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   :ةاخللفية النظري
التربية الخاصة التي حظيت  تعد صعوبات التعلم من الموضوعات المهمة في مجال

باهتمام كبير من المتخصصين كاألطباء، وعلماء النفس، وعلماء التربية، وعلماء 
ً االجتماع، والمعلمين وأولياء األمور وغيرهم، وقد شهد هذا المجال تطور  ا في عمليات                                                                

عي المتزايد ألولياء األمور الذين أصبحوا يقارنون الكشف والتشخيص والتقييم، والو
  .أبناءهم بأقرانهم حتى في األمور البسيطة

مع مظاهر فئات أخرى، وعدم  ونتيجة لتعدد مظاهر صعوبات التعلم التي قد تشترك
ثباتها لدى جميع األفراد ذوي صعوبات التعلم، تعددت المصطلحات التي استخدمت 

الخلل الوظيفي :                            ً     ل إنها وصلت إلى خمسين مصطلح ا مثلوهناك من يقو. لتدل عليها
عسر  ،الحبسة الرياضية ،عسر القراءة ،احتباسه إصابة الدماغ، عسر الكالم أو ،البسيط

  ).2006يحيى، (الكتابة وغيرها 

إن صعوبات تعلم القراءة، أو ما يطلق عليه العسر القرائي أو اضطراب القراءة 
ضعف م فئات صعوبات التعلم، وتتمثل أهم أعراضها في من أه )dyslexia(الديسلكسيا 

بين الحروف والكلمات واألعداد وإدراكها وتذكرها، والخلط  المقدرة على التعرف على
ا وبين األعداد، وتخطي بعض الحروف والكلمات          ا أو شكلي                      الحروف المتشابهة صوتي 

نطق، والتلعثم في أثناء في أثناء القراءة والكتابة، وحذف بعض األصوات في أثناء ال
والتشتت ،                                             ًفي االتجاهات، وإبدال مواضع األرقام الزوجية مثال  الكالم، والخلط الواضح

  ).2004الخطيب والحديدي، (ونقصان االنتباه والتركيز 

فتقول . 1989الذي صدر عام  ةلتعريف الجمعية البريطاني) 1999(ويشير الوقفي 
ات منشأ بنيوي تطال القراءة والتهجئة والكتابة إن الديسلكسيا صعوبة في التعلم، ذ

بعضها، وقد تكون مصحوبة بصعوبة في األعداد، وهي متصلة بشكل خاص أو 
بالرغم من أنها ، )الرموز الهجائية والعددية والموسيقية(واستعمالها  بإتقان اللغة المكتوبة

  .قد تصيب اللغة الشفوية إلى درجة ما
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على أنها اضطراب لغوي  االديسلكسي: 1982 عام) Catch( كما وعرف كاتش
تطوري، يشتمل على صعوبات محددة في معالجة المدخالت الصوتية، ويكون هذا 

ومن أهم . االضطراب في الغالب منذ الوالدة، ويستمر في مراحل العمر الالحقة
ة ميزاته الصعوبة القرائية المحددة التي تظهر في المراحل السابقة والمرافقة والالحق

لها، على شكل صعوبات في النظام الصوتي، تتناول القدرة على الترميز واالسترجاع 
ً كما تظهر في الكالم أيض . الذاكرة واستعمال األنظمة الرمزية الصوتية في ا وفي الوعي                     

  .اللغوي لألصوات

المشار ( 1994التعريف التالي في عام  وقد تبنت جمعية أورتون لصعوبات القراءة
ً ، الديسلكسيا اضطراب عصبي كثير )1999وقفي إلية في ال ، يتدخل                 ًا ما يكون موروثا                             

في الدرجة، ويتمثل بصعوبات في اللغة                                          ًفي اكتساب اللغة ومعالجتها، ويكون متفاوتا 
االستقبالية والتعبيرية، بما في ذلك المعالجة الصوتية في القراءة والكتابة والتهجئة 

  .في الحساب                     ًوالخط اليدوي وأحيانا 

اضطراب ) Dyslexia(ويستخلص من مجمل التعريفات السابقة أن الديسلكسيا 
                           ً                                        قصور عصبي المنشئ يكون موروث ا، يتناول صعوبة في التعرف وتذكر المدخالت أو 

  .الصوتية والمثيرات البصرية المساعدة للتعرف على الكلمات وقراءتها

القراءة، وإنما عدة  أما بالنسبة للعوامل المسببة فال يوجد عامل واحد لصعوبات
عوامل متعددة يمكن تصنيفها تحت ست فئات رئيسة، العوامل الجسمية، العوامل 

بأنواعها ، العوامل البيئية، العوامل التربوية )البيولوجية والوراثية(النفسية، العوامل الجينية 
  .)2005البطاينة والرشدان والسبايلة والخطاطبة، (المختلفة، العوامل االنفعالية 

اإلدراك البصري التي تعتمد على  وقد تمثلت أنماط صعوبات القراءة في صعوبات
وحجمها وعالقاتها، وإعطائها  كيفية تعامل الطفل مع المثيرات البصرية، من حيث شكلها

، وصعوبات اإلدراك السمعي ويعنى بذلك صعوبة )2005(ا يمثلها عميرة           معنى حقيقي 
إذ قد يمتلك الطفل حدة سمعه . كيل المعنى الكاملإدراك المسموع الذي يؤثر في تش

                                                                       ًالعادية، لكنه ال يستطيع أن يميز بين األصوات من حيث التشابه واالختالف، فمثال 
يستطيع أن يدرك االختالف بين صوت جرس التلفون وصوت جرس البيت أو بين ال 

  ) 2004الظاهر، (صوت المكنسة الكهربائية والغسالة 
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  : اءةعالج صعوبات القر
                                                                    ً  يعد الوالدان أو العاملون في رعاية األطفال الذين تكون لهم صلة بهم مصدر ا 

ولعل الكثيرين منهم ينطلقون من استعداد تام .  ً                         م ا للمالحظات حول تطور الطفل  ِّقي 
لمعرفتهم التامة لما يتطلب منهم تقديمه بهدف مساعدة الطفل الذي يعاني من صعوبات 

ويجب أن تتوحد وتتفاعل . ستوى يستطيع الوصول إليهالتعلم لكي يصل إلى أفضل م
جهود كل من المدرسة ومعلم الفصل ومعلم المصادر وغيرهم من المهنيين اآلخرين 

وبعبارة أخرى يجب أن يولد في ذهن ولي األمر أنه جزء أصيل  ،مع جهود األسرة
  ).2000هورنزبي، (من هذه العملية الكلية 

، وعليهم أن يدركوا أن وجود حول صعوبات القراءةيحتاج األهل لمعرفة الحقائق 
وأن هناك مهارات فعالة  ،أو مدعاة للخجل ،                                ً طفل يعاني من هذه الظاهرة ليس عيب ا
دور األهل هو األبرز  ولعل. أو التعويض عنها لمساعدة الطفل في التغلب على مشكلته

داوموا على قراءة إذ من المحبذ أن ي. )عسرة القراءة(في رحلة شفاء الطفل من حالة 
الكالم التي نجدها في  امواد متنوعة على مسمع طفلهم، والتركيز على إبراز موسيق

األشعار واألغاني المناسبة لسنه، أو حتى التشديد على لفظ حرف معين مثل حرف 
ومن أبرز طرق تعليم القراءة المتبعة عند الطفل السليم والذي يعاني من عسر ). سـ(

المكونة  حروفهاتقنية تفكيك الكلمة إلى مقاطعها الصوتية أو إلى ، واءالقراءة على الس
والفكرة هنا أن يتمكن الطفل . تكرار تلك المقاطعإلى  ن يعمد الطفل بعد ذلكألها، و

  .)2006يحيى، ( من التعرف على العالقة بين الكلمة المكتوبة والمنطوقة

  : الدراسات السابقة
إلى معرفة فاعلية الطريقة الصوتية ومقارنتها  هدفتبدراسة ) 1999(قام المكاحلة 

بالطريقة التقليدية المعتادة في تطوير مهارات القراءة لطلبة الصف الثالث األساسي 
وأظهرت النتائج ). 45(الذين يعانون من صعوبات تعلم أكاديمية على عينة مكونة من 

التدريس، والجزء المرتبط  إلى طريقة             ً                               أن هناك فروق ا لصالح المجموعة التجريبية تعزى
  .بالفقرات، والجمل، والكلمات، والمقاطع، والحروف

