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 المحاضرة التاسعة
 

 
 الصعوبات الخاصة بالتهجئة والتعبٌر الكتابى

 
, ٌشٌر اخصائٌو اللغة بشكل متكرر إلى أن هناك ارتباطاً جوهرٌاً فً تدرٌس القراءة والكتابة       

. والتهجئة والتعبٌر الكتابً 

بأن التحصٌل الهجائً ٌتأثر بخبرة " فً هذا الصدد Horn   (1960  )ولقد ذكر هورن        

والكتابة التعبٌرٌة وكذلك بالفترة الزمنٌة المخصصة لعملٌة , والكالم , الطالب فً القراءة 
 "التهجئة 

وٌتفق الجمٌع على أن الكتابة التعبٌرٌة المناسبة تعتبر أساسٌة لالتصال وللتحصٌل المدرسً         
. وعلى الرغم من التقدم التكنولوجً فً تطورات آالت الكتابة اإللكترونٌة . الٌومً وللتعاٌش 

 .والكتابة والتهجئة , وأجهزة الكمبٌوتر تبقى الحاجة ماسة إلى تعلم القراءة 
 

ان فنحن فً وتجب اإلشارة على كل حال إلى أن عملٌة القراءة والكتابة عملٌتان مختلفت       
حٌث نستقبل المعلومات الجدٌدة من . نقوم ٌالتعبٌر  فً التهجئة تقبال وسالقراءة نقوم باال

.  خالل القراءة ولكننا نعبر عن المعلومات من خالل كلمات سبق اكتساب معانٌها 
 

فرث , فاألطفال الذٌن ٌعانون من صعوبة فً القراءة عادة ما تكون لدٌهم صعوبة فً التهجئة        
Frith   (1980  )ب بودر ولقد ذهboder   (1973  ) وآخرون إلى أن األطفال عادة ما

ٌقرأون كلمات أكثر مما ٌهجئون وال ٌعتبر ذلك غرٌباً إذا ما علمنا بأن من الصعوبة انتاج 
وال ٌعنً ذلك بأن الطفل إذا كان قادراً على قراءة الكلمة . وزها رمثر من تفسٌر كالكلمات أ

وذلك فٌما إذا كان الطفل قادراً على تهجئة الكلمة , ٌح ٌكون قادراً على تهجئتها والعكس صح
 .ٌعنً أنه قادراً على قراءتها 

  
أٌضاً Brandley and Bryant   (1979  )وفً سلسة من التجارب وجد براندلً وبرٌنت        

فبعض األطفال ال . بأن معظم األطفال ٌستطٌعون قراءة كلمات أكثر من قدرتهم على التهجئة 
من األطفال الذٌن ٌقرأون بشكل عكسً %  29علٌهم هذه القاعدة العامة حٌث وجد أن تنطبق 

ولقد استخلص براندلً وبرٌنت بأن مهارات القراءة . ٌهجئون كلمات أكثر مما ٌقرأون 
ولقد اشار التحلٌل النوعً لألخطاء التً . والتهجئة تعتبر مهارات مستقلة عن بعضها البعض 

هذه التجارب إلى أن هناك اختالفاً فً التلمٌحات التً ٌستخدمها صدرت عن األطفال  فً 
علم ) ففً التهجئة ٌستخدم األطفال التلمٌحات الفنولوجٌة . األطفال فً القراءة وفً التهجئة 

 (أصوات الكالم
ولقد فسر براندلً وبرٌنت هذه النتائج بقولهم بأن األطفال . ولكنهم ال ٌعتمدون علٌها فً القراءة 

ولكنهم ال ٌقرأونها . رون على بناء هذه الكلمات فنولوجٌا ألنهم ٌعرفون كٌف ٌمكن كتابتها ٌقد
ولقد تم . بسبب أنه لم ٌحدث استخدام الترمٌز الفونولوجً من قبلهم عندما ٌقومون بالقراءة 

