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  ملخـــــص      

دائي        تهدف الدراسة الراهنة إلى تقديم برنامج للتعليم العالجي لتالميذ الصف السادس االبت

يلهم المعرفي     ذوي صعوبات التعلم في الفهم القرائي يعمل في األساس على تنمية مستوى تمث

ذا الخصوص فضًال عن ال        امج في ه ك البرن ره    للمعلومات، واختبار فعالية ذل ى أث تعرف عل

ذ     ال من        . بالنسبة لمستوى الفهم القرائي لهؤالء التالمي ة الدراسة من عشرة أطف وتألفت عين

م في             انون من صعوبات تعل ة يع ازيق التعليمي إدارة الزق دائي ب الذآور بالصف السادس االبت

ة        لوآية أو انفعالي ة أخرى أو اضطرابات س انون من أي إعاق ًا   الفهم القرائي، وممن ال يع وفق

اويتين  . لتقارير معلميهم  وتم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة متس

افي،          اعي االقتصادي الثق ذآاء، والمستوى االجتم ي، ونسبة ال ، ومتجانستين في العمر الزمن

م القرائي    وضمت األدوات المستخدمة   . ومستوى التمثيل المعرفي للمعلومات، ومستوى الفه

  : لي ما ي

  . ١٩٩٨بينيه للذآاء، إعداد مليكة  -اختبار ستانفورد - ١

 .  ٢٠٠٠استمارة المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي، إعداد خليل  - ٢

داد آامل     - ٣ تعلم، إع  ١٩٩٩اختبار المسح النيورولوجي للتعرف على ذوي صعوبات ال

. 

 . ٢٠٠٧مقياس مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات، إعداد عامر عبدالمنعم  - ٤

 . اختبار الفهم القرائي ، إعداد الباحث  - ٥

  . برنامج التعليم العالجي المستخدم، إعداد الباحث  - ٦

ل                ة مستوى التمثي يم العالجي المستخدم في تنمي امج التعل ة برن وأسفرت النتائج عن فعالي

د مستوى              ة عن روق دال م القرائي حيث وجدت ف ات، وتحسين مستوى الفه المعرفي للمعلوم

دي        ٠.٠١ اس البع ي القي ابطة ف ة والض وعتين التجريبي ات المجم ب درج طي رت ين متوس ب
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ة      روق دال ة، ووجدت ف لمستوى التمثيل المعرفي للمعلومات وذلك لصالح المجموعة التجريبي

توى   د مس ي    ٠.٠١عن ين القبل ي القياس ة ف ة التجريبي ين متوسطي رتب درجات المجموع ب

لم توجد فروق دالة بين متوسطي رتب درجات المجموعة     والبعدي لصالح القياس البعدي، و

الضابطة في ذات القياسين، وال بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين  

وعتين   ٠.٠١آما وجدت فروق دالة عند . البعدي والتتبعي  بين متوسطي رتب درجات المجم

ي   م القرائ دي للفه اس البع ي القي ابطة ف ة والض ين   التجريبي ة، وب ة التجريبي الح المجموع لص

  .القياسين القبلي والبعدي للفهم القرائي للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي 
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في تنال اهتمامًا غير مسبوق في وقتنا الراهن صعوبات التعلم قد أضحت من المالحظ أن      

ذي نلمسه    سبيل الحد من تلك اآلثار السلبية التي يمكن أن تترتب عليها وهو األمر بوضوح  ال

ك أن أولئك    . في آثير من بلدان العالم إضافة إلى بعض الدول العربية  ى ذل ومما قد يشجع عل

من الذآاء وإن آان يصعب  إنما يتمتعون بمستوى عادي أو عالاألفراد ذوي صعوبات التعلم 

تيعابه         اديين اس رانهم الع ان أق ون بإمك ًا يك ررًا أآاديمي توعبوا مق يهم أن يس ت . عل وإذا آان

ا        انون منه إن من يع وظيفي للمخ ف صعوبات التعلم ترجع في األساس إلى قصور في األداء ال

ة         ة المختلف ة المعرفي ات العقلي ر من العملي اه    يتسمون بقصور في واحدة أو أآث دءًا من االنتب ب

ر، وحل المشكالت     ل المعرفي         وحتى التفكي ى مستوى التمثي لبًا عل ؤثر س ذي ي  وهو األمر ال
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ى من       وا في مستوى أدن للمعلومات من جانبهم فيصبح من األآثر احتماًال بالنسبة لهم أن يكون

التمثيل المعرفي للمعلومات العملية األآثر تعقيدًا والمعروفة بمثله سلسل الهرمي الذي تذلك الت

.  

لبي        ة ش ير أمين ى ) ٢٠٠١(وتش تيعاب    إل تدخال واس و اس ي ه ي المعرف ل العقل أن التمثي

ا  اظ به تم االحتف ار لي اني واألفك رد و  وتسكين المع ي للف اء المعرف ذي لتصبح جزءًا من البن ال

ر المباشرة           ه المباشرة وغي ه مع خبرات رد ومعارف ه معلومات الف يمثل بناء تراآميًا تتفاعل في

ال         د وفع ى إحداث تكامل جي ه عل دعم قدرت والتي توفر له قاعدة جيدة ألساليب المعالجة مما ي

ا       لفئا ا وتفرده ا تميزه ي، ويصبح له اج المعرف ت المعلومات، ومن ثم تتنامى قدرته على اإلنت

داهللا    ادل عب ذهب ع ث ي تيرنبرج   ) أ -٢٠٠٥(حي ن ش ًال ع ى  Sternberg) ١٩٧٧(نق أن إل

ا،     هناك خمسة مصادر للفروق الفردية في ات ذاته ات أو العملي معالجة المعلومات هي المكون

ز أو     والتوليف بين المكونات ز أو المعالجات، واستراتيجيات التجهي ، وترتيب مكونات التجهي

