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 لص ادل

ىدفت الدراسة الحالية إلى تصميم برنامج تدريبي قائم عمي الحواس المتعددة والوقوف عمي مدي 
فعاليتة في تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة، وتكونت عينة 

ثانية من الروضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة ( طفاًل من أطفال المرحمة ال66الدراسة من )
برياض أطفال مدرسة الشييد محمود نبيل، ورياض أطفال مدرسة سميمان وىدان، مقسمين إلى 
مجموعتين متساويتين إحداىما ضابطة واألخري تجريبية، واستخدمت الدراسة األدوات التالية: اختبار 

اختبار المسح النيورولوجي السريع )التعرف عمي ذوي  المصفوفات المتتابعة الممونة ل)جون رافن(،
(، ومقياس الوعي الفونولوجي )إعداد 1006صعوبات التعمم(: إعداد/ عبدالوىاب محمد كامل)

 الباحث(، والبرنامج التدريبي )إعداد الباحث(.

 وتوصمت الدراسة إلي النتائج التالية:

جموعة التجريبية ورتب درجات يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات الم -
 المجموعة الضابطة، في الوعي الفونولوجي بعد تطبيق البرنامج، لصالح المجموعة التجريبية.

ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في الوعي  -
لتتبعي بعد شير الفونولوجي في كل من القياس البعدي بعد انتياء البرنامج مباشرة، والقياس ا

 من انتياء البرنامج.

 الكلواث ادلفتاحٍت
 الحواس المتعددة. -الوعي الفونولوجي -المعرضين لخطر صعوبات القراءة
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       The current study aimed to design a training program based on 

multiple senses and to determine the extent of its effectiveness in 

developing phonological awareness for kindergarten children who are at 

risk of Reading disabilities, and the study sample consisted of (16) children 

from the second stage of kindergarten children who are at risk of Reading 

disabilities in kindergarten of the martyr Mahmoud Nabil School and the 

kindergarten of the Sulaiman Wahdan School, divided into two equal 

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

study used the following tools: the test of color sequential matrices (John 

Raven), the rapid neurological survey test (identification of people with 

learning disabilities): Prepared by / Abdel Wahab Mohamed Kamel(2001), 

and the scale Phonological awareness (researcher preparation), and 

training program                   (researcher preparation) 
 Results Of The Stady:                                                                                         

The Study revealed the following results: 
  -There is a statistically significant difference between the mean scores for 

the experimental group and the ranks for the control group in the 

Phonological awareness after the application of the program, in favor of 

the experimental group.                                

- There is no statistically significant difference between the mean scores of 

the experimental group scores in the Phonological awareness in both the 

telemetry immediately after the end of the program, and the consecutive 

measure one month after the end of the program. 
     

At risk of Reading Disabilities - Phonological Awareness - 

Multiple Senses.                                                                                                                
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 هقدهت
في األساس إلى تعد صعوبة القراءة من أكثر الصعوبات تأثيرًا عمى الطفل وترجع ىذه الصعوبة   

القصور في األدراك أو الوعي الفونولوجي الذي يمكن تحديده بداية من السنة الثانية بالروضة مما 
يجعمو مؤشرًا ليا، كما أن عدم معرفة الحروف اليجائية، أو التمييز بينيما في الصوت يعد مؤشرًا أيًضا 

 لصعوبات القراءة.
ذا كانت القراءة تعد ىي أكثر المشكال   ت التي يمكن أن يواجييا األطفال ذوي صعوبات التعمم وا 

فإن معظم المختصين يعتقدون أن مثل ىذه المشكمة ترتبط بالقصور في الميارات المغوية وخاصة ما 
والذي يعرف كما يرى  Phonological Awarenessيعرف باإلدراك أو الوعي الفونولوجي

أن يفيم أن تدفق الحديث وتسمسمو يمكن أن تتم بأنو قدرة الطفل عمى   Torgesen(2001)تورجيسين
تجزئتو إلى وحدات صوتيو أصغر كالكممات، أو المقاطع، أو الفونيمات، وعمى ىذا األساس يصبح 
الطفل الذي تواجيو صعوبات في تجزئة الكممات إلى مكوناتيا الصوتية سوف تصادفو مشكالت جمة 

 (.187 -186، 1006في القراءة )عادل عبداهلل، وصافيناز كمال، 
ويعد أطفال ما قبل المدرسة الذين يبدون مشكالت في الوعي الفونولوجي من المعرضين لخطر   

صعوبات القراءة وذلك بعد أن يمتحقوا بالمدرسة االبتدائية، عمى العكس من األطفال العاديين الذين ال 
مة بتطوير الوعي الفونولوجي يعانون من أي صعوبة من صعوبات التعمم يكون بمقدورىم أن يقوموا عا

 (.16، 1006خالل سنوات ما قبل المدرسة ) عادل عبداهلل، وسميمان محمد، 
لذلك فتعمم الوعي الفونولوجي في مرحمة الروضة يساعد عمى القراءة المبكرة، والحد من   

 ,.Bos, C., Mather, N,. Dickson,S. Podhajski, Bاحتمال التعرض لخطر صعوبات القراءة )

Chard,D. , 2001, 113(حيث أشار ويسمون، وليسوكس ،)إلى أن إستمرار العجز في 1006 )
التمكن من العمميات الصوتية خالل مرحمة الروضة يقود بشكل حتمي لمضعف في ميارات الوعي 

 ,Wilson, and Lesaux, 2001الفونولوجي باإلضافة إلى الدخول في دائرة صعوبات القراءة )

394.) 
ىنا جاء االىتمام باستخدام استراتيجيات تدريس تساعد عمى إدارة انتباه األطفال بما  ومن   

يمكنيم من المشاركة لتييئة موقف التدريس باالستراتيجيات التدريسية المناسبة، حيث أن تقديم 
استراتيجيات تدريس مثيرة يزيد من تشغيل المخ لممعمومات المقدمة، كما تنمو القدرات والميارات 

 (.146، 1061العقمية، ومن ثم ينمو التفكير) أنور المصري، 
ومن ىذا المنطمق تيتم الدراسة الحالية بالتحقق من فعالية برنامج قائم عمي استخدام الحواس   

 المتعددة في تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة.
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 هشكلت الدراست:
من المشكالت التي قد تترتب عمييا العديد من المشكالت لمطفل، واالكتشاف  تعد صعوبات القراءة 

المبكر ليا، من خالل الكشف عن القصور في ميارات الوعي الفونولوجي، والتدخل المبكر عن طريق 
برامج تساىم في الحد من معاناة ىذه الفئة، ويمكن أن تسيم في الحد من آثارىا السمبية، ويمكن 

 الدراسة الحالية في السؤالين التاليين:صياغة مشكمة 
ما فعالية استخدام الحواس المتعددة في تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الروضة المعرضين  -6

 لخطر صعوبات القراءة؟
ما استمرارية فعالية استخدام الحواس المتعددة في تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الروضة  -1

 المعرضين لخطر صعوبات القراءة؟
 هدف الدراست

تيدف الدراسة إلى تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة من      
خالل إعداد وتطبيق برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجية الحواس المتعددة، واختبار فعالية البرنامج في 

 ل فترة المتابعة.تحقيق أىدافو، ومدى استمرار أثره بعد إنتياء البرنامج و خال 
 أهوٍت الدراست: 

 النظرية: أواًل: األىمية
يمكن أن تسيم نتائج ىذه الدراسة في توفير أساس لدراسات تجريبية الحقة تقترح أساليب  -6

 مختمفة لمتخفيف من معاناة ىذه الفئة من األطفال المعرضين لخطر صعوبات القراءة.
يم العالجي باستخدام الحواس المتعددة في تقدم ىذه الدراسة توصيات حول دور برامج التعم -1

 تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة.
أن اإلىتمام باألطفال في ىذه المرحمة من شأنو أن يؤثر إيجاًبا عمى حياتيم األكاديمية  -3

 المستقبمية.
وبات القراءة حتى نتمكن من تسيم الدراسة في االكتشاف المبكر لألطفال المعرضين لخطر صع -4

اتخاذ التدابير الالزمة والبرامج المناسبة من أجل منع تفاقم تمك الصعوبات وما يمكن أن يترتب 
 عمييا من سمبيات.

 توضيح أىمية التدخل المبكر لألطفال المعرضين لخطر صعوبات القراءة. -5

 لصف األول االبتدائي.التأكيد عمى أىمية تنمية الوعي الفونولوجي لدى أطفال الروضة وا -6
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 ثانًٍا: األهوٍت التطبٍقٍت:
يمكن أن تسيم الدراسة الحالية في مساعدة المعممين وأولياء األمور، والمتخصصين وأصحاب  -6

القرار في ىذا الشأن من وضع حمول وبرامج لتنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الروضة 
 ميم األكاديمي.المعرضين لخطر صعوبات القراءة، وذلك لتحسين فرص تعم

تسعى الدراسة الحالية إلى إعداد مقياس لموعي الفونولوجي ألطفال الروضة المعرضين لخطر  -1
 صعوبات القراءة.

بناء وتطبيق برنامج قائم عمى استخدام الحواس المتعددة  في تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال  -3
 الروضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة.

مجموعة من التوصيات التربوية الخاصة بالتعامل مع ىذه الفئة من  تقدم الدراسة الحالية -4
 األطفال المعرضين لخطر صعوبات القراءة.

االستفادة من االستراتيجية العالجية المستخدمة والقائمة عمى مدخل الحواس المتعددة  في  -5
 تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة.

 الدراست: هصطلحاث

  Reading Disabilities  صعىباث القراءة
تعرف صعوبات القراءة بأنيا قصور في القدرة عمى القراءة، أو عجز جزئي عنيا، ويرتبط في        

الغالب باختالل وظيفي لممخ، أو بالتمف المخي البسيط، ويعجز المصاب في ىذه الحالة عن فيم ما 
 (.39، ص 6991عبدالغفار الدماطي، يقرأه بوضوح )عبدالعزيز الشخص، و 

 .Children at Risk of Reading Disabilitiesاألطفال المعرضون لخطر صعوبات القراءة
ويعرف األطفال المعرضون لخطر صعوبات القراءة إجرائًيا بأنيم أولئك األطفال الذين يعانون من      

من المشكالت التي أدت إلى احتمالية اضطراب واضح في الوعي الفونولوجي نتيجة تعرضيم لمجموعة 
تعرضيم لخطر صعوبات القراءة مثل المشكالت النيرولوجية، ووجود تاريخ وراثي لصعوبات القراءة، 
ويحصمون عمى درجات منخفضة عمى مقياس الوعي الفونولوجي إعداد/ الباحث، واختبار المسح 

 (.1006النيورولوجي السريع ) ترجمة وتقنين: عبدالوىاب كامل، 
 Kindergarten childrenأطفال الروضت 

 -4ىم أولئك األطفال الذين يمتحقون بمرحمة رياض األطفال، والذين تتراوح أعمارىم من)     
(سنوات، ويقصد بيم في الدراسة الحالية أطفال السنة الثانية من الروضة الذين انتيوا من مرحمة 6

 لوجي ومعرضين لخطر صعوبات القراءة.السنة األولى، ولدييم قصور في الوعي الفونو 
 Phonological Awarenessالوعي الفونولوجي 
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يعرف إجرائًيا بأنو القدرة عمى إدراك التركيب الصحيح لمكممات والجمل وفيميا، ويشمل الوعي       
دراك وضع تمك الفونيمات عند مزج يا بتقسيم الجمل إلى كممات والكممات إلى مقاطع ثم إلى فونيمات، وا 

دراك قافية  لتكوين كممات ووضعيا في بداية 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.