 ,Schulte-korne(كما أجرى كل من سكولت كورن وديميل وبارتلينج وريمسميدت 
Deimel, Bartling & Remschmidt,1999 ( دراسة بعنوان دور الوعي بالمقاطع

لعسر القراءة وهدفت هذه الدراسة  وإدراك النطق والمعالجة السمعية المؤقتة ،الصوتية
إلى تحديد العالقة بين عسر القراءة والمعالجة السمعية المركزية على عينة مكونة من 
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ولم تظهر النتائج .    ً              طفال  كمجموعة ضابطة )15(   ً                        طفال  يعانون من عسر القراءة و) 19(
  .ةأي دليل على عجز المعالجة المؤقتة السمعية باستخدام نموذج اكتشاف الفجو

القراءة عسر  ((بدراسة عنوانها ) Wright & Mullan, 2006(وقامت رايت وماالن 
، بهدف استقصاء فاعلية برامج ))الصوتية الفوتوغرافيكس للقراءة  -وبرنامج الرسوم

وأظهرت . دارسين) 10(الرسوم والصوت في عسر القراءة على عينة اشتملت على 
وأن  ،مهارات المعالجة الصوتية للطلبة النتائج بأن برنامج الصوت والصورة حسن

   ً         شهر ا، ومعدل  21غالبية الطلبة قد سجلوا معدل تحصيل في عمر القراءة بمقدار 
ا لكل         ا إيجابي    ً                         ً     شهر ا كما أظهرت الدراسة إدراك ا كلي  12تحصيل في التهجئة بمعدل 

  .بالرسوم واألصوات لدى الوالدين ومدرسي الصف المشاركين تالتداخال

دراسة هدفت إلى إعداد برنامج يشتمل على مجموعة ) 2002(البرغوث  وأجرى
لتنمية بعض مهارات االستعداد للقراءة ) حركية، عقلية، فنية، قصصية(من األنشطة 

                         ً  وأظهرت نتائج الدراسة فروق ا .    ًطفال ) 22(      ّ                       وقد طب ق البرنامج على عينة من. والكتابة
  .لمقترحلصالح المجموعة التي طبق عليها البرنامج ا

اختبارات إعداد و دراسة هدفت إلى مسح الرؤى النظرية )2003(ل جلج كما أجرت
) 388( على اشتملت عينة الدراسةوقد . تشخيصية للديسلكسيا، برنامج للقراءات المتكررة

من الذكور ) 18(حالة بينها ) 38(تشخيص إلى  أشارت نتائج الدراسة.     ً        طالب ا وطالبة
  .لذين تنطبق عليهم مواصفات الديسلكسيامن اإلناث، وهم ا) 20(و

الكشف عن تأثير برنامج عالجي  إلىدراسة هدفت ) 1997( عبد اهللال وأجرى
، مقترح لتحسين قدرة الطلبة ذوي الصعوبات القرائية في مدارس األغوار الشمالية

نتائج منها  إلىانتهت الدراسة  وقد.     ً        طالب ا وطالبة 358تكونت عينة الدراسة من حيث 
كان هناك تأثير إيجابي ، و%9.5بلغ  نسبة الطلبة الذين يعانون من الديسلكسيا أن

  .لصالح الذكوروكان هذا التأثير ، للبرنامج العالجي المقترح

بدراسة هدفت إلى ) Fontina, Robin & Rose, 2005( وقام فونتا وروبن وروس
لدى األطفال الذين يعانون من معرفة العالقة بين بيئة التعلم المنزلية وإنجازات القراءة 

القراءة قصور في القراءة، واستقصاء العالقة بين األطفال الذين يعانون من قصور في 
الوالدين ونشاطات التعلم للطفل في البيت والعمل  في الدراسة الحالية، والعالقة بين

الذين يعانون في سن االبتدائية  ا   ً طالب  65وتكونت العينة من . الوظيفي األكاديمي لألطفال
نشاطات التعلم المنزلي لألطفال ليست  وقد أشارت النتائج إلى أن. من قصور في القراءة
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بينما ترتبط بنشاطات التعلم المنزلي بصورة  مرتبطة بأية قدرات أكاديمية لدى األطفال،
ومهما يكن األمر فإن العالقات . ملحوظة بقطع اإلنشاء لدى األطفال وعالمات التهجئة

بيئة التعلم المنزلي والقراءة ربما تكون مختلفة بالنسبة لألطفال الذين يعانون من بين 
  .قصور في القراءة، أو الذين ال يعانون من ذلك

بدراسة عن تكامل العالج ) Sandra & Otterloo, 2006(قامت ساندرا والتلوو 
مسألة كشفت أن تكامل العالج  اووجدو ،في برنامج قراءة أولية مستندة إلى الحاسوب

تكامل المعالجة  مالحالية بتقيي ةفي بحث التدخل للوعي الصوتي، حيث تقوم الدراس
لدراسة التدخل في القراءة  ةوالمشاركة في الظروف التجريبي) 32(للعائالت، وعددها 

وأن كل األطفال المشاركين في الحضانة يعانون مخاطرة . األولية المستندة إلى البيت
عدد  -وأن هناك مظهرين لتكامل المعالجة ودمجها  ،القراءة لديهم جينية لتطور عسر

المالحظ في جلسة مسجلة (ونوعية اإلدارة للبرنامج  ،)الكمية(الدروس التي اكتملت 
عند إكمال جميع الدروس التي تم  %66أصبح مستوى تكامل المعالجة  ،)في الفيديو

 ،تفاعل ما بين الطفل والوالدينعندما تم تقييم ال %74وحوالي  ،أخذها كمعيار كمي
ً مع  ةويمكن للمقاييس التنبؤ بمهارات القراءة األولية في نهاية الروضة وهي مسؤول ا  

ومع عالمات القراءة األولية في  ،من التغير في هذا المتغير المستقل %43عن 
 وكان عدد الدروس المكتملة. %87االختبار القبلي وكان التغير اإلجمالي المتنبئ هو 

وقد أشارت  ،االختبار القبلي من التنبؤ بعد ضبط عالمات %12ما زال يساهم بما نسبة 
ظهر بمظهر هام لنتائج المعالجة ويجب أن يتم شموله  النتائج إلى أن تكامل المعالجة قد

  .في دراسات التدخل بناء على ذلك

ي استقصاء فاعلية برنامج تعليمي فرد إلىدراسة هدفت  )2006( سالمأجرت و
باستخدام صورتين معربتين من ، مصمم بناء على تشخيص صعوبات القراءة والكتابة

مقياسي جوردن لصعوبات القراءة والكتابة ومقياس الينوي للقدرات السيكولغوية في 
نتائج التحليل النوعي  وأشارت. طالب وطالبة) 300(أفرادها بلغ عدد  أردنيةعينة 
ً ر ا ملموس            ُّأن هناك تغي إلى  نحو الطلبة ذوي  واإلدارةوالمعلمين  األهالياتجاهات ا في  ً      

  .صعوبات التعلم

بدراسة هدفت إلى استخدام مجموعات الدعم من قبل ) Bull, 2003(وقام بول 
القراءة، وهي دراسة مستندة إلى المقابالت  الوالدين مع األطفال الذين يعانون من قصور

لألطفال الذين يعانون  بوساطة الوالدينلتحديد األسباب الرئيسة لحضور مجموعات الدعم 
وكانت من قصور في القراءة ويمكن تصنيف الوالدين على أساس اإلجابة عن المقابالت، 
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من الوالدين التي حضرت  إحدى المجموعات باحثة عن المعلومات، أما المجموعة الثانية
 مجموعات الدعم فقد حضرت على أساس التوصيات المهنية فقط، بينما حضرت

وقد أظهر الوالدان . المجموعة الثالثة اجتماعات المجموعات بغرض الدعم العاطفي
                                               ً                           اللذان يسعيان إلى الحصول على المعلومات رضا كبير ا عن الخبرات التي اكتسبوها 
من حضور مجموعات الدعم بالمقارنة مع الوالدين اآلخرين، وتمت التوصية بإجراء 

  .أبحاث متقدمة على أساس هذه الدراسة

تدريبي قائم على النظرية  برنامجبناء  إلى تبدراسة هدف) 2007( جدعان قامو
والبصري لدى  السمعي اإلدراكفي تنمية مهارات  أثرهالسلوكية المعرفية وقياس 