ع       ات م ات أو العملي ل المكون الل تفاع ن خ تم م ذي ي ي ال ي المعرف ل العقل ة، والتمثي المعالج

  .محتوى البناء المعرفي للفرد 

رًا       ذ ذوي   ونظ دى التالمي ة ل ات المعرفي ات أو العملي ذه المكون ل ه ي مث ود قصور ف لوج

تعلم صعو اتهم بات ال ال معان ادة احتم ة، وزي ي    عام ل المعرف توى التمثي ي مس ن قصور ف م

اًال أن   للمعلومات  ر احتم ا نامككون بإ ييصبح من األآث ق        ن بيًا عن طري ينه نس ه وتحس الحد من

ى  برامج التعل ك الغرض    يم العالجي التي تعمل في األساس عل ا  تحقيق ذل د  مم ه   ق يترتب علي

انيهم  تحقيق قدر ملموس من ا لتحسن في أدائهم األآاديمي متضمنًا مستوى الفهم القرائي من ج

.  

  اإلطار النظري      

بمثابة إحدى فئات التربية الخاصة األآثر عددًا، ويرجع ظهور مجال تعد صعوبات التعلم      

تعلم  ي  -صعوبات ال ة  والت بة العالمي راوح النس ة تت ارالحديث دالت انتش ين  هالمع %   ٦ -٥ب
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ين السادسة     من التالميذ يبًاتقر ارهم ب راوح أعم ابعة عشرة من العمر     الذين تت ، وتنتشر  والس

ات  ) ١(للبنين مقابل ) ٣(بين الجنسين بمعدل  داهللا      -للبن ا يشير عادل عب ى  ) أ  -٢٠٠٦(آم إل

درتهم              ديهم أوجه قصور في ق ذه الصعوبات ل ل ه انون من مث ذين يع ال ال افتراض أن األطف

ات    على استقبال و تفسير المثيرات البصرية والسمعية أي أنهم يعانون من مشكالت في العملي

دة اإلبصار     كالت ح ها مش ي نفس ع ليست ه ي الواق كالت ف ذه المش ل ه يكلوجية، وأن مث الس

ك        دًال من ذل د ب ا تع والسمع التي تتضح في حاالت اإلعاقة البصرية واإلعاقة السمعية، ولكنه

ة   مشكالت في تنظيم وتفسير المث د من      . يرات البصرية والسمعية المختلف إن العدي ك ف ومع ذل

ارات السمعية والبصرية           ى المه ال عل دريب األطف دون أن ت ذه يعتق المؤيدين لوجهة النظر ه

واجههم   . بمعزل عن المادة األآاديمية سوف يساعدهم في التغلب على مشكالت القراءة التي ت

بع تلك األشكال المتضمنة في خطوط أخرى، أو   وقد يتضمن مثل هذا التدريب البحث عن وتت

ال  بيل المث ى س بورة عل ى الس م عل مها المعل ي يرس اط الت ك النق ن . توصيل تل ر م إال أن الكثي

د   ى أي فوائ ؤدي إل ة ال ت ة الحرآي ة أو اإلدراآي دريبات اإلدراآي ذه الت دون أن ه احثين يؤآ الب

م فإن القليل جدًا من المعلمين هم الذين تعود على مستوى تحصيل التالميذ في القراءة ، ومن ث

  .يقومون باستخدام مثل هذه الممارسات في الوقت الراهن 

إلى أن صعوبات التعلم تعد آما  .Hallahan et.al) ٢٠٠٧(ويذهب هاالهان وآخرون      

تشير اللجنة القومية األمريكية المشترآة لصعوبات التعلم بمثابة مصطلح عام يشير إلى 

على هيئة صعوبات ذات داللة في  متجانسة من االضطرابات التي تظهرغير مجموعة 

التحدث، أو القراءة، أو الكتابة، أو التفكير، أو  اآتساب واستخدام القدرة على االستماع، أو

وتعد مثل هذه . القدرة الرياضية أي القدرة على إجراء العمليات الحسابية المختلفة 

للفرد، ويفترض أن تحدث له بسبب حدوث اختالل في األداء االضطرابات جوهرية بالنسبة 

هذا وقد . الوظيفي للجهاز العصبي المرآزي، وقد تحدث في أي وقت خالل فترة حياته 

تحدث مشكالت في السلوآيات الدالة على التنظيم الذاتي، واإلدراك االجتماعي، والتفاعل 
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المشكالت ال تمثل وال تعتبر صعوبة  ولكن مثل هذه. االجتماعي إلى جانب صعوبات التعلم 

وهناك ثالثة محكات يتم الحكم في ضوئها على صعوبات التعلم هي . من صعوبات التعلم 

  .محكات التباين أو التباعد، واالستبعاد، والتربية الخاصة 

وًال وشيوعًا هو            وثمة      ذه التصنيفات قب ر ه تعلم، إال أن أآث دة لصعوبات ال تصنيفات عدي

ك ا  رك وآالفنت     ذل ه آي ذي قدم ام     Kirk& Chalfantلتصنيف ال ذي ) ١٩٨٤( في ع وال

ة        رى أآاديمي ة وأخ م نمائي عوبات تعل ى ص عوبات إل ك الص م تل ا،   يقس ا مظاهره ل منهم لك

ذاآرة،  ( تتضمن األولى صعوبات معرفية و حل المشكالت، واالنتباه، والتمييز، وصعوبات ال

ة   ، و)وم، والتكامل بين الحواس  وتشكيل المفهوالصعوبات اإلدراآية،  ة  ( صعوبات لغوي اللغ

معي    تقبال الس معي، واالس ر الس فوية، والتفكي رية ، و) الش عوبات بص ة  -ص أداء ( حرآي

ة   تعدبينما  )مهارات حرآية آبيرة تعكس التناسق العضلي، وأداء مهارات حرآية دقيقة  الثاني