 The Training Programالربناهج التدرٌبً  
يعرف إجرائيًا بأنو مجموعة من األنشطة والميام المختمفة التي تعتمد عمى الحواس المتعددة والتي      

تدخل في إطار التدخل المبكر، ويتم تقديميا لمجموعة من أطفال السنة الثانية من الروضة المعرضين 
ل فترة زمنية محددة وتدريبيم لخطر صعوبات القراءة وبحاجة إلى تنمية الوعي الفونولوجي لدييم، خال 

عمييا خالل عدد معين من الجمسات حتى يتسنى ليم أداء تمك األنشطة والميام بأنفسيم مما يترتب 
عميو تنمية الوعي الفونولوجي لدييم والحد من اآلثار المترتبة عمى القصور فيو، ويساعد في توافقيم 

 مع أقرانيم العاديين.
  Multi- Sensory Strategyاسرتاتٍجٍت احلىاس ادلتعددة

تعرف استراتيجية الحواس المتعددة إجرائيًا بأنيا: إحدى استراتيجيات التعميم العالجي التي يقوم      
فييا المعمم أو المدرب بالتركيز عمى حواس الطفل جميعيا في تدريبو عمى الميارات، أو تدريبو 

 لسمعية، أو البصرية، أو الممسية، أو الحركية.مستعينًا بالوسائل التعميمية المرتكزه عل الحواس ا
 اإلطار النظري والدراساث السابقت

 أطفال الروضت ادلعرضني خلطر صعىباث القراءة:
األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم أي الذين تصدر عنيم سموكيات تعد بمثابة مؤشرات       

ي ذلك شأن أقرانيم ذوي صعوبات التعمم يبدون تنبئ بإمكانية تعرضيم الالحق لصعوبات التعمم شأنيم ف
العديد من أوجو القصور في العمميات المعرفية المختمفة، وىو ما أشار البعض إليو عمى أنيا سموكيات 
منبئة بتمك الصعوبات الالحقة، ومالحظة تمك السموكيات إجراء غاية في األىمية، ألن من شأنو أن 

ه الحاالت، وىو األمر الذي يحتم تقديم برامج تدخل مبكر مناسبة يساعد في االكتشاف المبكر لمثل ىذ
ليم، وبالتالي الحد بدرجة كبيرة من تمك اآلثار السمبية التي يمكن أن تترتب عمى صعوبات التعمم )عزة 

 .)387، 1064عافية، 
 هفهىم األطفال ادلعرضني خلطر صعىباث القراءة

م األطفال الذين يعانون من القصور في الميارات قبل ( بأني146، 1063وتعرفيم حنان أسعد)      
 األكاديمية، مما يؤدي فيما بعد إلى أن يعاني الطفل من صعوبات تعمم في القراءة 
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كما أنيم أولئك األطفال الذين يبدون قصورًا في واحدة أو أكثر من مياراتيم قبل األكاديمية، وأن      
، 1063عوامل نيورولوجية )عادل عبداهلل، ومحمد يحيى،  ىذا القصور الذي يعانون منو يرجع إلى

36.) 
ويعرفوا بأنيم أولئك األطفال الذين تعرضوا لظروف مثل الفقر، الصعوبات الثقافية والمغوية،      

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

Y., Heckert, J., Cavanaugh, C., & Tackett, K., 2011, 2) 
يتضح مما سبق عرضو أن األطفال المعرضين لخطر صعوبات القراءة يبدون بعض المؤشرات التي 

، 1064؛ السيد شريف،  661، 1066تساعد في التعرف عمييم، ويذكر )عبدالفتاح عبدالمجيد، 
 ( بعض ىذه المؤشرات ومنيا:115
 حذف بعض الكممات في الجممة المقروءة أو حذف جزء من الكممة. -
 إضافة بعض الكممات إلى الجممة المقروءة أو إضافة المقاطع أو األحرف إلى الكممة المقروءة. -

 إبدال بعض الكممات في الجممة بكممات أخرى قد تحمل نفس المعنى. -

 ة قراءة بعض الكممات أكثر من مرة عند قراءة الجممة.إعاد -

 قمب وتبديل األحرف وقراءة الكممة بطريقة عكسية. -

صعوبة في التمييز بين األحرف المتشابية كتابة والمختمفة لفًظا عند القراءة، وكذلك صعوبة  -
 في التمييز بين األحرف المتشابية لفًظا والمختمفة كتابة عند القراءة.

تتبع مكان الوصول في القراءة وبالتالي صعوبة في االنتقال إلى السطر الذي يميو  صعوبة في -
 أثناء القراءة.

 السرعة الكبيرة أو البطء المبالغ فيو في القراءة.  -

ومن بين المؤشرات التي تدل عمى الصعوبة في ميارات القراءة عدم القدرة عمى التعرف عمى      
عادة إنتاجيا، وتظير ىذه الصعوبات أثناء الدراسة عندما يبدأ الطفل المقاطع الصوتية والتمييز بيني ا وا 

في تعمم أصوات الحروف بمرحمة رياض األطفال والصف األول االبتدائي، ومع تأخر ىؤالء األطفال في 
التعرف عمى الحروف الكتابية والكممات البسيطة بنياية الصف األول االبتدائي، فمن المتوقع أن يكونوا 

 (.363، 1066ضين لخطر صعوبات القراءة )ويميام ن بيندر، معر 
ومن خالل العرض السابق لممؤشرات التي تساعد في التعرف عمى األطفال المعرضين لخطر      

صعوبات القراءة يتضح أن المشكالت التي تتعمق بالوعي الفونولوجي ىي السمة المميزة ليؤالء 
ى تدريس منظم ومباشر لمصوتيات وىذا ما أشارت إلية الدراسات األطفال، وأن ىؤالء األطفال بحاجة إل

 اآلتية:
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( ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر الوعي الفونولوجي في تنمية ميارات 1068دراسة أمين أبو مندل)     
القراءة الجيرية لدى أطفال الصف الرابع من ذوي صعوبات التعمم داخل غرف المصادر بغزة، وتكونت 

( تمميًذا من تالميذ الصف الرابع األساسي، وأظيرت النتائج أن تديبات الوعي 13ة من )عينة الدراس
 الصوتي كان ليا أثر كبير في تنمية ميارات القراءة المستيدفة.

( ىدفت إلى تعرف  مستوى الوعي الفونيمي لدى تالميذ الصف 1066ودراسة )محمد عنيمي،      
ات التعمم وأقرانيم العاديين، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق األول االبتدائي المعرضين لخطر صعوب

ذات داللة إحصائية بين األطفال العاديين وأقرانيم المعرضين لخطر صعوبات التعمم بالصف األول 
 االبتدائي عمى مقياس الوعي الفونيمي لصالح العاديين.

( ىدفت إلى تقصي  (Hogan., Catts.,& little.,2005ودراسة ىوجان، وكاتز، وليتل      
فاعمية تقييم الوعي الصوتي في التنبؤ بميارة القراءة حيث أن الباحث وفريقو قاموا بفحص ميارة 
الوعي الفونولوجي والتعرف عمى الحروف في مرحمة الروضو، ثم قاموا بفحص مياة الوعي 

عني حيث تم تطبيق ىذا الفونولوجي، وفك رمز الحرف، وقراءة الكممات سواء ذات المعني أو بدون م
( طفاًل في ىذه الدراسة 570االختبار في الصف الثاني، ثم الرابع، وكانت عينة الدراسة تتكون من )

التتبعية لمقراءة واالضطرابات المغوية، وقد أسفرت بعض النتائج عن مقدرة ميارة الوعي الصوتي عمي 
 التنبؤ بميارة القراءة في الصف الرابع.التنبؤ بالقراءة في الصف الثاني لكن فقدت المقدرة عمي 

يتضح من العرض السابق لتمك الدراسات أن تديبات الوعي الصوتي ليا أثر كبير في تنمية   
(، كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 1068ميارات القراءة )أمين أبو مندل، 

لتعمم بالصف األول االبتدائي عمى مقياس الوعي األطفال العاديين وأقرانيم المعرضين لخطر صعوبات ا
(، وأكدت النتائج عمى قدرة ميارات الوعي الصوتي 1066الفونيمي لصالح العاديين )محمد عنيمي، 

(، فضاًل عن وجود فروق ذات داللة (Hogan., Catts.,& little.,2005عمى التنبوء بالقراءة 
ثير عمى صعوبات القراءة، وىو األمر الذي يجعل احصائية في ميارات الوعي الصوتي كعامل لو تأ

 اضطراب الوعي الفونولوجي مؤشر قوي لتعرض طفل الروضة لخطر صعوبات القراءة.
 الىعً الفىنىلىجً:

 مفيوم الوعي الفونولوجي:
، والتي Meta-Linguisticsلغوية -يعرف الوعي الفونولوجي بأنو مكون من مكونات الميتا       

دراك الكالم، والنمو تعني القدرة ع مى استخدام المعالجات المتعددة لموصول إلى فيم الجمل، وا 
 . (Kuo, Uchikoshi, Kim, Yang, 2016, 4)المعجمي، وتطبيق القواعد االستداللية 

والوعي الفونولوجي ىو امتالك القدرة عمى معرفة أماكن إنتاج األصوات المغوية، وكيفية إخراجيا      
تتشكل بيا ىذه األصوات مع بعضيا لتكوين الكممات، والجمل، واأللفاظ مع إدراك التشابو  والكيفية التي
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واألختالف بين األصوات سواء جاءت ىذه األصوات مفردة، أو في الكممات والتعابير المغوية المختمفة 
 (.696، 1064)سيام عبدالنبي، 

وعي الفونولوجي بأنو مصطمح ( مصطمح ال16، 1061ويوضح مسعد أبو الديار، وآخرون)      
عريض يشتمل عمى وعي الكالم ومعالجتو عمى عدة مستويات حيث يبدأ بالوعي بالمقاطع الكبيرة عمى 
مستوى الكممة كوعي األطفال أن كممة"عبداهلل" مكونة من مقطعين كبيرين أو كممتين ىما "عبد" و 

ع الصوتي في الكممة الواحدة كوعي األطفال "اهلل"، ثم ينتقمون إلى المستوى التالي وىو الوعي بالمقط
أن كممة " سحاب " مكونة من مقطعين ىما "س" ، "حاب"، ثم يأتي بعد ذلك الوعي باالستيالل والسجع 
ففي المثال السابق االستيالل ىو "س" والسجع ىو " اب "، والنياية يتم الوعي بالوحدة الصوتية 

كالوعي بأن مقطع "اب" في المثال السابق يتكون من وحدتين الصغرى في المقطع أو الكممة ) الفونيم( 
صوتيتين ىما // أ// ، //ب//، وتعرف ىذه الميارة األخيرة بالوعي الفونولوجي لموحدة أو الوعي 

 الفونيمي. 
الوعي الفونولوجي بأنو  (Scarborough & Brandy, 2004,7)وعرف سكاربوروف وبراندي      

ات االنتباه إلى الجوانب الصوتية لمغة التخاطب، والتفكير فييا ومعالجتيا " مجموعة واسعة من ميار 
 معالجة واعية، السيما البناء الصوتي الداخمي لمكممات".