حيث تكونت عينة . ذوي صعوبات التعلم بمرحلة الروضة في دولة الكويت أطفال
بين متوسط             ًهنالك فروقا  أن إلىتوصلت نتائج الدراسة    ً  طفال  و) 40(من الدراسة 

السمعي  اإلدراكدرجات أطفال المجموعة التجريبية والضابطة في تنمية مهارات 
في المجموعة  األطفالوكانت هذه الفروق لصالح  ،والبصري في تطبيق البرنامج

ظاهرية بين متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية  ا          ًهنالك فروق  أنو ،التجريبية
وكانت هذه  ،للجنس                    ًالسمعي والبصري وفقا  اإلدراكفي تنمية مهارات والضابطة 

العالقات  إدراك ،سمعيالتمييز ال ،الفروق لصالح الذكور في مهارات التتابع السمعي
أما مهارة التمييز البصري  ،والذاكرة البصرية لصالح المجموعة التجريبية ،المكانية

لتحسين مهارات  أنشطةالهتمام بتعميم وقد أوصت الدراسة با. اإلناثفكانت لصالح 
ً السمعي والبصري نظر  اإلدراك   .في الطفولة المبكرة ألهميتهاا                  

دراسة هدفت إلى إيجاد ) Tarleton & Ward, 2005(أجرى تارليتون ووارد 
معلومات يحتاجها الطلبة الذين يعانون من قصور في التعلم، ووالديهم، ومقدمي الدعم 

وتلقي هذه الدراسة نظرة على الطرق المنهجية . مرحلة الكبار لهم، في االنتقال إلى
والنتائج التي توصل إليها المشروع برعاية معهد الرعاية االجتماعية للتميز لبلورة 

من قصور في التعلم، وعائالتهم،  نالمعلومات، التي يحتاجها الشباب الذين يعانو
أمكن لمجموعة من الشباب الذين اإلسناد لهم، في مرحلة االنتقال وتصف كيف  اوقدمو

وإنشاء أربع مجموعات  ،يعانون من قصور في التعلم من التدرب على طرق البحث
 ،تركيز مع الشباب اآلخرين الذين يعانون من قصور في التعلم في إنجلترا وويلز

وهناك مجموعات تركيز موازية يدخل فيها الوالدان ومقدمو اإلسناد وتم إدارتها في 
وتم تسهيل ذلك من قبل مقدمي الرعاية من العائلة أو المحترف لهذه . سهالوقت نف

فعلى  ،وإن أنواع المعلومات الالزمة المختلفة قد تم تلخيصها. الوظيفة على التوالي
سبيل المثال أرادت المجموعات الثالث الحصول على المعلومات عن الوظائف، وعن 
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عام ولكن كان هنالك اختالفات في التركيز  لبشك لالذهاب إلى الكلية وعن عملية االنتقا
وتكمن القضايا الرئيسية في توفير المعلومات لهذا . بين المجموعات التي تم وصفها

االنتقال بطرق من المرجح أن تكون أكثر إمكانية للوصول إليها من قبل العديد من 
  .أصحاب العالقة

النظرية  إلىيبي مستند بناء برنامج تدر إلى تهدف دراسة )2007( الحسن وأجرى
للطلبة ذوي صعوبات التعلم  السمعي اإلدراكوقياس فاعليته في تنمية مهارات  السلوكية

فروق دالة بين  تتبينوقد . ا وطالبة ًب طال )60( الدراسة أفرادوبلغ عدد . األردنفي 
السمعي  اإلدراكمقياس  متوسطات الدرجات لكل من المجوعة التجريبية والضابطة على

  .الفرعية التي يتكون منها وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية واألبعادكلي ال

ذوي التحصيل ل ةتشخيص القراء إلىهدفت  دراسة )Russo, 2000( رسووأجرى 
أظهرت النتائج أثر األعراض المرضية لليسر و. عينة من البنات والبنين ، لدىالمتدني

ضرورة تمييز بعض  وإلىسر من الدماغ، على درجة السيطرة الجانبية للنصف األي
المجموعات الفرعية من األطفال الذين يستفيدون من مهارات التعليم، وبعد المعالجة 
  .ظهر لدى المجموعة التجريبية أخطاء أقل منها لدى المجموعات األخرى في القراءة

 ,Gibson, Hogbe & Fletcher(وفي دراسة أجرتها كل من جبسون وهبج وفلتشر 
البصرية والسمعية ومهارات القراءة لدى األطفال  ةبعنوان العالقة بين المعالج) 2003

القصورات المفترضة  وقد هدفت هذه الدراسة إلى اختبار. الذين يعانون من عسر القراءة
لدى عينة من األطفال الذي  ،بمهارات مكونات القراءة لدى أطفال العينة، وكيفية ربطها

وأظهرت . ءة كمجموعة تجريبية وآخرين كمجموعة ضابطةيعانون من عسر القرا
وتأثير قدرات اللغة على هذه  ،النتائج حساسية سمعية مرتبطة بمهارة المقاطع الصوتية

تحديد أسس التطور  وتم مناقشة النتائج في مجاالت. العالقات، التي تم أخذها في االعتبار
  .لعسر القراءة

تقييم نموذج العجز المؤقت في  إلىهدفت ة بدراس) Lovino, 2003(لوفينو وقام 
 ،الملونة على أداء القراء في أربع مجموعات الشفافياتالقراءة عن طريق فحص أثر 

  : إلىوقد أشارت نتائج الدراسة ،    ً فرد ا )15( عدد كل مجموعة

الزرقاء، على االستيعاب القرائي، ومعدل السرعة في  الشفافياتأثر لعرض  •
األداء الفردي للطالب عند زيادة  في                 ً ظهر الدراسة فروق االقراءة، بينما لم ت
  .تركيز اللون األحمر
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لم يكن هناك تأثير على أداء الطالب الفردي في المجموعات كلها، عند زيادة  •
                                                                  ً  تركيز األلوان، إال أن الطالب الذين ال يعانون من الديسلكسيا أظهروا تحسن ا 

  .على الشفافيات الملونة

عن  بدراسة هدفت التعرف على مستوى رضا أولياء األمور) 2005(وقام البعيرات 
) 301(المدارس العادية على عينة تكونت من  دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعلمية في

وأشارت النتائج إلى فروق تعزى إلى متغير الجنس ولصالح . ولي أمر طالب وطالبة
  .تصادي والمؤهل العلمياألمهات، وإلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير المستوى االق

هدفت إلى اختبار الفرضية القائلة بأن األطفال  بدراسة) Kay, 2005( قامت كايو
ا عن غيرهم من األطفال ممن يعانون من                                         الذين يعانون من الديسلكسيا يختلفون معرفي 

وقد تبين . من أطفال المدارسطفل  400تكونت عينة الدراسة من والعجز القرائي التام، 
وفك ، لطلبة الذين يعانون من الديسلكسيا لديهم مشكالت معرفية في إعادة األرقامأن ا

  .رموز اختبار الذكاء الجزئية لوكسلر

 & Norwich, Griffiths(وفي دراسة أجرتها كل من نورويش وكفنس وبوردن 
Burden, 2005 ( المدارس الصديقة ومشاركة الوالدين  –بعنوان عسر القراءة

هدفت هذه الدراسة إلى تلخيص مشروع وبحث ) ة المدرسة والبيتالشمول وعالق(
هدفت إلى دعم والدي . عمل إجرائي في خمس مناطق محلية في جنوب غرب إنجلترا

األطفال في جنوب غرب إنجلترا الذين يعانون من صعوبات عسر القراءة ويعانون 
. الرئيسي مالئمة في المدارس ذات التوجه تمن مشاكل في الحصول على تجهيزا

وهدف ذلك إلى . عائالت في دراسة طويلة مدتها سنتان) 7(وقد اشتملت العينة على 
إلقاء الضوء بعمق على طول هذه الفترة على وكيفية حل المسائل القديمة وبروز 

مرات على مدى سنتين ) 4(واستخدم الباحثون المقابالت . المسائل أو القضايا الجديدة
. وقد دعوا للمشاركة في التثقيف عن المشروع. ر ستة شهوروكان بينهم فواصل بمقدا