ة،    راءة، أو الكتاب م الق ي تعل ة اضطراب واضح ف ذلك أو التهجي، أو الحساب   بمثاب  فتترآز ب

ات    ) أ -٢٠٠٦(آما يرى عادل عبداهللا  ة مكون اط  في ثالث تعلم   أساسية  أو أنم مع  لصعوبات ال

ة   ات الثالث ك المكون د من تل ر واح ر من مظه ين أآث ع ب ا يجم ع له ون راب ة إضافة مك إمكاني

ة  يجعلها  ماسواء آانت تنتمي إلى مكون واحد أو أآثر وهو  األساسية اط فرعي  تضم أربعة أنم

م و.  ون يض فوي األول المك قيها الش ة بش وات( اللغ ات -األص اني -الكلم ب  -المع التراآي

ة   -النحوية راءة   ) االستخدام االجتماعي للغ وب أي الق ة    ( والمكت ل حروف الكلم ارة تحلي   -مه

ة   ى الكلم رف عل ارة التع راءة    -مه ة الق ة وتلقائي ي  -طالق م القرائ  reading الفه

comprehension  . (م و ون يض اني الكتابالمك ـالث اء (  ةـ ر - spelling الهج  التعبي

composition (  أما المكون الثالث فيضم الرياضيات ، )  ابية  إجراء ات الحس ة  العملي  األولي

computation - التفكير أو االستدالل الرياضي  ( .  

ن       إن  وم ق ف ذا المنطل ي   ه ور ف ي  القص م القرائ رون     الفه ان وآخ ير هااله ا يش د آم يع

)٢٠٠٧ (Hallahan et.al.   ان ان وآوفم  Hallahan& Kauffman) ٢٠٠٣(وهااله
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م أو  ، يوجد مكونان رئيسيان للقراءة هما فك الشفرةبمثابة إحدى صعوبات القراءة حيث  والفه

تيعاب فرة   .  االس ك الش ر ف ى     ( decodingويعتب فحة إل ي الص يطة ف خبطة البس ل الش تحوي

ة         )ماتآل ة منطوق ى لغ ادة المطبوعة إل ل الم ي في تحوي ديل لغوي    ، هو الجانب اآلل ى ب أو إل

استخدام المهارات اللغوية للفرد في ( comprehendingويشير الفهم أو االستيعاب . منطوق

راءة والتي        ) المخرجات الناتجة عن فك الشفرة   سبيل فهم ًا في الق ى ترتيب ى الجوانب األعل إل

  .  بموجبها من استخراج المعنى من اللغةيتمكن الفرد 

يباو        ذهب سينس ًا        Sencibaugh) ٢٠٠٥(وي ل مكان ي يحت م القرائ ى أن الفه ذلك إل ب

والي  ث أن ح راءة حي عوبات الق ي ص يًا ف ًا أساس ذ ذوي %   ٩٠وموقع ن التالمي ًا م تقريب

راءة      ذ ذوي  . صعوبات التعلم يعانون من صعوبات في الق رى أن التالمي تعلم    وي صعوبات ال

ة         ى بالكلم ط المعن ا يجدون صعوبة في رب ة   ( في الفهم القرائي عادة م ة اللفظي ، وفي  )الدالل

ى   التعرف على تفاصيل معينة وقراءتها، والخروج باستنتاجات معينة من النص، والتوصل إل

ى قصور      في   النتائج، وتخمين ما يمكن أن يترتب عليها وهو األمر الذي يرجع في الغالب إل

ة    ا وراء المعرف ارات م ي     . مه م القرائ الي أن الفه ث الح رى الباح  readingو ي

comprehension      هو تلك العملية التي يتم بموجبها معرفة المتعلم بالكلمات المتضمنة في

ه              ه، وقيام دور في ا ي ذا النص وم ل ه ه لمث ه، وفهم ى قراءت دم عل دما يق نص معين مكتوب عن

ا   باستخالص معنى معين منه  .يمثل الفكرة األساسية أو الجوهرية التي يتضمنها ويدور حوله

ل   ًا         وعادة ما يعكس ثالثة مستويات على األق ة حرفي ل اإلجاب تعلم بنق ام الم ا في قي ل أدناه يتمث

ا             ع م ين المعلومات المتضمنة وتوق الربط ب ه ب ل أوسطها في قيام نص، ويتمث اه أن  من ال عس

  .األحداث المتضمنة، وتحليلها، وإبداء الرأي حولها  فيتطلب تقييم يحدث، أما أعالها

ان   comprehensionتعد المشكالت المرتبطة بالفهم  وعلى هذا األساس      آما يرى هااله

ان  ي     Hallahan& Kauffman) ٢٠٠٧(وآوفم كالت الت ك المش لة لتل ة أو محص نتيج

ا ترتبط إما بفك الشفرة، أو بالقدرات اللغوية العامة، أو بكلي ك المشكالت     و. هم ق تل دما تتعل عن
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ا    بأوجه ادة م ا ع دة          قصور في فك الشفرة فإنه راءة الجي ى الق ذ عل درة التالمي تج عن عدم ق تن

ة      ة واآللي ق بالدق التي تمكنهم من ربط األفكار بالنص، أي أنهم بذلك يعانون من مشكالت تتعل

اللفظية فإنها قد تنتج آنذاك عن   أما عندما تتعلق مثل هذه المشكالت بالدالالت.  في فك الشفرة

ز المعرفي     م    (تلك المشكالت التي يخبرها التالميذ في التجهي ة الفه ة، ومراقب ذاآرة العامل ، )ال

  . وليس عن تلك المشكالت التي تتعلق بفك الشفرة) معاني الكلمات(أو في المعلومات العامة 

ب      و      فرة يتطل ك الش ذآر أن ف دير بال ن الج رى إيز م ا ت ين  آم اك ل ل م ) ٢٠٠٠(ابي

