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 لص امل

ىدفت الدراسة الحالية إلى تصميم برنامج لمتعميم العالجي، والوقوف عمي مدى فعاليتة في تنمية الوعي 
الفونولوجي ألطفال الصف األول االبتدائي المعرضين لخطر صعوبات التعمم، وتكونت عينة الدراسة من 

مم، بمدرسة السيدة نفيسة االبتدائية، ومدرسة سميمان ( طفاًل من المعرضين لخطر صعوبات التع61)
وىدان االبتدائية، مقسمين إلى مجموعتين متساويتين إحداىما ضابطة واألخري تجريبية، واستخدمت 
الدراسة األدوات التالية: اختبار المصفوفات المتتابعة الممونة )جون رافن(، اختبار المسح النيورولوجي 

ي صعوبات التعمم(: إعداد/ عبدالوىاب محمد كامل، ومقياس الوعي السريع )التعرف عمي ذو 
 الفونولوجي )إعداد الباحث(، وبرنامج التعميم العالجي )إعداد الباحث(.

 وتوصمت الدراسة إلي النتائج التالية:
بين متوسطي رتب درجات المجموعة  0...يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة  -

طريقة التعميم العالجي، والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التجريبية التي درست ب
تحميل  -التقميدية في التطبيق البعدي لمقياس الوعي الفونولوجي  بالنسبة لميارات ) القافية

إضافة -حذف أصوات من الكممة-تحديد الصوت المختمف-دمج األصوات-الجمل والكممات
والوعي الفونولوجي ككل ( لصالح درجات المجموعة -إبدال أصوات في الكممة -أصوات لمكممة 

 التجريبية"
بين متوسطي رتب درجات المجموعة  0...يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة  -

التجريبية التي درست بطريقة التعميم العالجي، والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 
تحميل  -نولوجي بالنسبة لميارات ) القافيةالتقميدية في التطبيق التتبعي لمقياس الوعي الفو 

إضافة -حذف أصوات من الكممة-تحديد الصوت المختمف-دمج األصوات-الجمل والكممات
والوعي الفونولوجي ككل( لصالح درجات المجموعة -إبدال أصوات لمكممة -أصوات لمكممة 

 .التجريبية

 الكلواث املفتاحيت
 التعميم العالجي. -لفونولوجيالوعي ا -المعرضين لخطر صعوبات التعمم
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       The current study aimed to design a program for therapeutic 

education, and to determine the extent of its effectiveness in developing 

phonological awareness for first-grade primary school children who are at 

risk of learning Disabilities, and the study sample consisted of (16) children 

who are at risk of learning Disabilities, in El sayeda Nafisa Elementary 

School and Suleiman Wahdan Primary School, Divided into two equal 

groups, one of which is control and the other is experimental, and the study 

used the following tools: color sequential matrix test (John Raven), rapid 

neurological survey test (identification of people with learning difficulties): 

preparation / Abdel Wahab Mohamed Kamel, and phonological awareness 

scale (prepared by the researcher), And the therapeutic education program 

(prepared by the researcher).                                                 
Results Of The Stady:                                                                                        
The Study revealed the following results:                                                
- There is a statistically significant difference at the significance level of 0.05 

between the mean levels of the degrees of the experimental group that was 

studied a training program for therapeutic education, and the control 

group that was studied in the traditional way in the post application of the 

Phonological awareness scale in relation to the skills of (rhyme - analyzing 

sentences and words - combining sounds - identifying sounds The 

Difference - Delete voices from the word - Add voices to the word - Replace 

voices in the word - Phonological awareness as a whole) in favor of 

experimental group scores                              
- There is a statistically significant difference at the significance level of 0.05 

between the mean levels of the degrees of the experimental group that was 

studied by the training program for therapeutic education, and the control 

group that was studied in the traditional way in the successive application 

of the Phonological awareness scale with regard to (rhyming skills - 

analyzing sentences and words - combining sounds - identifying sounds) 

Different - delete voices from the word - add voices to the word - replace 

voices for the word - and Phonological awareness as a whole) in favor of 

experimental group scores.                                                                                                    
: At risk of Learning Disabilities - Phonological Awareness - 

Therapeutic education.                                                                    
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 هقدهت

تكمن خطورة صعوبات التعمم في كونيا صعوبات خفية، فاألطفال الذين يعانون من صعوبات 
في التعمم يكونون عادة أسوياء، ويحتاجون إلى وجود بيئة تعميمية ودعم دراسي مالئمين، ورعاية 

 فردية مناسبة لمتعامل معيم.

م سموكيات تعد بمثابة واألطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم، أي الذين تصدر عني 
مؤشرات تنبئ بإمكانية تعرضيم الالحق لصعوبات التعمم، شأنيم شأن أقرانيم ذوي صعوبات التعمم، 
يبدون العديد من أوجو القصور في العمميات المعرفية المختمفة، وىو ما أشار البعض إليو عمى أنو 

في تمك السموكيات يعتبر إجراء غاية  سموكيات منبئة بتمك الصعوبات الالحقة،  ومالحظة أوجو القصور
في األىمية ألن من شأنو أن يساعدنا عمى االكتشاف المبكر لمثل ىذه الحاالت، وىو األمر الذي 
يدفعنا حتًما إلى تقديم برامج التدخل المبكر المناسبة ليم، مما يترتب عميو الحد بدرجة كبيرة من تمك 

 (. 666، 1..6صعوبات التعمم )عادل عبداهلل،اآلثار السمبية التي يمكن أن تترتب عمى 
أن ىناك مؤشرات تعتبر منبئات بصعوبات التعمم  Smith,1983 )وىذا ما أشار إليو سميث )

في المرحمة االبتدائية، ومنيا: المعاناة من اضطرابات في تسمية الحروف اليجائية، وتسمية الصور، 
تعميمات، والتمييز الصوتي والتعامل مع األرقام، وبطء وفيم المفردات والجمل، ونسخ الرسوم، واتباع ال

 (.26، 6.61معدل التعمم )في عادل غنايم، 
ويعتبر الصف األول االبتدائي محك أساسي لتشكيل خمفيات متنوعة من الخبرات المغوية، حيث 

التي تحتوي  تعطي ىذه المرحمة األولوية لمطفل لتمقي التعميمات الصوتية الواضحة، وكذلك تتنوع الميام
( كإحدى ميارات الوعي الفونولوجي Rhymeعمى أساسيات اكتساب الوعي الفونولوجي، مثل القافية)

(، أو Blendingالسيمة بالنسبة لمطفل، والتي تساعده في إتقان ميارات أكثر صعوبة مثل المزج )
كتساب ميارات (، لذلك البد من وضع جدول زمني لتحقيق نتائج اSegmentingالتجزئة الصوتية )

 (.Schuele, and Boudreau, 2008, 10الوعي الصوتي ليؤالء األطفال )
وتركز جيود الوقاية عمى االكتشاف المبكر لمحالة، والتدخل المبكر في سبيل إيقاف تطورىا أو 
إبطائيا، وذلك من خالل استخدام بعض مقاييس الفرز والتصفية مثل برنامج فيرجينيا لموعي 

لذي يقوم فيو المعممون باختبار جميع األطفال في صفوف المرحمة االبتدائية وذلك لتحديد الفونولوجي ا
األطفال المعرضين لخطر الفشل في المراحل األولى لمقراءة ) دانيال ىاالىان، جون لويد، جيمس 

 (.46، 2..6كوفمان، مارجريت ويس، واليزابيث مارتنيز،  
اتيجيات تدريس تساعد عمى إدارة انتباه األطفال بما كذلك البد من االىتمام باستخدام استر 

يمكنيم من المشاركة لتييئة موقف التدريس باالستراتيجيات التدريسية المناسبة، حيث أن تقديم 
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استراتيجيات تدريس مثيرة يزيد من تشغيل المخ لممعمومات المقدمة، كما تنمو القدرات والميارات 
 (.646، 6.66نور المصري، العقمية، ومن ثم ينمو التفكير) أ

ومن ىذا المنطمق تيتم الدراسة الحالية بالتحقق من فعالية برنامج لمتعميم العالجي في تنمية 
 الوعي الفونولوجي ألطفال الصف األول االبتدائي المعرضين لخطر صعوبات التعمم.

 هشكلت الدراست:

من المشكالت لمطفل، واالكتشاف  تعد صعوبات التعمم من المشكالت التي قد تترتب عمييا العديد
المبكر ليا، من خالل الكشف عن المعرضين لخطر صعوبات التعمم، والكشف عن القصور في ميارات 
الوعي الفونولوجي، والتدخل المبكر عن طريق برامج تعميم عالجي، تساىم في الحد من معاناة ىذه 

يمكن صياغة مشكمة الدراسة الحالية في الفئة ومن الممكن أن تسيم في الحد من آثارىا السمبية، و 
 السؤالين التاليين:

ما فعالية برنامج لمتعميم العالجي في تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الصف األول االبتدائي  -6
 المعرضين لخطر صعوبات التعمم؟

ما استمرارية برنامج لمتعميم العالجي في تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الصف األول  -6
 دائي المعرضين لخطر صعوبات التعمماالبت

 هدف الدراست:
تيدف الدراسة إلى تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الصف األول االبتدائي المعرضين لخطر      

صعوبات تعمم التعمم من خالل إعداد وتطبيق برنامج تعميم عالجي لتنمية الوعي الفونولوجي ألطفال 
ر صعوبات التعمم، واختبار فعالية البرنامج في تحقيق أىدافو، الصف األول االبتدائي المعرضين لخط

 ومدى استمرار أثره بعد إنتياء البرنامج وخالل فترة المتابعة.
 أهويت الدراست
الٌظريت: أوالً: األهويت  

يمكن أن تسيم نتائج ىذه الدراسة في توفير أساس لدراسات تجريبية الحقة تقترح أساليب  -6
 ناة ىذه الفئة من األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم.مختمفة لمتخفيف من معا

تقدم ىذه الدراسة توصيات حول دور برامج التعميم العالجي في تنمية الوعي الفونولوجي  -6
 ألطفال الصف األول االبتدائي المعرضين لخطر صعوبات التعمم.

ياتيم األكاديمية أن اإلىتمام باألطفال في ىذه المرحمة من شأنو أن يؤثر إيجاًبا عمى ح -2
 المستقبمية.

 توضح أىمية التدخل المبكر لألطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم. -4

 التأكيد عمى أىمية تنمية الوعي الفونولوجي لدى أطفال الروضة والصف األول االبتدائي. -0
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 ثاًيًا: األهويت التطبيقيت:
اء األمور، والمتخصصين وأصحاب يمكن أن تسيم الدراسة الحالية في مساعدة المعممين وأولي -6 

القرار في ىذا الشأن من وضع حمول وبرامج لتنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الصف األول االبتدائي 
 المعرضين لخطر صعوبات التعمم، وذلك لتحسين فرص تعمميم األكاديمي.

ل االبتدائي تسعى الدراسة الحالية إلى إعداد مقياس لموعي الفونولوجي ألطفال الصف األو -6
 المعرضين لخطر صعوبات التعمم.

بناء وتطبيق برنامج لمتعميم العالجي في تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الصف األول االبتدائي -2
 المعرضين لخطر صعوبات التعمم.

تقدم الدراسة الحالية مجموعة من التوصيات التربوية الخاصة بالتعامل مع ىذه الفئة من األطفال -4
 رضين لخطر صعوبات التعمم.المع

 هصطلحاث الدراست
 .Children at Risk of Learning Disabilitiesاألطفال المعرضون لخطر صعوبات التعمم

ويعرف األطفال المعرضون لخطر صعوبات التعمم إجرائًيا بأنيم أولئك األطفال الذين يعانون من       
لمجموعة من المشكالت التي أدت إلى احتمالية  اضطراب واضح في الوعي الفونولوجي نتيجة تعرضيم

تعرضيم لخطر صعوبات التعمم مثل المشكالت النيرولوجية، ووجود تاريخ وراثي لصعوبات التعمم، 
ويحصمون عمى درجات منخفضة عمى مقياس الوعي الفونولوجي إعداد/ الباحث، واختبار المسح 

 مل(.النيرولوجي السريع ) ترجمة وتقنين: عبدالوىاب كا
 First Primary Grade Childrenأطفال الصف األول االبتدائي 

ىم أولئك األطفال الذين يمتحقون بالحمقة األولى من المرحمة االبتدائية، والذين تتراوح أعمارىم       
سنوات، ويقصد بيم في الدراسة الحالية أطفال الصف األول االبتدائي الذين انتيوا من  3 -1من 

 ة.مرحمة الروض
 Phonological Awareness  الفىًىلىجيالىعي 
يعرف إجرائًيا بأنو القدرة عمى إدراك التركيب الصحيح لمكممات والجمل وفيميا، ويشمل الوعي        

دراك وضع تمك الفونيمات عند مزجيا  بتقسيم الجمل إلى كممات والكممات إلى مقاطع ثم إلى فونيمات، وا 
دراك قافية لتكوين كممات ووضعيا في بدا ية ووسط وآخر الكممة وعند حذفيا من الكممات أو إبداليا وا 

الكممات والمقاطع، ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطفل عمى أبعاد مقياس الوعي الفونولوجي 
 إعداد/ الباحث، والدرجة الكمية لممقياس.
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 برًاهج التعلين العالجي:
( لمتعميم العالجي بأنو ذلك النمط من التدخل 602، .6.6يتبنى الباحث تعريف عادل عبداهلل )      

وتمك االستراتيجيات أو التعميم الذي يستخدم في تصويب أو عالج أو تصحيح أوجو القصور في أي 
 من الميارات المختمفة التي قد توجد لدى األطفال.

 األطار الٌظري والدراساث السابقت
 أواًل: املعرضىى خلطر صعىباث التعلن:

تعتبر عممية الكشف عن الصعوبات التعميمية ألطفال المرحمة االبتدائية المبكرة أكثر سيولة من       
مرحمة ماقبل المدرسة، حيث تعتمد إجراءات الكشف عن الصعوبات عمى تحديد ما إذا كان الطفل قادًرا 

مستواه  عمى متطمبات الصف الدراسي بناء عمى ما ىو متوقع ممن ىم في مثل عمره الزمني، أو
الذكائي، أو ممن تمقوا نفس الخبرات السابقة، فال بد لعممية التقييم أن تراعي ما إذا كان الطفل قد أتقن 
الميارات السابقة الضرورية لمنجاح في مرحمة الصف األول االبتدائي )أسامة البطاينة، ومالك 

 (.6.4، 4..6الرشدان، وعبيد السبايمة، وعبدالمجيد الخطاطبة، 
 األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم مفيوم
( بأنيم األطفال الذين تصدر عنيم سموكيات يبدو فييا العديد 4، 6.63تعرفيم )أمينة ىارون،     

من أوجو القصور في العمميات المعرفية المختمفة والتي تعد بمثابة مؤشرات تنبئ بإمكانية تعرضيم 
 الالحق لصعوبات التعمم.