الحصول على نفس النتائج بإعادة التجربة مع ثالثٌن طفالً ممن لٌس لدٌهم صعوبات فً التعلم 
ٌث اشارت النتائج إلى استقاللٌة القراءة والتهجئة ح  

. 
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والتهجئة مع االطفال , ومعرفة الكلمات , لقد أظهرت الدراسات التً اجرٌت فً القراءة         
Beers   (1980  )ولقد ذكر بٌرز . العادٌٌن إلى اعتماد القراءة والتهجئة على اكتساب اللغة 

كتوبة ٌتم اكتسابها بشكل منظم وتدرٌجً وفق مراحل النمو بأن معرفة الطفل حول الكلمات الم
وفً توضٌح الخطوات الثالث عند تدرٌس الطلبة المبتدئٌن فً القراءة لمهارة التهجئة اقترح . 

Gentry and Henderson   (1980   )كالً من جنتري وهندرسون 

 
تشجٌع األطفال على الكتابة بشكل إبداعً حٌث أنهم سٌكتشفون من خالل ذلك كٌفٌة : أوالً        

.  التهجئة الصحٌحة 
 

فاألطفال ال ٌجوز تحمٌلهم مسئولٌة . عدم تشجٌع أو عدم التأكٌد على التهجئة المقننة : ثانٌا        
استخدام كلمات بحٌث ٌكون وبهذه الطرٌقة ٌسمح للطفل . التهجئة التً ٌقوم بها الكبار 

وقد قصد هذان . والتهجئة ، وكذلك المعنى واضحاً تماماً . االرتباط بٌن علم أصوات الكالم 
العالمان أنه عن طرٌق توفٌر العدٌد من الفرص فإن الطفل ٌستطٌع بالتدرٌج اكتشاف التهجئة 

لألطفال الذٌن ٌنمون وقد تكون هذه الفلسفة مناسبة . الصحٌحة للكلمات العادٌة والغرٌبة 
بشكل طبٌعً ولكنها موضع تساؤل من قبل االخصائٌٌن الذٌن ٌتعاملون مع األطفال الذٌن 

. ٌعانون من صعوبات فً التهجئة 
 

 فتتمثل فً تقدٌم تدرٌس منظم وخاص لعملٌة التهجئة  : أما الخطوة الثالثة      
 
 

 الصعوبات الخاصة بالتهجئة
 
استخدام اسالٌب التهجئة العامة فً المدرسة ٌفشل بعض األطفال فً تعلم بغض النظر عن        

وٌتعلم معظم األطفال الذٌن ٌعانون من مشكالت فً التهجئة عن طرٌق استخدام أحد . التهجئة 
: األسالٌب الشائعة التالٌة 

  
مون التهجئة ٌفترض هذا األسلوب أن األطفال ٌمكن أن ٌتعل( غٌر المقصود ) التعلم العارض (  1) 

حٌث ٌتعلمونها عن طرٌق القراءة مما ٌدل على عدم وجود الحاجة  ,بطرٌقة غٌر مقصودة 
 .إلى التدرٌس الرسمً لها 

 
التعلم من خالل قوائم الكلمات وٌتطلب هذا األسلوب من األطفال تعلم التهجئة من خالل قوائم (  2) 

مجاالت فٌما إذا كان ٌتوجب على وٌدور الجدل والنقاش فً هذه ال.  محددة من الكلمات
األطفال تعلم مئات من الكلمات أو الكلمات التً تستخدم باستمرار فً اللغة الشفهٌة أو 

وفً الواقع فإن قوائم الكلمات تضم جمٌع هذه . الكلمات التً لها استخدامات اجتماعٌة 
 .العناصر 

 
ب بأن األطفال الذٌن ٌنمون بشكل وٌفترض هذا األسلو: تعلم التهجئة عن طرٌق التعمٌم (  3) 

 .طبٌعً ٌستطٌعون التعمٌم الذي ٌمكنهم من تهجئة الكلمات التً لم ٌسبق لهم حتى قراءتها 
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لقد دار الجدل بٌن مختلف االختصاصات حول تلك األسالٌب الثالثة وفً الواقع العملً من        
وبعضها عن طرٌق قراءة . ضٌة الممكن أن ٌتعلم األطفال التهجئة لبعض الكلمات بطرٌقة عر