MacLean, I.      ن د م ث أن العدي ة حي ة للغ ب الفونولوجي اول الجوان ي تن رة ف ارة آبي مه

ارات        اب المه ذي ينت ك الضعف ال ى ذل المشكالت التي تتعلق بالفهم القرائي يمكن أن ترجع إل

ر  فإذا لم يتمكن الفرد من القراءة الدقيقة فإنه سوف يواجه مشكل.  الالزمة لفك الشفرة ة على أث

ا        راءة بسالسة وسهولة أي إذا م رد من الق ذلك في إدراك المعنى مما يقرأه، وإذا لم يتمكن الف

د ال يكون     ا ق شهدت قراءته العديد من التوقفات والوقفات خاللها فإن معنى القطعة التي يقرأه

ة الكلم        واضحًا ى من النص دون أن يعرف غالبي ات حيث أنه لن يستطيع أن يستخلص المعن

  .التي يتضمنها 

أن التالميذ ذوى صعوبات التعلم يواجهون العديد من المشكالت    جمع من الباحثينويرى      

ر         ا، ويكون من األآث ك القطع التي يقرأونه في التوصل إلى النقاط األساسية التي تتضمنها تل

ا   من جهة أو . احتماًال بالنسبة لهم أن يأتوا بإجابات تعكس معلوماتهم الخاصة م م خرى فإن فه

ى سبيل      .  يقوم الفرد بفك شفرته يتضمن أيضا عناصر فرعية ذ عل ان التالمي فلكي يكون بإمك

المثال اإلجابة عن تلك األسئلة التي تسأل عن الشخص الذي قام بأداء ذلك الفعل المتضمن في 

ة  الجملة فإنهم في هذا اإلطار يجب أن يكون بوسعهم تخزين الجملة لوقت طويل بما في ه الكفاي

ا    ة عليه ات المختلف ذ في المستوى       .  حتى يتمكنوا من إجراء العملي ى التالمي دما يكون عل وعن

ا         ك الجوانب المرتبطة بم ى تل وا إل األعلى أن يقوموا بتحديد فكرة القصة فإنهم يجب أن ينتبه

ا ال ت    يقة ولكنه ون ش د تك ي ق زاء الت ك األج ة تل ن أهمي وا م رأوه، وأن يقلل د ق وا ق رتبط يكون
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اه واالستراتيجيات          ارات االنتب ذ أن يستخدموا مه ذي يتطلب من التالمي بالفكرة وهو األمر ال

  . المعرفية

ذآر أن        دير بال م  وج ب الفه رتبط جوان ة    ت دالالت اللفظي ة بال ارات الخاص ك المه بتل

ارات        .  والتراآيب اللغوية ك المه ارة من تل أي مه ق ب أو أي وقد يواجه التالميذ مشكالت تتعل

ارات    ذه المه ا   . ارتباط بين مهارة واحدة منها وغيرها من ه راءة    آم ة للق أن المعدالت العادي

نص،     ب لل م المناس دوث الفه مح بح إن تس ذلك ف ي    آ رأون ف ذين يق ذ ال دودالتالمي بعض  ح

  .المستويات المتأخرة سوف يخبرون العديد من المشكالت في فهم ما يقرأون

رى   رة التالميذ على فك شفرة الكلمة المطبوعة بطالقة يعتبر على الرغم من أن قدو      ا ي آم

ذا الصدد       .Hallahan et.al) ٢٠٠٧(هاالهان وآخرون  من األمور الهامة والحاسمة في ه

ة     ادة المقدم م للم م المالئ ين    .  فإن الكفاءة في فك الشفرة ال تضمن تحقق الفه إن المعلم ذلك ف ول

يم ال   ًا بتعل وا أيض ب أن يقوم ي      يج ة آ تراتيجيات المختلف تخدام االس نهم اس ف يمك ذ آي تالمي

اً     د ال يكون آافي ه ق .  يتمكنوا من فهم ما يقرأونه، إال أن التدريب على اإلستراتيجية في حد ذات

ار األساسية من       نهم استخالص األفك وفضًال عن ذلك فإن التالميذ نادرًا ما يعرفون آيف يمك

ولذلك فإن البحوث التي تم إجراؤها حول الفهم القرائي في  .  تلك القطع التي يقومون بقراءتها

ذه   ل ه اول مث ة يمكن أن تتن اليب معين ور طرق وأس ى ظه د أدت إل تعلم ق مجال صعوبات ال

ي تالحاجات  م والت تراتيجيات الفه دريب  ؛تضمنتعرف باس ة، والت تبسيط اإلجراءات المتبع

 gist  . جوهر أو الفكرة الرئيسية في النصعلى استخدام اإلستراتيجية، والتدريب على فهم ال

comprehension training     امز ذهب جوان ولي ى    Williams, Joanne) ٢٠٠٠(وت إل

تعانة بأحد     راءة، واالس أن استراتيجيات الفهم تتضمن قراءة الجملة بصوت مرتفع، وإعادة الق

ال ل  اد النص     الراشدين لتوضيح معنى السؤال المطروح، أو ترك السؤال واالنتق ه، وإبع ا يلي م

االستراتيجيات التي يمكن استخدامها في   آما أنها ترى أن أفضل . المكتوب وتذآر ما يحتويه 

ة     د القص رف بقواع ار تع ذا اإلط ي   story grammarه ات   وتعن ذ المكون يم التالمي تعل
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ية، واألحداث، والنت         ا النص والتي تتضمن الشخصية الرئيس يجة  األساسية للقصة التي يمثله

   story map. وهو األمر الذي يتطلب عمل خريطة للقصة 

ذ              و      يم التالمي ديًا في تعل ر تح ة أحد األمور األآث رة الرئيسية في النص بمثاب م الفك يعد فه

الة التي       حيث أنهم غالبًا ما  ذوي صعوبات التعلم رة أو الرس م الفك يعانون من القصور في فه