أظهرت النتائج أن الطريقة المنهجية قد تمكن من توضيح ما يحدث في عينة تمثيلية 
وهذا سيؤكد اختيار دراسات مستندة إلى بيانات نوعية ألن ذلك  ،في المناطق الخمسة

  .أكبر                   ًسيعطي للدراسة عمقا 

أنها تناولت حاجة الطلبة ذوي العسر القرائي إلى يالحظ من الدراسات السابقة 
وباإلضافة بين المدرسة والمنزل للحصول على المهارات األساسية في القراءة،  التكامل

اشتراك واتفقت هذه الدراسات على فاعلية . إلى االستعداد القرائي لطلبة المرحلة االبتدائية
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ذلك وعالوة على . دة المنزلية ألطفالهماألهالي ذوي الصعوبات القرائية في تقديم المساع
فإن أغلب الدراسات التي تناولت دور األهالي كانت من الدراسات األجنبية مما يعطي 

ً دافع  ا إلجراء دراسة تختبر فعالية برنامج إكساب أمهات األطفال ذوي الصعوبات    
نائهن، وذلك القرائية المهارات األساسية في القراءة لتنمية المهارات القرائية لدى أب

  .الخاصة بأولياء أمور الطلبة ذوي الصعوبات القرائية ةبسبب قلة البرامج التدريبي

  : أهداف الدراسة وأسئلتها
لمهارات ذوي الصعوبات القرائية االستياء من عدم امتالكهن تبدي أمهات األطفال 

 تساعدهن على تخطي تلك الصعوبات، ومن عدم وجود برامج موجهة لتلك األمهات
من قبل وزارة التربية والتعليم على الرغم من أن األهداف الرئيسة لوزارة التربية 

ً                       وبناء  على ذلك الحظ الباحثان . والتعليم هو إبراز دور التكامل بين المدرسة والمنزل     
أن اكتساب األمهات مهارات للتعامل مع أطفالهن ذوي الصعوبات القرائية سوف 

لذا فإنه ال بد من برنامج موجه ألمهات . مع أطفالهنيحسن من قدراتهن على التعامل 
األطفال ذوي الصعوبات القرائية إلكسابهن هذه المهارات لتنمية مهارات أبنائهم 
القرائية، يمكن تطبيقها في المنزل، لتحسين التفاعل بين األم والطفل ألن الطفل يقضي 

  : ة التاليةمعظم أوقاته في المنزل، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئل

ما أثر البرنامج التدريبي المقترح في إكساب أمهات األطفال ذوي الصعوبات  
  القرائية مهارات تنمية القراءة لدى أبنائهن؟

هل يختلف مستوى اكتساب األمهات للمهارات القرائية باختالف المستوى  
 .التعليمي؟

  : أهمية الدراسة ومربراتها
وذلك بتوفير ، مديرية التربية الخاصة هدافأمساندة في أهمية الدراسة  تتمثل
 التدريبيبناء البرنامج تم  حيث ؛مساندة لمنهاج التربية والتعليم وأساليبوطرق  مهارات

  .تحقيقها المنهاجإلى التي يسعى  األهدافبناء على 

ً فنظر  كونها من المتطلبات ، علمها عند دخول المدرسةت ةوضرورالقراءة  ألهميةا    
عاف الض وجود عدد كبير من الطالب بوبسب، يتقنها أنيجب على الطالب  التياألساسية 
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المصادر، وقلة غرف ، محددة مهاراتو أساليبباستخدام  إالالقراءة   يستطيعونال الذين
حيث  ؛في المنزل األمستخدمها ت أنيمكن  ةتدريبي أساليب إيجادكان ال بد من العمل على 

ً أبنائهم، علم مشكالت غير قادرين على التغلب على  األهل  أكثرتعرف ابنها  األم بأن ا           
 أسسوعلى ، على جوانب القوة والضعف لدى طفلها األمما تعرفت  ، وإذامن غيرها

  .ابنها مساعدةعلى  األقدرعلمية ستكون 

ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في تصميم برنامج تدريبي إلكساب أمهات 
وقد حاولت الدراسة . أبنائهن رات تنمية القراءة لدىاألطفال ذوي الصعوبات القرائية مها

معرفة أثر هذا البرنامج التدريبي المقترح في إكساب هذه المهارات الالزمة لتعليم 
  .أبنائهن

  : التعريفات اإلجرائية
 والنشاطات المعرفية، والمهارات،هو مجموعة من الفعاليات،  :البرنامج التدريبي 

 لتي تعطى لألمهات لتنمية مهارات خاصة في اإلدراكالتدريب المختلفة ا وطرق
  .السمعي والبصري لدى أبنائهن

هي اضطراب يؤدي إلى عيوب صوتية أو إدراكية أو عيوب  :عسر القراءة 
ً صوتية وإدراكية مع  ا، تظهر من خالله بعض األعراض مثل صعوبة قراءة                 

أدى بالتالي وتذكرها وإمكانية تكوين مقاطع من حروف معطاة مما  فالحرو
  .لتدني مستوى التحصيل األكاديمي

الحروف بعد التعرف عليها وفهمها، ثم  هي القدرة على نطق :مهارة القراءة 
بين الكلمات، واستنتاج معناها ونقدها والقدرة  تحليلها والمقارنة بينها، والربط

  .على نقدها والتنبؤ بها

  : حمددات الدراسة
رنامج وعينة الدراسة ومدى تمثيلها ألمهات األطفال تحدد نتائج هذه الدراسة بالب

فيها، ولم يكن هنالك أي فترة  ذوي الصعوبات القرائية وبمدى صدق المقياس المستخدم
  .متابعة للبرنامج بسبب رفض األمهات حضور جلسة المتابعة بسبب الظروف المنزلية
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  الطريقة واإلجراءات
bènäîÇë@òaŠ‡Ûa@Éànª@Z@ @

القرائية اللواتي تم  تاألطفال ذوي الصعوبا راسة من جميع أمهاتتكون مجتمع الد
التابعة لمديرية تربية إربد األولى؛ حيث  تشخيص أبنائهن من جهة رسمية في المدارس

مدرسة إناث تحتوي على غرف مصادر حيث تحتوي هذه ) 13(تتوافر في المديرية 
  ).لطالب وطالبة(ا   أم ) 240(المدارس على 

، من ذوي الصعوبات القرائية )لطالب وطالبة(ا   أم ) 46(الدراسة من  تكونت عينة
حيث أخذت العينة من أربع مدارس  ،موزعين على الصفوف الثالثة األساسية األولى

تابعة لمديرية تربية إربد األولى وبطريقة عشوائية، وقد اختيرت األمهات بطريقة 
  .يوضح ذلك) 1(طوعية، والجدول رقم 

  زيع أفراد عينة الدراسة حسب المدارستو )1(جدول 

  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة  المدرسة

  11  _  حديقة تونس

  12  -  رقية بنت الرسول

  _  13  المطلع األساسية

  _  10  خوله بنت األزور

  23  23  المجموع

  : أدوات الدراسة
أمهات األطفال أداة لقياس مدى امتالك  ألغراض هذه الدراسة، قام الباحثان بإعداد

. القرائيةذوي الصعوبات القرائية المهارات القرائية، وبرنامج تدريبي إلكسابهن المهارات 
  .وفيما يلي عرض إلجراءات بناء أدوات الدراسة

@üëc@ @ @@ZÚýnßa@ô‡ß@‘bîÔß@òîöa‹ÔÛa@paŠbè¾a@òîöa‹ÔÛa@pbiìÈ—Ûa@ðëˆ@ÞbÐ þa@pbèßcN@ @

امتالك أمهات أطفال الصعوبات القرائية  قام الباحثان بإعداد مقياس لتحديد مدى
  :                         ً     المهارات القرائية اعتماد ا على

االطالع على االختبارات والبطاريات التشخيصية التي لها عالقة بأهداف  - 1
سالم وآخرون، (المقياس الحالي، مثل اختبار تشخيصي لصعوبات القراءة 
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ي ، وبطارية تشخيص صعوبات اإلدراك البصري لدى أطفال ذو)2003
، اختبار تحصيلي في صعوبات القراءة )2003السيد، (صعوبات التعلم 

  ).2005عميرة، (

 ساالطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بالمقايي - 2
  .الخاصة بالصعوبات القرائية

صياغة فقرات المقياس في صورتها األولية حيث روعي فيها البساطة  - 3
، تم عرضها )2(فقرة انظر ملحق رقم ) 39(والوضوح، وبلغ عدد الفقرات 