ئك األطفال الذين يبدون قصورًا في واحدة أو أكثر من مياراتيم قبل األكاديمية، وأن كما أنيم أول     
، 6.62ىذا القصور الذي يعانون منو يرجع إلى عوامل نيورولوجية )عادل عبداهلل، ومحمد يحيى، 

26.) 
وية، ويعرفوا بأنيم أولئك األطفال الذين تعرضوا لظروف مثل الفقر، الصعوبات الثقافية والمغ     

والمشاكل العصبية، وعدم كفاية التدريس، والتاريخ العائمي لصعوبات التعمم، وأدت إلى إحتمالية 
 ,.Swanson, E., Vaughn, S., Wanzek, J., Pestscher, Y)تعرضيم لخطر صعوبات التعمم 

Heckert, J., Cavanaugh, C., & Tackett, K., 2011, 2) 
 معرضين لخطر صعوبات التعمم يتسمون بالخصائص األتية:يتضح مما سبق عرضو أن األطفال ال

 ليس لدييم وعي فونولوجي كافي. -
 ال يتقنون الحروف اليجائية. -

 ال يعرفون أو يفيمون اليدف من الكتابة. -

 لدييم ضعف في ميارات المغة الشفيية أو المفظية، ومفرداتيم محدودة. -

 مفيتيم المغوية والثقافية.يمكن أن يكون األطفال في خطر صعوبات التعمم بسبب خ -
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الكشف المبكر عن األطفال الذين ىم في خطر صعوبات التعمم والتدخل السريع لمساعدتيم أمر  -
 ضروري لنجاح العالج.

ومن خالل العرض لمفيوم األطفال المعرضين لصعوبات التعمم يتضح أيًضا أن صعوبات التعمم ال      
ت عديدة تدل عمى إمكانية حدوثيا مستقباًل وتؤكد عمى أنو تحدث فجأة، ولكن األمر يشيد وجود مؤشرا

إذا سارت األمور عمى ذلك النحو، فإنو سيكون من األكثر احتمااًل أن يعاني ىؤالء األطفال مستقباًل من 
 (.62، 3..6صعوبات التعمم )عادل عبداهلل، 

 أهويت الكشف املبكر عي املعرضني خلطر صعىباث التعلن:
 الكشف المبكر عن األطفال المعرضين لصعوبات التعمم لالفتراضات األتية: ترجع أىمية     

أن صعوبات التعمم التي يعاني منيا الطفل تستنفذ جزًءا كبيرًا من طاقاتو العقمية واالنفعالية، وتسبب  - 
لو اضطرابات انفعالية تترك بصماتيا عمى مجمل شخصيتو، فتبدو عميو مظاىر سوء التوافق الشخصي 

 النفعالي واالجتماعي.وا
أن الطفل الذي يعاني من صعوبات التعمم ىو من ذوي الذكاء العادي أو فوق المتوسط، وربما  -

العالي، ومن ثم يكون أكثر وعًيا بنواحي فشمو الدراسي في المدرسة، وىذا الوعي يولد لديو أنواًعا من 
 التوترات النفسية واإلحباطات.

ص وعًيا بالمظاىر أو بالخصائص السموكية التي ترتبط بذوي صعوبات أن المدرس ىو أكثر األشخا -
التعمم من حيث التكرار، واألمد، والدرجة، والمصدر، ولذا فإن المدرسين ىم أكثر العناصر إسيامًا في 

 الكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعمم، والمشاركة في وضع وتنفيذ البرامج العالجية.

ات المينية قدرة عمى تقويم مدى فاعمية البرامج واألنشطة والممارسات أن المدرس ىو أكثر الفئ -
 التربوية.

أن الطبيعة المتباينة أو غير المتجانسة لذوي صعوبات التعمم تدعم اتجاه التشخيص الفردي ليم،  -
وعمى ذلك يكون المدرس أقدر العناصر عمى تحميل السموك الفردي لألطفال )جبريل العريشي، ووفاء 

 (.2 – 64،  6.62د، وعيد عمي، رشا

( أن ىناك مبررات لمتدخل المبكر لألطفال المعرضين لخطر 610، 1..6وقد أشار )عادل عبداهلل،    
 صعوبات التعمم ومن ىذه المبررات:

أن التعمم المبكر من جانب الطفل وىو ما يحدث عمى أثر تعرضو ألحد برامج التدخل المبكر،  -
ستفادة منو، يوفر األساس لمتعمم التالي أو الالحق، فكمما أسرعنا واشتراكو فيو، وتحقيق اال

باستخدام برنامج خاص لمتدخل كمما كان استعداد الطفل أفضل لالستمرار في تعمم ميارات أكثر 
 تعقيًدا، وىذا من شأنو أن يقمل من احتماالت تعرض الطفل لخطر صعوبات تعمم أكاديمية.
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مبكر عمى توفير الدعم الالزم لمطفل واألسرة وىو األمر الذي من المحتمل أن يعمل التدخل ال -
من شأنو أن يسيم بصورة كبيرة في منع الطفل من تطوير مشكالت إضافية تزيد من تعقيد 

 حالتو.

التدخل المبكر يمكن أن يساعد األسرة عمى التكيف لوجود طفل ذو صعوبة تعمم، كما يساعد  -
 لتي تحتاجيا ىذه الفئة.األسرة عمى إيجاد وتوفير الخدمات ا

ومما سبق عرضو نستنتج أن قضية الكشف المبكر عن األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم      
في الروضة والصف األول االبتدائي تشكل أىمية بالغة، إلى حد يمكن معو تقرير أن فعاليات التدخل 

أنماط الصعوبات وتصبح أقل  العالجي تتضاءل إلى حد كبير مع تأخر الكشف عنيم، حيث تتداخل
 قابمية لمتشخيص والعالج، وىذا ما أشارت إليو الدراسات األتية:

( ىدفت إلى تعرف فاعمية برنامج قائم عمى التدريس باستخدام 6.62دراسة أحمد الشوربجي )     
الوعي الفونيمي والصوتي لتحسين القراءة لدى أطفال الصف األول األساسي في سمطنة عمان، 

( طفل، وتم تقسيميم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، وأظيرت .66كونت عينة الدراسة من )وت
نتائج الدراسة فاعمية البرنامج القائم عمى التدريس باستخدام الوعي الفونيمي والصوتي لتحسين القراءة 

 لدى أطفال الصف األول األساسي. 
تدخل مبكر لتنمية ميارتي الوعي الصوتي  ( ىدفت إلى إعداد برنامج6.62ودراسة عمي ريان )     

واإلدراك البصري لدى األطفال المعرضين لخطر صعوبات القراءة والكتابة، وتكونت عينة الدراسة من 
( طفاًل وطفمة، تم تقسيميم إلى مجموعتين، وقد استخدم الباحث مقياس تشخيص صعوبات الوعي 66)

قراءة والكتابة )إعداد / أمين صبري، ومحمود الصوتي لدى األطفال المعرضين لخطر صعوبات ال
(، واألختبار النمائي لإلدراك البصري لألطفال )إعداد / فروستيج 6.62الطنطاوي، وعمي التيامي، 

(، ومقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة )إعداد / 3..6وآخرون( تعريب )مصطفى كامل، 
(، وبرنامج لمتدخل 6433طفال إعداد )إجالل سري، (، واختبار ذكاء األ1..6عبدالعزيز الشخص ، 

المبكر )إعداد / الباحث(، وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعمية برنامج التدخل المبكر المستخدم في 
الدراسة الحالية في تنمية ميارتي الوعي الصوتي واإلدراك البصري لدى األطفال المعرضين لخطر 

 صعوبات القراءة والكتابة.
 ,.Barbosa,T., Miranda, M., Santos,  R) اسة بربوزا، وميراندا، وسانتوس، وبوينو  ودر      

& Bueno,O.,2009) ،التي ىدفت التعرف عمى الفروق في الذاكرة العاممة الصوتية، والوعي الصوتي
الميارات المغوية )معاني الكممات ، النحو ، الخصائص الصوتية( بين األطفال البرازيميين من ذوى 
صعوبات القراءة والعاديين، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود قصور في ىذه الجوانب لدى ذوى 
 صعوبات القراءة مقارنة بالعاديين، وان التدخالت المبكرة تحسنيا مما يؤدى لتحسن الميارات القرائية.
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معرضين لخطر ومن خالل العرض السابق لبعض الدراسات التي تناولت التدخل المبكر لألطفال ال     
 صعوبات التعمم استنتج الباحث مايمي:

أن الكشف المبكر عن األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم يؤثر بشكل إيجابي عمى فعالية  -6
 البرامج المقدمة ليم.

إن الكشف المبكر عن األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم يمكن أن يحد من تفاقم  -6
 المشكمة مستقباًل.

م بالكشف المبكر عن األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم يعرضيم لصعوبات عدم االىتما -2
 الحقة وآثار نفسية تؤثر عمى شخصيتة. 

التدخل المبكر في مرحمة الروضة والصف األول االبتدائي يقمل من صعوبات التعمم في المراحل  -4
 الالحقة.

ر مع تأخر الكشف عن األطفال أكدت الدراسات أن فعالية التدخل العالجي تتضاءل إلى حد كبي -0
 المعرضين لخطر صعوبات التعمم.

 اضطراب الوعي الفونولوجي يعتبر مؤشر من مؤشرات صعوبات التعمم الالحقة. -1

التدريس باستخدام الوعي الفونولوجي يعمل عمى تحسين القراءة لدى أطفال الصف األول  -2
 االبتدائي.

ا: الىعي الفىًىلىجي:
ً
 ثاًي
ل المعرضين لصعوبات التعمم إلى تدريس منظم لمصوتيات بحيث يكون تدريس يحتاج األطفا     

عناصر الصوتيات بشكل مباشر ومنظم، حيث أن األطفال الذين يتعممون نظام الرموز واألصوات لمغة 
 (.212، 6.64يقرؤون أفضل من األطفال الذين لم يتقنوا ىذه الميارة )جانيت ليرنر، وبيفرلي جونز، 

أن ىناك إرتباط وثيق بين  (Yopp,K. & Yopp, H., 2009, 12 )أشار يوب، ويوب وقد        
معالجة أصوات المغة وميارات الوعي الفونولوجي من جية، وبين القدرة عمى القراءة والتيجي لدى 

 األطفال.
 هفهىم الىعي الفىًىلىجي:

ي بأنو القدرة عمى مالحظة ( الوعي الفونولوج211، 6.64تعرف جانيت ليرنر، وبيفرلي جونز)       
األصوات الفردية في الكممات والتفكير حوليا والعمل بيا، ويتضمن القدرة عمى التعرف والتالعب بأجزاء 
أكبر من المغة المحكية مثل الكممات، والمقاطع، والقوافي، والفونيمات، ويركز الوعي الفونولوجي عمى 

 سمع األطفال واستخدام أصوات المغة. 
( الوعي الفونولوجي بأنو " إدراك األصوات المغوية ويشمل 603، 6.64يعرف محمد خصاونة )و       

 ذلك المقاطع الصوتية، ومعالجة البنية الصوتية لمغة الشفيية". 
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دراك 60، 4..6وأشار حمدي الفرماوي )     ( إلى الوعي الفونولوجي بأنو كل ما يتعمق بمعالجة وا 
الفونيمات المفظية، حيث يحاول الطفل أن يشكل ترابطات ما بين الحرف الطفل لألصوات والتمييز بين 

 والصوت أو الحرف المكتوب ونطقو.
( الوعي الفونولوجي بأنو عمميات منظمة في Publishers, J., 2008, 87ويعرف بابميشرز )    

بحيث المخ تعمل عمى تنظيم األصوات المسموعة حسب أشكاليا سواء منفردة أو مقاطع أو جمل 
 يستطيع الطفل معالجتيا ويستخدميا في الكالم أو الكتابة أو األمالء.