ون ب   ذي يقوم نص ال ك ال منها ذل هيتض تخدام  . قراءت د اس تخراج   وعن ة الس تراتيجية عام إس

ار الرئيس رأاألفك ا يق ة  ية مم ة االبتدائي ا بالمرحل ذ الصفوف العلي يه تالمي ي  ف امج تعليم برن

ى   ذ عل اعدة التالمي أن    لمس ن ش بح م يرها يص منة وتفس ار المتض د األفك ذه تحدي ل ه مث

ا  التالميذ على استخدام سلسلة من أن تشجع اإلستراتيجية  األسئلة المنظمة التي يشبه بعضها م

ا  )مثل من هي الشخصية الرئيسية؟  (يستخدمه المعلم وذلك آجزء من تعليم قواعد القصة  ، آم

ين في القصة     دًا أم      (أن بعضها اآلخر يرشد التالميذ إلى تقييم موقف مع ك جي د ذل ل هل يع مث

م ). ًا؟سيئ ك األ     ومن جانب آخر يقوم المعل ى     بنمذجة آيف يمكن لتل ؤدي إل ة أن ت ئلة المنظم س

و  ا يجب أن تق ول م ارات ح ل والعب وين الجم ومتك م يق ية، ث ه الشخصية الرئيس اعدة  م ب بمس

رامج لذلك فإن و.  التالميذ على تعميم تلك األفكار على مواقف الحياة الفعلية ل   مثل هذه الب تمث

ة  ام      تقدمًا وتطورًا هامًا في تعليم مثل هذه المهارات المعقدة والدقيق ا تفسح المجال أم ا أنه ، آم

  . إعداد تعليم مستقبلي عالي الجودة

ان وآخرون          ك      .Hallahan et.al) ٢٠٠٧(ويضيف هااله ه بجانب ذل اك خمس   أن هن

م  ية للفه تراتيجيات أساس ذ  comprehension strategiesاس م التالمي ادة فه ي زي اعد ف تس

ة،  ادة الرواي ؤ، والتلخيص، وإع نص هي التنب اؤل retellingلل راءة، والتس ادة الق د . وإع وق

ك في       تعلم وذل ذ ذوي صعوبات ال أثبتت تلك االستراتيجيات فعاليتها عند االستخدام مع التالمي

انبهم ف  ن ج ي عالج القصور م اعدة ف بيل المس يس ة، وف ارات الداللي يمهم  ي إدراك اإلش تعل

  . بالفهم القرائيالمفردات اللغوية وغيرها من الجوانب المختلفة المرتبطة 
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ي        يم العالج ه     remedial instructionوالتعل ا يعرف رون  آم ان وآخ ه هااله  يعرف

)٢٠٠٥( Hallahan et.al.  داده في سبيل التوصل           هو تم إع ذي ي يم ال نمط من التعل ذلك ال

ذ، أو في    إلى تصحيح أو عالج ألوجه القصور في المهارات األساسية التي يعاني منها التالمي

اني أولئك         .أي منها  ويمكننا إذا ما أردنا أن نحد أو نقلل من أوجه القصور العديدة التي يع

يم العالجي        تم استخدامها في التعل األطفال منها أن نتبع بعض اإلجراءات ذات األهمية التي ي

ق   حيث يجب أن نلجأ إلى التدريس المباشر، وإ تباع أسلوب التعديل المعرفي للسلوك عن طري

ه  تشجيع األطفال على مراقبة الذات، وتصويب األخطاء، والتعل م الذاتي الذي يتم التدريب علي

نبوم   آإ ه ميتش ذي قدم ذا     .  Meichenbaum ستراتيجية بذات األسلوب ال ا في ه وينبغي علين

ان وهاوس     ام     Zeaman& Houseاإلطار أن نستفيد مما اقترحه زيم ذ ع ا   ١٩٦٣من حينم

ك             وجها األنظار إلى أن ا من الحد من ذل ى أثره تمكن عل ة ن ع إجراءات معين ا أن نتب بإمكانن

ه       ا يمكن أن يترتب علي القصور في االنتباه من جانب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وم

ليمان     دالرحمن س ا   ) ٢٠٠١(من قصور مماثل في اإلدراك، والذاآرة حيث يشير عب ى أنهم إل

  : عديد من اإلجراءات في سبيل ذلك من أهمها ما يلي قد اقترحا أن نقوم في هذا الصدد بال

  .استخدام أشياء ثالثية األبعاد آاللون، والشكل، والحجم على سبيل المثال  - ١

 .أن يتم ترتيب المهام من السهل إلى الصعب  - ٢

ا      - ٣ اه إليه ى يسهل االنتب أن يتم الترآيز على تلك األبعاد التي تنتمي إلى متغير معين حت

 .ك وإدراآها بعد ذل

 .تقليل العوامل المشتتة لالنتباه  - ٤

  .االهتمام باأللفة بالمثيرات وحداثتها في تعلم التمييز  - ٥

ال         ) ٢٠٠٣(ويتفق عادل عبداهللا       ان هؤالء األطف ه إذا آ ى أن رأي حيث يشير إل مع هذا ال

ة   ة المحيط ة االجتماعي ة، أو للبيئ رات المختلف اه للمثي ى االنتب درتهم عل اض ق مون بانخف ، يتس

ًا، أو التي              زًا، أو انتباه ك السلوآيات التي تتطلب ترآي ى تجنب تل ون عل ا يعمل ادة م وأنهم ع
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رات التي      اء بعض المثي تتطلب إزاحة أو انتقاًال لالنتباه مما يترتب عليه عدم قدرتهم على انتق

ثر يتعرضون لها، والترآيز عليها، وإهمال ما سواها فإنه يجب على المربين أن يقوموا على أ