على عدد من أعضاء هيئة التدريس في قسم علم النفس اإلرشادي، وقسم 
اليرموك، األردنية، عمان العربية (المناهج والتدريس في الجامعات التالية 

  .ضمن التخصصات المختلفة لغايات التحكيم) للدراسات العليا، آل البيت

  : صدق املقياس
قق من صدق األداة من خالل عرضها على لجنة من المحكمين بلغ عددهم تم التح

ً محكم ) 18( ا من المختصين وذوي الخبرة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك    
والجامعة األردنية وجامعة آل البيت وجامعة عمان العربية للدراسات العليا انظر 

كمين، تم إجراء تعديل وهو ، وفي ضوء آراء واقتراحات لجنة المح)4(ملحق رقم 
، 31، 36، 37، 38، 39(في الفقرات التالية ) أعطي(لتصبح ) أعط(استبدال كلمة 

حسب الحاجة، (، وتم تغيير التدريج من ثالثي )15، 16، 17، 18، 19، 20، 30
    ً                                     ً                              مطلق ا ألنني ال أعرف أو ال امتلك القدرة، مطلق ا ألنني ال أتمكن من توفير الوقت 

خماسي المقياس بشكله األولي، ليصبح المقياس ) 2(انظر ملحق رقم ) اسبةوالظروف المن
) 5(فقرة انظر ملحق رقم . حذف أي ولم يتم)     ً مطلق ا ،    ً نادر ا ،     ً أحيان ا ،    ً غالب ا ،    ً دائم ا(التدريج 

  .بشكله النهائي

  : ثبات املقياس
ن مبغرض التحقق من ثبات أداة الدراسة، تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونة 

ومدرسة مدرسة حفصة (ا لذوي الصعوبات القرائية من مديرية تربية إربد الثانية   أم ) 44(
، من خارج عينة الدراسة بفارق زمني أسبوعين )ضاحية الحسين األساسية المختلطة

على مجالي الدراسة ) test – retest(وحساب معامل االرتباط بين التطبيقين بطريقة 
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والمقياس ككل، كما تم حساب الثبات بطريقة التجزئة ) اإلدراك البصري والسمعي(
ً ألفا أيض  خالنصفية على التطبيق الثاني، وطريقة كرونبا   .يوضح ذلك) 2(ا، جدول        

  معامالت الثبات ألداة الدراسة على عينة استطالعية )2(جدول 

  المجال
  معامل الثبات

)Alpha( 
  معامل الثبات التجزئة النصفية

)Guttman Split-half(  
  معامل االرتباط بين التطبيقين

  )ثبات اإلعادة(

  93.0  0.81  0.91  اإلدراك البصري
  94.0  0.83  0.91  اإلدراك السمعي
  95.0  0.79  0.94  األداة ككل

كرونباخ أن معامل الثبات لمجال اإلدراك البصري بطريقة ) 2(يظهر من الجدول 
وأن ، )0.81(قد بلغ  النصفية زئةالتجبطريقة  الثبات، وأن معامل )0.91(قد بلغ  ألفا

، وأن معامل الثبات )0.91(ألفا قد بلغ  السمعي بطريقة كرونباخ للمجال الثباتمعامل 
معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لألداة  ، وأن)0.83(قد بلغ  النصفيةبطريقة التجزئة 

وقد بلغ  ،)0.79(، وأن معامل التجزئة النصفية لألداة ككل بلغ )0.94(ككل بلغ 
ولإلدراك ) 93.0(لإلدراك البصري ) ثبات اإلعادة(معامل االرتباط بين التطبيقين 

، وهي معامالت عالية وتدل على درجة ثبات )95.0(ولألداة ككل ) 94.0(السمعي 
  .مقبولة ألغراض تطبيق أداة الدراسة الحالية

  : طريقة التصحيح
الخماسي لتقدير ) ليكرت(سلم  أعطي لكل فقرة من فقرات المقياس وزن مدرج وفق

 ،    ً نادر ا ،     ً أحيان ا ،    ً غالب ا ،    ً دائم ا(مدى امتالك أمهات األطفال ذوي الصعوبات القرائية 
، وعليه فإن األم إذا أجابت عن )1, 2, 3, 4, 5(ا على الترتيب           وتمثل رقمي )     ً مطلق ا

ً جميع فقرات المقياس دائم  وبالتالي فإن العالمة  ،درجات على كل درجة 5ا تأخذ                       
  .195الكلية للمقياس ستكون 

 )5 -  4 ،4 -  3 ،3 -  2 ،2 -  1(قام الباحثان بتوزيع فئات سلم ليكرت فئات وهي 
 1.33ثم تم تقسيم فئات األمهات على ثالثة مستويات بحيث يكون طول مدى المستوى 

  : على النحو اآلتي

  .منخفض                  ٍ    فما دون مستوى متدن  أو  2.33متوسط حسابي . 1
  .مستوى متوسط 3.67 - 2.34متوسط حسابي . 2
ٍ فما فوق مستوى عال  3.67متوسط حسابي . 3                 .  
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@îãbqĆ@ @ @@b@ZíŠ‡nÛa@wßbãÛa@Z@ @

إلكساب أمهات األطفال ذوي الصعوبات القرائية المهارات تم بناء برنامج تدريبي 
  :                ً     القرائية استناد ا إلى

التعلم وصعوبات القراءة  االطالع على البرامج الخاصة المتعلقة بصعوبات - 1
حيث تكون من خمس وحدات تبدأ بتعليم صوت ) 1999المكاحلة، (مثل 

وتكون عدد من االختبارات،  )2005عميرة، (الحروف وينتهي بقراءة الفقرة 
  .    ً نشاط ا 39حيث تكون من ) 2003سالم وآخرون، (

 على القراءة للطالب ذوي الصعوبات االطالع على طرق وأساليب التدريب - 2
التعلمية والتعرف على البرامج التي يمكن أن تساعد على تنمية القدرات 
القرائية، وقد تكون لدى الباحثة تصور واضح حول التوجه الحديث لتدريب 
أمهات الطالب ذوي الصعوبات القرائية الذي يركز على اإلدراك البصري 

  .واإلدراك السمعي

  : خطوات بناء الربنامج
حتى تتمكن األم من ) خطوات منظمة ومتسلسلة(كل إجرائي تم إعداد البرنامج بش

ّ               تطبيقه بعد تدريبها عليه، وتكو ن البرنامج من  جلسة تم تطبيقها لمدة شهر ) 12(                            
ا، ومدة كل جلسة ساعة ونصف موزعة حسب المراحل                         ونصف بواقع جلستين أسبوعي 

  : اآلتية

  .مرحلة تطبيق االختبار القبلي :المرحلة األولى

  .مرحلة تطبيق البرنامج بجميع جلساته :الثانية المرحلة

  .مرحلة تطبيق االختبار البعدي: المرحلة الثالثة

  ): الصدق(حتكيم الربنامج 
وقبل وضع البرنامج في شكله النهائي، تم عرضه على عدد من المحكمين 
والمتخصصين في مجال التربية الخاصة، وطرق تدريس القراءة، والمناهج وعلم 

جامعة (تخصصين في غرف المصادر، موزعين على الجامعات األردنية النفس وم
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) عمان العربية للدراسات العليا، الجامعة األردنية، جامعة اليرموك، وجامعة آل البيت
  : وطلب من لجنة التحكيم التحقق مما يأتي) 6(انظر ملحق 

  .ارتباط أهداف البرنامج بموضوع الدراسة •

  .ضوحهامدى دقة الصياغة اللغوية وو •

  .حسب ارتباطه بالمحتوى جمدى مناسبة التسلسل الوارد في البرنام •

  .مدى وضوح وترتيب وتنظيم البرنامج •

  .أية اقتراحات أخرى •

  : إجراءات الدراسة
قام الباحثان ببناء مقياس الدراسة وبرنامج الدراسة والتأكد من صدقهما وثبات 

اد العينة، بعد أن تم تحديد األماكن المقياس ومن ثم تم توزيع المقياس القبلي على أفر
التي تتواجد فيها أمهات األطفال ذوي الصعوبات القرائية في غرف مصادر أبنائهن 
في مديرية تربية إربد األولى وكان الباحثان يوضحان ألفراد الدراسة الهدف من 
ت الدراسة وكيفية اإلجابة عن فقرات المقياس، وقاما بتوضيح بعض الفقرات التي كان

