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فاعلية استخدام مدخل الحواس المتعددة في تنمية  التحقق من مدىالبحث الحالى  استهدف

  التحصيل ومهارات الخريطة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية.
ابعة الملونة  اختبار المصفوفات المتتة: ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة األدوات التالي

اختبار الفرز العصبي السريع، مقياس التقدير التشخيصي  ،Ravenل "رافن"  لقياس نسبة الذكاء
قائمة بمهارات الخريطة إعداد  لصعوبات القراءة، مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات الكتابة،

ا لمدخل الحواس فقًوالتلميذ  وأوراق عمل مدليل المعل ،ذوي صعوبات التعلم المناسبة للتالميذ
) تلميذ ١٤( من عينة البحث وتكونت، ، اختبار مهارات الخريطةاختبار التحصيل المعرفي المتعددة،

  .من تالميذ الصف الخامس االبتدائى ذوي صعوبات التعلم
) بين متوسطي ٠,٠١وجود فرق دال إحصائياعند مستوي ( إلىالبحث هذا  توصلقد و  

التطبيقين( القبلي والبعدي) الختبار التحصيل المعرفي  يفجات تالميذ المجموعة التجريبية در
وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى والبعدي،  التطبيقللتالميذ ذوي صعوبات التعلم لصالح 

التطبيقين (القبلى والبعدى) الختبار  يالمجموعة التجريبية ف تالميذ) بين متوسطى درجات ٠,٠١(
مدخل الحواس أن و هارات الخريطة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم  لصالح التطبيق البعدى،م

تنمية كل من التحصيل ومهارات الخريطة لدى  يبدرجة مناسبة من الفاعلية فيتصف عددة المت
   التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية.

  .ـ ذوي صعوبات التعلميطة ارات الخرمه –: مدخل الحواس المتعددة  الكلمات المفتاحية
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       The current search goal is to verify the extent of the effectiveness of 
using Multi sensory Approach in the development of cognitive achievement 
and map skills in pupils with primary learning disabilities.   
        To achieve this goal, the researcher used the following tools: Test the 
successive color matrices to measure the intelligence of "Raven", Rapid 
neural screening test for students with learning disabilitie, Diagnostic 
assessment scale for readers' difficulties, Diagnostic assessment scale for 
writing ' difficulties, a list of map skills appropriate for people with learning 
disabilities, the teacher guide according to Multi sensory Approach, the pupil 
handbook according to Multi sensory Approach, cognitive achievement test, 
Test map skills, The research sample consisted of (14) fifth graders with 
learning disabilities.   
         The research came to the following conclusions: There is a statistically 
significant difference at the level (0.01) between the two averages of the 
students degrees of the experimental group in the pre and post-applying of the 
test of  the cognitive achievement of students with learning disabilities and its 
difference for the post-applying, There is a statistically significant difference 
at the level (0.01) between the two averages of the students degrees of the 
experimental group in the pre and post-applying of the test of the Map Skills 
of students with learning disabilities and its difference for the post-applying, 
Multi sensory Approach is identified by its effectiveness in developing of 
both cognitive achievement and mapskills of student with learning disabilities 
(Dyslexia and Dysgraphia) at the primary stage Key Words: Multi sensory 
Approach - Students with Learning disabilities – Map Skills. 
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  شكر وتقدير
علنى من طالب العلـم ووفقنـى   الحمد هللا حمد الشاكرين على جزيل نعمه وعطاياه ، وأن ج

سيدنا محمد إلتمام هذا العمل الذي يعد في حقيقته من فضله وهداه ، وأصلي وأسلّم على سيد الخلق 
  ، وبعدصلى اهللا عليه وسلّم

صة والجهود الصـادقة  بتلك الصورة لوال المعونة المخل العمل فما كان يمكنني أن أقدم هذا 
  مما يستوجب تقديم أعمق آيات الشكر والتقدير . هذا العمل إتمام التي ساهمت في

ـ وإنه لمن دواعي سروري أن أ      تاذتي توجه بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل ألس
كليـة  ب الجغرافيا مروة حسين إسماعيل طه أستاذ المناهج وطرق تدريس/ الفاضلة األستاذة الدكتورة
ما حبتني به من حب ورعايـة  و ، ن عون ونصح وإرشادلما قدمته لي م البنات جامعة عين شمس

فجزاها اهللا عنى وعن العلم وطالبه خيـر  ،  إتمام هذا البحث وكان لها الفضل بعد اهللا فى ،وتوجيه
  .الجزاء

دعـاء  / الدكتورةاألستاذة إلى أستاذتي الفاضلة والعرفان  الشكر والتقديرأتوجه بخالص كما 
لمـا  بكلية البنات جامعة عين شمس،  الجغرافيا تدريساهج وطرق ، أستاذ المنمحمد محمود درويش