كما أن الوعي الفونولوجي ىو االحساس والوعي الوضح ببنية الكممة في لغة من المغات وىو      
 & Joseph)المفردة المكونة لمكمماتالقدرة عمى المالحظة واالنتباه ومعالجة األصوات 

Patricia,2002, 2.) 
 الفرق بني الىعً الفىنىلىجً والىعً الفىنٍوً:

يعتبر الوعي الفونيمي جزء أو فرع من أفرع الوعي الفونولوجي، ذلك أن الوعي الفونولوجي يمثل      
الصوتية، سواء كانت  القدرة عمى التمييز والتالعب بالوحدات الصوتية بغض النظر عن حجم الوحدة

كبيرة كالمقاطع مثل: تحميل كممة "كاتب" لمقاطعيا )كا/ِتب( أو صغيرة كالفونيمات مثل تحميل كممة " 
كاتب" إلى أصواتيا )ك/ا/ت/  ِ /ب(، بينما يمثل الوعي الونيمي القدرة عمى التمييز والتالعب بأصغر 

قط، وذلك كما جاء في المثال الوحدات الصوتية في المغة والتي تتمثل في الونيمات ف
  (Phillips, B., Menchetti, J., Lonigan, C, 2008, 4). األخير 

 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)والثاني: تنمية القدرة لدى األطفال عمى الربط بين الحروف وأصواتيا داخل الكممات 

Patricia,2002, 53) 
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 أهوٍت تدرٌس الىعً الفىنىلىجً:
تتضح أىمية الوعي الفونولوجي في أن تعمم القراءة يتطمب معرفة صريحة بالجوانب الصوتية     

فاعاًل يتوجب عميو تعمم التطابقات المتنوعو بين الحروف وصورىا لمكالم، وكي يصبح المتعمم قارًئا 
دراك أن الكممات تتكون من صور صوتية غير متالصقة تعد أساسية لبناء قواعد الترابط  الصوتية، وا 

 (.  684، 1061بين الصور الصوتية ورسميا )ىدى ىاللي، 
ة المبكرة من تعمم القراءة إلى أن الوعي وترجع أىمية إدراج تعميم الوعي الفونولوجي في المرحم      

الفونولوجي السميم يؤىل الطفل لفيم بناء الكممات المنطوقة، فيستطيع التالعب بالوحدات الصوتية 
فيفصميا تارة، ويحذفيا تارة أخرى إلنتاج وتكوين كممات جديدة، وال يتم ذلك إال من خالل تمكن الطفل 

قامة روابط قوية وسميمة يتم إدراجيا في أنشطة القراءة والتيجئة من أساسيات األبجدية والتيجي عبر إ
مما يدعم الوعي الفونولوجي من ناحية، وعمميات التجييز الفونولوجي من ناحية أخرى )ريحاب 

 (.50، 1068مصطفى، 
وتعود كثير من مشكالت تعميم المغة في مراحل التعميم األولى إلى اضطراب الوعي الصوتي وما      
تب عميو، إذ يضرب ىذا االضطراب في جوانب وميارات أخرى متفاوتة، كالقراءة، والكتابة عمى وجو يتر 

الخصوص، ومن ثم فتنمية الوعي بالجانب الفونولوجي ىو إنماء لميارات القراءة، وقد أشارت العديد 
لحروف من الدراسات المعنية بتشخيص صعوبات القراءة إلى ضعف الوعي الفونولوجي بالكممات وا

 (.31، 1067بأصواتيا وأوضاعيا المختمفة )محمود العشيري، 
( ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي 1067ومن ىذه الدراسات دراسة سموى عاطف)       

لتحسين الوعي الفونولوجي ودوره في رفع الكفاءة المغوية لدى األطفال ذوي صعوبات تعمم القراءة، 
فعالية البرنامج التدريبي المستخدم في تنمية الوعي الصوتي وتنمية الكفاءة وتوصمت الدراسة إلى 

    المغوية لدى األطفال ذوي صعوبات تعمم القراءة.
أثر النقص الحاد في التدريب عمى الوعي   التي ىدفت إلى معرفة ,Laing)  (2005لينج دراسةو       

وكان أىم ما توصمت إليو  التواصل لدييم، الصوتي لدى أطفال ما قبل المدرسة عمى قصور ميارات
الدراسة أن التدخل المبكر لمتدريب عمى ميارات الوعي الفونولوجي يكسب األطفال القدرة عمى التواصل 
والمشاركة مع أقرانيم ، وذلك ناتج عن الوعي الفونولوجي، وان النقص في ميارات الوعى الفونولوجي 

األطفال، وأوصت الدراسة ببرامج تدخل مبكر سريعة ليؤالء يؤدى إلى قصور ميارات التواصل لدى 
 األطفال.

بدراسة حول فاعمية تدريب الوعى الفونولوجي عمى القدرات  ((Phelps, 2003كما قامت فيمبس     
المغوية في فصول أطفال ما قبل المدرسة، وبعد تطبيق برنامج لموعي الصوتى استمر خمسة أسابيع، 
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بوعًيا، وأسفرت النتائج عن تحسن في ميارات الوعى الفونولوجي، والقدرات بواقع ثالث جمسات أس
 المغوية لدى  المجموعة التجريبية مقارنة بالضابطة.

 ومن خالل العرض السابق لتمك الدراسات يتضح ما يمي:
أن تنمية الوعي الفونولوجي تساعد عمى تنمية الكفاءة المغوية لدى األطفال ذوي صعوبات  -

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

أن تدريبات الوعى الفونولوجي تحسن من ميارات المغة التعبيرية، وتزيد من فاعمية برامج  -
 عالج اضطرابات النطق والكالم.

في تعمم القراءة واكتساب  لذلك يعد الوعي الفونولوجي بعناصره ومكوناتو المختمفة قاعدة ميمة     
 الميارات المرتبطة بيا، ويمكن رصد تمك األىمية التربوية من خالل النقاط اآلتية:

ميارات الوعي الفونولوجي التي تتمثل في إدراك أن المغة مكونة من كممات ومقاطع وأصوات،  -6
لقراءة في وأن ىذه المكونات يمكن تشكيميا بطرائق عديدة ذات ارتباط وثيق بالنجاح في ا

 سنوات التعمم األولى.
كثير من الدراسات أثبتت أن القراءة والكتابة تعتمدان اعتماًدا كبيرًا عمى القدرات المغوية المفظية  -1

 )الشفوية(.

 العديد من مشكالت القراءة في المراحل األولى تظير نتيجة اضطراب في الوعي الفونولوجي. -3

الفونولوجي وعناصره حققوا تقدًما عالًيا في القراءة األطفال الذين دربوا عمى نشاطات الوعي  -4
 مقارنة باألطفال الذين لم يدربوا.

الخمل الفونولوجي يتميز بصعوبة إخراج التتابع الحركي بسيولة وسرعة )مسعد أبو الديار،  -5
 (.41، 1061وآخرون، 

ا: احلىاس ادلتعددة
ً
  Multi- Sensoryثالث

، Visualمم المتعدد الحواس، أو الوسائط األربع: حاسة اإلبصارتعتمد ىذه الطريقة عمى التع       
في  Tactile، وحاسة الممس Kinestheticحركية  -، والحاسة الحس Auditoryوحاسة السمع

تعميم القراءة، حيث أن استخدام الحواس المتعددة يحسن ويعزز تعمم الطفل لممادة المراد تعمميا، 
تماد عمى بعض الحواس دون البعض اآلخر، ويقوم المعمم بتنفيذ ويعالج القصور المترتب عمى االع

طريقة تعدد الحواس لتالميذه، فيجعل الطفل يرى الكممة ويتتبعيا بأصابعو، ثم يقوم بتجميع حروفيا 
)نشاط حركي( وأن يسمعيا من المعمم ومن أقرانو، ويرددىا لنفسو بصوت مسموع ثم يكتبيا عدة مرات 

 (. 77، 1066) سالم الكحالي، 
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 Fernald Methodطريقة فيرنالد  -6
( تعدد الحواس والتي طورىا كل من جريس فيرنالد، وىيمين  VAKTوىي تطوير لطريقة )       

كيمر، وتقوم فكرة ىذه الطريقة عمى أساس دمج الخبرة المغوية بأسموب متعدد الحواس، حيث يطمب من 
سيتم تعمميا ثم بعد ذلك نقوم بتحديد المفرادات أو األطفال أن يمموا قصصيم وخبراتيم الخاصة والتي 

الجمل المراد تعميميا ثم يقوم األطفال بنطق ىذه الكممات ومشاىدتيا أثناء نطقيا ثم تتبع ىذه الكممة 
باإلصبع وبعده يطمب منيم أن يكتبوا ىذه الكممة من الذاكرة ثم العودة لمشاىدة الكممة ثانية ثم قراءة 

ة أمام المعمم وما يميز ىذه الطريقة أنيا تعتمد عمى الطريقة الكمية في تدريس الكممة قراءة جيري
المفردات حيث تركز عمى الكممة كاممة ال عمى أصواتيا المكونة منيا ) أسامة بطاينة، وآخرون، 

 (. 649، 1066؛ سعيد الغزالي،  649، 1009
دراك وأىم ما يميز ىذه الطريقة ىو تركيزىا عمى األنشطة ال       تي تتناول التعرف عمى الكممات وا 

معانييا من خالل ما يكتب ويقرأ، كما يمكن استخدام ىذه الطريقة في تعميم ميارات التيجي ) فتحي 
 (.474، 1008الزيات، 
 Orton- Gillingham Methodجمنجيام  –طريقة أورتون  -1
كز ىذه الطريقة عمى اجراءات ىذه الطريقة مشتقة من نظرية أورتون لصعوبات القراءة حيث تر       

لغوية متعددة الحواس ومنظمة لتدريس القراءة والتيجئة، واألنشطة األولية تركز عمى تعمم أصوات 
الحروف ومزجيا، ويستخدم الطفل التتبع لتعمم الحروف واألصوات التي تكافئيا ىذه األصوات الفردية 

ة، وميمات التيجئة المتزامنة جزء من طريقة يتم تجميعيا لتشكل مجموعات أكبر، ومن ثم كممات قصير 
جمنجيام، بينما يكتب األطفال الحروف يقول األطفال أصوات الحروف بالترتيب وأسماء  -اورتون

 (.391 -396، 1064الحروف، وتركز الطريقة عمى الصوتيات ) جانيت ليرنر، وبيفرلي جونز، 
م أساليب مختمفة لتعزيز التعمم، ولتحفيز ويتضح مما سبق أن طريقة الحواس المتعددة تستخد     

 جميع حواس الطفل وأنيا تتسم بالخصائص األتية:

 تساعد في فيم المعمومات المفظية بربطيا بقنوات بصرية وسمعية وحسية وعضمية لمتعمم.  -
 تستخدام تدريس صوتي منظم بالتركيز عمى الحروف اليجائية. -

 تتضمن تمارين متكررة. -

 مة مخططة بعناية.تتضمن دروسًا متسمس -

 تركز عمى التدريس الواضح في أنظمة المغة لتوجية القراءة والتيجئة. -

وقد أثبتت طريقة الحواس المتعددة فاعميتيا في تحسين الميارات القرائية لدى األطفال ذوو       
 صعوبات القراءة، حيث تناولتيا العديد من الدراسات واألبحاث األجنبية والعربية ومنيا:

( التي ىدفت الى اختبار فاعمية برنامج قائم عمى مدخل متعدد 1067دراسة نورا أحمد )       
( أطفال ذوي 8( لتحسين االنتباه وصعوبات القراءة، وكانت عينة الدراسة )V.A.K.Tالحواس)
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( سنو، واستخدمت األدوات التالية: مقياس 61-9صعوبات قراءة ونقص انتباه، تتراوح أعمارىم من )
البرنامج العالجي. وتوصمت الدراسة الى فعالية البرنامج  –مقياس صعوبات القراءة  –تباه لألطفال االن

 متعدد الحواس في تحسين درجة االنتباه وصعوبات القراءة.
( التي ىدفت الى عالج صعوبات القراءة وتحسين السموك 1066ودراسة فاطمة عبداهلل )  

برنامج تدريبي قائم عمى التكامل الحسي، وأسفرت الدراسة عن  التكيفي لدى األطفال بميبيا من خالل
تحقيق جميع فروضيا، مما يدل عمي فاعمية البرنامج التدريبي المستخدم في عالج صعوبات تعمم 

 القراءة، وكذلك فاعميتو في تحسين السموك التكيفي لألطفال.
برنامج تدريبي قائم عمى المدخل  ( التي ىدفت الى الكشف عن فاعمية1065ودراسة رشا عثمان )     

متعدد الحواس باستخدام الكمبيوتر في تحسين االنتباه واإلدراك لدى األطفال ذوي العسر القرائي بالحمقة 
األولى من التعميم األساسي، وبتطبيق األختبارات والمقاييس والبرنامج المستخدم عمى المجموعة 

( طفاًل وطفمة ، وباستخدام 68مجموعة ضابطة قواميا )( طفاًل وطفمة، و 68التجريبية المكونو من )
األساليب اإلحصائية المناسبة تم التوصل إلى فاعمية البرنامج متعدد الحواس في تحسين االنتباه 

 واإلدراك لدى األطفال ذوي العسر القرائي بالحمقو األولى من التعميم األساسي. 
ستخدمت الحواس المتعددة أن ىذه الطريقة حققت ويتضح من العرض السابق لمدراسات التي ا      

أىدافيا وأثبتت فعاليتيا في تحسين االنتباه واإلدراك لدى األطفال، والتقميل من خطورة صعوبات القراءة 
وعالجيا، مما دفع الباحث الستخداميا لتنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الروضة المعرضين لخطر 

 صعوبات القراءة.
الع عمى األطر النظرية ونتائج الدراسات السابقة تم صياغة فروض الدراسة الحالية عمى وبعد االط    

 النحو التالي:
يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية ورتب درجات المجموعة  -

 الضابطة، في الوعي الفونولوجي بعد تطبيق البرنامج، لصالح المجموعة التجريبية.
 يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في الوعي الفونولوجي في ال -

 كل من القياس البعدي بعد انتياء البرنامج مباشرة، والقياس التتبعي بعد شير من انتياء البرنامج.
 إجراءاث الدراست:
 اوًًل: هنهج الدراست:

يج التجريبي لمتحقق من فعالية برنامج قائم عمى الحواس استخدم الباحث في ىذه الدراسة المن      
المتعددة )كمتغير مستقل( في تنمية الوعي الفونولوجي )كمتغير تابع(، واعتمدت الدراسة عمى تصميم 
تجريبي لمجموعتين متكافئتين، األولى )تجريبية(، والثانية )ضابطة(، وبعد فرز العينة طبًقا لمحكات 

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

الباحث بالقياس التتبعي عمى أطفال المجموعة التجريبية، بيدف التحقق من استمرار فعالية قام 
 البرنامج.