وبعد ذلك تم تطبيق البرنامج على األمهات وتطبيق المقياس . تسأل عنها األمهات
  .SPSS Version ofالبعدي، ثم فرغت البيانات وحللت باستخدام برنامج 

  : نتائج الدراسة ومناقشتها
ولإلجابة عن سؤالي الدراسة، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ً الضابطة والتجريبية وتبع  ي والبعدي للمجموعتينالمعيارية للقياس القبل ا لمتغير المستوى                       
يوضح ذلك، كما تم تطبيق تحليل التباين الثنائي المصاحب ) 3(العلمي، جدول 

)two-Way ANCOVA ( للمقياس الكلي تبع ً ا لمتغيري المجموعة والمؤهل العلمي                 
) MANCOVA(دد يوضح ذلك، وتطبيق تحليل التباين المصاحب المتع) 4(الجدول 

ً لمستوى االكتساب لمجاالت اإلدراك البصري واإلدراك السمعي تبع  ا لمتغيري المؤهل                                                      
  .يوضح ذلك) 5(العلمي والمجموعة، جدول 
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  )3(جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموع الكلي لإلدراك البصري واإلدراك 
ا لمتغير المستوى التعليمي             ً التجريبية تبع السمعي وللمقياس الكلي للمجموعتين الضابطة و

  على القياس القبلي والبعدي

 االختبار

المجموعة

  البعدي  القلبي

  المجموع الكلي  اإلدراك السمعي  اإلدراك البصري  المجموع الكلي  اإلدراك السمعي  اإلدراك البصري

المستوى

التعليمي

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 يالحساب

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

  ثانوي

دون فما

  0.63  2.03  0.62  2.15  0.74  1.92  0.72  1.74  0.71  1.72  0.76  1.76  الضابطة

  1.05  3.75  1.28  3.72  0.86  3.78  0.38  1.51  0.56  1.54  0.30  1.49  التجريبية

أكثر من

  ثانوي

  0.65  2.17  0.72  2.21  0.66  2.13  1.05  2.29  0.98  2.15  1.51  2.41  الضابطة

  0.72  3.79  0.75  3.69  0.73  3.88  0.29  1.65  0.33  1.46  0.40  1.82  التجريبية

المقياس

  الكلي

 0.92  3.83 1.04  3.71 0.86  3.95  0.91  2.00  0.86  1.93  1.00  2.07  الضابطة

 0.80  2.28 0.73  2.27 0.96  2.30  0.40  1.63  0.47  1.47  0.42  1.79  التجريبية

أن المتوسطات الحسابية للمجموعتين الضابطة والتجريبية ) 5(يظهر من الجدول 
ً لمجالي اإلدراك البصري والسمعي والمقياس الكلي تبع  ا لمتغير المستوى التعليمي                                               

متقاربة بينما يوجد فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على المقياس 
البعدي لمجال اإلدراك البصري واإلدراك السمعي والمقياس الكلي، وللكشف عن 

) 6، 7(الداللة اإلحصائية لهذه الفروق تم تطبيق تحليل التباين المصاحب، والجدوالن 
  .يوضحان ذلك

  )4(جدول 

  للكشف عن الفروق في ) Two-Way ANCOVA(يل التباين الثنائي نتائج تحل
                                     ً                                    القياس البعدي على المقياس الكلي تبع ا لمتغيري المجموعة والمستوى التعليمي

  المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  F قيمة
الداللة 
  اإلحصائية

 0.00 72.63 37.21 1 37.21  المجموعة
 0.66 0.18 0.09 1 0.09 المؤهل العلمي
 0.00 10.36 5.31 1 5.31 )المصاحب للمقياس الكلي(القياس القبلي 

 0.78 0.07 0.03 1 0.03  التفاعل
    410.51 21.05 الخطأ

    45 58.62  المجموع المصحح
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ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة               ًأن هناك فروقا ) 6(يظهر من جدول 
)α=0.05 (موعة للمقياس الكلي، حيث بلغت قيمة على متغير المجF )72.63 .(

الذي يبين المتوسطات ) 5(الرجوع إلى جدول  ولمعرفة ألي مجموعة كانت الفروق تم
والتجريبية للقياس البعدي، حيث  الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين الضابطة

ج التدريبي المقترح في تبين أن الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي تلقت البرنام
  .اكتساب أمهات األطفال ذوي الصعوبات القرائية مهارات تنمية القراءة لدى أبنائهن

المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة  ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية على متغير
)F) (0.18 ( وهي قيمة غير دالة إحصائي                         ا، وظهرت فروق ذات داللة إحصائية على

تبين أن الفروق كانت ) 5(وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية جدول  القياس القبلي
  .لصالح المجموعة الضابطة

للكشف عن الفروق في ) MANCOVA(نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد 
ً تبع  على القياس البعدي) اإلدراك السمعي والبصري(مجالي  ا لمتغير المجموعة والمؤهل   

  .ا          ً لقبلي مصاحب العلمي عندما يكون القياس ا

  )5(جدول 

للكشف عن الفروق في مجالي  )MANCOVA(نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد 
ا لمتغير المجموعة والمؤهل العلمي          ً البعدي تبع  على القياس) اإلدراك السمعي والبصري(

 ا                             ً عندما يكون القياس القبلي مصاحب 

مجاالت القياس   المصدر
  البعدي

  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
  F قيمة المربعات

  الداللة
اإلحصائية

  wilks'lambda=0.34قيمة (المجموعة 
  )0.00=بداللة إحصائية 

االكتساب مستوى
 0.00 75.40  39.19 1 39.19 بصري

االكتسابمستوى
 0.00 38.67 28.35 1 28.35  سمعي

 0.84قيمة(المؤهل العلمي 
wilks'lambda=  

  )0.03=بداللة إحصائية 

االكتساب مستوى
 0.16 1.99 1.03 1 1.03 بصري

االكتساب مستوى
 0.85 0.03 0.02 1 0.02 سمعي

) المصاحب المقياس الكلي(القياس القبلي 
  قيمة(

wilks'lambda =0.60  
  )0.00=بداللة إحصائية 

االكتساب مستوى
 0.00 22.31 11.60 1 11.60 بصري

االكتسابمستوى
 0.00 7.41 5.43 1 5.43 سمعي

  wilks'lambda=0.99 قيمة(التفاعل 
 )0.86=بداللة إحصائية 

الكتسابا مستوى
 0.72 0.12 0.06 1 0.06 بصري

االكتسابمستوى
 0.96 0.00 0.00 1 0.00 سمعي
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  المصدر
مجاالت القياس 

  البعدي
  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
  F قيمة المربعات

  الداللة
اإلحصائية

  الخطأ

االكتساب مستوى
  75.40 0.52 21.31141 بصري

االكتسابمستوى
  38.67 0.73 30.06441 سمعي

  المجموع المصحح

االكتساب مستوى
    68.11745 بصري

االكتساب مستوى
    59.82345 سمعي

إحصائية عند مستوى الداللة  ذات داللة              ًأن هناك فروقا ) 7(يظهر من الجدول رقم 
)α=0.05 (حيث بلغت قيمة  ،على متغير المجموعةF المجموعة على مجال  لمتغير
وبداللة ) 0.34) (wilks' lambda(وبلغت قيمة  ،)75.40) (اإلدراك البصري(

ولمعرفة ألي مجموعة كانت الفروق في المجالين تم الرجوع إلى ) 0.00(إحصائية 
الذي يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين ) 5(الجدول رقم 

 المجموعةتبين أن الفروق لصالح  ،الضابطة والتجريبية لالختبار القبلي والبعدي للمجالين
األطفال البعدي التي تلقت البرنامج التدريبي المقترح في اكتساب أمهات التجريبية للقياس 

  .ذوي الصعوبات القرائية لمهارات تنمية القراءة لدى أبنائهن

   ً         تبع ا لمتغير ) α  =0.05(عند مستوى الداللة  ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية
وبلغت لمجال ) 1.99) (اإلدراك البصري(لمجال  Fحيث بلغت قيم  ،يالمستوى التعليم