  .هؤالء األطفال على االنتباه للمثيرات المختلفة بمساعدة ذلك 

يم               رامج للتعل ة أو ب رامج تدريبي ة التي تناولت ب ومن الجدير بالذآر أن الدراسات المختلف

تعلم     ال ذوي صعوبات ال د      بعض العالجي في سبيل تعليم األطف ا ق دريبهم عليه ارات، وت المه

دريب في تحقيق الهدف المنشود        أسفرت في غالبيتها عن نتائج  ذا الت ل ه تؤآد على فعالية مث

لوآهم   لهؤالء األطفال بشكل ملحوظ ،    المستهدفةحيث تحسنت في الغالب المهارات  وشهد س

  . على االندماج مع اآلخرين  تعديًال ملحوظًا ساعدهم في آثير من األحيان

ل       ير أوزوب ي إ  Ausubelويش رن الماض تينيات الق ذ س ي من ل المعرف ى أن التمثي ل

ات   للمعلومات يعد بمثابة العملية األساسية التي يتم من خاللها تخزين األفكار الجديدة في عالق

رد  ة للف ة المعرفي ي البني د ف ي توج ار الت ك األفك ع تل ة م ذهب. ترابطي ون  وي أندرس

)١٩٩٠(Anderson  يم واألفكار إلى أنه يعد بمثابة إيجاد شبكة من الروابط تصل بين المفاه

رد  رة الف ي ذاآ ات ف و   .والمعلوم رى سولس ا ي و آم م فه ن ث ز أو   Solso)١٩٩٥(وم ترمي

ذاآرة      ابقة في ال تشفير للمعلومات التي يكتسبها الفرد، وربطها بما يوجد لديه من معلومات س

ارف        .أو في بنائه المعرفي  ل المع ز وتحوي ه بتجهي وم من خالل ا يق  وبالتالي فإن الفرد عادة م

ات أو         تقاقات أو التوليف ى عدد من االش ا إل تقبالها به المستدخلة من صورتها الخام التي يتم اس

ا                ا بم م ربطه ا، ث تقبالها بموجبه م اس ك الصيغ التي ت ًا عن تل ًا وآيف اين آم التعديالت التي تتب

  . في ذاآرته من معلومات حتى تصير جزءًا من بنائه المعرفي  يوجد لديه

ألف   ومن الجدير      بالذآر أن التمثيل المعرفي للمعلومات يعد بمثابة عملية أساسية مرآبة تت

من عدد من العمليات العقلية البسيطة التي تؤلف معًا سلسلة هرمية من المستويات بحيث يأتي 

اظ بالمعلومات بصورتها           ي االحتف اء الهرمي المزعوم، ويعن الحفظ والتخزين في قاعدة البن

ا        الخام المستدخلة،  ل جزءًا منه ى تمث ه حت رد أو ذاآرت وفي  . وتسكينها في البناء المعرفي للف
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ك التي      المستوى الثاني األعلى يأتي الربط أو التصنيف ويعني ربط المعلومات المستدخلة بتل

ات تيسر استرجاعها        رد، وتصنيفها في فئ أتي التوليف في المستوى     . توجد في ذاآرة الف وي

ة الموجودة في        الثالث ويعني المواءمة ب دة المستدخلة والمعلومات القديم ين المعلومات الجدي

د معلومات         . الذاآرة  تنتاج وتولي ي اس د ويعن تقاق أو التولي أتي االش ع في أما في المستوى الراب

أ بسبب         ذاآرة، أو التي تنش جديدة، ومعاني وأفكار جديدة من تلك المعلومات الموجودة في ال

ا يعرف باالستخدام أو      . قديمة والجديدة التوليف بين المعلومات ال ويشهد المستوى الخامس م

ددة،            التوظيف ة ومنتجة في أغراض متع ة فعال ا بطريق ي استخدام المعلومات وتوظيفه ويعن

راء       ي إج ادس ويعن توى الس و المس تويات وه ذه المس ى ه ي أعل ذاتي ف ويم ال أتي التق ا ي بينم

تقاق ع   ف أو االش نيف أو التولي ات التص ن     عملي ة م ة المعرفي ذاآرة أو البني د بال ا يوج ى م ل

  .معلومات في ضوء ما يظهر من أخطاء بعد إجراء عملية التوظيف للمعلومات 

ة        ات    وعلى هذا األساس فإن التمثيل المعرفي للمعلومات يسهم بصورة فعال رى الزي ا ي آم

ى إحداث ترابطات جوه     ) ١٩٩٨( تعلم عل درة الم ادة    في حدوث التعلم حيث أن ق ين الم ة ب ري

ات     د واستخالص عالق الجديدة موضوع التعلم وبين محتوى بنائه المعرفي، وقدرته على تولي

ا    ًا لم بين المعلومات الجديدة والسابقة، وقدرته على استيعاب المعلومات الجديدة وتوظيفها وفق

ل ه أوزوب رائ    Ausubelذهب إلي ات أو خ اء مخطط ام ببن ي القي اعده ف أنها أن تس ن ش ط م

ة   ام المختلف از المه ى إنج اعده عل ة تس ة فعال دة   معرفي ول الجي ى الحل له إل ي توص هم ف ، وتس

ة           ة داخلي ة معرفي يالت عقلي وم بعمل تمث ذاك أن يق ه آن للمشكالت المتباينة حيث يصبح بإمكان

ات    ى العملي ًا عل ؤثر إيجاب أنه أن ي ن ش ك م ي إذ أن ذل ه المعرف وى بنائ ة لمحت اهرة ومحكم م

ة ال ر،     العقلي ترجاع، والتفكي ز، واالس م، والترمي اه، واإلدراك، والفه ة آاالنتب ة المختلف معرفي

ة   الفرد  عدم قدرةوعلى هذا األساس فإن . وحل المشكالت  على حل مشكلة ما، أو إنجاز مهم