وٌهتم . قوائم الكلمات وكذلك التعلم عن طرٌق التعمٌم لكلمات ال توجد أصالً فً تلك القوائم 
هذا الفصل فً األطفال الذٌن ٌفشلون فً تعلم التهجئة حتى بعد تقدٌم تدرٌس عادي منظم لهم 

 .فً التهجئة 
 

العوامل المساهمة فً صعوبات التهجئة 
 

ا لم ٌتعلم الطفل التهجئة أو أنه ارتكب أخطاء هجائٌة كبٌرة بعد أن تم تقدٌم تعلٌم عادي له إذ      
حٌث ٌحتاروا فٌما إذا كان سبب , فإن ذلك ٌستدعً إثارة اهتمام كل من المدرسٌن واألهل 

ذلك القصور عائداً إلى التدرٌس نفسه أو لصعوبات نمائٌة جعلت تعلمه للتهجئة قاصرة مقارنة 
وبناء علٌه فإنه من الهام األخذ فً االعتبار أٌة أوضاع أو ظروف ٌمكن . طفال العادٌٌن باأل

وفٌما ٌلً ستتم مناقشة بعض العوامل . أن تساهم فً عدم قدرة الطفل على تعلم التهجئة 
 .والنمائٌة التً ٌبدوا أنها تعٌق تحسن أو تعلم التهجئة , والبٌئٌة , الجسمٌة 

 
 :البصري والسمعً العجز         
وقد وجدت الدراسات , تعتبر نواحً العجز الحسً من العوامل التً ٌجب االهتمام بها         

وٌعنً ذلك بأن . المتعلقة بأثر حدة اإلبصار على التحصٌل فً التهجئة عدم ترابط فٌما بٌنهما 
قد .. التهجئة  مشكالت حدة البصر البسٌطة ال ٌبدو أنها تعٌق من قدرة األطفال على تعلم

أظهرت الدراسات التً اجرٌت على حاسة السمع نفس النتائج حٌث قارن جٌتس وتشٌز 

Gates and Chase   (1926  ) عملٌة التهجئة عند الطفل األصم مع األطفال العادٌٌن ممن

ال ٌعانون من إعاقة سمعٌة ولكنهم فً نفس المستوى القرائً حٌث وجد بأن األطفال الصم 
 .فً عملٌة التهجئة عن األطفال العادٌٌن ٌتقدمون 

  
هذه الدراسة على األطفال الصم واألطفال الذٌن Templin   (1945  )وقد أعاد تمبلن        

ٌعانون من ثقل فً السمع حٌث وجد بأن األطفال فً المجموعة األولى ارتكبوا أخطاء إمالئٌة 
وتشٌر هذه الدراسات إلى أن العجز فً الحواس الخارجٌة ال تعٌق . أقل من المجموعة الثانٌة 

دو بأن المشكلة مركزٌة وداخلٌة أكثر منها سطحٌة أو فقد تب, تحصٌل األطفال فً التهجئة 
 .خارجٌة 

 
 :العوامل البٌئٌة والتحفٌزٌة         
قد تتضمن هذه العوامل التً تعٌق التعلم فً التهجئة عدم كفاٌة عملٌة التدرٌس التً تناسب         

النجاح األكادٌمً واالعتبارات المنزلٌة المعطاة لقٌمة , نواحً القصور والضعف لدى الطفل 
وضعف الرغبة لدى الطفل فً تعلم التهجئة وقد تسهل عملٌة تشجٌع الطفل للتهجئة من , 

واألنشطة المعززة لتحصٌله وكذلك تطوٌر اإلجراءات , خالل األنشطة المحفزة لنجاح الطفل 
 .التً تساعد الطفل على تقٌٌم أدائه 
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( : أصوات الكالم ) الفونٌمٌة   