  .ا                         ، وهي قيم غير دالة إحصائي )0.03) (اإلدراك السمعي(

على القياس ) α =0.05(مستوى الداللة  وظهرت فروق ذات داللة إحصائية عند
ولكن كانت الفروق لصالح ) اإلدراك السمعي واإلدراك البصري(القبلي لكال المجالين 
  .المجموعة الضابطة

  

  

  

  

  )1(الشكل رقم 
  )قياس بعدي(التفاعل بين المؤهل العلمي والمجموعة على مستوى االكتساب 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية

قبلي بعدي

ثانوية فما دون
أآثر من ثانوية
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االكتساب يوضح الشكل السابق التفاعل بين المؤهل العلمي والمجموعة على مستوى 
  ).قياس بعدي(

  : نتائجمناقشة ال
ساب هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر البرنامج التدريبي المقترح في إك
وسيتم  ،أمهات أطفال ذوي الصعوبات القرائية مهارات تنمية القراءة لدى أبنائهن

  : مناقشة النتائج باالعتماد على أسئلة الدراسة

Þëþa@ÞaûÛa@ZÀ@Ô¾a@íŠ‡nÛa@wßbãÛa@‹qc@bß@@òîöa‹ÔÛa@pbiìÈ—Ûa@ðëˆ@ÞbÐ þa@pbèßc@lb×g
_åèöbäic@ô‡Û@ñõa‹ÔÛa@òîàäm@paŠbèßN@ @

نتائج الدراسة الحالية فعالية البرنامج التدريبي المقترح في إكساب أمهات أظهرت 
األطفال ذوي الصعوبات القرائية مهارات تنمية القراءة لدى أبنائهن، حيث ظهرت 
الفروق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي التي تلقت التدريب بوساطة 

  .البرنامج المقترح

ى أن البرنامج التدريبي جاء ليلبي احتياجات األمهات، إذ ويعود السبب في ذلك إل
إن معظم األمهات يشعرن بوجود مشكلة لدى أبنائهن، ولمساعدتهن على التعامل مع 
            ً                                                                   أبنائهن، علم ا بأن األمهات أكثر دراية بأبنائهن، إذا ما تعرفت األم على جوانب القوة 

  .ر على مناصرة ابنهاوالضعف لدى طفلها وعلى أسس علمية فإنها ستكون أقد

كما يالحظ أن المجموعة التجريبية حصلت على درجات عالية على القياس 
البعدي، وهذا دليل على تفاعل تلك المجموعة بشكل إيجابي مع المادة التدريبية، وكون 
المادة التدريبية تم إعدادها بصورة منظمة ومدروسة وتتناسب مع أمهات األطفال 

ة، وأن المهارات التي تضمنها البرنامج التدريبي كانت ذات ذوي الصعوبات القرائي
جدوى في إقناع األمهات بأهمية البرنامج، لذلك ظهرت فروق واضحة على القياس 

  .البعدي بالنسبة للمجموعة التجريبية

                                                             َّ           كما يعود السبب في تطور المجموعة التجريبية إلى أن البرنامج أكد  دور البيت 
             ً                                           التعلم استناد ا إلى مبدأ التكامل بين البيت والمدرسة؛ حيث وبخاصة األم في عملية 

   َّ              ً                                                       تضم ن البرنامج فرص ا لتدريب أمهات األطفال ذوي الصعوبات القرائية على مهارات 
قرائية خاصة باإلدراك السمعي والبصري، ألن القدرة على اإلدراك البصري تعد 
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ت هذه العملية ذات أهمية في                              ُ  ُّ                 ضرورية للتعلم األكاديمي، كما ت عد  الكفاءة في مهارا
لذلك كان تفاعل األمهات . التنبؤ بالقدرة على القراءة في الصفوف الثالثة األولى

    ً                                                                    كبير ا، حيث سلط الضوء على مهارتهن ودورهن في التغلب على الصعوبات القرائية 
  .لدى أبنائهن، وبمعنى آخر كان محور التدريب والتعلم هو األم

تدريبات خاصة باإلدراك البصري تقوم بها األمهات وكون البرنامج ركز على 
في المنزل، وتدريبات أخرى تقوم فيها األم تخص اإلدراك السمعي، خاصة في 
                                              ُ  ُّ                             التحليل والتسلسل وتذكر المثيرات السمعية، حيث ت عد  أساسية في تقدم القراءة؛ فإن 

ت المعالجة ذلك جعل من األم محور العملية التدريبية، وأبرز أهميتها في عمليا
للصعوبات القرائية ألبنائهن، لذلك شعر الباحثان بأن األمهات زادت لديهن مسؤولية 
البحث والتقصي واالستماع إلى المعلومات المقدمة، وخاصة في جانب اإلدراك 
السمعي، حيث الحظ الباحثان أن مجال اإلدراك السمعي كان ال يشكل محور اهتمام 

ن الفوائد المرجوة منه، ومدى أهميته في التغلب على لدى األمهات، ألنهن ال يدرك
صعوبات القراءة، وبدا على األمهات نوع من المتعة في التدريب على الجوانب 
السمعية مثل تكرار أو تذكر سلسلة من الكلمات أو المفردات بشكل ترتيبي، كما أن 

ً تفاعل األمهات مع بعض التدريبات كان كبير  ً ا نظر                                       هذه التدريبات من ا لوعيهن بأهمية     
ً جهة، والرغبة في التغلب على مشكالت أبنائهن من جهة أخرى، وظهر ذلك واضح  ا                                                                   

  .في القياس البعدي للمجموعة التي تلقت التدريب

ومن خالل التفاعل مع األمهات في أثناء عملية التدريب، لوحظ أن األمهات بدا 
ن حيث خصائص أبنائهن، عليهن نوع من االستغراب من المعلومات التي تقدم لهن م

وكأن هذه المعلومات ال يعرفها سواهن وفيها نوع من السرية لديهن، حيث لوحظ أن 
ا يبحث في خصائص وعالج هؤالء األطفال،                            ً     األمهات ال يعتقدن أن هناك علم ا خاص 

وهذا ساعد على إقناع األمهات بأهمية التدريب، وزاد من حرص األمهات على متابعة 
فاعل مع جلسات البرنامج، وبالتالي ظهرت نتائج إيجابية على القياس التدريب والت

البعدي، حيث الحظ الباحثان أن األمهات بدأن من الجلسة الثانية يطبقن التدريبات التي 
تلقينها، وشعرن أن هذه التدريبات مفيدة وأن هذه التدريبات ذات جدوى في حل مشكلة 

اء نحو التدريبات التي تلقتها أمهاتهم، وأشارت            ً                     أبنائهن فضال  عن زيادة دافعية األبن
بعض األمهات إلى أن التدريب ساعدهن على تقليل وقت التدريس وتوجيهه نحو 
األهداف الدقيقة والخاصة بالتعلم دون إضاعة للوقت في جوانب عديدة، وهذا ساعد 

لباحثان في تقديم جميع التدريبات التي كانت مخططة ضمن جلسات البرنامج، كما قام ا
بمراعاة الفروق الفردية في درجة تعلم األبناء حول األحرف الهجائية، وهذا زاد من 
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وقد ساعدت المعلمات اللواتي . قناعة األمهات وتفاعلهن مع وحدات البرنامج التدريبي
األمهات وتشجيعهن على تلقي الوحدات التدريبية  يدرسن هؤالء الطلبة في زيادة دافعية

الباحثين وبالتالي زيادة مكاسب التعلم وتطور مستوى األمهات، الذي واالستماع إلى 
                                                          ً       ً  ا في القياس البعدي، وتجدر اإلشارة إلى أن المعلمات لمسن تطور ا ملموس ا        ظهر جلي 

 ج       ً                                                                     ودافعية  أكبر عند األطفال الذين تلقت أمهاتهم جلسات تدريبية أو اشتركوا بالبرنام
  .في نهاية البرنامج

ن بعض النماذج لبطاقات الحروف وأدوات خاصة بالتعلم مثل وقد قدم الباحثا
واألشكال واألقالم، وكانت تقوم بأداء النماذج أو المهام التي يجب على األبناء  ناأللوا

القيام بها كمثال لألمهات على تلك التدريبات، وهذا زاد من متعة التعلم لدى األمهات 
امت بعض األمهات بصناعة وإعداد والتفاعل مع وحدات وجلسات البرنامج، حيث ق

  .ا على النتائج في القياس البعدي                                        قائمة الحروف بأنفسهن، مما أثر ذلك إيجابي 