 ويتضح مما سبق أن الوعي الفونولوجي يستيدف تحقيق ىدفين أساسين وىما:
األول: تنمية القدرة لدى األطفال عمى مالحظة الفونيمات داخل الكممات، وتنمية القدرة عمى اكتشافيا 

 وتمييزىا.
 & Joseph)لقدرة لدى األطفال عمى الربط بين الحروف وأصواتيا داخل الكممات والثاني: تنمية ا

Patricia,2002, 53) 
 ههاراث وهستىياث الىعي الفىًىلىجي:

أنو لكي  Sinder, 1995, 443- 445؛ وسيندر )624 -623، 3..6ويرى )عادل عبداهلل،      
ى كممات جديدة من خالل تجزئة الكممة إلى يقوم الطفل بما نطمق عميو المعب بالكممات أي الحصول عم

األصوات التي تتألف منيا وضم األصوات، فال بد أن يمر بمستويات الوعي الفونولوجي الخمسة والتي 
 تتمثل في:

 تجزئة الجمل: أي القدرة عمى تقسيم الجمل إلى كممات وتمييز كل منيا. -6
قصد بالتنغيم ارتفاع الصوت وانخفاضو في تمييز الكممات المتشابية في الوزن )التنغيم(: وي -6

 الكالم والذي يتمثل في السجع أو األغاني البسيطة.
تجزئة وضم الفونيمات المستقمة: أي تجزئة الكممات إلى مقاطع أو ضم المقاطع مًعا لتكوين  -2

 كممات.
ويمثل  Onsetتجزئة الكممات إلى مقطعين وضميما مًعا: ويمثل النصف األول بداية الكممة -4

 .Rimeالنصف اآلخر السجع
تجزئة الكممة إلى وحدات صوتية: أي أن الكممة تتألف من أصوات أو فونيمات يمكن تناوليا  -0

 عن طريق التجزئة أو الضم أو إبدال فونيم أو أكثر لمحصول عمى كممات جديدة.
يمر بيا المتعمم وفي ضوء ما سبق فإن الوعي الفونولوجي يتضمن العديد من الميارات التي      

تقان عممية القراءة لدى أطفال الصف األول االبتدائي  وتؤدي ىذه الميارات دورًا كبيرًا في تعمم وا 
 المعرضين لخطر صعوبات التعمم وىذا ما أشارت إليو الدراسات اآلتية:

( ىدفت إلى تعرف فاعمية برنامج مقترح في تنمية الوعي 6.63دراسة ريحاب مصطفى )     
ولوجي لدى تمميذات الصف األول االبتدائي بالمممكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة من الفون
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( تمميذه، قسمت بالتساوي إلى مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية، وقد أظيرت النتائج وجود فروق .0)
ت المجموعة دالة إحصائًيا في اكتساب ميارات الوعي الفونولوجي،  وأظيرت النتائج أيًضا أن تمميذا

 التجريبية قد أظيرن تحسًنا في الوعي الفونولوجي بشكل أفضل من تمميذات المجموعة الضابطة.
( والتي ىدفت إلى تعرف دور ميارات الوعي الفونولوجي في Makhoul, 2017ودراسة ماكويل )     

كممون المغة ( من أطفال الصف األول الذين يت6.1تنمية القراءة العربية لدى عينة مكونة من )
( من القراء الذين يتطورون بشكل طبيعي، والمجموعتين 636( في خطر المغة، و)60العربية، منيم )

تمثالن عدم التجانس في الصف الواحد، وتم استخدام المنيج التجريبي في ىذه الدراسة من خالل 
ير الوعي الفونولوجي بين تطوير برنامج التدريب الفونولوجي، وقد أشارت النتائج إلى إنجازات في تداب

المجموعتين التجريبية والضابطة حيث كانت المجموعة الضابطة قادرة عمى سد الثغرات في ميارات 
الوعي الفونولوجي مع المجموعة التجريبية، وعند دراسة العالقة بين الوعي الفونولوجي وأداء القراءة 

ا كانت ىناك عالقة إيجابية قوية مع المجموعة وجد ارتباط إيجابي معتدل في المجموعة التجريبية، بينم
 الضابطة، وأظيرت المجموعة الضابطة أقل أداء في القراءة بالمقارنة مع المجموعة التجريبية.

 ,.Flauganacoo, E.; Lopez, Lودراسة فمونجنكو، ولوبيز، وتريبمي، ومونتيكو، وزويا  )     

Terribili, C., Montico, M., & Zoia, S., 2015 ىدفت إلى تحسين الوعي الفونولوجي )
وميارات القراءة من خالل الموسيقى لدى ذوي صعوبات القراءة، تكونت عينة الدراسة من مجموعتين 

– 3(طفل، تراوحت أعمارىم ما بين )66( طفل، واألخرى ضابطة وتكونت من )64إحداىما تجريبية )
ولوجي، وميارات القراءة لدى أفراد المجموعة ( سنة، وأظيرت النتائج تحسن ميارات الوعي الفون66

التجريبية مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة، وتؤكد نتائج ىذه الدراسة أن التدريب بأستخدام الموسيقى 
 يساىم في إثراء الوعي الفونولوجي وميارات القراءة لدى ذوي صعوبات القراءة.

فاعمية مدخل الوعي الفونولوجي في تنمية ميارات ( ىدفت إلى بيان أثر 6.64ودراسة خالد زايد )     
التعرف والسرعة في القراءة لدى أطفال الصف األول االبتدائي، وقد أظيرت النتائج فاعمية البرنامج في 

 تنمية ميارات التعرف والسرعة في القراءة لدى أطفال الصف األول اإلبتدائي.
 مي:ومن خالل العرض السابق لتمك الدراسات يتضح ما ي

أن تنمية الوعي الفونولوجي تساعد عمى تنمية الكفاءة المغوية لدى األطفال ذوي صعوبات  -
 تعمم القراءة.

 أن النقص في ميارات الوعى الفونولوجي يؤدى إلى قصور ميارات التواصل لدى األطفال. -

مج أن تدريبات الوعى الفونولوجي تحسن من ميارات المغة التعبيرية، وتزيد من فاعمية برا -
 عالج اضطرابات النطق والكالم.
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 أهويت الىعي الفىًىلىجي ألطفال الصف األول االبتدائي
 تبرز أىمية الوعي الفونولوجي في تعميم القراءة ألطفال الصف األول االبتدائي في النقاط التالية:     
ض يساعد في معالجة الفروق بين األطفال في الصف، حيث أن بعض األطفال لم تمتحق بريا -6

األطفال لظروف اقتصادية، ومن ثم يعمل الوعي الفونولوجي عمى توحيد بداية تعمم القراءة لدى 
 جميع األطفال في الصف الدراسي .

خراج الحروف من مخارجيا الصحيحة.  -6  يمكن الطفل من إجادة النطق، وا 

 ا ثابتًا.يسيل تعمم الحروف األبجدية لألطفال، ألن عدد الحروف محدود كما أن لكل حرف صوتً  -2

يربط بين الرمز المكتوب ونطقو، مما يساعد عمى صحة النطق، وعدم الخمط بين األصوات  -4
 المختمفة.

يتفق مع المنطق، فالطفل يتعمم أصوات الحروف وأشكاليا ثم الكممات، ثم الجمل أي من  -0
 (.06، 3..6البسيط إلى المركب )فتحي يونس، 

مى زيادة انتباه الطفل لكل حرف في الكممة، مما يساعد األطفال عمى تعمم القراءة، ويعمل ع -1
 يتفق مع طبيعة عممية القراءة.

يعمل عمى تعرف األطفال لألصوات مما يمثل تأثيرًا قوًيا في قدرة األطفال عمى تعرف الكممات،  -2
 ويحسن من القدرة اإلمالئية والكتابية لدى األطفال.

 يعجل بتنمية مياراتيم في القراءة يزيد من قدرة المعمم عمى التأثير في األطفال مما -3

 Blevins, W. 2003, 3-4)                                                      .) 

ا: برًاهج التعلين العالجي:
ً
 ثالث

تباينت وتعددت البرامج واألساليب التي صممت لعالج صعوبات التعمم لدى األطفال وفًقا لمجال        
يا، والقائمين عمى تطبيق ىذه البرامج وتنفيذىا، وتعد برامج التعميم العالجي الصعوبات ودرجة حدت

بمثابة النمط الذي يتم إعداده في سبيل التوصل إلى تصحيح أو عالج ألوجو القصور في الميارات 
 (.601،  .6.6األساسية التي يعاني منيا األطفال )عادل عبداهلل، 

ى أن التعميم العالجي يشمل عمل برنامج عالجي في مجال ( إل622، 6.62ويشير عادل العدل )    
 التعمم المدرسي، ويستند إلى أسس عامة حددىا تتمثل في بناء الخطط التربوية الفردية والتي تتضمن:

تحديد األىداف، وأنسب األنشطة، والممارسات واألعمال، لتمك األىداف، وتحقيق الشروط   -6
 تدريبات العالجية متالئمة مع سائر األنشطة.الخاصة بالتعمم، وينبغي أن تكون ال

 العناية الفردية، واالىتمام بالطفل، وزيادة ثقتو بنفسو.  -6

 التركيز عمى السموك وتعديمو في عالج الصعوبة.  -2

 تقديم البرنامج العالجي في صورة واضحة ومشوقة لمطفل.  -4
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 ط جماعي.تنوع أنشطة التعمم العالجي بحيث تتضمن تدريبات حسية حركية في نشا -0

وتعددت طرق تحسين القراءة المستخدمة في تمك البرامج، والتي صممت لغايات معالجة صعوبات       
التعمم لدى األطفال وذلك نظرًا الختالف أنماط صعوبات التعمم ودرجة حدتيا والختالف القائمين عمى 

كل األطفال فما يناسب ىذا تطبيقيا فال يوجد طريقة بعينيا تصمح لمعالجة مشكمة قرائية معينة عند 
الطفل قد ال يناسب غيره، بل قد يحتاج إلى تعديل أو طريقة أخرى، وما يفشل في معالجة مشكمة عند 
ىذا الطفل قد يصمح لمعالجة مشكمة لطفل آخر، لذلك ال يمكن االعتماد عمى طريقة واحدة بل البد من 

عمم المعالج بتطوير نفسو أو إعداد طريقة التنوع من وقت آلخر ومن حالة إلى أخرى، كما يقوم الم
 (.643، 4..6تكون أكثر مالئمة لعالج مشكمة الطفل القرائية )أسامة بطاينة، وآخرون، 

وعادة ما يستخدم البرنامج مع أطفال الصف األول الذين يحتمون مستوى أدنى من أقرانيم في        
ا يميز ىذا البرنامج ىو التعجيل بالتدخل نفس الفصل، ويقدم ليم تعميم فردي مباشر، ومن أىم م

 المبكر خالل الصف األول االبتدائي.
ومن الدراسات التي أشارت إلى فعالية برامج التعميم العالجي في تنمية الوعي الصوتي لألطفال  

 المعرضين لخطر صعوبات التعمم:
مية برنامج تديبي قائم ( ىدفت إلى التعرف عمى فاع6.62دراسة حفصة الفاسي، ومحمود إمام )     

عمى مدخل الوعي الفونولوجي في تحسين ميارات فك الترميز لدى تالميذ الصف الثالث األساسي من 
( تمميًذا تم تقسيميم إلى مجوعتين متكافئتين، 64ذوي صعوبات القراءة، وكانت عينة الدراسة )

يًا بين المجموعة التجريبية تجريبية وضابطة، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائ
والضابطة في جميع أبعاد اختبار الوعي الفونولوجي، واختبار ميارات فك الترميز ما عدا بعد قراءة 

 كممات نص، لصالح المجموعة التجريبية.
( ىدفت الدراسة إلى تعرف فاعمية استراتيجية التعمم 6.62ودراسة منار الطوالبة، ومني الرقاد )     

تحسين ميارات الوعي الفونولوجي وفيم المسموع لدى طمبة الصف الخامس في محافظة النشط في 
( طالبة من طالبات الصف الخامس األساسي، وتم تقسيميم .1مادبا، وكانت عينة الدراسة عددىا )
( طالبة، وقد توصمت نتائج الدراسة .2( طالبة، واألخرى ضابطة).2إلى مجموعتين أحدىما تجريبية )

مية استراتيجية التعمم النشط في تحسين ميارات الوعي الفونولوجي وفيم المسموع لدى عينة إلى فاع
 الدراسة.
( ىدفت (Shamir, A., Korat, O., & Fellah, R., 2012ودراسة شامير، وكورات، وفياله      

المغوية إلى التعرف عمى فاعمية استخدام األنشطو مع الكتب التعميمية اإللكترونية عمى الحصيمة 
( من األطفال .66والوعي الفونولوجي مقارنة بالكتب التعميمية المطبوعة، وتكونت عينة الدراسة من )

( سنوات، تم تقسيميم إلى ثالث 2 –0ذوي صعوبات التعمم تراوحت أعمارىم الزمنية مابين )
لكتب التعميمية مجموعات، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أطفال المجموعة الذين تم التدريس ليم با
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اإللكترونية مع األنشطة المختمفة أظيروا تحسن واضح في الوعي الفونولوجي وزيادة الحصيمة المغوية 
 لدييم بالمقارنة بأطفال المجوعتين األخرتين.

ويتضح من العرض السابق لمدراسات التي استخدمت برامج تعميم عالجي فعالية ىذه البرامج في      
اليتيا في تنمية الوعي الفونولوجي، فقد توصمت نتائج دراسة منار الطوالبة، ومني تحقيق أىدافيا وفع

(  إلى فاعمية استراتيجية التعمم النشط في تحسين ميارات الوعي الفونولوجي، كما أن 6.62الرقاد )
 التدريس لألطفال بالكتب التعميمية اإللكترونية مع األنشطة المختمفة أظيرت تحسن واضح في الوعي

(، Shamir, A., Korat, O., & Fellah, R., 2012)الفونولوجي وزيادة الحصيمة المغوية لدييم 
 والبرامج التدريبية أثبتت فعاليتيا في تنمية الوعي الفونولوجي لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم. 

لحالية قائم عمى وقد استفاد الباحث من تمك الدراسات في إعداد برنامج تعميم عالجي لمدراسة ا       
استراتيجيات التعميم العالجي لتنمية الوعي الصوتي ألطفال الصف األول االبتدائي المعرضين لخطر 

 صعوبات التعمم.
 فروض الداست:

بين متوسطي رتب درجات المجموعة  0...يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة  -
مجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في التجريبية التي درست بطريقة التعميم العالجي، وال

دمج -تحميل الجمل والكممات -التطبيق البعدي لمقياس الوعي الفونولوجي  بالنسبة لميارات ) القافية
إبدال أصوات في -إضافة أصوات لمكممة -حذف أصوات من الكممة-تحديد الصوت المختمف-األصوات
 الح درجات المجموعة التجريبية"والوعي الفونولوجي ككل ( لص-الكممة 

بين متوسطي رتب درجات المجموعة  0...يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة  -
التجريبية التي درست بطريقة التعميم العالجي، والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في 

دمج -تحميل الجمل والكممات -القافية التطبيق التتبعي لمقياس الوعي الفونولوجي بالنسبة لميارات )
إبدال أصوات -إضافة أصوات لمكممة -حذف أصوات من الكممة-تحديد الصوت المختمف-األصوات
 والوعي الفونولوجي ككل( لصالح درجات المجموعة التجريبية -لمكممة 
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 إجراءاث الدراست:
 اواًل: هٌهج الدراست:

نيج التجريبي لمتحقق من فعالية برنامج لمتعميم العالجي استخدم الباحث في ىذه الدراسة الم      
)كمتغير مستقل( في تنمية الوعي الفونولوجي )كمتغير تابع(، واعتمدت الدراسة عمى تصميم تجريبي 
لمجموعتين متكافئتين، األولى )تجريبية(، والثانية )ضابطة(، وبعد فرز العينة طبًقا لمحكات الدراسة تم 

مي لممجموعتين، وبعد انتياء فترة تطبيق البرنامج عمى المجموعة التجريبية، تم تطبيق القياس القب
إجراء القياس البعدي لممجموعتين )التجريبية والضابطة( بغرض معرفة دالالت الفروق بين نتائج 
القياسين القبمي والبعدي بالنسبة لممجموعتين، وبعد مرور شير من انتياء تطبيق البرنامج قام الباحث 

القياس التتبعي عمى أطفال )المجموعتين التجريبية والضابطة( بيدف التحقق من استمرار فعالية ب
 البرنامج.

