكل عام، وبنسبة ال تزيد عن )

%( يف اجللسة الثانية، إال أن مستويات أدائهم ارتفعت يف 43تركي، حيث وصلت نسبة إتقانه )

تعليمي ليتمكن مجيع التالميذ من حتقيق نسبة إتقان مرحلة التدخل عن طريق تطبيق نان وليلي ال

%(، ماعدا التلميذ هتان الذي 100%( إىل )60%(، فقد كانت نسبة أداء التالميذ ترتاوح بني )100)

%( يف اجللسة العاشرة، وذلك يعزى إىل ظروفه الصحية يف ذلك اليوم، يضاف 0حصل على نسبة )

الحتفاظ مبعرفة كتابة احلروف اهلجائية يف مرحلة ما بعد إىل ذلك أن مجيع التالميذ متكنوا من ا

%( يف هذه املرحلة 60%(، وأن نسبة اإلتقان اليت تقل عن )100%( و )33التدخل بنسبة تراوحت بني )

هتان، وسيف( مبعدل جلسة واحدة لكلٍّ منهم، ميذ )عبداهلادي، وعبدالرمحن، وكانت لدى التال

%( يف مجيع جلسات سحب التدخل ما عدا 100سبة إتقانه )أما التلميذ )تركي( فقد كانت ن

%(. وظهر من العرض السابق أن هناك تبايًنا يف 60اجللسة السابعة عشر فقد حصل على نسبة )

مستوى األداء لدى التالميذ؛ ويرجع ذلك إىل قدرات كل تلميذ ومستواه، وأن هناك فروًقا فردية 

 هم.بينهم واختالًفا يف مستوى الصعوبة لدي

 :الدراسة ومقرتحاتها توصيات

إعداد ورش ودورات تدريبية تستهدف املعلمني؛ الطالعهم على أهم ما توصلت إليها العمل على  .1

 التقنية يف التعليم، وسبل توظيفها يف تطوير العملية التعليمية. 

للتالميذ أهمية تطوير تطبيقات تعليمية جمانية تستخدم عن طريق األجهزة اللوحية، وتقدميها  .2

 بوجٍه عام، ولذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة بوجٍه خاص كمنهاج تعليمي.
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ضرورة تدريب التالميذ على استخدام التطبيقات التعليمية اجملانية املتاحة يف متجر  .3

 (، لالستفادة منها يف تطوير حتصيلهم الدراسي.App Storeالتطبيقات )

التطبيقات التعليمية على األجهزة اللوحية، للمهارات إجراء دراسات لتحديد فاعلية استخدام  .4

 األكادميية األخرى، باعتبارها إحدى االسرتاتيجيات الفعالة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم.
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 :املراجع

 املراجع العربية:

(. فعالية استخدام القصص 2016) ، والعبداللطيف، ريم ابراهيمأباحسني، وداد عبدالرمحن

جملة الرتبية التعليمية اإللكرتونية يف تعليم قواعد اإلمالء للطالبات ذوات صعوبات التعلم. 

 .105-138(، 12)3اخلاصة والتأهيل، 

تصاميم (. 2016أونيل، روبرت، ومكدونيل، جون، وجينسن، ويليام، وبيلينجسلي، فلكيس )

)ترمجة بندر العتييب(. الرياض: دار الناشر  واجملتمعية احلالة الواحدة يف البيئات الرتبوية

 (.  2010)العمل األصلي نشر يف عام الدولي.

(. فعالية تدريبات التكرار وبع  اسرتاتيجيات الذاكرة باستخدام 2008جلجل، نصرة حممد )

وي الكمبيوتر يف حتسني التسمية السريعة والذاكرة العاملة والفهم القرائي لدى التالميذ ذ

  219-273.(،75)18جملة كلية الرتبية،صعوبات التعلم. 

(. أثر استخدام تطبيقات اهلواتف الذكية يف تسهيل التعلم لدى الطالب 2016احلمار، أمل مبارك )

 .483-512(، 2)22كلية الرتبية، -جامعة حلواناملعلمني واجتاههم حنو التعلم اجلوال. 

. سلطنة التعليم باحملمول صيغة جديدة للتعليم عن بعد(. 2010الدهشان، مجال، ويونس، جمدي )

 عمان: املؤمتر الدولي األول للجمعية العمانية لتكنلوجيا التعليم.

أثر استخدام جهاز اآليباد كوسيلة تعليمية يف تنمية الدافعية لإلجناز (. 2015الزيد، عبداهلل زيد )

. كلية العلوم )غري منشورةرسالة ماجستري (. لدى طالب الصف التاسع بدولة الكويت

 الرتبوية، جامعة آل البيت: عمان.

(. فاعلية الوسائط التعليمية باستخدام الكمبيوتر يف تدريس 2016الصعيدي، منصور مسري )

الرياضيات على تنمية مهارات الرتمجة الرياضية والتصور البصري لدى املتفوقني ذوي 

(، 213، )دراسات يف املناهج وطرق التدريس. صعوبات التعلم يف اململكة العربية السعودية

236-198 . 

(. مدى مساهمة تكنولوجيا التعليم يف رفع مستوي املكتبة املدرسية. 2017الطويل، حممد خليفة )

  17-37. (،17، )جملة املكتبات واملعلومات

يف  iPad(. أهمية استخدام األجهزة اللوحية 2017) ، واملطريي، حنان سايرالعجمي، ناصر سعد
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تنمية بع  مهارات القراءة لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية البسيطة من منظور 

 .83-122(، 18)5جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل، املعلمات. 

(. فاعلية استخدام تطبيق نان وليلي 2016) اهلادي حممدعبد، واليامي، العجمي، ناصر سعد

يف تعليم احلروف اهلجائية مع التالميذ ذوي اإلعاقة  iPadالتعليمي على األجهزة اللوحية 

 .1-40(، 10)3جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل،الفكرية: دراسة احلالة الواحدة. 

(. اجتاهات طالبات املرحلة األساسية باملدارس العمرية حنو 2017العواودة، جمد عبداحلميد )

-143(،5، )ولية للعلوم الرتبوية والنفسيةاجمللة الداستخدام اآليباد يف العملية التعليمية. 

188. 

(. برنامج تربوي قائم على استخدام الكمبيوتر يف تنمية بع  املهارات 2016غنيم، أمحد صربي )

 1-41. (،106)27جملة كلية الرتبية،اللغوية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم. 

كفاءة التدريسية لدى معلمي املدارس أثر استخدام اآليباد يف ال(. 2014حممد ) ائتمانالقدسي، 

. كلية الدراسات العليا، اجلامعة )رسالة ماجستري غري منشورة(. اخلاصة من وجهة نظرهم

 األردنية.

( يف حتصيل طالبات الصف iPadأثر استخدام احلاسوب اللوحي )(. 2015قطش، هبة صاحل )

. الرياضيات يف دولة الكويتاخلامس االبتدائي يف مادة الرياضيات واجتاهاتهن حنو تعلم 

 . كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية.غري منشورة( رسالة ماجستري(

جملة . خصائص األطفال ذوي صعوبات التعلم يف الصفوف األولية(. 2013جميد، أمثار شاكر )

 .187-204(، 14) .العلوم اإلنسانية

(. فعالية التعلم الذاتي باستخدام اآليباد يف تنمية 2018) ، امللحم، لطيفة أمحداليامي، خلود علي

جملة الرتبية املهارات اللغوية لدى طلبات الصف الثالث إعاقة فكرية بسيطة يف األحساء. 

 .147-181(، 22)6اخلاصة والتأهيل، 

 :العربية املرتمجةاملراجع 
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