ا:عٍنت الدراست:
ً
 ثانٍ

 وصف العينة األساسية لمدراسة، ومراحل وشروط اختيارىا:

( طفاًل من أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات 66تكونت عينة الدراسة النيائية من )       
( سنو، وتم تقسيميم إلى مجموعتين، األولى تجريبية 6.5-5.15مم ، وممن تتراوح أعمارىم بين )التع
 ( أطفال، وقد اتسمت ىذه العينة بمجموعة من الخصائص ىي:8( أطفال، والثانية ضابطة )8)

أن يكونوا من أطفال السنة الثانية  من الروضة، وذلك لمكشف عن األطفال المعرضين لخطر  -6
لقراءة، والذين يعانون من قصور في الوعي الفونولوجي، وتقديم برنامج تدخل مبكر صعوبات ا

 ليم قبل تفاقم المشكمة في السنوات الالحقة.
أن ال يكونوا من ذوي اإلعاقة العقمية، أوالحسية، أو ممن يعانون من مشكالت سموكية، أو  -1

 حرمان بيئي.

( عمى اختبار المسح 50-16بين ) أن يكونوا من األطفال الذين حصموا عمى درجات ما -3
 النيورولوجي السريع.

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

%( عمى مقياس الوعي الفونولوجي 30أن يكونوا من األطفال الذين حصموا عمى أقل من ) -5
قياس البالعة ( درجة، من المجموع الكمي لدرجات الم14المستخدم في الدراسة، وىي أقل من )

 ( درجة.79)

 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة: 

 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الذكاء -6
لمتأكد من التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الذكاء قام الباحث باستخدام اختبار     

متوسطي رتب المجموعتين الضابطة والتجريبية،  ويوضح  مان ويتني الالبارامتري لداللة الفروق بين
 (.              6ذلك جدول )
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 (6جدول )
 ( لمفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار الذكاءU-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

( إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات المجموعتين 6أشارت نتائج جدول )
 الذكاء. ى تكافؤ المجموعتين فيإلالتجريبية والضابطة في اختبار الذكاء؛ مما يشير 

 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر -1
لمتأكد من التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر قام الباحث باستخدام اختبار مان     

ة،  ويوضح ذلك ويتني الالبارامتري لداللة الفروق بين متوسطي رتب المجموعتين الضابطة والتجريبي
 (.1جدول )

 (1جدول )
 ( لمفروق بين متوسطي رتب المجموعتين التجريبية والضابطة في العمرU-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

( إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب أعمار المجموعتين 1أشارت نتائج جدول )
 العمر. إلى تكافؤ المجموعتين فيالتجريبية والضابطة؛ مما يشير 

 لوجي. التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المسح النيورو  -3
لمتأكد من التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في درجة صعوبات التعمم قام الباحث     

باستخدام اختبار مان ويتني الالبارامتري لداللة الفروق بين متوسطي رتب المجموعتين الضابطة 
 (.3والتجريبية،  ويوضح ذلك جدول )
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 (3جدول )

 تب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة( لمفروق بين متوسطي ر U-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

انًسح 

 انُُىرونىجٍ 
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 3أشارت نتائج جدول )
صعوبات  إلى تكافؤ المجموعتين فيالتجريبية والضابطة في اختبار المسح النيرولوجي؛ مما يشير 

 التعمم.
 الضابطة في الوعي الفونولوجي:  التكافؤ بين المجموعتين التجريبية و  -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 الفونولوجي بأبعاده                          

 انًجًىعت

         

 

 األبعاد

 (8انضابطت )ٌ=  (8انتجزَبُت )ٌ= 
قًُت 

"U" 

 

قًُت 

"W" 

قًُت 

"Z" 

ي يستى

 يتىسظ انذالنت

 زتبان

يجًىع 

 انزتب

 يتىسظ

 انزتب

يجًىع 
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 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 

 غُز دانت .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 

 غُز دانت 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 

د المجموعة التجريبية يتضح من الشكل السابق عدم وجود فروق بين متوسطات درجات أفرا      
والضابطة فى القياس القبمي عمى اختبار الوعي الفونولوجي بأبعادىا المختمفة، فكانت متوسطات 

 -( 4.38تحميل الجمل والكممات) –(  1.63 القياس القبمي لممجموعة التجريبية كمايمي: }القافية)
إضافة أصوات  -(3كممة)حذف أصوات من ال -(3.63تحديد الصوت المختمف)  -(4دمج األصوات)

(، 16( { والدرجة الكمية الختبار الوعي الفونولوجي )1.63إبدال األصوات في الكممة) -(1.15لمكممة)
(  1.88 والقياس القبمي لممجموعة الضابطة عمى اختبار الوعي الفونولوجي بأبعادىا المختمفة}القافية)

حذف  -(1.88حديد الصوت المختمف) ت -(4.50دمج األصوات)  -( 4تحميل الجمل والكممات) –
( { 1.63إبدال األصوات في الكممة)  -(1.38إضافة أصوات لمكممة)  -( 3.63أصوات من الكممة)

 (. 16.88والدرجة الكمية الختبار الوعي الفونولوجي ) 
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 أدواث الدراست:
اختبار المسح النيورولوجي السريع )لمتعرف عمى ذوي صعوبات( إعداد/ مارجريت -6

 (1006وآخرون، تعريب/ عبدالوىاب كامل ) موتي

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 65مل عمى سمسمة مكونة من )المختصرة المشتقة من الفحص النيورولوجي لألطفال حيث يشت
 -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

العكس السريع لحركات اليد  -المزدوجة لميد والخداالستثارة التمقائية  -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
تبار فيي إما أن تكون درجة مرتفعة )كمية( تزيد عن أما عن الدرجة التي نحصل عمييا من االخ      

فأقل( وتشير ىذه  15(، وتوضح بالتالي ارتفاع معاناة الطفل، أو درجة عادية )درجة كمية تساوي 50)
( وتدل عمى وجود احتمال تعرض 50-16الدرجة إلى السواء نيورولوجًيا، فضاًل عن درجة تمتد من )

ة المخية يزداد بزيادة تمك الدرجة، وعادة ما نجد أن االختبارات الطفل الضطراب في المخ أو القشر 
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 

طراب في المخ والقشرة المخية، وعموًما فإن الدرجة العادية يمكن أن تؤكد عمى أنيم ليس لدييم أي اض
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  0.06، وىي قيم دالة عند 0.68، وبمغ معامل الثبات 0.56ل الصدق التالزمي معام
 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:
 كرونباخ:معامل ألفا -6

( طفاًل، وكان معامل الثبات 40قام الباحث باستخدام طريقة ألفا كرونباخ، وذلك عمى عينة من)     
 وىو معامل ثبات مرتفع يمكن الوثوق فيو. )0.803(بيذه الطريقة 

 أسموب التجزئة النصفية: -1
نصفية، وقد بمغ معامل قام الباحث بحساب ثبات االختبار عمى نفس العينة باستخدام أسموب التجزئة ال

(، حيث وجد أن معامل الثبات الكمي لالختبار يساوى 0.786االرتباط لدرجات نصفى االختبار)
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( بطريقة جتمان، وىو معامل ثبات مرتفع مما 0.860( بطريقة سبيرمان/ براون، ويساوى )0.877)
 يدل عمى الثبات الكمي الختبار المسح النيورولوجي. 

" تعديل وتقنين/ عماد أحمد حسن Ravenلمتتابعة الممونة ل"اختبار المصفوفات ا-1
 (:1066عمي )

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، 36( بنًدا، ويشمل االختبار )61ب(، ويشمل كل قسم )أب، 
( بدائل معطاه، وال يوجد سوى بديل واحد صحيح، 6وعمى الفرد أن يختار الجزء الناقص من بين )

( 36)ويعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفرًا لإلجابة الخاطئة، والدرجة الكمية لالختبار ىي 
 درجة.
واستخدم في حساب صدق االختبار في صورتو األصمية عدة أساليب منيا: الصدق العاممي،       

بينية، -الصدق التنبؤي، والصدق التالزمي، وذلك بحساب معامل ارتباط مع كل من مقياس ستانفود
(، وجميعيا 0.86، 0.31ومقياس وكسمر، واختبار رسم الرجل، وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين)

( بتقنين االختبار عمى عينة من األفراد 1066، وقام عماد أحمد حسن عمي )0.06دالة عند مستوى 
( عام، وقد تراوحت معامالت االرتباط بين 68.4-5.5المصريين في الفئات العمرية المختمفة )

، ما بين االختبار وبعض المقاييس الفرعية لمقياس وكسمر، ومتاىات بورتيوس، ولوحة سيجان
(، كما تم حساب معامالت االرتباط بين األقسام الفرعية لممقياس وتراوحت بين 0.18-0.51)
(، وحساب معامالت االرتباط بين األقسام الفرعية لممقياس والدرجة الكمية، وتراوحت 0.45-0.73)

ت ، وتم حساب ثبات االختبار عمى العينا0.06(، وجميعيا دالة عند مستوى0.93-0.87بين)
 (، وىي قيمة مقبولة لمثبات.0.85المصرية باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون، وقد بمغت قيمتيا )

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

اًل، وكان معامل الثبات بيذه ( طف40قام الباحث باستخدام طريقة ألفا كرونباخ وذلك عمى عينة من)
 وىو معامل ثبات مرتفع يمكن الوثوق فيو. )0.894(الطريقة 

 أسموب التجزئة النصفية: -1
قام الباحث بحساب ثبات االختبار عمى نفس العينة باستخدام أسموب التجزئة النصفية، وقد بمغ معامل 

ثبات الكمي لالختبار يساوى ، حيث وجد أن معامل ال0.775االرتباط لدرجات نصفى االختبار 
( بطريقة جتمان، وىو معامل ثبات مرتفع مما 0.870( بطريقة سبيرمان / براون، ويساوى )0.873)

 يدل عمى الثبات الكمي الختبار المصفوفات المتتابعة الممونة. 
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 مقياس الوعي الفونولوجي:-3
األطفال الذين يعانون قصورًا  ييدف ىذا المقياس إلى التعرف عمى درجة الوعي الفونولوجي، وتحديد

 في ميارات الوعي الفونولوجي من أطفال السنة الثانية من الروضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة.
 وصف المقياس:

يمثل ىذا المقياس عدًدا من الميارات الفرعية التي تمثل جوانب، وأبعاد الوعي الوعي الفونولوجي      
 ضم ىذا المقياس سبعة مستويات لموعي الفونولوجي، وىي:لطفل الصف األول االبتدائي، وي

 ( مفردات.60القافية: وتشمل ) -6
 ( مفردة.65تحميل الجمل والكممات: وتشمل ) -1

 ( مفردة.64دمج األصوات: ويشمل) -3

 ( مفردات.60تحديد الصوت المختمف: ويشمل) -4

 ( مفردات.9حذف أصوات من الكممة: ويشمل ) -5

 مفردة. (66إضافة أصوات لمكممة: ويشمل) -6

 ( مفردة.60إبدال األصوات في الكممة: ويشمل) -7

 معايير تصحيح المقياس:

يحصل الطفل عمى درجة واحدة إذا أجاب إجابة صحيحة، ويحصل عمى صفر إذا أجاب إجابة   
ذا حصل الطفل عمى أقل من )  79درجة( تقريًبا، من إجمالي ) 14%(، أو أقل من )30خاطئة، وا 

مقياس، فإن ىذا الطفل يعتبر ممن يعانون قصورًا في ميارات الوعي درجة( الدرجة الكمية لم
 الفونولوجي.