ا:عيٌت الدراست:
ً
 ثاًي

 وصف العينة األساسية لمدراسة، ومراحل وشروط اختيارىا:

ن لخطر ( طفاًل من أطفال الصف األول االبتدائي المعرضي61تكونت عينة الدراسة النيائية من )       
( سنو، وتم تقسيميم إلى مجموعتين، األولى 2.0-1.60صعوبات التعمم ، وممن تتراوح أعمارىم بين )

( أطفال، وقد اتسمت ىذه العينة بمجموعة من الخصائص 3( أطفال، والثانية ضابطة )3تجريبية )
 ىي:
ف عن األطفال أن يكونوا من أطفال الصف األول االبتدائي، المنتقمين من الروضة، وذلك لمكش -6

المعرضين لخطر صعوبات التعمم، والذين يعانون من قصور في الوعي الفونولوجي، وتقديم 
 برنامج تدخل مبكر ليم قبل تفاقم المشكمة في السنوات الالحقة.

أن ال يكونوا من ذوي اإلعاقة العقمية، أوالحسية، أو ممن يعانون من مشكالت سموكية، أو  -6
 حرمان بيئي.

( عمى اختبار المسح .0-61ن األطفال الذين حصموا عمى درجات ما بين )أن يكونوا م -2
 النيورولوجي السريع.

 أن يكون أطفال العينة من ذوي الذكاء المتوسط أو فوق المتوسط. -4

%( عمى مقياس الوعي الفونولوجي .2أن يكونوا من األطفال الذين حصموا عمى أقل من ) -0
درجة، من المجموع الكمي لدرجات المقياس البالعة  (64المستخدم في الدراسة، وىي أقل من )

 ( درجة.24)

 التكافؤ بني اجملوىعتني التجريبيت والضابطت: 

 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الذكاء -6
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لمتأكد من التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الذكاء قام الباحث باستخدام اختبار     
تني الالبارامتري لداللة الفروق بين متوسطي رتب المجموعتين الضابطة والتجريبية،  ويوضح مان وي

 (.              6ذلك جدول )
 ( 6جدول )                                                            

 ختبار الذكاء( لمفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اU-W-Zقيم)
 انًجًىعت

         

 

 انًتغُز

 (8انضابطت )ٌ=  (8انتجزَبُت )ٌ= 
قًُت 

"U" 

 

قًُت 

"W" 

قًُت 

"Z" 

يستىي 

 يتىسظ انذالنت

 زتبان

يجًىع 

 انزتب

 يتىسظ

 انزتب

يجًىع 

 انزتب

 23 85.8 88 85.8 88 انذكاء
88 

8588 
غُز 

 دانت

إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات المجموعتين  ( إلى عدم وجود فروق دالة6أشارت نتائج جدول )
 الذكاء. إلى تكافؤ المجموعتين فيالتجريبية والضابطة في اختبار الذكاء؛ مما يشير 

 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر -6
ام اختبار مان لمتأكد من التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر قام الباحث باستخد    

ويتني الالبارامتري لداللة الفروق بين متوسطي رتب المجموعتين الضابطة والتجريبية،  ويوضح ذلك 
 (.6جدول )

 ( 6جدول )                                                  
 ( لمفروق بين متوسطي رتب المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر U-W-Zقيم)

 انًجًىعت

         

 

 انًتغُز

 (8انضابطت )ٌ=  (8انتجزَبُت )ٌ= 
قًُت 

"U" 

 

قًُت 

"W" 

قًُت 

"Z" 

يستىي 

 يتىسظ انذالنت

 زتبان

يجًىع 

 انزتب

 يتىسظ

 انزتب

يجًىع 

 انزتب

 28 88 .853 8. ..85 انعًز
88 

-853.. 
غُز 

 دانت

رتب أعمار المجموعتين ( إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي 6أشارت نتائج جدول )
 العمر. إلى تكافؤ المجموعتين فيالتجريبية والضابطة؛ مما يشير 

 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المسح النيورولوجي.  -2
لمتأكد من التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في درجة صعوبات التعمم قام الباحث     

ن ويتني الالبارامتري لداللة الفروق بين متوسطي رتب المجموعتين الضابطة باستخدام اختبار ما
 (.2والتجريبية،  ويوضح ذلك جدول )

 
 



    ئ  المعرضين لخطر صعوبات التعبمفعالية بريامج لبتعبيم العالج  ف  تنمية الوع  الفويولوج  ألطفال الصف األنل االبتدا 
 نليد نهدان ثميد عمارةأ/  -أ.د / عبدالصبور منصور محمد -أ.د/  عادل عبداهلل محمد

 جاهعت بىرسعيد –يت الرتبيت جملت كل                        566(                                       3232– أكتىبر) –(  23العدد )

 ( 2جدول )                                              

 ( لمفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطةU-W-Zقيم)           
 عمى اختبار المسح النيرولوجي                                        

 انًجًىعت

         

 

 انًتغُز

 (8انضابطت )ٌ=  (8انتجزَبُت )ٌ= 
قًُت 

"U" 

 

قًُت 

"W" 

قًُت 

"Z" 

يستىي 

 يتىسظ انذالنت

 زتبان

يجًىع 

 انزتب

 يتىسظ

 انزتب

يجًىع 

 انزتب

صعىباث 

 انتعهى 
85.8 8.5.8 858. .85.8 385.8 

 

8.5.8 

 

-8538. 
غُز 

 دانت

( إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات المجموعتين 2أشارت نتائج جدول )
صعوبات  إلى تكافؤ المجموعتين فيالتجريبية والضابطة في اختبار المسح النيرولوجي؛ مما يشير 

 التعمم.
 نولوجي:  التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الوعي الفو  -4

لمتأكد من التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الوعي الفونولوجي قام الباحث     
باستخدام اختبار مان ويتني الالبارامتري لداللة الفروق بين متوسطي رتب المجموعتين الضابطة 

 (.4والتجريبية،  ويوضح ذلك جدول )
 ( 4جدول )                                          

 ( لمفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطةU-W-Zقيم)
 عمى اختبار الوعي الصوتي بأبعاده                          

 انًجًىعت

         

 

 األبعاد

 (8انضابطت )ٌ=  (8انتجزَبُت )ٌ= 
قًُت 

"U" 

 

قًُت 

"W" 

قًُت 

"Z" 

يستىي 

 يتىسظ انذالنت

 زتبان

جًىع ي

 انزتب

 يتىسظ

 انزتب

يجًىع 

 انزتب

 غُز دانت .8566- 86 38 3. 8 86 8 انقافُت

 غُز دانت 85882- 88 36 88 5.8. 8. 85.8 تحهُم انجًم وانكهًاث 

 غُز دانت ..858- 88 36 8. 85.8 88 5.8. ديج األصىاث 

 دانت غُز .8528- 865.8 38 865.8 8588 5.8.. 8586 تحذَذ انصىث انًختهف 

 غُز دانت 85282- 865.8 385.8 5.8.. 8586 865.8 8588 حذف أصىاث يٍ انكهًت

 غُز دانت 853.2- 8.5.8 385.8 85.8. .858 8.5.8 85.8 إضافت أصىاث نهكهًت 

 غُز دانت 8 88 23 88 85.8 88 85.8 إبذال األصىاث فٍ انكهًت 

 دانت غُز 85638- 86 38 3. 8 86 8 انىعٍ انفىَىنىجٍ ككم 
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( إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات المجموعتين 4أشارت نتائج جدول )
 إلى تكافؤ المجموعتين فيالتجريبية والضابطة في اختبار الوعي الفونولوجي بأبعاده ؛ مما يشير 

 الوعي الفونولوجي.
 

 

(6شكل)                                                     
 التمثيل البيانى لمفروق بين متوسطات درجات أبعاد اختبار الوعي الفونولوجي والدرجة الكمية 

 بين القياس القبمي لممجموعتين التجريبية والضابطة 

 
يتضح من الشكل السابق عدم وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية       

لضابطة فى القياس القبمي عمى اختبار الوعي الفونولوجي بأبعادىا المختمفة، فكانت متوسطات وا
 -( 4.23تحميل الجمل والكممات) –(  6.12 القياس القبمي لممجموعة التجريبية كمايمي: }القافية)

إضافة أصوات  -(2حذف أصوات من الكممة) -(2.62تحديد الصوت المختمف)  -(4دمج األصوات)
(، 66( { والدرجة الكمية الختبار الوعي الفونولوجي )6.62إبدال األصوات في الكممة) -(6.60كممة)لم

(  6.33 والقياس القبمي لممجموعة الضابطة عمى اختبار الوعي الفونولوجي بأبعادىا المختمفة}القافية)
حذف  -(6.33تحديد الصوت المختمف)  -(.4.0دمج األصوات)  -( 4تحميل الجمل والكممات) –

( { 6.62إبدال األصوات في الكممة)  -(6.23إضافة أصوات لمكممة)  -( 2.62أصوات من الكممة)
 (. 66.33والدرجة الكمية الختبار الوعي الفونولوجي ) 
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 أدواث الدراست:
اختبار المسح النيورولوجي السريع )لمتعرف عمى ذوي صعوبات( إعداد/ مارجريت موتي  -6

 (6..6اب كامل )وآخرون، تعريب/ عبدالوى

يعد ىذا المقياس من األدوات سيمة التطبيق حيث أنو وسيمة سريعة لرصد المالحظات       
الموضوعية عن التكامل النيورولوجي في عالقتو بالتعمم، ويتضمن االختبار سمسمة من الميام 

( ميمة 60المختصرة المشتقة من الفحص النيورولوجي لألطفال حيث يشتمل عمى سمسمة مكونة من )
 -التعرف عمى الشكل براحة اليد –التعرف عمى الشكل وتكوينو –مختصرة تقدم لألطفال ىي: ميارة اليد
 -التصويب بإصبع عمى األنف )تناسق اإلصبع-نماذج الصوت-تتبع العين لمسار حركة األشياء

عكس السريع لحركات اليد ال -االستثارة التمقائية المزدوجة لميد والخد -دائرة اإلصبع واإلبيام –األنف( 
الوقوف عمى  -المشي بالترادف )رجل خمف األخرى لمسافة ثالثة أمتار( -مد الذراع واألرجل -المتكررة

 مالحظات سموكية شاذة أي غير منتظمة. -تمييز اليمين واليسار -الوثب -رجل واحدة
جة مرتفعة )كمية( تزيد عن أما عن الدرجة التي نحصل عمييا من االختبار فيي إما أن تكون در       

فأقل( وتشير ىذه  60(، وتوضح بالتالي ارتفاع معاناة الطفل، أو درجة عادية )درجة كمية تساوي .0)
( وتدل عمى وجود احتمال تعرض .0-61الدرجة إلى السواء نيورولوجًيا، فضاًل عن درجة تمتد من )
مك الدرجة، وعادة ما نجد أن االختبارات الطفل الضطراب في المخ أو القشرة المخية يزداد بزيادة ت

الفرعية ال تتضمن أي درجة تقع في حدود الالسواء )درجة مرتفعة(، ولن نكون عمى خطأ إذا ما 
افترضنا أن األطفال الذين يحصمون عمى تمك الدرجة العادية ليس لدييم أي مشكالت نيورولوجية حيث 

مخية، وعموًما فإن الدرجة العادية يمكن أن تؤكد عمى أنيم ليس لدييم أي اضطراب في المخ والقشرة ال
سالمة الطفل النيورولوجية، بينما تشير المرتفعة لمطفل عمى ىذا المقياس إلى ارتفاع االضطراب في 
الخصائص النيورولوجية، وقد قام معد المقياس بتقنينو عمى عينة من أطفال البيئة المصرية فبمغ 

لذلك يتم  6...، وىي قيم دالة عند 13..وبمغ معامل الثبات ، 01..معامل الصدق التالزمي 
 استخدام ىذا االختبار لمتحقق من أن الطفل ليس لديو أي اضطراب في المخ والقشرة المخية. 

 وفى الدراسة الحالية قام الباحث بحساب الثبات ليذا االختبار عن طريق الطرق التالية:
 معامل ألفا كرونباخ:-6

( طفاًل، وكان معامل الثبات 40ث باستخدام طريقة ألفا كرونباخ، وذلك عمى عينة من)قام الباح     
 وىو معامل ثبات مرتفع يمكن الوثوق فيو. )3.2..(بيذه الطريقة 

 أسموب التجزئة النصفية: -6
قام الباحث بحساب ثبات االختبار عمى نفس العينة باستخدام أسموب التجزئة النصفية، وقد بمغ معامل 

(، حيث وجد أن معامل الثبات الكمي لالختبار يساوى 236..رتباط لدرجات نصفى االختبار)اال 
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( بطريقة جتمان، وىو معامل ثبات مرتفع مما .31..( بطريقة سبيرمان/ براون، ويساوى )322..)
 يدل عمى الثبات الكمي الختبار المسح النيورولوجي. 

" تعديل وتقنين/ عماد أحمد حسن عمي Ravenاختبار المصفوفات المتتابعة الممونة ل" -6
(6.61:) 
يعد ىذا االختبار من االختبارات غير المفظية المتحررة من قيود )أثر( الثقافة لقياس الزكاء، فيو       

مجرد مجموعة من الرسوم الزخرفية )التصميمات(، ويتكون من ثالثة أقسام متدرجة الصعوبة ىي )أ، 
( مصفوفة أو تصميم، أحد أجزائو ناقًصا، 21نًدا، ويشمل االختبار )( ب66أب، ب(، ويشمل كل قسم )

( بدائل معطاه، وال يوجد سوى بديل واحد صحيح، 1وعمى الفرد أن يختار الجزء الناقص من بين )
( 21ويعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفرًا لإلجابة الخاطئة، والدرجة الكمية لالختبار ىي )

 درجة.
م في حساب صدق االختبار في صورتو األصمية عدة أساليب منيا: الصدق العاممي، واستخد      

بينية، -الصدق التنبؤي، والصدق التالزمي، وذلك بحساب معامل ارتباط مع كل من مقياس ستانفود
(، وجميعيا 31..، 26..ومقياس وكسمر، واختبار رسم الرجل، وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين)

( بتقنين االختبار عمى عينة من األفراد 6.61، وقام عماد أحمد حسن عمي )6...توى دالة عند مس
( عام، وقد تراوحت معامالت االرتباط بين 13.4-0.0المصريين في الفئات العمرية المختمفة )

االختبار وبعض المقاييس الفرعية لمقياس وكسمر، ومتاىات بورتيوس، ولوحة سيجان، ما بين 
ما تم حساب معامالت االرتباط بين األقسام الفرعية لممقياس وتراوحت بين (، ك06..-63..)
(، وحساب معامالت االرتباط بين األقسام الفرعية لممقياس والدرجة الكمية، وتراوحت 22..-40..)