 
بأن األطفال ٌتعلمون تهجئة الكلمات باستخدام التلمٌحات (  1979) اشار براندلً وبرٌنت         

ٌعتمد األطفال الذٌن ٌقرأون قراءة عكسٌة على التلمٌحات الفنولوجٌة فً . الفونٌمٌة للغة 
وعن طرٌق تعلم كتابة الرموز الكتابٌة التً تمثل األصوات فً الكلمات . تهجئة الكلمات 

وٌساعد هذا . فإن األطفال ٌستطٌعون ترجمة اللغة المنطوقة إلى كلمات مكتوبة المنطوقة 
األسلوب إضافة إلى أسلوب التعمٌم األطفال فً تعلم تهجئة تلك الكلمات التً تتفق مع مبادئ 

وعلى أٌة حال فإن االعتماد على التلمٌحات الفنولوجٌة للكلمات غٌر العادٌة . اإلمالء العادٌة 
وتتطلب هذه الكلمات تلمٌحات " . هذا " فإنها تكتب " هذا " طأ فً التهجئة مثل ٌقود إلى خ

 .أخرى نثل التذكر البصري 
 

 : الذاكرة البصرٌة        
وذلك , إن المقومات األساسٌة فً تهجئة  الكلمات غٌر العادٌة ٌكمن فً رؤٌة تلك الكلمات        

وكذلك فً القدرة على إعادة كتابتها , أمام الطفل من أجل تذكرها بصرٌاً فً حالة إزالتها من 
والنظر إلٌها والتذكر , وفً المراحل الالحقة ٌستطٌع الطفل كتابة الكلمة . دون النظر إلٌها 

وٌعانً األطفال الذٌن لدٌهم صعوبات تذكر بصرٌة شدٌدة . فٌما إذا كان ذلك صحٌحاً أم ال 
وباإلضافة لتصور جمٌع الكلمات فإن . العادٌة من مشكالت تعلٌمٌة فً تهجئة الكلمات غٌر 

إن تعلم العالقة بٌن الصوت والرمز . عملٌة تهجئة الكلمة تتطلب تذكر أصوات تلك الكلمة 
   Horrocksوقد ذكر هوروكس .  ٌتطلب ذاكرة بصرٌة لألحرف وذاكرة سمعٌة لألصوات

لكلمة ومن ثم ٌحاول تذكر بأن المتعلم ٌنظر بشكل متسلسل ومنفصل ألحرف ا( 1966)       

 .األحرف بصرٌاً بشكلها المتسلسل 
 
 

:العجز فً اإلدراك   
كالً من الطلبة األقوٌاء والضعاف فً عملٌة التهجئة Russel  (1958  )" روشل " لقد درس       

وقد الحظ بأن , ووجد أن التمٌز البصري والسمعً ٌرتبطان بشكل قوي بالقدرة على التهجئة 
وهما فً نفس الوقت ٌعتمدان على . التمٌز البصري ٌرتبط بالتهجئة أكثر من التمٌز السمعً 

 ( . 1971" )بوٌد وتالبٌرت", لتعرف على الكلمات بعضهما البعض فٌما ٌقومان به من ا
على قضٌة الخبرات التً تعتمد على الحواس المتعددة Hodges   (1966  )لقد ركز هوجز       

الطفل الذي ٌتعلم " وأهمٌتها أكثر من الخبرة التً تعتمد على حاسة واحدة حٌث أوضح بأن 
اللمس ٌعتبر فً موقف جٌد عند محاولة و, والبصر, تهجئة الكلمة باستخدام حواس السمع 

إعادة تهجئة تلك الكلمة عند الحاجة إلٌها فً عملٌة الكتابة وذلك ألنه ٌستخدم حواسه تلك 
 ".بشكل جماعً أو انفرادي من أجل مساعدة ذاكرته فً انتاج تلك الكلمة 