 الصورة المبدئية لممقياس: 
( مفردة لبعد 61( مفردة موزعة عمى سبعة أبعاد عمى النحو التالى )96يتكون المقياس من)    

( مفردة 61صوات، و)( مفردة لبعد دمج األ68( مفردة لبعد تحميل الجمل والكممات، و)68القافية، و)
( مفردة لبعد إضافة 61( مفردة لبعد حذف أصوات من الكممة ، و)61لبعد تحديد الصوت المختمف، و)

 ( مفردة لبعد إبدال األصوات في الكممة.61أصوات لمكممة،  و)
 الخصائص السيكومترية لمقياس الوعي الفونولوجي فى الدراسة الحالية:    

طفاًل، وىذه العينة ضمن العينة االستطالعية، حيث تم استبعاد نتائج ( 40تم تطبيق المقياس عمى)
 األطفال الذين لم يستكمموا اإلجابة عمى المقياس.
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 أوًًل: ثباث ادلقٍاس:
 ثباث ادلفرداث:

، وذلك بطريقة معامل ألفا SPSS(20)تم حساب ثبات مفردات المقياس باستخدام برنامج اإلحصاء     
( طفاًل، وفي 40لمفردات 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.

 (5جدول )                                              
 (40لدى 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       
الكمية لممقياس أقل من معامل ألفا العام لممقياس، أي أن جميع المفردات ثابتة، حيث أن تدخل المفردة 

، 19، 15، 5كمي لممقياس، وذلك باستثناء المفردات ذات األرقام )ال يؤدي إلى خفض معامل الثبات ال
(، حيث وجد أن تدخل ىذه المفردات يؤدى إلى خفض 95، 93، 86، 56، 50، 47، 40، 31، 36

معامل الثبات الكمى لممقياس، واستبعادىا يؤدى إلى رفع معامل الثبات الكمى لممقياس، لذا تم حذف 
 (.0.896( إلى )0.896يم ثبات مفردات المقياس من )ىذه المفردات، حيث تراوحت ق
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 )ب(الثبات الكمى لممقياس، وذلك باستخدام طريقتين:
 بطريقة معامل ألفا كرونباخ. -6

 بطريقة التجزئة النصفية. -1

 حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: -6
( بعد 40كمية )ن = تم حساب ثبات األبعاد والمقياس ككل بطريقة معامل ألفا كرونباخ لدى العينة ال 

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

 (: 6نتائج ىذا التحميل من الجدول التالي رقم )
 ( معامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس الوعي الفونولوجي والدرجة الكمية6جدول )        

 يعايم ثباث أنفا كزوَباخ بعذ انحذف األبعاد انزئُسُت

 ...85 انقافُت

 85828 تحهُم انجًم وانكهًاث

 858.8 ديج األصىاث

 .8588 تحذَذ انصىث انًختهف

 858.8 حذف أصىاث يٍ انكهًت

 858.8 ًتإضافت أصىاث نهكه

 85.83 إبذال األصىاث فٍ انكهًت

 85832 انذرجت انكهُت

ككل واألبعاد الفرعية لدى أفراد عينة الدراسة  المقياس( ثبات 6ويتضح من الجدول السابق رقم )     
 الحالية.

 باستخدام التجزئة النصفية: -3
ام معادلتي سبيرمان / حيث تم حساب معامل الثبات الكمي بطريقة التجزئة النصفية باستخد      

براون، وجتمان بعد حذف المفردات غير الثابتة، وتتضح نتائج ىذا التحميل من الجدول التالي 
( بطريقة سبيرمان / براون، 0.959(، حيث وجد أن معامل الثبات الكمي لممقياس يساوى )  7رقم)  

الثبات الكمي لمقياس الوعي ( بطريقة جتمان، وىو معامل ثبات مرتفع مما يدل عمى 0.958ويساوى )
 الفونولوجي.

 بطريقة التجزئة النصفية مقياس الوعي الفونولوجي( ثبات 7 جدول)
 68عذد أفزاد انعُُت = 86عذد انًفزداث =

يعادنت انثباث بطزَقت سبُزياٌ / بزاوٌ )فٍ حانت 

 858.8تساوٌ انطىل( =

 85833يعايم االرتباط بٍُ انجزأٍَ =

ت سبُزياٌ / بزواٌ )فٍ حانت يعايم انثباث بطزَق

 858.8عذو تساوٌ انطىل(=

يعايم ثباث انتجزئت انُصفُت بطزَقت جتًاٌ 

=858.8 

 يفزدة فٍ انجزء انثاٍَ 63 يفزدة فٍ انجزء األول 63

 85888يعايم أنفا فٍ انجزء انثاٍَ =  85863يعايم أنفا فٍ انجزء األول =
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ياس، وكذلك األبعاد المكونة لمقياس الوعي الفونولوجي ويتضح من خالل ما سبق الثبات الكمي لممق 
 لدى العينة االستطالعية الحالية.

 ثانيًا: صدق المقياس:
 صدق المفردات: ( أ)

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

 (التالي 8الدرجة الكمية لممقياس باعتبار أن بقية المفردات محكًا لممفردات، كما ىو موضح بالجدول ) 

 ( 8جدول )                                             
 معامالت صدق مفردات مقياس الوعي الفونولوجي                        

يعايم  نًفزدةا

 االرتباط

يعايم  انًفزدة

 االرتباط

يعايم  انًفزدة

 االرتباط

يعايم  انًفزدة

 االرتباط

يعايم  انًفزدة

 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.*   

 (0.06(               )**( دالة إحصائيًا عند مستوى )0.05عند مستوى ))*( دالة إحصائيًا 
( 38وبمقارنة قيم معامالت االرتباط بالقيم الجدولية لمعامالت االرتباط عند درجات حرية تساوي )     

( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة 8أظيرت النتائج كما ىو موضح بالجدول السابق رقم) 
( 0.163درجة الكمية لممقياس، وذلك عند حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية لممقياس ما بين )وال
، 9، 8، 6( بينما كانت المفردات ذات األرقام )0.06(، وجميعيا دالة عند مستوي داللة )0.795و)
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61 ،65 ،66 ،67 ،68 ،17 ،34 ،36 ،46 ،43 ،46 ،51 ،54 ،56 ،61 ،64 ،65 ،69 ،
(، وباستثناء 0.05( دالة عند مستوي داللة )91، 90، 86، 85، 81، 79، 77، 76، 75، 74

( حيث كانت قيميا غير دالة إحصائيًا، لذا ينبغي استبعاد ىذه المفردة 76، 70، 69، 1المفردات رقم)
 من الصورة النيائية لممقياس.
 )ب(الصدق الكمى لممقياس:

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

%( 17%( من درجات الجزء العموي لتمثل المجموعة العميا، و نسبة)17األخيرة، ثم تم فصل نسبة)
 من درجات الجزء السفمي لتمثل المجموعة الدنيا، وقد تم تحويل الدرجات الخام لعينة األفراد إلى درجات
معيارية ، وتم استخدام اختبار "ت" لحساب داللة الفروق بين المجموعة العميا  والمجموعة الدنيا عمى 

 -مقياس الوعي الفونولوجي، وكانت النتائج عمى النحو التالي، كما ىي موضحة بالجدول رقم) (:
 (9جدول)                                               

 المجموعة العميا والدنيا س "ت" لدراسة الفروق بين متوسطي نتائج مقيا          

انىسظ  انعذد انًجًىعت

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

درجاث 

 انحزَت

يستىٌ  قًُت )ث(

 انذالنت

انًجًىعت انعهُا عهً يقُاس 

 انىعٍ انفىَىنىجٍ 

.. 88528 358. 38 ..5368 8588. 

انًجًىعت انذَُا عهً يقُاس 

 ٍانىعٍ انفىَىنىج

.. 2.588 8588 

( وجود فرق دال احصائًيا بين متوسطي درجات المجموعة العميا ودرجات 9ويتضح من الجدول رقم) 
(، وىذا يشير إلى قدرة 0.006المجموعة الدنيا في مقياس الوعي الفونولوجي عند مستوي داللة )
، مما يشير إلى تحقق الصدق المقياس عمى التمييز بين المرتفعين والمنخفضين في الوعي الفونولوجي
 الكمي لمقياس الوعي الفونولوجي لدى أطفال العينة المستيدفة بالدراسة.

 ثالثًا:االتساق الداخمى:
 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 40تطالعية )ن= االس

 التالي:
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 ( 60جدول )                                           
 معامالت ارتباط المفردات بأبعاد المقياس                              

رقى 

 انًفزدة

 بعذ 

 انقافُت

رقى 

 انًفزدة

 بعذ 

ُم تحه

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...**     

 (0.06(               )**( دالة إحصائًيا عند مستوى )0.05)*( دالة إحصائًيا عند مستوى )
 المقياس (   معامالت ارتباط المفردات بأبعاد66جدول )

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.**   

 (0.06)**( دالة إحصائًيا عند مستوى )         (      0.05)*( دالة إحصائًيا عند مستوى )
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 ( غيردالو ، وبالتالي سيتم حذفيا.61( أن المفردة رقم)66ويتضح من الجدول السابق رقم ) 
 معامل االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية:-1

مقياس كما ىو كما تم حساب معامل االرتباط بين أبعاد الوعي الفونولوجي، وبين الدرجة الكمية لم
  -(:61موضح بالجدول التالي رقم ) 

 (61جدول )                                                       
 معامالت االرتباط بين أبعاد الوعي الفونولوجي والدرجة الكمية لممقياس                    

 انقافُت انبعذ
تحهُم انجًم 

 وانكهًاث

ديج 

 األصىاث

 تحذَذ انصىث

 انًختهف

حذف 

أصىاث يٍ 

 انكهًت

إضافت 

أصىاث 

 نهكهًت

إبذال 

األصىاث 

 فٍ انكهًت

انذرجت انكهُت 

 نهًقُاس

 **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 

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

تحذَذ 

انصىث 

 انًختهف

---- ------- ------- ------- 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.** 

 (0.06)**( دال إحصائيا عند مستوى ) 
( بين بعد القافية  0.06ويتضح من الجدول السابق وجود ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة )

(، كما وجد 0.861كمية لمقياس الوعي الفونولوجي، حيث بمغ قيمة معامل االرتباط )ر = والدرجة ال
( بين بعد تحميل الجمل والكممات والدرجة الكمية لمقياس، حيث 0.06ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى )

بعد ( بين 0.06(، كما وجد ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى )0.908بمغ قيمة معامل االرتباط )ر=
(، كما وجد ارتباط 0.949دمج األصوات والدرجة الكمية لممقياس، حيث بمغ قيمة معامل االرتباط )ر=

( بين بعد تحديد الصوت المختمف والدرجة الكمية لممقياس، حيث بمغ 0.06دال إحصائًيا عند مستوى )
( بين بعد حذف 0.06(، كما وجد ارتباط دال إحصائيا عند مستوى )0.888قيمة معامل االرتباط )ر=

(، كما وجد 0.861أصوات من الكممة والدرجة الكمية لممقياس، حيث بمغ قيمة معامل االرتباط )ر=
( بين بعد إضافة أصوات لمكممة والدرجة الكمية لممقياس، حيث 0.06ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى )
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دال إحصائًيا عند مستوى  (، باإلضافة إلى أنو وجد ارتباط0.961بمغ قيمة معامل االرتباط )ر=
( بين بعد إبدال األصوات في الكممة والدرجة الكمية لممقياس، حيث بمغ قيمة معامل االرتباط 0.06)

(، ويتضح أيًضا أن قيم معامل االرتباط بين أبعاد المقياس وبعضيا البعض دال إحصائًيا 0.897)ر=
 ممقياس.(؛ مما يشير إلي اتساق البناء الداخمي ل0.06عند مستوى)

 الصورة النيائية لممقياس:
( مفردة موزعة عمى 79بعد التحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس، أصبحت مفردات المقياس) 

( مفردة لبعد تحميل الجمل والكممات، 65( مفردات لبعد القافية، و)60سبعة أبعاد عمى النحو التالى )
( مفردات  لبعد 9عد تحديد الصوت المختمف، و)( مفردات لب60( مفردة لبعد دمج األصوات، و)64و)

( مفردات لبعد إبدال 60( مفردة لبعد إضافة أصوات لمكممة،  و)66حذف أصوات من الكممة ، و)
 األصوات في الكممة.