، وتم حساب ثبات االختبار عمى العينات 6...(، وجميعيا دالة عند مستوى42..-32..بين)
 (، وىي قيمة مقبولة لمثبات.30..لة كودر ريتشاردسون، وقد بمغت قيمتيا )المصرية باستخدام معاد

 وفى الدراسة الحالية قام الباحث بحساب الثبات ليذا االختبار عن طريق الطرق التالية:
 معامل ألفا كرونباخ:-6

بيذه ( طفاًل، وكان معامل الثبات 40قام الباحث باستخدام طريقة ألفا كرونباخ وذلك عمى عينة من)
 وىو معامل ثبات مرتفع يمكن الوثوق فيو. )344..(الطريقة 

 أسموب التجزئة النصفية: -6
قام الباحث بحساب ثبات االختبار عمى نفس العينة باستخدام أسموب التجزئة النصفية، وقد بمغ معامل 

وى ، حيث وجد أن معامل الثبات الكمي لالختبار يسا220..االرتباط لدرجات نصفى االختبار 
( بطريقة جتمان، وىو معامل ثبات مرتفع مما .32..( بطريقة سبيرمان / براون، ويساوى )322..)

 يدل عمى الثبات الكمي الختبار المصفوفات المتتابعة الممونة. 
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 مقياس الوعي الفونولوجي: -2
، ييدف ىذا المقياس إلى التعرف عمى درجة الوعي الفونولوجي لدى أطفال الصف األول االبتدائي

وتحديد األطفال الذين يعانون قصورًا في ميارات الوعي الفونولوجي من أطفال الصف األول االبتدائي 
 المعرضين لخطر صعوبات التعمم.

 وصف المقياس:
يمثل ىذا المقياس عدًدا من الميارات الفرعية التي تمثل جوانب، وأبعاد الوعي الوعي الفونولوجي      

 ، ويضم ىذا المقياس سبعة مستويات لموعي الفونولوجي، وىي:لطفل الصف األول االبتدائي
 ( مفردات..6القافية: وتشمل ) -6
 ( مفردة.60تحميل الجمل والكممات: وتشمل ) -6

 ( مفردة.64دمج األصوات: ويشمل) -2

 ( مفردات..6تحديد الصوت المختمف: ويشمل) -4

 ( مفردات.4حذف أصوات من الكممة: ويشمل ) -0

 ( مفردة.66)إضافة أصوات لمكممة: ويشمل -1

 ( مفردة..6في الكممة: ويشمل) إبدال األصوات -2

 معايير تصحيح المقياس:

يحصل الطفل عمى درجة واحدة إذا أجاب إجابة صحيحة، ويحصل عمى صفر إذا أجاب إجابة   
ذا حصل الطفل عمى أقل من )  24درجة( تقريًبا، من إجمالي ) 64%(، أو أقل من ).2خاطئة، وا 

ة لممقياس، فإن ىذا الطفل يعتبر ممن يعانون قصورًا في ميارات الوعي درجة( الدرجة الكمي
 الفونولوجي.

 الصورة المبدئية لممقياس: 
( مفردة لبعد 66( مفردة موزعة عمى سبعة أبعاد عمى النحو التالى )41يتكون المقياس من)    

( مفردة 66األصوات، و) ( مفردة لبعد دمج63( مفردة لبعد تحميل الجمل والكممات، و)63القافية، و)
( مفردة لبعد إضافة 66( مفردة لبعد حذف أصوات من الكممة ، و)66لبعد تحديد الصوت المختمف، و)

 ( مفردة لبعد إبدال األصوات في الكممة.66أصوات لمكممة،  و)
 الخصائص السيكومترية لمقياس الوعي الفونولوجي فى الدراسة الحالية:    

( طفاًل، وىذه العينة ضمن العينة االستطالعية، حيث تم استبعاد نتائج .4تم تطبيق المقياس عمى)
 األطفال الذين لم يستكمموا اإلجابة عمى المقياس.
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 أواًل: ثبات المقياس:
 ثبات المفردات: ( أ)

، وذلك بطريقة معامل ألفا SPSS(20)تم حساب ثبات مفردات المقياس باستخدام برنامج اإلحصاء     
( طفاًل، وفي .4لمفردات المقياس لدى العينة المكونة من )ن =  Cronbach’s Alphaكرونباخ 

كل مرة يتم حذف درجة إحدى المفردات من الدرجة الكمية لممقياس، وأسفرت تمك الخطوات عن وجود 
 عدد من المفردات غير الثابتة في المقياس، ولذا تم حذف ىذه المفردات.

 (0جدول )                                              
 (.4لدى العينة االستطالعية)ن=  مقياس الوعي الفونولوجيمعامالت ثبات مفردات 

يعايم  انًفزدة

 أنفا

يعايم  انًفزدة 

 أنفا

يعايم  انًفزدة 

 أنفا

يعايم  انًفزدة

 أنفا

يعايم  انًفزدة

 أنفا

يعايم  انًفزدة

 أنفا

. 85888 .8 8588. 2. 85886 .3 85882 88 8588. 88 8588. 

3 8588. .8 
8588. 

28 85882 .2 8588. .8 85888 8. 85888 

2 85886 38 85888 2. 85886 .6 .85882 .. 8588. 88 8588. 

6 85886 3. 85886 28 85882 .. 85888 .3 85883 88 85882 

. 85888 33 85882 28 85886 .8 8588. .2 85883 88 85886 

8 85886 32 8588. 68 8588. .. 85888 .6 85888 8. 85886 

. 85888 36 85882 6. 85886 .8 85882 .. 85886 83 85886 

8 8588. 3. 85888 63 85883 .8 85882 .8 8588. 82 85888 

8 85886 38 85883 62 8588. 88 85882 .. 85888 86 85882 

.8 85888 3. 85886 66 85888 8. 8588. .8 85886 8. 85888 

.. 85883 38 85882 6. 85882 83 85888 .8 8588. 88 85883 

.3 8588. 38 85888 68 8588. 82 85886 88 85882   

.2 8588. 28 85882 6. .85888 86 8588. 8. 85888   

.6 85883 2. 85888 68 85883 8. 8588. 83 8588.   

.. 8588. 23 85888 68 8588. 88 85886 82 85882   

.8 85888 22 85882 .8 85888 8. 85882 86 85883   

.. 85888 26 85886 .. 85888 88 85883 8. 8588.   

 85888يعايم أنفا نهًقُاس بذوٌ حذف أي يفزدة=

يتضح من الجدول السابق أن: معامالت ألفا لكل مفردة عند حذف درجة المفردة من الدرجة       
من معامل ألفا العام لممقياس، أي أن جميع المفردات ثابتة، حيث أن تدخل المفردة الكمية لممقياس أقل 

، 64، 60، 0ال يؤدي إلى خفض معامل الثبات الكمي لممقياس، وذلك باستثناء المفردات ذات األرقام )
(، حيث وجد أن تدخل ىذه المفردات يؤدى إلى خفض 40، 42، 36، 06، .0، 42، .4، 26، 26

ات الكمى لممقياس، واستبعادىا يؤدى إلى رفع معامل الثبات الكمى لممقياس، لذا تم حذف معامل الثب
 (.346..( إلى )341..ىذه المفردات، حيث تراوحت قيم ثبات مفردات المقياس من )

 )ب(الثبات الكمى لممقياس، وذلك باستخدام طريقتين:
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 بطريقة معامل ألفا كرونباخ. -6

 بطريقة التجزئة النصفية. -6

 حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: -6
( بعد .4تم حساب ثبات األبعاد والمقياس ككل بطريقة معامل ألفا كرونباخ لدى العينة الكمية )ن =  

حذف المفردات غير الثابتة، حيث يمثل معامل ألفا متوسط المعامالت الناتجة عن تجزئة المقياس إلى 
مل االرتباط بين أي جزأين من أجزاء المقياس وتتضح أجزاء بطريقة مختمفة، وبذلك فإنو يمثل معا

 (: 1نتائج ىذا التحميل من الجدول التالي رقم )
 ( معامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس الوعي الفونولوجي والدرجة الكمية1جدول )        

 يعايم ثباث أنفا كزوَباخ بعذ انحذف األبعاد انزئُسُت

 ...85 انقافُت

 85828 م وانكهًاثتحهُم انجً

 858.8 ديج األصىاث

 .8588 تحذَذ انصىث انًختهف

 858.8 حذف أصىاث يٍ انكهًت

 858.8 إضافت أصىاث نهكهًت

 85.83 إبذال األصىاث فٍ انكهًت

 85832 انذرجت انكهُت

دراسة ككل واألبعاد الفرعية لدى أفراد عينة ال المقياس( ثبات 1ويتضح من الجدول السابق رقم )     
 الحالية.

 باستخدام التجزئة النصفية: -2
حيث تم حساب معامل الثبات الكمي بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلتي سبيرمان /       

(، رقم)  لتحميل من الجدول التالي براون، وجتمان بعد حذف المفردات غير الثابتة، وتتضح نتائج ىذا ا
( بطريقة سبيرمان / براون، ويساوى 404..مقياس يساوى )حيث وجد أن معامل الثبات الكمي لم

( بطريقة جتمان، وىو معامل ثبات مرتفع مما يدل عمى الثبات الكمي لمقياس الوعي 403..)
 الفونولوجي.

 (2 جدول)                                        
 نصفيةبطريقة التجزئة ال مقياس الوعي الفونولوجيثبات                   
 68عذد أفزاد انعُُت = 86عذد انًفزداث =

يعادنت انثباث بطزَقت سبُزياٌ / بزاوٌ )فٍ حانت 

 858.8تساوٌ انطىل( =

 85833يعايم االرتباط بٍُ انجزأٍَ =

يعايم انثباث بطزَقت سبُزياٌ / بزواٌ )فٍ حانت 

 858.8عذو تساوٌ انطىل(=

يعايم ثباث انتجزئت انُصفُت بطزَقت جتًاٌ 

=858.8 

 يفزدة فٍ انجزء انثاٍَ 63 يفزدة فٍ انجزء األول 63
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 85888يعايم أنفا فٍ انجزء انثاٍَ =  85863يعايم أنفا فٍ انجزء األول =

ويتضح من خالل ما سبق الثبات الكمي لممقياس، وكذلك األبعاد المكونة لمقياس الوعي الفونولوجي  
 لدى العينة االستطالعية الحالية.

 دق المقياس:ثانيًا: ص
 صدق المفردات: ( أ)

تم حساب صدق مفردات مقياس الوعي الفونولوجي عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل 
مفردة )المفردات التي تم اإلبقاء عمييا( والدرجة الكمية لالختبار، وذلك عند حذف درجة المفردة من 

 (التالي 3لممفردات، كما ىو موضح بالجدول ) الدرجة الكمية لممقياس باعتبار أن بقية المفردات محكًا 

 ( 3جدول )                                             
 معامالت صدق مفردات مقياس الوعي الفونولوجي                        

يعايم  انًفزدة

 االرتباط

يعايم  انًفزدة

 االرتباط

يعايم  انًفزدة

 االرتباط

يعايم  انًفزدة

 االرتباط

يعايم  نًفزدةا

 االرتباط

. 85228* .8 85883 6. 852.2* 8. 856.8** .8 8568.** 

3 858.8 38 85622** 63 858.8** 83 85386* .8 85382* 

2 85668** 3. 85688** 62 8386* 82 8568.** 88 85.33** 

6 856..** 33 85.22** 66 856..** 86 852.6* 83 85388* 

8 85688** 32 85...** 6. 85.38** 8. 8538.* 82 85.38** 

. 85683** 36 85666** 68 85388* 88 856..** 86 85888** 

8 85382* 38 85.33** 68 858.3** 8. 85.88** 8. 85283* 

8 85238* 3. 852.2* 68 8568.** 88 858..** 88 85283* 

.8 852.2** 38 85688** .3 852.8* 88 852..* 8. 8568.** 

.. 85.86** 28 8568.** .2 8568.** .8 858.8 88 85.2.** 

.3 8538.* 22 85.38** .6 852..* .. 8 88 85683** 

.2 856.8** 26 85222* .. 85.8.** .3 85.88** 88 85288* 

.6 85828** 2. 85628** .8 85388* .2 85868** 8. 856..** 

.. 85382* 28 8538.* .. 8528.** .6 8538.* 83 85226* 

.8 852..* 2. 85628** .8 856.8** .. 85388* 86 8566.** 

.. 8523.* 28 85688** .8 85..3** .8 852.8* 88 85826** 

.8 85382* 28 8563.** 88 8568.** .. 8526.*   

 (6...(               )**( دالة إحصائيًا عند مستوى )0...)*( دالة إحصائيًا عند مستوى )
( 23االرتباط بالقيم الجدولية لمعامالت االرتباط عند درجات حرية تساوي ) وبمقارنة قيم معامالت     

( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة 3أظيرت النتائج كما ىو موضح بالجدول السابق رقم) 
( 612..والدرجة الكمية لممقياس، وذلك عند حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية لممقياس ما بين )
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، 4، 3، 6( بينما كانت المفردات ذات األرقام )6...(، وجميعيا دالة عند مستوي داللة )240..و)
66 ،60 ،61 ،62 ،63 ،62 ،24 ،21 ،46 ،42 ،41 ،06 ،04 ،01 ،16 ،14 ،10 ،14 ،
(، وباستثناء 0...( دالة عند مستوي داللة )46، .4، 31، 30، 36، 24، 22، 21، 20، 24

( حيث كانت قيميا غير دالة إحصائيًا، لذا ينبغي استبعاد ىذه المفردة 26، .2، 64، 6المفردات رقم)
 من الصورة النيائية لممقياس.
 )ب(الصدق الكمى لممقياس:

 صدق المقارنات الطرفية:-6
حيث تم ترتيب األفراد ترتيًبا تنازلًيا، بحيث تصبح رتبة أكبر درجة األولي، ورتبة أصغر درجة     

%( 62%( من درجات الجزء العموي لتمثل المجموعة العميا، و نسبة)62ل نسبة)األخيرة، ثم تم فص
من درجات الجزء السفمي لتمثل المجموعة الدنيا، وقد تم تحويل الدرجات الخام لعينة األفراد إلى درجات 
مى معيارية ، وتم استخدام اختبار "ت" لحساب داللة الفروق بين المجموعة العميا  والمجموعة الدنيا ع

 -مقياس الوعي الصوتي، وكانت النتائج عمى النحو التالي، كما ىي موضحة بالجدول رقم) (:
 (4جدول)                                               

 المجموعة العميا والدنيا نتائج مقياس "ت" لدراسة الفروق بين متوسطي           

انىسظ  انعذد انًجًىعت

 انحسابٍ

االَحزاف 

 ًعُارٌان

درجاث 

 انحزَت

يستىٌ  قًُت )ث(

 انذالنت

انًجًىعت انعهُا عهً يقُاس 

 انىعٍ انفىَىنىجٍ 

.. 88528 358. 38 ..5368 8588. 