شوردر " وقد أكد Schoroeder  ( "1968  )جرٌبٌة ما قاله هوجز عن طرٌق إجراء دراسة ت

البصري لألطفال فً الفصل  –للمقارنة بٌن األسلوب السمعً للتهجئة مع األسلوب السمعً 
البصري قد  –وقد وجد أن األطفال الذٌن ٌستخدمون األسلوب السمعً , الرابع والسادس 

 حصلوا على أداء فً الهجاء أكثر من غٌره 
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:الكالم والنطق   

من مشكالت لفظٌة إلى الخطأ فً تهجئة الكلمات وذلك ألنهم ٌمٌل األطفال الذٌن ٌعانون         
 Furness   (1956 . )"فٌرنس " ٌخطئون فً لفظها 

وعلى الرغم من أن معظم األطفال ٌتغلبون على صعوبات اللفظ لدٌهم فً الفصل الثانً        
 Hull et هل وآخرون) االبتدائً فإن بعضهم تبقى لدٌه مشكلة اللفظ فً مراحل صفٌة الحقة 

al  (1976 . ) 
 

 التقٌٌم الرسمً لصعوبات التهجئة        
 : هناك عدداً كبٌراً من االختبارات التً تستخدم فً مجال التهجئة وهً على نوعٌن        

 .اختبارات مسحٌة أو اختبارات تشخٌصٌة         
عادة ما تتضمن اختبارات التهجئة المسحٌة فً اختبارات التحصٌل مثل اختبار ستانفورد         

 . للمهارات األساسٌة " اٌوا " للتحصٌل واختبار متروبولٌتان للتحصٌل واختبارات 
وتتم مقارنة أداء الطالب فً مثل هذه االختبارات بالمعاٌٌر المقننة التً تم استخراجها من عٌنة 

وذلك فٌما إذا كانت مساوٌة ) أن معظم المدرسٌن ٌعرفون قدرة التهجئة كل طفل  التقنٌن ومع
فإن االختبارات ( أو أعلى أو منخفضة بشكل واضح عن األطفال اآلخرٌن فً الفصل    

 المقننة تعطً درجة تؤكد حكم المدرس 
 
لذي ال ٌتمكن الطفل أما اختبارات التهجئة التشخٌصٌة فإنها ال تقٌس فقط المستوى الصفً ا       

من التهجئة علٌه بشكل مناسب ولكنها أٌضاً تقدم معلومات عن جوانب الضعف والقوة فً 
وتتضمن هذه الجوانب بعض العوامل مثل تسمٌة أصوات . مجاالت التهجئة المختلفة 

وعكس . وتهجئة مقاطع الكلمات , وتهجئة الكلمات شفهٌاً , وكتابة الكلمات , الحروف 
وربطها مع بعض العوامل المساهمة لصعوبات التهجئة مثل التمٌٌز , ي التهجئة الحروف ف

 .والذاكرة البصرٌة ومشكالت النطق والحركة , والسمعً , البصري 
 

 التشخٌص غٌر الرسمً        
ٌالحظ المدرسون سواء اكانوا مدرسٌن عادٌٌن أم مدرسٌن فً التربٌة الخاصة تهجئة الطفل 

حٌث نجد أن الطفل العادي . ألخطاء التً ٌصدرها فً تهجئة الكلمات وٌحاولون تصحٌح ا
وبعض التعمٌمات الصوتٌة ومن خالل , سوف ٌتعلم التهجئة بشكل عرضً من خالل القراءة 

وأما بالنسبة لألطفال الذٌن ٌعانون من صعوبات شدٌدة فً التهجئة فإن . تذكر شكل الكلمة 
وسوف ٌتم التعرض إلى بعض المراحل . أكثر عمقاً المدرس او الفاحص ٌحتاج إلى تقٌٌم 

التً ٌمكن للمدرس اتباعها فً تحلٌل مشكالت التهجئة لدى األطفال الذٌن ال ٌتعلمون بالطرق 
وقد تم تعدٌل هذه االقتراحات بما ٌناسب التهجئة من إجراءات . العادٌة فً التدرٌس 

تشخٌص التً حددت فً الفصل الرابعال  

 
 