 البرنامج القائم عمى الحواس المتعددة )إعداد/ الباحث(:-4
 ووسائل تعميمية، وتقويم، ما يمي:روعي عند تصميم البرنامج، وما يتضمنو من تدريبات، وأنشطة،   

 أن يكون مناسب لمستوى األطفال العمري والعقمي. -
 أن يساعد في تنمية الوعي الفونولوجي. -

 أن تكون التدريبات واضحة الصياغة، سيمة المفردات. -

 أن تكون األنشطة، والوسائل غير مكمفة، ومشوقة. -

 التخطيط العام لمبرنامج:
 الدراسة الحالية بعدد من الخطوات وىي كالتالي:مرت عممية التخطيط لبرنامج 

 تحديد أىداف البرنامج: -6
 والتي تمثمت في تحديد اليدف العام لمبرنامج، واألىداف اإلجرائية لمبرنامج وىي كالتالي:

 اليدف العام لمبرنامج: ( أ)
لقراءة ييدف البرنامج إلى تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات ا      

 من خالل استخدام الحواس المتعددة.

 األىداف الفرعية لمبرنامج: ( ب)
 أن يقسم الطفل الجممة التي يسمعيا إلى كممات. -
 أن يستطيع الطفل تقسيم الكممة إلى مقاطع صوتية. -

 أن يستطيع الطفل دمج المقاطع الصوتية لتكوين كممات. -

 أن يدرك الطفل القافية -

 أن ينتج الطفل القافية. -



   فعالية بريامج قائم عبى استراتيجية الحواس المتعددة ف  تنمية الوع  الفويولوج  ألطفال الرنضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة 
 نليد نهدان ثميد عمارةأ/  -أ.د / عبدالصبور منصور محمد -محمد أ.د/  عادل عبداهلل

 جاهعت بىرسعٍد –جملت كلٍت الرتبٍت                         729(                                       3232– أكتىبر) –(  23العدد )

 عرف الطفل الكممات ذات صوت البداية الواحدة.أن يت -

 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. -

 أن يستطيع الطفل حذف الصوت األول من الكممة ونطقيا. -

 األخير من الكممة ونطقيا. أن يستطيع الطفل حذف الصوت -

 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.

 وصف البرنامج 

( جمسة، بيدف تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الروضة  14مل البرنامج الحالي عمى )يشت       
 المعرضين لخطر صعوبات القراءة، ويتم عرض كل جمسة عمى النحو التالي:

 اليدف من الجمسة: -6
 ويمثل اليدف من الجمسة، النتيجة النيائية التي تظير عمى سموك الطفل بعد إنتياء نشاط الجمسة

 لمستخدمة في الجمسة:األدوات ا -1
 -مكعبات-البطاقات الورقية -وتشمل األدوات والوسائل المساعدة عمى تنفيذ الجمسة، الالب توب

 حروف أبجدية خشبية. -صور -لوحات -أقالم الوان -صمصال-مقص-خرز

 االستراتيجية المستخدمة: -3
 االستراتيجية التي يقوم عمييا البرنامج وىي الحواس المتعددة.

 اط:مدة النش -4
 دقيقة(. 45يحدد الباحث المدة الزمنية لمجمسة التي يعرض فييا النشاط وىي)

 الطريقة واإلجراءات: -5
وفييا يتم تحديد الخطوات التي يقوم بيا الباحث في سبيل تحقيق األىداف وىي تتضمن جانبين ما 

 اؤه في ىذا النشاط.يقوم بو الباحث، وما يقوم بو الطفل، وتشمل بعض األسئمة التدريبية، والمطموب أد

 التقويم: -6
 وفيو يتم تحديد مدى تحقيق الطفل لألىداف التي يشمميا النشاط، عن طريق محك مناسب لكل نشاط.

 الفنيات المستخدمة في البرنامج:
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 المناقشة والحوار: -6
ىي أسموب من أساليب التدريب الجماعي، حيث يغمب فيو الجو شبو العممي، ويمعب عنصر التعميم    
عا دة التعميم دورًا رئيسًيا حيث يعتمد أساًسا عمى إلقاء معمومات يتخمميا مناقشات سيمة عمى وا 

األطفال، ويمييا مناقشات لشرح بعض المعمومات والمفاىيم العممية ألفراد العينة بأسموب مبسط. 
  Reinforcementالتعزيز:

المقابمة أو الثناء عميو أمام زمالئو ىو إثابة الطفل عمي سموكو السوي، بكممة طيبة أو ابتسامة عند   
أو منحو ىدية مناسبة، أو الدعاء لو بالتوفيق والفالح، أو إشراكو في رحمة مدرسية مجاًنا أو االىتمام 
بأحوالو.....الخ، مما يعزز ىذا السموك ويدعمو ويثبتو ويدفعو إلى تكرار نفس السموك إذا تكرر 

 الموقف. 
  Modelingالنمذجة: -1
بيا إتاحة نموذج سموكي مباشر لمطفل، حيث يكون اليدف ىو توصيل معمومات حول يقصد     

النموذج السموكي المعروض لمطفل بقصد إحداث تغير ما في سموكو أو إكسابو سموًكا جديًدا. 
  Playingالمعب:

ويعرف اإلرشاد بالمعب بأنو نشاط حر موجو أو غير موجو ، يكون عمى شكل حركة أو عمل يمارس   
ردًيا أو جمعًيا ويستغل طاقة الجسم الحركية والذىنية، وىو نشاط تعميمي ووسيط فعال يكسب األطفال ف

الذين يمارسونو ويتفاعمون مع أنواعو المختمفة دالالت تربوية إنمائية ألبعاد شخصيتيم العقمية 
 والوجدانية. 

 Repetitionالتكرار:  -3
لميدف من النشاط أو التدريب، ويعد ىذا األسموب  وفييا يقوم الطفل بعدة محاوالت حتى يصل     

 سيل وأكثر فعالية، وأبقى أثرًا عند الطفل.

 مدة التطبيق:
( أسابيع، وكانت مدة 6( جمسات أسبوعًيا، بواقع )4تم تطبيق البرنامج عمى مدار شيرين، بواقع )    

 م.1010م/ 1069م الدراسي ( دقيقة، وقد تم تطبيق البرنامج في التيرم األول من العا45الجمسة )
 الفئة المستيدفة من البرنامج:

يقدم البرنامج ألطفال الصف الثاني من الروضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة، ويحتاجون         
 ( سنة.6.5-5.15إلى تنمية الوعي الصوتي، ويتراوح عمرىم الزمني ما بين )

 مكان تطبيق البرنامج: 
بروضة مدرسة سميمان وىدان التابعة إلدارة بحرالبقر التعميمية بمحافظة  تم تطبيق البرنامج      

بوسعيد، وتم تطبيق البرنامج في أماكن مختمفة مثل المكتبة، وحجرة الوسائط المتعددة، وحجرة 
 األنشطة.
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 تقويم البرنامج:
 تم تقييم البرنامج من خالل عدة خطوات، وىي كالتالي:

 إجراء القياس القبمي: -6
اء قياس قبمي عن طريق عرض البرنامج عمى المحكمين، وعمل التعديالت الالزمة، وكذلك تم إجر 

ضافة التعديالت الالزمة عمى الجمسات قبل  تطبيق بعض جمسات البرنامج عمى العينة االستطالعية، وا 
 تطبيق البرنامج.

 التقويم المستمر: -1
اف، ومدى تقدم األطفال في العالج، تساعد عممية تقويم البرنامج في التعرف عمى مدى تحقق األىد

ويكون ىذا التقويم بصورة مستمرة، في أثناء الجمسة، وفي نياية الجمسة، وذلك لموقوف عمى مدى 
 إتقان األطفال لمميارات، واألنشطة التي يتم تقديميا في الجمسة.

 التقييم البعدي: -3
ج عمى العينة التجريبية، وذلك عن تم تقييم البرنامج البعدي عن طريق قياس مدى تأثير البرنام    

طريق تطبيق مقياس الوعي الفونولوجي بعد إنتياء البرنامج مباشرة، ويتم التعرف عمى تأثير البرنامج 
من خالل حساب الفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة عمى مقياس الوعي الصوتي قبل تطبيق 

 البرنامج وبعد تطبيق البرنامج.

 التقييم التتبعي: -4
تم التقييم التتبعي لمبرنامج بعد شير من تطبيق البرنامج، من خالل إعادة تطبيق مقياس الوعي 
الفونولوجي عمى المجموعة التجريبية والضابطة، وذلك لمتأكد من استمرار أثر البرنامج، وعدم حدوث 

البعدي والتتبعي  انتكاسة بعد إنتياء البرنامج، ويتم ذلك عن طريق مقارنة الفروق إحصائيا في القياس
 لممجموعة التجريبية والضابطة، وأيًضا التجريبية في القياس البعدي والتتبعي.

 خطوات الدراسة:

 تم إتباع الخطوات اآلتية في سبيل إنجار ىذه الدراسة:
 تحديد األدوات المستخدمة، والتأكد من صالحيتيا. -
 المقياس. إعداد مقياس الوعي الفونولوجي، والتحقق من ثبات وصدق -
 إعداد األدوات، والخامات الخاصة بالبرنامج والتأكد من صالحيتيا. -
ثم قام الباحث بمساعدة األخصائي النفسي بالمدرسة، ومعممي الفصل، بتطبيق اختبار المسح  -

، ثم Ravenالنيورولوجي عمى األطفال لتحديد العينة، ثم اختبار المصفوفات المتتابعة الممونة ل
 ي الصوتي إعداد الباحث.مقياس الوع
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تحديد عينة األطفال من الذين لدييم إحتمالية قصور نيورولوجي، ويتمتعون بزكاء متوسط أو فوق  -
 متوسط، ولدييم قصور في الوعي الفونولوجي.