انًجًىعت انذَُا عهً يقُاس 

 انىعٍ انفىَىنىجٍ

.. 2.588 8588 

يا ودرجات ( وجود فرق دال احصائًيا بين متوسطي درجات المجموعة العم4ويتضح من الجدول رقم) 
(، وىذا يشير إلى قدرة 6....المجموعة الدنيا في مقياس الوعي الفونولوجي عند مستوي داللة )

المقياس عمى التمييز بين المرتفعين والمنخفضين في الوعي الصوتي، مما يشير إلى تحقق الصدق 
 الكمي لمقياس الوعي الفونولوجي لدى أطفال العينة المستيدفة بالدراسة.

 االتساق الداخمى:ثالثًا:
 معامل ارتباط كل مفردة مع البعد الخاص بيا:-6

تم حساب معامالت االرتباط بين المفردات التي تم اإلبقاء عمييا، وأبعاد المقياس لدى العينة     
( وىذا ما يسمى بالتجانس أو االتساق الداخمي، كما ىو موضح بالجدول .4االستطالعية )ن= 

 التالي:
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 ( .6جدول )                                            
 معامالت ارتباط المفردات بأبعاد المقياس                              

رقى 

 انًفزدة

 بعذ 

 انقافُت

رقى 

 انًفزدة

 بعذ 

تحهُم 

انجًم 

 وانكهًاث 

رقى 

 انًفزدة

 بعذ

 ديج األصىاث  

رقى 

 انًفزدة

 بعذ 

تحذَذ انصىث 

 انًختهف

. 85668** .2 852.8* 22 858..** 68 85238* 

2 856..** .6 85.88** 26 85268* .3 85683** 

6 856.8** .. 85638** 2. 85288* .2 8568.** 

8 85632** .8 8566.** 28 85288* .6 85.82** 

. 852..* .. 85.82** 2. 85688** .. 85288* 

8 85223* .8 8522.* 28 85686** .8 85.6.** 

8 85..3** 38 852.6* 28 8566.** .. 8528.* 

.8 85222* 3. 85668** 6. 852..* .8 856..** 

.. 85.6.** 33 85.88** 63 85.82** .8 85888** 

.3 852.3* 32 85.88** 62 85..3** 88 85683** 

  36 8562.** 66 8528.**   

  38 85838** 6. 85.3.**   

  3. 85.38** 68 852.3*   

  38 85..2** 68 85.86**   

  28 85...**     

 (6...(               )**( دالة إحصائًيا عند مستوى )0...)*( دالة إحصائًيا عند مستوى )
 ( 66جدول )                                                

 معامالت ارتباط المفردات بأبعاد المقياس                           
رقى 

 انًفزدة

 بعذ 

حذف 

أصىاث يٍ 

 انكهًت

رقى 

 انًفزدة

 بعذ

إضافت 

أصىاث 

 نهكهًت  

رقى 

 انًفزدة

 بعذ

إبذال األصىاث 

 فٍ انكهًت  

8. 8528.* .2 85882** 8. 85...** 

83 85888 .6 85.63** 88 856.6** 

82 856.8** .. 8523.* 8. 85282* 

86 852.8* .8 85288* 88 8588.** 

8. 85688** .. 85228* 88 85.82** 

88 85688** .8 856.6** 88 852.2* 

8. 858.8** .8 85223* 8. 85.88** 

88 8583.** 88 85828** 83 8566.** 

88 856.8** 83 8566.** 86 85883** 

.3 8582.** 82 85.8.** 88 85888** 

  86 85.2.**   

 (6...ا عند مستوى )(               )**( دالة إحصائيً 0...)*( دالة إحصائًيا عند مستوى )
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 ( غيردالو ، وبالتالي سيتم حذفيا.16( أن المفردة رقم)66ويتضح من الجدول السابق رقم ) 
 معامل االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية:-6

كما تم حساب معامل االرتباط بين أبعاد الوعي الفونولوجي، وبين الدرجة الكمية لممقياس كما ىو 
  -(:66التالي رقم ) موضح بالجدول 

 (66جدول )
 معامالت االرتباط بين أبعاد الوعي الفونولوجي والدرجة الكمية لممقياس                    

انقا انبعذ 

 فُت

تحهُم 

انجًم 

 وانكهًاث

ديج 

 األصىاث

تحذَذ 

انصىث 

 انًختهف

حذف 

أصىاث 

 يٍ انكهًت

إضافت 

أصىاث 

 نهكهًت

إبذال 

األصىاث 

 فٍ انكهًت

انذرجت 

نكهُت ا

 نالختبار

 **85883 **.85.3 **8..85 **85822 **85.88 **858.8 **...85 ---- انقافُت

تحهُم 

انجًم 

 وانكهًاث

---- ------ 8588.** 85..8** 85.28** 85..8** 85.38** 85888** 

ديج 

 األصىاث 

---- ------- ------- 85.86** 85.86** 85888** 85828** 85868** 

تحذَذ 

انصىث 

 نًختهفا

---- ------- ------- ------- 85.82** 85...** 85.88** 85888** 

حذف 

أصىاث يٍ 

 انكهًت

---- ------- ------- ------- ----- 858.8** 85.86** 85883** 

إضافت 

أصىاث 

 نهكهًت

---- ------- ------- ------- ---- --- 85.88** 858.3** 

إبذال 

األصىاث 

 فٍ انكهًت

---- ------- ------- ------- ---- ---- ----- 8588.** 

 (6...)**( دال إحصائيا عند مستوى ) 
( بين بعد القافية  6...ويتضح من الجدول السابق وجود ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة )

(، كما وجد 316..والدرجة الكمية لمقياس الوعي الصوتي، حيث بمغ قيمة معامل االرتباط )ر = 
( بين بعد تحميل الجمل والكممات والدرجة الكمية لمقياس، حيث 6...باط دال إحصائًيا عند مستوى )ارت

( بين بعد 6...(، كما وجد ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى )4.3..بمغ قيمة معامل االرتباط )ر=
وجد ارتباط  (، كما444..دمج األصوات والدرجة الكمية لممقياس، حيث بمغ قيمة معامل االرتباط )ر=

( بين بعد تحديد الصوت المختمف والدرجة الكمية لممقياس، حيث بمغ 6...دال إحصائًيا عند مستوى )
( بين بعد حذف 6...(، كما وجد ارتباط دال إحصائيا عند مستوى )333..قيمة معامل االرتباط )ر=
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(، كما وجد 316..)ر= أصوات من الكممة والدرجة الكمية لممقياس، حيث بمغ قيمة معامل االرتباط
( بين بعد إضافة أصوات لمكممة والدرجة الكمية لممقياس، حيث 6...ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى )
(، باإلضافة إلى أنو وجد ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى 466..بمغ قيمة معامل االرتباط )ر=

ياس، حيث بمغ قيمة معامل االرتباط ( بين بعد إبدال األصوات في الكممة والدرجة الكمية لممق6...)
(، ويتضح أيًضا أن قيم معامل االرتباط بين أبعاد المقياس وبعضيا البعض دال إحصائًيا 342..)ر=

 (؛ مما يشير إلي اتساق البناء الداخمي لممقياس.6...عند مستوى)
 الصورة النيائية لممقياس:

( مفردة موزعة عمى 24مفردات المقياس) بعد التحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس، أصبحت 
( مفردة لبعد تحميل الجمل والكممات، 60( مفردات لبعد القافية، و).6سبعة أبعاد عمى النحو التالى )

( مفردات  لبعد 4( مفردات لبعد تحديد الصوت المختمف، و).6( مفردة لبعد دمج األصوات، و)64و)
( مفردات لبعد إبدال .6ضافة أصوات لمكممة،  و)( مفردة لبعد إ66حذف أصوات من الكممة ، و)

 األصوات في الكممة.

 برنامج التعميم العالجي )إعداد/ الباحث(: -4
ترجع أىمية برنامج الدراسة من خالل المرحمة المقدم ليا، وىي الصف األول االبتدائي، فمن       

ن لمباحث أىمية الكشف عن خالل الدراسة النظرية، واإلطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة تبي
األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم، وأن التدخل المبكر يؤدي إلى نتائج إيجابية، ويحد من حدوث 
تمك الصعوبات واآلثار المترتبة عمييا، ويعد البرنامج ميم ألنو يسمط الضوء عمى أىمية تنمية الوعي 

لخطر صعوبات التعمم، ويوضح أىمية استخدام  الفونولوجي ألطفال الصف األول االبتدائي المعرضين
التعميم العالجي في تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الصف األول االبتدائي المعرضين لخطر صعوبات 
التعمم، ويساعد البرنامج المدرسة والمعممين، من خالل محتواه، في التغمب عمى قصور الوعي 

 ي.الفونولوجي لدى أطفال الصف األول االبتدائ
 التخطيط العام لمبرنامج:

 مرت عممية التخطيط لبرنامج الدراسة الحالية بعدد من الخطوات وىي كالتالي:
 تحديد أىداف البرنامج: -6

 والتي تمثمت في تحديد اليدف العام لمبرنامج، واألىداف اإلجرائية لمبرنامج وىي كالتالي:

 اليدف العام لمبرنامج: ( أ)
الوعي الصوتي ألطفال الصف األول االبتدائي المعرضين لخطر ييدف البرنامج إلى تنمية       

 صعوبات التعمم من خالل استخدام برنامج لمتعميم العالجي.
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 األىداف الفرعية لمبرنامج: ( ب)
 أن يقسم الطفل الجممة التي يسمعيا إلى كممات. -

 أن يتعرف الطفل عمى عدد الكممات في الجمل التي يسمعيا. -

 لكممة إلى مقاطع صوتية.أن يستطيع الطفل تقسيم ا -

 أن يستطيع الطفل دمج المقاطع الصوتية لتكوين كممات. -

 أن يتعرف الطفل عمى عدد مقاطع وأصوات الكممة. -

 أن يدرك الطفل القافية -

 أن ينتج الطفل القافية. -

 أن يتعرف الطفل الكممات ذات صوت البداية الواحدة. -

 احدة وتمييز المختمف.أن يتعرف الطفل عمى الكممات ذات صوت البداية الو  -

 أن يتعرف الطفل عمى أصوات الحروف في مواضع مختمفة لمكممة. -

 أن يميز الطفل بين الكممات التي تبدأ أو تنتيي بذات الصوت. -

 أن يستطيع الطفل تجزئة الكممات إلى أصوات. -

 أن يتعرف الطفل دمج األصوات لتكوين كممة. -

 ونطقيا. أن يستطيع الطفل حذف الصوت األول من الكممة -

 أن يستطيع الطفل حذف الصوت األخير من الكممة ونطقيا. -

 أن يستطيع الطفل إضافة صوت إلى بداية الكممة المسموعة ونطقيا. -

 أن يستطيع الطفل إضافة صوت إلى نياية الكممة المسموعة ونطقيا. -

 أن يستطيع الطفل استبدال الصوت األول من الكممة المسموعة، بصوت آخر ونطق الكممة -
 الجديدة.

أن يستطيع الطفل استبدال الصوت األول من الكممة المسموعة، بصوت آخر ونطق الكممة  -
 الجديدة.

 مراحل البرنامج:
تم تقسيم ىذا البرنامج إلى ثالث مراحل تضم كل منيا عدًدا من الجمسات، وتعمل كل جمسة         

 اليدف العام لمبرنامج، وىي كالتالي:عمى تحقيق أىداف معينة، وىذه األىداف كميا تسيم في تحقيق 
(، وتيدف إلى إشاعة روح المودة واأللفة بين 2-6المرحمة التمييدية: وتضم الجمسات من ) -6

الباحث واألطفال، وبين األطفال وبعضيم البعض، باإلضافة إلى تييئة األطفال لمبرنامج، وقد تم 
شاعة جو من األلفة والود، والشعور باألمن و  األطمئنان بين الباحث واألطفال في التعارف، وا 

( فقد تم التمييد لمبرنامج، والتعرف عميو وشرح 2-6الجمسة األولى، أما الجمسات من )
 أىميتو، بطريقة مبسطة ومشوقو تجذب األطفال ألنشطة البرنامج في الجمسات القادمة.
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عمى أنشطة (، وتيدف إلى تدريب األطفال 64-4المرحمة التدريبية: وتضم الجمسات من ) -6
نتاج القافية، وتقسيم الجمل إلى  البرنامج المختمفة، والتي تساعد األطفال عمى إدراك القافية، وا 
كممات، والكممات إلى مقاطع، ودمج المقاطع لتكوين كممات، وتحميل الكممات إلى أصوات، 
ف ودمج األصوات لتكوين كممات، وكذلك عزل أصوات البداية والنياية في الكممات، وحذ

ضافة واستبدال أصوات إلى الكممات ونطقيا، وذلك لتحقيق اليدف من البرنامج وىو تنمية  وا 
 الوعي الفونولوجي ألطفال الصف األول االبتدائي المعرضين لخطر صعوبات التعمم.

(، وتحتوي عمى مجموعة من األنشطة 26-60مرحمة إعادة التدريب: وتشمل الجمسات من ) -2
طفال عمييا بيدف التأكد من استمرار أثر البرنامج بعد إنتيائو، وخالل المختمفة يتم تدريب األ

 فترة المتابعة، وعدم حدوث انتكاسة بعد إنتياء البرنامج.