وقد اتفقت نتائج عدد من الدراسات مع نتائج الدراسة الحالية، حيث أكدت فاعلية 
تعلم تطبيق برنامج مقترح لتنمية مهارات االستعداد للقراءة والكتابة للطفل ذي صعوبات ال

  ).1997(، ودراسة عبد اهللا )2003(، ودراسة جلجل )2002(مثل دراسة برغوث 

ودراسة جدعان ) 2007(كما أظهرت عدد من الدراسات مثل دراسة الحسن 
فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى النظرية السلوكية وقياس فاعليته في تنمية ) 2007(

التعلم الذين تم تدريبهم على هذا  مهارات اإلدراك السمعي لدى الطلبة ذوي صعوبات
  .البرنامج

وقد أشارت عدد من الدراسات إلى فاعلية اختبار جوردن لصعوبات القراءة 
كتابة األحرف األبجدية، وأيام : البصرية والسمعية والكتابة في المهارات التالية

رفين األسبوع، أشهر السنة، النسخ عن اللوح، مطابقة الكلمات المكتوبة، كتابة الح
األول واألخير وأول حرفين وآخر حرفين، واإلمالء، والكتابة لدى طلبة صعوبات 
التعلم، ووجود حساسية سمعية مرتبطة بمهارة المقاطع الصوتية، وتأثير قدرات اللغة 

  ).Gibson et al. , 2003(، ودراسة )2006(على هذه العالقات، مثل دراسة سالم 

التي هدفت إلى تقييم نموذج العجز المؤقت ) Lovino, 2003(وفي دراسة لوفينو 
في القراءة عن طريق فحص أثر الشفافيات الملونة على أداء القراء في أربع 
مجموعات، وذلك لفحص االستيعاب القرائي، وتعرف الكلمات، والسرعة في القراءة 
لديهم، أشارت إلى وجود أثر لعرض الشفافيات الزرقاء، على االستيعاب القرائي، 

                                                  ً                         معدل السرعة في القراءة، بينما لم تظهر الدراسة فروق ا على األداء الفردي للطالب و
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عند زيادة تركيز اللون األحمر، ولم يكن هناك تأثير على أداء الطالب الفردي عند 
زيادة تركيز األلوان، إال أن الطالب الذين ال يعانون من صعوبات في القراءة أظهروا 

  .ملونة    ً                  تحسن ا على الشفافيات ال

واتفقت بعض الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة الحالية حيث أشارت دراسة 
)Fontina, Robin & Rose, 2005; Wright & Mullan, 2006 ( إلى أن برنامج

ا                                                                    ً     الصوت والصورة قد حسن من مهارات المعالجة الصوتية للطلبة وأظهرت إدراك ا كلي 
صوات لدى الوالدين ومدرسي الصف المشاركين، ا لكل التداخالت بالرسوم واأل      إيجابي 

وأن نشاطات التعلم المنزلي لألطفال ليست مرتبطة بأية قدرات أكاديمية لدى األطفال، 
بينما ترتبط بنشاطات التعلم المنزلي بصورة ملحوظة بقطع اإلنشاء لألطفال وعالمات 

  .التهجئة

ïãbrÛa@ÞaûÛa@Z@ÑÜn²@Ýçpbèßþa@lbn×a@ôìnß@bèàÜÛ@ïàîÜÈnÛa@ôìn¾a@Òýn‚bi@òîöa‹ÔÛa@paŠ
_ïàîÜÈnÛa@ôìn¾aë@òÇìàa@μi@ÝÇbÐnÛaëN@ @

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية 
   ً                                                                      تبع ا لمتغير المستوى التعليمي، ويشير ذلك إلى عدم اختالف مستوى إكساب األمهات 

  .وى التعليميللمهارات القرائية باختالف المست

ويعود السبب في ذلك إلى أن البرنامج معد بطريقة سهلة وسلسة ليتناسب مع 
جميع المستويات وجميع الشرائح، وبالتالي فإن المستوى التعليمي لألم لم يؤثر في 
فاعلية البرنامج التدريبي الذي تم تدريب األمهات عليه، كما أن المستوى التعليمي 

لمادة التدريبية، ولكن الباحثان حاوال من خالل تقديم وحدات ربما يؤثر في استيعاب ا
جميع البرنامج التدريبي أن توصل جميع المعلومات والتدريبات بشكل مبسط يسهل على 
تظهر األمهات استيعابه، خاصة أنه يعتمد على الحروف والمقاطع بشكل أساسي، لذلك لم 

نتيجة وقد اتفقت . ر المستوى التعليميفروق بين األمهات على القياس البعدي تعزى لمتغي
، حيث أشارت إلى عدم وجود فروق )2005(هذه الدراسة مع نتيجة دراسة البعيرات 

ذوي الصعوبات (تعزى لمتغير المؤهل العلمي عند أولياء األمور في دمج أبنائهم 
أثير في المدارس العادية، ولم تعمد كثير من الدراسات السابقة إلى دراسة ت) التعلمية

  .المستوى التعليمي على أداء أولياء األمور في البرامج التدريبية المختلفة

                        ً                                                 كما لم تظهر النتائج فروق ا ذات داللة إحصائية تعزى ألثر التفاعل بين المجموعة 
في المجموعة التجريبية من المستويين  والمستوى التعليمي، وهذا يدل على أن األمهات
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امج التدريبي بشكل كبير ومتقارب، حيث قدم الباحثان التعليميين استفدن من البرن
وحدات البرنامج التدريبي بصورة تتفق مع جميع المستويات التعليمية، لذلك لم تظهر 
فروق تعزى ألثر التفاعل بين المجموعة والمستوى التعليمي، كما أن المجموعة 

مؤهل العلمي في                                           ً                الضابطة التي لم تتلق أي تدريب لم تظهر فروق ا بين مستويات ال
، وهذا يعود إلى عدم معرفتهم قدرت األمهات على معالجة الصعوبات القرائية ألبنائهن

تقدم بالنشاطات الالزمة لذلك، وبذلك لم تتغير هذه المعرفة على القياس البعدي ما دام لم 
  .لها مادة تدريبية مهما كانت مستوياتهم التعليمية

  : التوصيات
  : ، يوصي الباحثان بما يليفي ضوء نتائج الدراسة

مختلف إجراء دراسات مشابهة على عينة أكبر، حيث يمكن تعميم نتائجها على  •
  .المدارس التي تتعامل مع هذه الفئة

توظيف جميع التدريبات الواردة في البرنامج المقترح الذي أعده الباحثان في  •
رامج عالجية والتأكيد على وجود ب معالجة ومساعدة ذوي الصعوبات القرائية،

  .لمعالجة عسر القراءة

القيام بدراسات مستقبلية للتحقق من عمومية النتائج التي تم التوصل إليها،  •
  .                                           ً                  والعمل على تطوير البرنامج، بحيث يكون متكامال  في الكتابة واإلمالء

تصميم برامج أخرى يمكن استخدامها في معالجة اإلدراك البصري والسمعي،  •
األمور على تطوير قدرات أبنائهم  ة وذلك لمساعدة أولياءتدريبيباستخدام طرق 
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ABSTRACT 

The purpose of the present study is to investigate the effect of a 
proposed training program for mothers of dyslexic children on their 
acquisition of the necessary reading skills to contribute to their children’s 
reading development. The researchers developed a scale to measure the 
extent to which a voluntary sample of mothers possessed the necessary 
reading skills to help their children improve their reading competencies. 
The objective of the research was to develop a training program aimed at 
providing mothers of dyslexic children the reading practice skills related 
to visual and hearing comprehension to enhance the reading skills of 
their children.  

Participants included 46 mothers of dyslexic children assigned to 
either a control (n=23) or experimental (n=23) groups. Both groups were 
asked to respond to a reading acquisition skills scale before administration 
of the program. The experimental group, and not the control group, was 
exposed to the training program.  
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The training program included 12 training sessions over a period of 
six weeks. The researchers conducted the study procedures themselves 
and interviewed mothers in their children's resource room.  

Results from the two-way and multiple-way analyses of covariance 
tests showed an effect of the program on the experimental group, 
whereas no statistically significant effect was revealed concerning the 
mothers' education level on acquisition of reading skills among the 
experimental group participants.  

Keywords: Training program, dyslexia, reading skills. 

* * *  
 