 قام الباحث بتقسيم األطفال إلى مجموعتين متكافئتين عمى النحو التالي: -
 ( أطفال.8طبيق البرنامج عمييا، وتتكون من )المجموعة التجريبية: وىي التي تم ت -
 ( أطفال.8المجموعة الضابطة: وىي التي لم تتعرض لمبرنامج التدريبي، وتتكون من ) -
قام الباحث بالتحقق من التكافؤ بينيما من حيث المسح النيرولوجي، ومستوى الذكاء، والعمر  -

 الزمني، والوعي الفونولوجي.
 موعي الفونولوجي لممجموعتين التجريبية والضابطة.إجراء القياس القبمي ل -
جراء دراسة  - تطبيق البرنامج عمى المجموعة التجريبية، وذلك بعد عرضو عمى المحكمين، وا 

 استطالعية لبعض جمساتو، لمتأكد من صالحيتو.
لضابطة، إجراء القياس البعدي لموعي الفونولوجي بعد تطبيق البرنامج عمى المجموعتين التجريبية وا -

 لموقوف عمى أثر البرنامج عمى المجموعة التجريبية.
إجراء القياس التتبعي لموعي الصوتي عمى المجموعة التجريبية، بعد شير من تطبيق البرنامج،  -

 لمعرفة مدى استمرارية فعالية البرنامج الذي تم تنفيذه.
جراء العمميات اإلحصائية المناسبة. -  تحميل البيانات وا 
 ص النتائج وتفسيرىا.استخال -
 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 u) Man-Whitneyويتني  -ماناختبار  -6

 )تجريبية، وضابطة(.
( وذلك لدراسة الفروق بين عينتين مترابطتين )تجريبية، Wilcoxon (wاختبار ويمكوكسون  -1

 قبمي وبعدي، بعدي وتتبعي(.
 ( لحساب داللة الفروق بين الرتب.Zقيمة ) -3
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 نتائج الدراست:
 األول: الفرض

ينص الفرض األول عمى أنو : "يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات المجموعة  
التجريبية ورتب درجات المجموعة الضابطة، في الوعي الفونولوجي بعد تطبيق البرنامج، لصالح 

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

 البرنامج.
 تطبيق البرنامج عمى المجموعة التجريبية لتنمية ميارات الوعي الفونولوجي.  .1
 يق البرنامج.تطبيق مقياس الوعي الفونولوجي عمى المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطب .3
تعيين متوسط ومجموع رتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى، وذلك  .4

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

عيين الفروق بين درجات القياس البعدى لممجموعة التجريبية والضابطة عمى مقياس ميارات ت .5
 ، وجاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدول التالي:(Zالوعي الفونولوجي، باستخدام قيمة)
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 (63جدول )                                            
 تطبيق البعدي لممجموعة الضابطة والتجريبيةبين متوسطي رتب درجات ال الفرق         

 عمى مقياس الوعي الفونولوجي                                   

ىناك فرق دال إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات المجموعتين ( أنو 63يتضح من الجدول )    
التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في الدرجة الكمية لمقياس الوعي الفونولوجي لدى 

ا تقبل صحة الفرض كالتالي: يوجد فرق وعمى ىذأطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة، 
( بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 0.06دال إحصائيًا عند مستوى داللة)

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

 الفونولوجي ككل ( بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية. 

 انًجًىعت       

                     

 انًهارة 

 (8انضابطت )ٌ=  (8انتجزَبُت )ٌ= 
 قًُت

 "U" 

 قًُت

 "W" 

 قًُت 

"Z" 

يستىي  

 يتىسظ انذالنت

 رتب

يجًىع 

 رتب

 يتىسظ

 برت

يجًىع 

 رتب

 685.8 588. 8.5.8 586.. انقافُت 
65.8 

685.8 -3582 
دانت عُذ 

858. 

 28 ..65 88 .353. تحهُم انجًم وانكهًاث

3 

28 -25.8 
دانت عُذ 

858. 

 28 6588 .8 35.2. ديج األصىاث 
2 

28 -258. 
دانت عُذ 

858. 

 تحذَذ انصىث انًختهف 

 
.3 88 . 68 

6 
68 -358. 

دانت عُذ 

858. 

 حذف أصىاث يٍ انكهًت

  
..588 825.8 .52. 635.8 

85.8 
635.8 -35.3 

دانت عُذ 

858. 

 إضافت أصىاث نهكهًت

  
.35.2 8. 6588 28 

2 
28 -25.. 

دانت عُذ 

858. 

 .2 6582 88 3528. إبذال األصىاث فٍ انكهًت 
. 

2. -2538 
دانت عُذ 

858. 

 انىعٍ انفىَىنىجٍ ككم 

 
.3566 885.8 65.8 285.8 

85.8 
285.8 -2526 

دانت عُذ 

858. 
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 (1شكل)                                    

 التمثيل البيانى لمفروق بين متوسطات درجات أبعاد مقياس الوعي الفونولوجي والدرجة الكمية 

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

 البعدي القياس البعدي عمى مقياس الوعي الفونولوجي بأبعادىا المختمفة، فكانت متوسطات القياس 
دمج  -( 60.38لكممات)تحميل الجمل وا –(  6.50 لممجموعة التجريبية كمايمي: }القافية)

إضافة أصوات  -(5.75حذف أصوات من الكممة) -(6.75تحديد الصوت المختمف)  -(9األصوات)
(، 56( { والدرجة الكمية لمقياس الوعي الفونولوجي )5.75إبدال األصوات في الكممة) -(6.88لمكممة)

دىا والقياس البعدي  لممجموعة الضابطة عمى اختبار الوعي الفونولوجي بأبعا
تحديد  -(4.50دمج األصوات )  -( 4.50تحميل الجمل والكممات) –(  3.63 المختمفة}القافية)
إبدال  -(1.75إضافة أصوات لمكممة)  -( 3.50حذف أصوات من الكممة) -(3الصوت المختمف)

( لصالح  13.53( { والدرجة الكمية لمقياس الوعي الفونولوجي ) 1.65األصوات في الكممة) 
التجريبية، وىذا الفارق يعزى إلى تطبيق البرنامج عمى أفراد المجموعة التجريبية، مما يدل  المجموعة

 عمى فعالية البرنامج فى تنمية ميارات الوعي الفونولوجي.
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 تفسير نتائج الفرض األول:
يمكن تفسير ذلك التحسن ألطفال المجموعة التجريبية بسبب تنوع األنشطة، والتدريبات،   

، والميمات، المتضمنو في البرنامج القائم عمى الحواس المتعددة، والتي ىدفت إلى تنمية واأللعاب
نتاج القافية، وتقسيم الجممة إلى كممات، وتقسيم  ميارات الوعي الصوتي اآلتية: تمييز القافية، وا 
ج الكممات إلى مقاطع، وتقسيم الكممات إلى أصواتيا، وكذلك دمج الكممات، ودمج المقاطع، ودم

بدال أصوات لبداية الكممة ونيايتيا، وقد أسيمت تنمية  ضافة، وا  األصوات لتكوين كممات، وحذف، وا 
ىذه الميارات في تحقيق الفرض األول لمدراسة، حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد 

ميدية، في المجموعة التجريبية التي تعرضت لمبرنامج، والمجموعةالضابطة التي تعرضت لمدراسة التق
ميارات الوعي الفونولوجي لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي عمى مقياس الوعي 

 الفونولوجي.  
واستخدم الباحث مجموعة من األنشطة التي يمكن أن تستخدم مع أطفال الروضة المعرضين   

عي الفونولوجي، عن لخطر صعوبات القراءة، وذلك لتدعيم إدراكيم البصري والسمعي بيدف تنمية الو 
طريق تدريب األطفال باستخدام المكعبات، والصمصال، والصور الممونو، والمجسمات، واأللعاب، 

 والفديوىات عمى جياز الكمبيوتر.
وقام الباحث بتدريب األطفال باستخدام أدوات ووسائل متنوعة، كانت بمثابة محفزات لألطفال   

ألنشطة البرنامج، وتدرج الباحث في أنشطة البرنامج من  ساعدتيم عمى مواصمة التركيز واالنتباه
السيل لمصعب، وقام بتقسيم األطفال إلى مجموعات في بعض التدريبات ونالت تمك الخطوة استحسان 
األطفال مما جعميم ينجذبون إلى التدريبات، وساعد ذلك عمى تحقيق اليدف من جمسات البرنامج وىو 

 ي لدى أطفال المجموعة التجريبية.تنمية ميارات الوعي الفونولوج
ولعب التقويم دور ميم في إنجاح البرنامج سواء التقويم أثناء الجمسات أو عقب إنتياء الجمسات حيث 
ساىم في التعرف عمى نقاط القوة والضعف في كل جمسة، ومحاولة التغمب عمى نقاط الضعف وتنمية 

ذلك كمو في تحقيق اليدف األساسي من البرنامج  نقاط القوة لدى أطفال المجموعة التجريبية، وساعد
 وىو تنمية الوعي الفونولوجي لدى اطفال المجموعة التجريبية.

 الفرض الثانً:
ينص الفرض الثالث عمى أنو" التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد     

 ى مقياس الوعي الفونولوجي ".المجموعة التجريبية فى القياس البعدى والقياس التتبعى عم
 نتائج الفرض الثاني ومناقشتيا:

 لمتحقق من صحة الفروض اتبع الباحث الخطوات التالية:
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بعد االنتياء من تطبيق البرنامج عمى أفراد المجموعة التجريبية تم تطبيق مقياس الوعي  -
 الفونولوجي.

 شير عقب االنتياء من البرنامج. متابعة تأثير البرنامج عمى أفراد المجموعة التجريبية لمدة -

 تطبيق مقياس الوعي الفونولوجي مرة أخرى عمى أفراد المجموعة التجريبية بعد فترة المتابعة. -

تعيين متوسط ومجموع رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى والتتبعى وذلك  -
بيدف المقارنة بين رتب درجات لممجموعات المرتبطة،  Wilcoxonباستخدام اختبار ويمكوكسن

المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتعبى لمقياس الوعي الفونولوجي كما ىو موضح 
 بالجدول.

تعيين الفروق بين درجات التطبيق البعدى، والتتبعى لمجموعة الدراسة عمى مقياس الوعي  -
 (.   Zالفونولوجي باستخدام قيمة)

لداللة الفروق بين رتب درجات التطبيق)البعدى والتتبعى( لممجموعة ( Z( يوضح قيم ) 64جدول) 
 التجريبية عمى اختبار الوعي الصوتي 

 

 انبعذ

-عذد انزتب )انسانبت

 انًتعادنت(-انًىجبت

 انتتبعً -انقُاس انبعذي
 

 Zقُى 

 

 انذالنت
 يجًىع انزتب يتىسظ انزتب

 انًىجبت انسانبت انًىجبت انسانبت

 انقافُت

 انزتب انسانبت 8

8 2 8 .. -35328 
 دانه

 .858عُذ 
 انزتب انًىجبت .

 انزتب انًتعادنت 2

تحهُم انجًم 

 وانكهًاث

 انزتب انسانبت 6

 انزتب انًىجبت 2 غُز دانه 85888- 25.8. 65.8. 65.8 2582

 انزتب انًتعادنت .

 ديج األصىاث

 انزتب انسانبت 3

 انزتب انًىجبت 2 غُز دانه 856.3- 8 8 2 2

 انزتب انًتعادنت 2
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 انًختهف

 انزتب انسانبت .
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 انزتب انًىجبت 3

 انزتب انًتعادنت .
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 انكهًت
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 انزتب انًتعادنت .
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 انزتب انًتعادنت 6
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 انزتب انسانبت 2

 انزتب انًىجبت 6 غُز دانه 85828- 85.8. 85.8 6588 3582

 انزتب انًتعادنت .
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يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة   
القياس البعدى والتتبعى عمى مقياس الوعي الفونولوجي،  مما يدل عمى ثبات أثر التجريبية فى 

البرنامج حتى بعد االنتياء من التطبيق، ومن ثم فعالية البرنامج المستخدم فى تنمية الوعي 
( غير دالة، وعمى Zالفونولوجي ألطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة، ولقد جاءت قيمة )

 صحة الفرض الثاني.ذلك تحقق 
ويوضح الشكل التالى عدم وجود فروق بين القياسين البعدى والتتبعى ألفراد المجموعة التجريبية     

 عمى مقياس الوعي الفونولوجي كمايمى:

 
 ه المختمفة( يوضح الفروق بين التطبيق البعدى والتتعبى عمى مقياس الوعي الفونولوجي بأبعاد3الشكل)

يتضح من الشكل السابق عدم وجود فروق جوىرية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة     
(، مما يدل عمى فعالية البرنامج فى تنمية 51.63(، والقياس التتبعى)56التجريبية فى القياس البعدى)

 الوعي الصوتي.
 تفسير الفرض الثاني:

فعالية برنامج الدراسة القائم عمى استخدام الحواس ىدف ىذا الفرض إلى بيان مدى استمرارية   
المتعددة  في تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة بعد شير من 
تطبيق البرنامج والقياس البعدي، وأشارت نتائج ىذا الفرض إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين 

عة التجريبية في القياس البعدي، والقياس التتبعي، عمى مقياس متوسطي تب درجات أفراد المجمو 
الوعي الفونولوجي بعد شير من تطبيق البرنامج وتدل ىذه النتيجة عمى نجاح البرنامج القائم عمى 
الحواس المتعددة، بفنياتو، وتدريباتو، وأنشطتو، والوسائل المستخدمة، التي راعت الفروق الفردية بين 

التجريبية، كما أن ما زاد من فعالية البرنامج التدرج في التدريب من األسيل إلى  أطفال المجموعة
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األصعب، وىذا قد زاد من قدرات األطفال وساعد عمى تنمية ميارات الوعي الفونولوجي لدييم وساعد 
 عمى ثباتيا واستمرار أثرىا. 