 صدق البرنامج:

بعد أن قام الباحث بإعداد الصورة األولية لمبرنامج، تم عرضو عمى مجموعة من األساتذة       
النفسية، وعمم النفس التربوي، والمناىج وطرق تدريس  المتخصصين في التربية الخاصة، والصحة

المغة العربية، لمحكم عمى مدى صالحية إجراءات كل نشاط، ومدى تحقيق ىذه اإلجراءات ألىداف كل 
نشاط، وذلك لمتأكد من مدى صالحية البرنامج لمتطبيق، ومناسبة الجمسات لعينة الدراسة، وبعد تحميل 

لصورة األولية لمبرنامج، قام الباحث بتعديل الصورة األولية من البرنامج، آراء السادة المحكمين عمى ا
ومن ثم إعداد الصورة النيائية لمبرنامج بعد التأكد من صدق األنشطة المقدمة بو، ومراعاة جميع 
المالحظات أثناء تنفيذ البرنامج، وقام الباحث بتطبيق بعض جمسات البرنامج في صورتو النيائية عمى 

( أطفال من األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم، وكان اليدف من ىذا 0استطالعية بمغت )عينو 
التطبيق االستطالعي معرفة المعوقات التي من الممكن أن تواجو الباحث عند القيام بالتجربة 

 األساسية، أن يتدرب الباحث عمى طريقة عرض الجمسة، وكيفية حساب زمن كل تدريب. 
 مدة التطبيق:

( أسابيع، وكانت مدة 3( جمسات أسبوعًيا، في )4تم تطبيق البرنامج عمى مدار شيرين، بواقع )    
م/ 6.64( دقيقة، وقد تم تطبيق البرنامج في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 40الجمسة )
 م..6.6

 الفئة المستيدفة من البرنامج:
بتدائي المعرضين لخطر صعوبات التعمم، ويحتاجون إلى يقدم البرنامج ألطفال الصف األول اال        

 ( سنة.2.0-1.60تنمية الوعي الفونولوجي، ويتراوح عمرىم الزمني ما بين )
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 مكان تطبيق البرنامج: 
تم تطبيق البرنامج بمدرسة السيدة نفيسة االبتدائية التابعة إلدارة بحرالبقر التعميمية بمحافظة       

لبرنامج في أماكن مختمفة مثل المكتبة، وحجرة الوسائط المتعددة، وحجرة بورسعيد، وتم تطبيق ا
 األنشطة.

 خطىاث الدراست:
 تم إتباع الخطوات اآلتية في سبيل إنجار ىذه الدراسة:

 تحديد األدوات المستخدمة، والتأكد من صالحيتيا. -
طر صعوبات إعداد مقياس الوعي الفونولوجي ألطفال الصف األول االبتدائي المعرضين لخ -

 التعمم، والتحقق من ثبات وصدق المقياس.

 إعداد األدوات، والخامات الخاصة بالبرنامج والتأكد من صالحيتيا. -

ثم قام الباحث بمساعدة األخصائي النفسي بالمدرسة، ومعممي الفصل، بتطبيق اختبار المسح  -
، Ravenابعة الممونة لالنيورولوجي عمى األطفال لتحديد العينة، ثم اختبار المصفوفات المتت

 ثم مقياس الوعي الفونولوجي إعداد الباحث.
تحديد عينة األطفال من الذين لدييم إحتمالية قصور نيورولوجي، ويتمتعون بذكاء متوسط أو  -

 فوق متوسط، ولدييم قصور في الوعي الفونولوجي.

 قام الباحث بتقسيم األطفال إلى مجموعتين متكافئتين عمى النحو التالي: -

 ( أطفال.3لمجموعة التجريبية: وىي التي تم تطبيق البرنامج عمييا، وتتكون من )ا -

 ( أطفال.3المجموعة الضابطة: وىي التي لم تتعرض لمبرنامج، وتتكون من ) -

قام الباحث بالتحقق من التكافؤ بينيما من حيث المسح النيرولوجي، ومستوى الذكاء، والعمر  -
 الزمني، والوعي الفونولوجي.

 ء القياس القبمي لموعي الفونولوجي لممجموعتين التجريبية والضابطة.إجرا -

جراء دراسة  - تطبيق البرنامج عمى المجموعة التجريبية، وذلك بعد عرضو عمى المحكمين، وا 
 استطالعية لبعض جمساتو، لمتأكد من صالحيتو.

التجريبية  إجراء القياس البعدي لموعي الفونولوجي بعد تطبيق البرنامج عمى المجموعتين -
 والضابطة، لموقوف عمى أثر البرنامج عمى المجموعة التجريبية.

إجراء القياس التتبعي لموعي الصوتي عمى المجموعة التجريبية والضابطة، بعد شير من  -
 تطبيق البرنامج، لمعرفة مدى استمرارية فعالية البرنامج الذي تم تنفيذه.

جراء العمميات اإلحصائية -  المناسبة. تحميل البيانات وا 

 استخالص النتائج وتفسيرىا. -
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 تقديم بعض التوصيات التي نبعت من نتائج الدراسة. -

 تقديم بعض البحوث المقترحة. -

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 
استخدم الباحث بعض األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات واختبار صحة الفروض باستخدام برنامج 

SPSS والتي تمثمت في اآلتي: 
وذلك لدراسة الفروق بين عينتين مستقمتين  Man-Whitney (u)ويتني  -اختبار مان -6

 )تجريبية، وضابطة(.
 ( لحساب داللة الفروق بين الرتب.Zقيمة ) -6

 ًتائج الدراست:

 الفرض األول : 
بين  0...يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ينص الفرض األول عمى أنو : "    

ت المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجيات التعميم العالجي، والمجموعة متوسطي رتب درجا
الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في التطبيق البعدي لمقياس الوعي الفونولوجي  بالنسبة 

حذف أصوات من -تحديد الصوت المختمف-دمج األصوات-تحميل الجمل والكممات -لميارات ) القافية
والوعي الفونولوجي ككل ( لصالح درجات -إبدال أصوات في الكممة -أصوات لمكممة  إضافة-الكممة

 المجموعة التجريبية"
 نتائج الفرض األول ومناقشتيا، وتفسيرىا:  
 لمتحقق من صحة الفرض يتبع الباحث الخطوات التالية: 
تطبيق  عمى المجموعة التجريبية والضابطة قبل الوعي الفونولوجيتطبيق مقياس ميارات  .6

 البرنامج.
 تطبيق البرنامج عمى المجموعة التجريبية لتنمية ميارات الوعي الفونولوجي.  .6
 تطبيق اختبار الوعي الفونولوجي عمى المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج. .2
تعيين متوسط ومجموع رتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى، وذلك  .4

لممجموعات غير المرتبطة، بيدف المقارنة بين   Man-Whitney دام اختبار مان ويتنيباستخ
 رتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة فى القياس البعدي لمقياس الوعي الفونولوجي.

تعيين الفروق بين درجات القياس البعدى لممجموعة التجريبية والضابطة عمى مقياس ميارات  .0
 ، وجاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدول التالي:(Zباستخدام قيمة)الوعي الفونولوجي، 
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 (62جدول )                                            

 بين متوسطي رتب درجات التطبيق البعدي لممجموعة الضابطة والتجريبية الفرق         
 عمى مقياس الوعي الفونولوجي                                   

ات المجموعتين ىناك فرق دال إحصائًيا بين متوسطي رتب درج( أنو 62يتضح من الجدول )    
التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في الدرجة الكمية لمقياس الوعي الفونولوجي لدى 

وعمى ىذا تقبل صحة الفرض كالتالي: أطفال الصف األول االبتدائي المعرضين لخطر صعوبات التعمم، 
المجموعتين التجريبية  ( بين متوسطي رتب درجات6...يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة)

-دمج األصوات-تحميل الجمل والكممات -بالنسبة لميارات ) القافيةالوعي الفونولوجي والضابطة في 
-إبدال أصوات لمكممة -إضافة أصوات لمكممة -حذف أصوات من الكممة-تحديد الصوت المختمف

 ية. والوعي الفونولوجي ككل ( بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريب
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 (6شكل)                                               
 التمثيل البيانى لمفروق بين متوسطات درجات أبعاد مقياس الوعي الفونولوجي والدرجة الكمية

 بين القياس البعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة.
المجموعة التجريبية والضابطة  يتضح من الشكل السابق عدم وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد

 البعدي فى القياس البعدي عمى مقياس الوعي الفونولوجي بأبعادىا المختمفة، فكانت متوسطات القياس 
دمج  -( 23..6تحميل الجمل والكممات) –(  .1.0 لممجموعة التجريبية كمايمي: }القافية)

إضافة أصوات  -(0.20كممة)حذف أصوات من ال -(1.20تحديد الصوت المختمف)  -(4األصوات)
(، 06( { والدرجة الكمية لمقياس الوعي الفونولوجي )0.20إبدال األصوات في الكممة) -(1.33لمكممة)

 2.62 والقياس البعدي  لممجموعة الضابطة عمى اختبار الوعي الفونولوجي بأبعادىا المختمفة}القافية)
حذف  -(2تحديد الصوت المختمف) -(.4.0دمج األصوات )  -( .4.0تحميل الجمل والكممات) –( 

( { 6.60إبدال األصوات في الكممة)  -(6.20إضافة أصوات لمكممة)  -( .2.0أصوات من الكممة)
( لصالح المجموعة التجريبية، وىذا الفارق يعزى  62.02والدرجة الكمية لمقياس الوعي الفونولوجي ) 

ة، مما يدل عمى فعالية البرنامج فى تنمية ميارات إلى تطبيق البرنامج عمى أفراد المجموعة التجريبي
 الوعي الفونولوجي.
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 تفسير نتائج الفرض األول:
تدل نتائج تحميل بيانات ىذا الفرض عمى وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات 

جريبية، المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لموعي الفونولوجي لصالح المجموعة الت
ونظرًا ألنو قد تم التحقق من تكافؤ المجموعتين في الذكاء، والعمر الزمني، والمسح النيورولوجي، 
والوعي الفونولوجي، قبل تطبيق البرنامج، فإن الباحث يرجع ىذه الفروق إلى تأثير برنامج الدراسة 

ي بما يتضمنو من عمى أطفال المجموعة التجريبية التي تعممت باستخدام برنامج تعميم عالج
استراتيجيات، وأنشطة، وتدريبات، وألعاب، وفنيات، وأساليب، وتقويم، ساعدت أفراد المجموعة 
التجريبية عمى االنتباه لمحتوى البرنامج، والتركيز فيو، مما جعل األطفال ينجذبون إلى جمسات 

مستوى ميارات الوعي البرنامج بكل حب ورغبة في التعمم، ساعدت ىؤالء األطفال عمى التحسن في 
 الفونولوجي.

واستمرت رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة دون تحسن في القياس البعدي لموعي 
الفونولوجي، وىو ما كان متوقع حيث كان الباحث يتابع أفراد المجموعة الضابطة في دراستيم العادية 

رق تدريسيم، وذلك داخل فصوليم بحضور بعض الحصص مع معممييم، ومناقشة معممييم في ط
خالل جمسات تطبيق البرنامج عمى أفراد المجموعة التجريبية، وىذا يؤكد فعالية برنامج التعميم 

 العالجي، واألثر اإليجابي لمبرنامج.
واتفقت نتائج ىذا الفرض مع نتائج بعض الدراسات التي اطمع عمييا الباحث، ومنيا دراسة ريحاب 

(، 6.62(، ودراسة منار الطوالبة، ومنى الرقاد )6.62وربجي )(، ودراسة أحمد الش6.63مصطفى )
 (.Makhoul, 2017ودراسة ماكويل )

وُيرجع الباحث نجاح البرنامج إلى فعالية استخدام استراتيجيات التعميم العالجي، ترتكز عمى 
السموك حيث الحواس السمعية، أو البصرية، أو الممسية، أو الحركية،  وتستند أيًضا إلى مفاىيم تعديل 

توفر ىذه اإلستراتيجيات خطوات واضحة ومحددة لكل من الطفل والباحث، ويتم التركيز فييا عمى 
مجموعة من اإلجراءات مثل التعزيز، والمالحظة المباشرة، والتغذية الراجعة، والقياس المتكرر، وتحميل 

ريبية في تنمية ميارات الميات، وقد ساىمت ىذه االستراتيجية في مساعدة أطفال المجموعة التج
الوعي الفونولوجي لدييم وىذا ما دلت عميو الفروق اإلحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في 

 القياس البعدي لموعي الفونولوجي لصالح المجموعة التجريبية.
 الفرض الثاًي: 

بين  0...يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة ينص الفرض الثاني عمى أنو: "  
متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجيات التعميم العالجي، والمجموعة 
الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في التطبيق التتبعي لمقياس الوعي الفونولوجي بالنسبة 
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أصوات من حذف -تحديد الصوت المختمف-دمج األصوات-تحميل الجمل والكممات -لميارات ) القافية
والوعي الفونولوجي ككل( لصالح درجات -إبدال أصوات من الكممة -إضافة أصوات لمكممة -الكممة

 المجموعة التجريبية".
 لمتحقق من صحة الفرض الثاني يتبع الباحث الخطوات التالية:

 متابعة تأثير البرنامج عمى أفراد المجموعة التجريبية لمدة شير عقب االنتياء من البرنامج. .6
تطبيق مقياس الوعي الفونولوجي مرة أخرى عمى أفراد المجموعة التجريبية والضابطة بعد فترة  .6

 المتابعة.

تعيين متوسط ومجموع رتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة فى التطبيق التتبعي وذلك  .2
لممجموعات غير المرتبطة، بيدف المقارنة   Man-Whitney باستخدام اختبار مان ويتني

ن رتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة فى القياس التتبعي لمقياس الوعي بي
 الفونولوجي.

تعيين الفروق بين درجات القياس التتبعي لممجموعة التجريبية والضابطة عمى مقياس الوعي  .4
 ، وجاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدول التالي:(Zالفونولوجي باستخدام قيمة)

 (64جدول )                                   

 بين متوسطي رتب درجات التطبيق التتبعي لممجموعة الضابطة والتجريبية الفرق      
 عمى مقياس الوعي الفونولوجي                                 
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ىناك فرق دال إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات القياس التتبعي ( أن 64يتضح من الجدول )       
س الوعي لممجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في الدرجة الكمية لمقيا

( 6...وعمى ىذا تقبل صحة الفرض كالتالي: يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة)الفونولوجي، 
بالنسبة الوعي الفونولوجي  بين متوسطي رتب  درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس

ذف أصوات من ح-تحديد الصوت المختمف-دمج األصوات-تحميل الجمل والكممات -لميارات ) القافية
والوعي الفونولوجي ككل ( بعد فترة متابعة -إبدال أصوات لمكممة -إضافة أصوات لمكممة -الكممة

 البرنامج لصالح المجموعة التجريبية.