، فجزاهـا  ، فلها منى كل الشكر والتقديرونصح وإرشاد وتوجيه إلتمام هذا البحثقدمته لي من وقت 
  .عنى وعن العلم وطالبه خير الجزاءاهللا 

نـاهج  الممـدرس   / أميرة محمد القنـاوى، الص الشكر والتقدير إلى الدكتورةكما أتوجه بخ
البحـث  ساهمت باإلشـراف علـى    كلية البنات جامعة عين شمس، والتيب الجغرافيا تدريسوطرق 

  فجزاها اهللا عنى خير الجزاء.وما قدمته لي من نصح وإرشاد، ، واقتطعت من جهدها ووقتها الكثير

أسـتاذتي  كما يسعدنى ويشرفنى أن أتوجه بخالص شكري وتقديري وعظيم امتنـاني إلـى   
بكلية البنـات جامعـة عـين     علم النفس، أستاذ حسين إسماعيل طه هبة/ الدكتورةستاذة األالفاضلة 

إتمـام   أبلغ األثر في ح وإرشادشمس، فكان لفكرها وحسن أدبها وما قدمته لى من علم ووقت ونص
  .ير ، فجزاها اهللا عنى خير الجزاء، فلها منى كل الشكر والتقدهذا البحث

ذ المنـاهج  / خالد عبداللطيف عمران أسـتا م والمناقشة أ. دل إلى لجنة الحكوالشكر موصو
الذي منحنى شـرف تفضـل سـيادته     كلية التربية جامعة سوهاجوطرق تدريس الجغرافيا وعميد 

وتشريفه لنا رغم مشـاغله العلميـة الكثيـرة    بتحكيم أدوات هذا البحث وكذلك شرف قبول مناقشته 
هـذا  وإننى على ثقة من أن مالحظاته القيمة سوف تثـري   ،اته المتعددة وتحمله عناء السفروارتباط
  .، فله منى جزيل الشكر والتقديرالبحث
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صبرى إبراهيم عبد العال الجيزاوى أستاذ المنـاهج   أ.م.د/كما أتقدم بأسمى آيات الشكر إلى 
 بولـه وق على تفضـل سـيادته  جامعة األزهر بالدقهلية  وطرق تدريس التاريخ المساعد كلية التربية

 ، فلـه هذا البحثالقيمة سوف تثري  ، وإننى على ثقة من أن مالحظاتهمناقشة هذا العمل المتواضع
  .منى عظيم الشكر والتقدير

من األساتذة في مجـال منـاهج وطـرق تـدريس     كما أتوجه بالشكر إلى السادة المحكمين 
لمـا  جتماعيـة  دراسات االومعلمى ال ،الجغرافيا والتاريخ بكليات التربية، وفي مجال التربية الخاصة

، كما أتقدم بالشكر إلى إدارة مدرسة البرانية الجديـدة  مالحظات قيمة أثرت أدوات البحثقدموه من 
لما قدموه من تعـاون   األستاذة/ أميرة سعيد للتعليم األساسى ومعلمة الدراسات االجتماعية بالمدرسة

  .تجربة البحث تنفيذأثناء 

إيمان خالد  /البحث هذا أختي و صديقتي ورفيقتي في نان إلىواالمت الشكربخالص  أتوجه كذلك     
عبدالعزيز الفرماوي المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق تدريس الجغرافيا بكلية البنـات جامعـة   

  .فلها مني كل الحب والتقدير عين شمس

بجسده الحاضر الغائب عني أبي  وإنى ألجد في الشكر العميق دينا علي وحقا ألغلى الناس/
 /أمـي ، كما أتقدم بأسمى آيات الحب والتقـدير إلـى   فسيح جناته وأسكنه له اهللاغفر ، معي بروحه

دومـت لـي شـيئا    ، أحاطتني به من دعاء ال ينقطعمعى من معاناة وصبر وما  تحملتهبما  الحبيبة
ـ /الشـكر خـالص  كما أتوجه بوألبسك اهللا ثوب الصحة والعافية،  ،جميال ال ينتهي وأهلـي  وتى إلخ

  .حبوال والتقدير فلهم منى كل الشكر وكل من أسعدنى وشرفنى بالحضور وأصدقائي

، فإن وقع علي الحـال الـذي   و أن أكون غير مقصرة فيما اجتهدت، أرجفهذا جهدى ،وبعد
، وإن وقع بخالفهـا فمـا قصـرت فـي     لتى أملت، فذلك بتوفيق اهللا وحسن تأييدهوالمنزلة ا ،أردت

  ، وهو سبحانه أحكم الحاكمين .يق، واهللا سبحانه وتعالى الموفقن حرمت التوفاالجتهاد ولك

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين .  
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