رنامج، والتأكد من إتقان وكان لمرحمة إعادة التدريب دور كبير وأثر فعال في ثبات أثر الب  
األطفال لمميارات التي تم اكتسابيا عمى مدار جمسات المرحمة التدريبية، حيث أظيرت ىذه المرحمة 
مدى إتقان أفراد المجموعة التجريبية لنسبة كبيرة من التدريبات التي تعمموىا، ومكنت الباحث من 

أثر التعمم والذي اتضح في القياس التتبعي  عالج السمبيات واألخطاء، مما كان لو دور كبير عمى بقاء
 عمى مقياس الوعي الفونولوجي.

كما يدعم ويؤكد نتائح الدراسة الحالية في ىذا الصدد، ما توصمت إليو الدراسات السابقة التي اطمع 
عمييا الباحث، والتي اتفقت معيا في تنمية الوعي الفونولوجي، وأيًضا بقاء أثر البرنامج، مثل دراسة 

   ,Laing).  (2005لينج دراسةو (؛ 1067(؛ ودراسة سموى عاطف)1068مين أبو مندل)أ
 تىصٍاث الدراست:

 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائج، يقدم الباحث مجموعة من التوصيات كالتالي:
، توجيو المعممين والمعممات إلى ضرورة االىتمام بالفروق الفردية بين األطفال العاديين -6

 والمعرضين لخطر صعوبات القراءة.
ضرورة استخدام الحاسب اآللي، والتطبيقات التربوية التي من شأنيا أن تساعد األطفال  -1

 المعرضين لخطر صعوبات التعمم.

االىتمام باألنشطة المختمفة الفنية والموسيقية واالجتماعية التي تساعد األطفال عمى التفاعل  -3
 نفس.االجتماعي، وزيادة الثقة بال

التوسع في تدريس ميارات الوعي الفونولوجي في المناىج الدراسية، بطرق شيقة ومبتكرة  -4
 تساعد في تنمية ميارات األطفال المعرضين لخطر صعوبات القراءة.

االىتمام بإظيار الجوانب اإليجابية لألطفال المعرضين لخطر صعوبات القراءة وتدعيميا، وعدم  -5
 توجيو عبارات سمبية ليم.

ل سجالت لكل طفل من األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم لموقوف عمى مدى تقدم عم -6
 الطفل.

شراكيم في محاوالت التغمب عمى  -7 ضرورة إعالم األسرة بالمشكالت التي يعاني منيا طفميم وا 
 ىذه الصعاب.

خوتو توجيو األسرة لطريقة التعامل مع طفميم المعرض لخطر صعوبات القراءة، وعدم مقارنتو بأ -8
 وأقرانو.
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 البحىث ادلقرتحت:

 من خالل التطبيق العممي لبرنامج الدراسة يقترح الباحث الموضوعات اآلتية:
فعالية برنامج قائم عمى الكمبيوتر في تنمية الوعي الفونولوجي ألطفال الروضة المعرضين  -6

 لخطر صعوبات القراءة.
عرضين لخطر صعوبات القراءة دراسة مقارنة بين مستوى الوعي الفونولوجي لألطفال الم -1

 والعاديين من أطفال الروضة.

 الروضة المعرضين لخطر صعوبات القراءة.  فعالية برنامج تدريبي لتنمية االنتباه لدى أطفال -3
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 ادلراجع
أسامة محمد البطاينة، ومالك أحمد الرشدان، وعبيد عبدالكريم السبايمة، وعبدالمجيد محمد الخطاطبة 

 لتعمم ) النظرية والممارسة (. عمان: دار الميسرة لمنشر والتوزيع.(. صعوبات ا1009)
(. أثر تدرريبات الوعي الصوتي في تنمية ميارات القراءة لدي تالميذ 1068أمين سرحي أبو مندل )

الصف الرابع األساسي من ذوي صعوبات التعمم بغرف المصادر بغزة. رسالة ماجستير. كمية 
 ة.التربية. جامعة األزىر. غز 

(. فاعمية استخدام الخرائط الذىنية في تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري 1061أنور عمي المصري )
 .178 -135،  3، 78لدي طالبات كمية التربية النوعية. مجمة كمية التربية بالمنصورة مصر.

خصائص  (. صعوبات التعمم واإلعاقات البسيطة ذات العالقة "1064جانيت ليرنر، وبيفرلي جونز )
واستراتيجيات تدريس وتوجيات حديثة. ترجمة: سيي محمد ىاشم الحسن. عمان: دار الفكر 

 ناشرون وموزعون.
(. مستوى اإلدراك ألطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعمم 1063حنان أسعد خوج )

ة الممك فيصل. والعاديين، المجمة العممية لجامعة الممك فيصل. العموم اإلنسانية واإلدارية. جامع
64 ،1 ،139- 186. 

(. فاعمية برنامج تدريبي قائم عمي المدخل متعدد الحواس باستخدام 1065رشا السيد محمود عثمان )
الكمبيوتر في تحسين االنتباه واإلدراك لدي التالميذ ذوي العسر القرائي بالحمقة األولي من التعميم 

 تربية جامعة كفر الشيخ.األساسي. رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية ال
(. فاعمية برنامج مقترح لتنمية الوعي الصوتي لدى تمميذات الصف 1068ريحاب محمد مصطفى )

 .90 – 67، 696األول االبتدائي بالمممكة العربية السعودية. مجمة القراءة والمعرفة. 
ت: مكتبة الفالح (. صعوبات تعمم القراءة )تشخيصيا، وعالجيا(. الكوي1066سالم ناصر الكحالي )
 لمنشر والتوزيع.
(. تربية وتعميم ذوي صعوبات التعمم. عمان: دار الميسرة لمنشر والتوزيع 1066سعيد كمال الغزالي )

 والطباعة.
(. برنامج تدريبي لتحسين الوعي الفونولوجي لرفع الكفاءة 1067سموي عاطف أحمد السنوسي )

ءة. رسالة دكتورة غير منشورة، كمية البنات جامعة المغوية لدي األطفال ذوي صعوبات تعمم القرا
 عين شمس.

(. فعالية برنامج تدريبي لتنمية الوعي الصوتي لدي أطفال المدرسة 1064سيام عبدالنبي الشيباني )
، 65اإلبتدائية ذوي صعوبات التعمم في مدينة طرابمس بميبيا. كمية اآلداب، جامعة الزاوية. ليبيا. 
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 (. مدخل إلى التربية الخاصة. القاىرة : دار الجوىرة لمنشر والتوزيع.1064ر شريف )السيد عبدالقاد
(. الميارات االجتماعية ألطفال الروضة ذوي 1006عادل عبداهلل محمد، وسميمان محمد سميمان )

(. 1006قصور الميارات قبل األكاديمية كمؤشر لصعوبات التعمم. في: عادل عبداهلل محمد )
 الة عمى صعوبات التعمم ألطفال الروضة. القاىرة: دار الرشاد.المؤشرات الد

(. قصور بعض الميارات قبل األكاديمية ألطفال 1006عادل عبداهلل محمد، وصافيناز أحمد كمال )
(. المؤشرات 1006الروضة وصعوبات التعمم األكاديمية الالحقة. في: عادل عبداهلل محمد )

 الروضة. القاىرة: دار الرشاد. الدالة عمى صعوبات التعمم ألطفال
(. الميارات قبل األكاديمية وبعض المتغيرات 1063عادل عبداهلل محمد، ومحمد يحيى ناصف )

الديموجرافية لدى فئات متباينة من أطفال الروضة كمنبئات بأىبتيم أو استعدادىم لاللتحاق 
-67، 63، 5سكندرية. بالمدرسة. مجمة الطفولة والتربية. كمية رياض األطفال. جامعة اإل

631. 
(. قاموس التربية الخاصة. البحرين: 6991عبدالعزيز السيد الشخص، عبدالغفار عبدالحكيم الدماطي)

 الجمعية البحرينية لمتالزمة داون.
(. التربية الخاصة وبرامجيا العالجية. القاىرة: مكتبة األنجمو 1066عبدالفتاح عبدالمجيد الشريف )

 المصرية.
. القاىرة: مكتبة QNST(. اختبار المسح النيورولوجي السريع 1006ب محمد كامل )عبدالوىا

 األنجمو المصرية.
(. فاعمية برنامج تدخل مبكر لمميارات قبل األكاديمية قائم عمى نظرية 1064عزة عبدالرحمن عافية )

معرضين لخطر الذكاءات المتعددة وبيان أثره عمى تنمية الميارات المغوية لدى أطفال الروضة ال
، 11صعوبات تعمم القراءة. مجمة العموم التربوية. كمية الدراسات العميا لمتربية. جامعة القاىرة. 

1 ،385-446. 
(. فاعمية قائم عمي التكامل الحسي في عالج صعوبات تعمم 1066فاطمة عبداهلل محمد الزعموك )

ماجستير غير منشورة، كمية التربية  القراءة وتحسين السموك التكيفي لدي األطفال بميبيا. رسالة
 جامعة عين شمس.
(. 1(. صعوبات التعمم األسس النظرية والتشخيصية والعالجية) ط1008فتحي مصطفى الزيات )

 القاىرة: دار النشر لمجامعات.
(. مستوى الوعي الفونيمي لدى تالميذ الصف األول االبتدائي المعرضين 1066محمد أنيس غنيمي )
التعمم وأقرانيم العاديين. مجمة التربية الخاصة، كمية التربية. جامعة الزقازيق.  لخطر صعوبات

(64 ،)350 – 389. 
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(. الوعي الصوتي من الكفايات المغوية إلى المقاربات التعميمية. مجمة 1067محمود العشيري )
، 1، 68التواصل المساني. المغرب: مؤسسة العرفان لإلستشارات التربوية والتطوير الميني، 

19- 65. 
(. 1061مسعد أبو الديار، وجاد البحيري، ونادية طيبة، وعبدالستار محفوظي، وجون ايفرات )

 العمميات الفونولوجية وصعوبات القراءة والكتابة. الكويت: مركز تقويم وتعميم الطفل.
سين ( لتحV.A.K.T(. فعالية برنامج قائم عمي مدخل متعدد الحواس)1067نورا أحمد المتولي)

األنتباه وصعوبات القراءة لدي تالميذ المرحمة اإلبتدائية. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 
 البنات لألداب والعموم التربوية القاىرة.

(. فاعمية األنشطة القصصية في تنمية ميارات الوعي الصوتي وأثره 1061ىدى محمد محمود ىاللى )
راسات عربية في التربية وعمم النفس. السعودية. عمى الميارات المغوية لدى طفل الروضة. د

13 ،3 ،676- 106. 
(. صعوبات التعمم: الخصائص والتعرف واستراتيجيات التدريس. ترجمة:  1066ويميام بيندر ) 

 عبدالرحمن سميمان. القاىرة: عالم الكتب.
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