 
 ( 2شكل)                                              

 والدرجة الكمية وجيالوعي الفونولالتمثيل البيانى لمفروق بين متوسطات درجات أبعاد مقياس 
 بين القياس التتبعي لممجموعتين التجريبية والضابطة

يتضح من الشكل السابق وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة      
فى القياس التتبعي عمى مقياس الوعي الفونولوجي بأبعاده المختمفة، فكانت متوسطات القياس التتبعي  

دمج  -( 60..6تحميل الجمل والكممات) –(  2.62 ة التجريبية كمايمي: }القافية)لممجموع
إضافة أصوات  -(1حذف أصوات من الكممة) -(2تحديد الصوت المختمف)  -(4.60األصوات)
({ والدرجة الكمية لمقياس الوعي الفونولوجي 0.62إبدال األصوات في الكممة) -(2.23لمكممة)

ي  لممجموعة الضابطة عمى اختبار الوعي الفونولوجي بأبعاده (، والقياس التتبع06.62)
تحديد  -(4.62دمج األصوات )  -( 4.20تحميل الجمل والكممات) –( 2.60 المختمفة}القافية)
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إبدال  -(6.20إضافة أصوات لمكممة)  -(2.23حذف أصوات من الكممة) -(6.12الصوت المختمف)
( لصالح المجموعة 66.33لمقياس الوعي الفونولوجي ) ({ والدرجة الكمية6األصوات في الكممة) 

التجريبية، وىذا الفارق يعزى إلى تطبيق البرنامج عمى أفراد المجموعة التجريبية، مما يدل عمى 
استمرار أثر البرنامج حتى بعد االنتياء من التطبيق، ومن ثم فعالية البرنامج القائم عمى استراتيجيات 

ة الوعي الفونولوجي ألطفال الصف األول االبتدائي المعرضين لخطر صعوبات التعميم العالجي فى تنمي
 التعمم.

 تفسير نتائج الفرض الثاني:
يتضح من نتائج ىذا الفرض استمرار فعالية البرنامج، وعدم تأثرة بعامل الوقت، وبقاء أثرة، 

رجع الباحث ذلك إلى عند إجراء القياس التتبعي لمعينة التجريبية عمى مقياس الوعي الصوتي، ويُ 
استخدام الباحث لمجموعة من األنشطة التي تتناسب مع أطفال الصف األول االبتدائي المعرضين 
لخطر صعوبات التعمم، وذلك لتدعيم إدراكيم البصري والسمعي بيدف تنمية الوعي الفونولوجي ليم، 

و، والمجسمات، واأللعاب، عن طريق تدريب األطفال باستخدام المكعبات، والصمصال، والصور الممون
 والفديوىات عمى جياز الكمبيوتر.

وكان لمفنيات التي استخدميا الباحث أثر كبير في فعالية البرنامج، حيث واجيت الباحث 
مجموعة من المشكالت مثل قصور في االنتباة، وسوء تنظيم من بعض األطفال، وكذلك فرط حركة، أو 

وكذلك مشكالت في اإلدراك البصري والسمعي لدى بعض األطفال، قصور في الميارات الحركية الدقيقة، 
وتغمب الباحث عمييا بتنوع الفنيات التي تخدم استراتيجيات التعميم العالجي التي يقوم عمييا البرنامج، 
وأيًضا تنوع الفنيات داخل النشاط الواحد، مما كان لو األثر األكبر في جذب انتباه األطفال لألنشطة 

 ي متابعة التدريب، وساعد ذلك عمى تحقيق أىداف البرنامج.والرغبة ف
وقام الباحث بتدريب األطفال باستخدام أدوات ووسائل متنوعة، كانت بمثابة محفزات لألطفال 
وساعداتيم عمى مواصمة التركيز واالنتباه ألنشطة البرنامج، وتدرج الباحث في أنشطة البرنامج من 

طفال إلى مجموعات في بعض التدريبات ونالت تمك الخطوة استحسان السيل لمصعب، وقام بتقسيم األ
األطفال مما جعميم ينجذبون إلى التدريبات، وساعد ذلك عمى تحقيق اليدف من جمسات البرنامج وىو 

 تنمية ميارات الوعي الفونولوجي لدى أطفال المجموعة التجريبية.
ويم أثناء الجمسات أو عقب إنتياء ولعب التقويم دور ميم في إنجاح البرنامج سواء التق

الجمسات حيث ساىم في التعرف عمى نقاط القوة والضعف لدييم في كل جمسة، ومحاولة التغمب عمى 
نقاط الضعف وتنمية نقاط القوة لدى أطفال المجموعة التجريبية، وساعد ذلك كمو في تحقيق اليدف 

 اطفال المجموعة التجريبية. األساسي من البرنامج وىو تنمية الوعي الفونولوجي لدى
وساعدت العوامل سابقة الذكر عمى بقاء أثر البرنامج لدى أطفال المجموعة التجريبية، 
واستمراره طوال ىذه الفترة، ويتوقع الباحث أن يستمر ىذا األثر طوياًل، بينما طرأ تحسن عمى أطفال 
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ياس التتبعي، ويتوقع الباحث أن المجموعة الضابطة، ولكنو تحسن طفيف غير دال إحصائًيا في الق
يكون سبب ىذا التحسن يرجع إلى الخبرات التعميمية التقميدية التي تالقيا ىؤالء األطفال في الفصل 
العادي، أو تعرضيم لمقياس الوعي الفونولوجي أكثر من مرة، ومن خالل متابعة الباحث ألطفال 

التحسن الطفيف ليس بناء عمى تعميم عالجي، المجموعة الضابطة المستمر، فإن الباحث يؤكد أن ىذا 
 أو فنيات وأنشطة مقصودة.

وتتفق العديد من الدراسات السابقة مع نتيجة ىذا الفرض، والتي أشارت إلى استمرار تأثير 
البرنامج، وظير ذلك في القياس التتبعي عمى مقياس الوعي الفونولوجي حيث أشارت النتائج إلى 

بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس التتبعي عمى مقياس الوعي  وجود فروق دالة إحصائًيا
الفونولوجي لصالح المجموعة التجريبية، ومن الدراسات التي أشارت إلى ذلك  دراسة ريحاب مصطفى 

(، ودراسة 6.62(، ودراسة منار الطوالبة، ومنى الرقاد )6.62(، ودراسة أحمد الشوربجي )6.63)
 (.6.62(، ودراسة عمي ريان )6.64(، ودراسة خالد زايد )Makhoul, 2017ماكويل )

 تىصياث الدراست:
 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائج، يقدم الباحث مجموعة من التوصيات كالتالي:

ضرورة إجراء اختبارات ألطفال الصف األول االبتدائي، لمكشف المبكر عن األطفال المعرضين  -6
 التعمم.لخطر صعوبات 

 االىتمام بخمق بيئة تعميمية مثيرة الىتمام األطفال تساعدىم عمى استخدام حواسيم المختمفة. -6

التوسع في إعداد برامج تيدف إلى تنمية الوعي الفونولوجي، وتساعد في تنمية ميارات  -2
 األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم.

ن ومعممات الصف األول االبتدائي، بيدف ضرورة االىتمام بعمل دورات وبرامج تدريبية لمعممي -4
 تدريبيم عمى كيفية تشخيص وعالج األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم.

توجيو المعممين والمعممات إلى ضرورة االىتمام بالفروق الفردية بين األطفال العاديين،  -0
 والمعرضين لخطر صعوبات التعمم.

 البحىث املقرتحت:

 لبرنامج الدراسة يقترح الباحث الموضوعات اآلتية:من خالل التطبيق العممي 
فعالية برنامج إرشادي لخفض بعض المشكالت السموكية ألطفال الصف األول االبتدائي  -6

 المعرضين لخطر صعوبات التعمم.
فعالية برنامج لمتعميم العالجي في تنمية ميارات القراءة والكتابة ألطفال الصف األول االبتدائي  -6

 صعوبات التعمم. المعرضين لخطر
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فعالية برنامج تدريبي في تنمية ميارات الوعي الفونولوجي لعينة من معممين ومعممات الصف  -2
 األول االبتدائي.

 فعالية استخدام التعميم العالجي في تنمية بعض الميارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة. -4
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 املراجع
دريس باستخدام الوعي الفونيمي والفونولوجي (. فاعمية برنامج قائم عمى الت6.62أحمد الشوربجي )

لتحسين القراءة لدى تالميذ الصف األول األساسي في سمطنة عمان. مجمة الدراسات التربوية 
 .66، 2والنفسية، 

أسامة محمد البطاينة، ومالك أحمد الرشدان، وعبيد عبدالكريم السبايمة، وعبدالمجيد محمد الخطاطبة 
 (. عمان: دار الميسرة لمنشر والتوزيع.2النظرية والممارسة( )ط (. صعوبات التعمم )4..6)

أمينة محمد محمد ىارون. فعالية برنامج لمتعميم العالجي قائم عمى االستراتيجيات الذاكراية في تنمية 
البصرية وأثرىا عمى الميارات قبل األكاديمية لدى أطفال الروضة المعرضين  -الذاكرة السمعية

 عمم. رسالة دكتوراة، كمية التربية، جامعة الزقازيق.لخطر صعوبات الت
(. فاعمية استخدام الخرائط الذىنية في تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري 6.66أنور عمي المصري )

 .623 -620،  2، 23لدي طالبات كمية التربية النوعية. مجمة كمية التربية بالمنصورة مصر،
. صعوبات التعمم واإلعاقات البسيطة ذات العالقة " خصائص (6.64جانيت ليرنر، وبيفرلي جونز )

واستراتيجيات تدريس وتوجيات حديثة. ترجمة: سيي محمد ىاشم الحسن. عمان: دار الفكر 
 ناشرون وموزعون.

(. صعوبات التعمم النمائية 6.62جبريل بن حسن العريشي، ووفاء بنت رشاد، وعيد عبدالواحد عمي )
 ن: دار صفاء لمنشر والتوزيع.ومقترحات عالجية. عما

(. فاعمية التدريب عمى ميارات الوعي الصوتي في 6.62حفصة أحمد الفارسي، ومحمود محمد إمام )
تحسين ميارة فك الترميز لدي األطفال من ذوي صعوبات القراءة. مجمة الدراسات النفسية 

 .221 – 260، 6، 66والتربوية، جامعة السمطان قابوس، 
الصوت (. عمان:  –المغة  –النطق  –(. اضطرابات التخاطب ) الكالم 4..6رماوي )حمدي عمي الف

 دار صفاء لمنشر والتوزيع.
(. تأثير استخدام مدخل الوعي الصوتي في تنمية بعض ميارات التعرف 6.64خالد سمير نسيم زايد )

التربية، جامعة عين  والسرعة في القراءة لدي تالميذ الصف األول االبتدائي. رسالة دكتوراة، كمية
 شمس.

(. صعوبات 2..6دانيال ىاالىان، وجون لويد، وجيمس كوفمان، مارجريت ويس، واليزابيث مارتنيز )
التعميم العالجي(. ترجمة: عادل عبداهلل محمد. عمان: دار  -طبيعتيا -التعمم) مفيوميا

 (.1..6الفكر.)الكتاب األصمي منشور،
ة برنامج مقترح لتنمية الوعي الصوتي لدى تمميذات الصف (. فاعمي6.63ريحاب محمد مصطفى )

 ..4 – 62، 641األول االبتدائي بالمممكة العربية السعودية. مجمة القراءة والمعرفة، 
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(. البرامج العالجية لصعوبات التعمم. عمان: دار الميسرة لمنشر والتوزيع 6.61عادل صالح غنايم )
 والطباعة.

. المؤشرات الدالة عمى صعوبات التعمم ألطفال الروضة ) دراسات (1..6عادل عبداهلل محمد )
 تطبيقية(. القاىرة: دار الرشاد.

(. 6(. قصور الميارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة وصعوبات التعمم )ط3..6عادل عبداهلل محمد )
 القاىرة: دار الرشاد.

ي )قضايا ورؤي معاصرة(. الرياض: دار (. صعوبات التعمم والتعميم العالج.6.6عادل عبداهلل محمد )
 الزىراء.

(. الميارات قبل األكاديمية وبعض المتغيرات 6.62عادل عبداهلل محمد، محمد يحيي ناصف )
الديموجرافية لدى فئات متباينة من أطفال الروضة كمنبئات بأىبتم أو استعدادىم لاللتحاق 

-62، 62، 0ال، جامعة اإلسكندرية، بالمدرسة. مجمة الطفولة والتربية، كمية رياض األطف
626. 

(. صعوبات التعمم وأثر التدخل المبكر والدمج التربوي لذوي االحتياجات 6.62عادل محمد العدل )
 الخاصة. القاىرة: دار الكتاب الحديث.

. القاىرة: مكتبة QNST(. اختبار المسح النيورولوجي السريع 6..6عبدالوىاب محمد كامل )
 ة.األنجمو المصري
(. فاعمية برنامج تدخل مبكر لتنمية ميارتي الوعي الصوتي واإلدراك البصري 6.62عمي تيامي ريان )

لدي األطفال المعرضين لخطر صعوبات القراءة والكتابة. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة 
 عين شمس.

انوية. القاىرة: كمية (. استراتيجيات تعميم المغة العربية في المرحمة الث3..6فتحي عمي يونس )
 التربية، جامعة عين شمس.

(. أثر برنامج تدريبي معرفي في تنمية ميارات الوعي الصوتي عمى ميارة 6.64محمد خصاونة )
التمييز السمعي لدى طمبة صعوبات التعمم في منطقة حائل. المجمة التربوية، الكويت، 

63(666 ،)602 – 63.. 
(.  فاعمية استراتيجية التعمم النشط في تحسين ميارات 6.62الرقاد)منار بسام الطوالبة، ومني محمد 

الوعي الصوتي وفيم المسموع لدي طمبة الصف الخامس في محافظة مادبا في األردن. مجمة 
 .644 -662، 634القراءة والمعرفة، مصر، 
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