ك المعلومات التي      معينة إنما يرجع في األساس إلى فشله في بناء تمثيالت معرفية مناسبة لتل

  . ذه المشكلة أو تلك المهمة تتضمنها مثل ه
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تم قياسها من         ) ٢٠٠١(وتذهب أمينة شلبي        ل المعرفي للمعلومات ي ة التمثي ى أن فاعلي إل

ة    خالل قدرة الفرد على االحتفاظ بقاعدة عريضة ومناسبة من المعلومات المترابطة والمتكامل

تويات      د مس ار عن اني واألفك ات للمع تقاق عالق ن اش ه م ة تمكن د  والمنظم ن التعقي ة م مختلف

ى         اءة تساعده عل ة من الكف ى درجة عالي المعرفي تمكنه بدورها من اشتقاق خطط معرفية عل

  .الفهم والتعامل مع المشكالت المختلفة 

ى أن  ) أ -٢٠٠٦(يشير عادل عبداهللا و      د من الدراسات        إل ا العدي ائج التي أسفرت عنه النت

ا   تؤآد  تعلم يع ات،       أن األفراد ذوي صعوبات ال تيعاب المعلوم ى اس درة عل نون من ضعف الق

انون من       م يع ذاآرة، وأنه وعدم الدقة في ترميز وتجهيز المعلومات، وتمثيلها وتخزينها في ال

ز     ات تجهي ي عملي ور ف ن قص ًال ع ة فض ة المختلف ة المعرفي ات العقلي ي العملي ور ف قص

فإن التالميذ ذوي صعوبات وفضًال عن ذلك .  المعلومات التي ترتبط بمجاالت معرفية محددة

التعلم يعانون من مشكالت في عمليات التجهيز والتمثيل المعرفي للمعلومات فيجدون صعوبة 

 في فهم ، واستخدام وتوظيف المعلومات المختلفة أثناء حل المشكالت التي تواجههم في الحياة

الي     ) ٢٠٠٠(ويذهب لطفي عبدالباسط   .  راد يستخدمون أس ى أن هؤالء األف ر مناسبة   إل ب غي

ي المعرفي للمعلومات           ل العقل ى صعوبة التمثي م إل ؤدي به ا ي ا أن  .  لتشفير المعلومات مم آم

دى ذوي             م القرائي وخاصة ل ى الفه ارهم إل ى افتق د يرجع إل ديهم ق ز ل اضطراب نظام التجهي

ألداء المعرفي    وتضيف  . صعوبات القراءة مما ينعكس بدوره على صعوبات التنظيم الذاتي ل

ا       ) ٢٠٠١(ينة شلبي أم ز المعلومات ومعالجته ى تجهي راد عل أن القصور في قدرة هؤالء األف

تيعابها    م صعوبة اس ن ث انبهم، وم ن ج ات م ي للمعلوم ل المعرف ى سطحية التمثي ؤدي إل د ي ق

ى   ا عل ترجاعها وتوظيفه ادة اس ا وإع اظ به كينها واالحتف ال  وتس و فع ون . نح د سوانس ويؤآ

)١٩٨٨ (Swanson ل أن التال ي تمثي عوبات ف ن ص انون م تعلم يع عوبات ال ذ ذوي ص مي

يالت           ك التمث ًا عن تل ة تختلف آيفي يالت عقلي م يستخدمون تمث ومعالجة المعلومات نظرًا ألنه
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اض     ى انخف ؤدي إل أنه أن ي ن ش ون م ذي يك ر ال و األم اديون وه رانهم الع تخدمها أق ي يس الت

  . وأدائهم المعرفي بشكل عاممستوى تحصيلهم الدراسي 

ن        د م أنه أن يزي ن ش دخالت م رامج الت اذج وب تخدام النم احثين أن اس ن الب ع م رى جم وي

ذ   درة التالمي ة       ق فة خاص تعلم بص عوبات ال ذ ذوي ص ة، والتالمي ورة عام ل  بص ى تمثي عل

ة   المعلومات، وحل المشكالت  تهم المعرفي حيث تمكنهم من بناء نماذج عقلية تخطيطية في أبني

أنه  ن ش ون م ا يك ات،    مم ام بالترابط كلة، والقي ة المش م وإدراك بني ى فه اعدهم عل أن يس

ات      ال للمعلوم ف الفع ة، والتوظي ات الممكن دين وروس   . والتوليف رى مي ذلك ي ) ١٩٩٧(وب

Medin& Ross   أن مستوى تمثيل الفرد للمشكلة معرفيًا له دور آبير وهام في وصوله إلى

ط    الحل المناسب لها إذ أنه لكي يفهم تلك ال ات أو رواب مشكلة يجب عليه أن يقوم بتصور عالق

ل   ا يعرف بالتمثي و م كلة وه ة أو المش ي تتضمنها المهم ات الت ك العالق ه لتل ي ذاآرت ة ف معين

ية أو       كال هندس وم أو أش ل رس ق عم ن طري ة ع يالت خارجي اء تمث م بن كلة، ث داخلي للمش ال

ا،  خرائط أو مخططات تماثل ما تم بناؤه في التمثيل الداخلي  للمشكلة، فيتمكن بالتالي من فهمه

  . ويتوصل إلى حلها 

رامج       ين من ب امج مع ر تعرضه لبرن ى أث ه عل رد يصبح بإمكان إن الف ومن جانب آخر ف

ديل والتوليف في الخريطة           ق التع ار عن طري التدخل العالجي أن يكتسب المعلومات واألفك

ه الم    ي بنائ ودة ف اني الموج ة المع ة أو خريط ي    المعرفي دة الت ات الجدي تالئم المعلوم ي ل عرف

دة   . يحصل عليها، آما يتمكن من تغيير تمثيالته المعرفية السابقة عندما يكتسب معلومات جدي

ه   وآلما ارتفع مستوى تمثيل المعلومات وتنظيمها دل     وترابطها يتحسن مستوى أدائ ا ي وهو م

مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات  على أن آفاءة النواتج المعرفية إنما تتوقف على فعالية أو 

ى تحسين    .  ؤدي إل رامج ي ذه الب ل ه ذي تتضمنه مث دريب الموجه ال إن الت ك ف ى جانب ذل وإل

ز      ال تجهي ي مج ة ف تعلم وخاص عوبات ال راد ذوي ص دى األف ة ل درات النوعي ض الق بع
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وتحسن   المعلومات وتمثيلها معرفيًا مما يسهم في تحسن مستوى تمثيلهم المعرفي للمعلومات،

       .مستوى أدائهم األآاديمي الالحق 

  المصطلحات      

   Learning Disabilities  LD: صعوبات التعلم  -      

سوف يتم تبنى تعريف اللجنة القومية األمريكية المشترآة لصعوبات التعلم الذي يعرض      

  :والذي ينص على أن    .Hallahan et.al)٢٠٠٧(له هاالهان وآخرون 

صعوبات التعلم تعد بمثابة مصطلح عام يشير إلى مجموعة غير متجانسة من "   

االضطرابات التي تظهر على هيئة صعوبات ذات داللة في اآتساب واستخدام القدرة على 

االستماع، أو التحدث، أو القراءة، أو الكتابة، أو التفكير، أو القدرة الرياضية أي القدرة على 

وتعد مثل هذه االضطرابات جوهرية بالنسبة للفرد، . ية المختلفةإجراء العمليات الحساب

ويفترض أن تحدث له بسبب حدوث اختالل في األداء الوظيفي للجهاز العصبي المرآزي، 

هذا وقد تحدث مشكالت في السلوآيات . آما أنها قد تحدث في أي وقت خالل فترة حياته

ي، والتفاعل االجتماعي إلى جانب صعوبات الدالة على التنظيم الذاتي، واإلدراك االجتماع

ال تمثل في حد ذاتها وال تعتبر صعوبة من صعوبات التعلم ولكن مثل هذه المشكالت . التعلم

 . "  

ات   - ي للمعلوم ل المعرف  cognitive representation of: التمثي

information    

م     بأنه ترميز أو تشفير للمعلومات     Solso)١٩٩٥(يعرفه سولسو       رد، ث بها الف التي يكتس

ه     ي أو ذاآرت رد المعرف اء الف ي بن ابقة ف ات الس ا بالمعلوم ى  . ربطه رد عل درة الف ي  ق أي ه

سواء آانت في   ( تجهيز وتحويل المعرفة المستدخلة من صورتها الخام التي يتم استقبالها بها 

لرسوم والصور  صياغة رمزية آالكلمات والرموز والمفاهيم ، أو صياغة شكلية آاألشكال وا

ن      )  ك ع ة وذل ار والتصورات الذهني اني واألفك تقاقات آالمع ن الصور واالش د م ى العدي إل
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ة        ة معرفي ه من أبني ا لدي ا بم طريق الترابط والتمايز ، والتكامل والتوليف بينها حتى يتم ربطه

  . لتصبح جزءًا منها 

ات   ي الزي ه فتح ه ) ١٩٩٨(ويعرف ياغات الرمزبأن ل دالالت الص ة تحوي ات(ي وز -آلم  -رم

ة      ) صور   -رسوم  -أشكال ( والصياغات الشكلية ) مفاهيم ار وتصورات ذهني ان وأفك ى مع إل

رد،         دائم للف ي ال اء المعرف يج البن ن نس زءًا م بح ج كينها لتص تيعابها وتس تدخالها واس تم اس ي

  .  وأدواته المعرفية في التفاعل المستمر مع العالم من حوله 

  : المعرفي للمعلومات مستوى التمثيل  -     

ات            ه العملي تظم ب ذي تن ذلك الجزء أو المرحلة أو الخطوة من البناء الهرمي أو التسلسل ال

ل من     العقلية البسيطة المؤلفة للعملية المرآبة األآبر التي تعرف بالتمثيل المعرفي  والتي تتمث

ربط أو التصنيف، و    زين، وال ظ أو التخ ي الحف ى ف ى األعل ي إل تقاق أو األدن ف، واالش التولي

  . التوليد، واالستخدام أو التوظيف، والتقويم الذاتي 

ذا        تخدم له ار المس ي االختب ا ف ي يحصل المفحوص عليه ة الت ه الدرج ًا بأن رف إجرائي ويع

    .الغرض 

     reading comprehension: الفهم القرائي  -      

تم بم     يعرفه الباحث بأنه      ة التي ي ك العملي تعلم بالكلمات المتضمنة في       تل ة الم ا معرف وجبه

ه              ه، وقيام دور في ا ي ذا النص وم ل ه ه لمث ه، وفهم ى قراءت دم عل دما يق نص معين مكتوب عن

ا   . باستخالص معنى معين منه يمثل الفكرة األساسية أو الجوهرية التي يتضمنها ويدور حوله

ا في      ل أدناه ل يتمث ًا      وعادة ما يعكس ثالثة مستويات على األق ة حرفي ل اإلجاب تعلم بنق ام الم قي

اه أن              ا عس ع م ين المعلومات المتضمنة وتوق الربط ب ه ب ل أوسطها في قيام نص، ويتمث من ال

رأي           داء ال ا، وإب يم األحداث المتضمنة، وتحليله ذه المستويات فيتطلب تقي يحدث، أما أعلى ه

  .حولها 

     Remedial instruction :التعليم العالجي  -      
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بأنه ذلك النمط من التعليم الذي   .Hallahan et.al)٢٠٠٥(يعرفه هاالهان وآخرون      

يتم إعداده في سبيل التوصل إلى تصحيح أو عالج ألوجه القصور في المهارات األساسية 

   .التي يعاني منها التالميذ، أو في أي منها 

  :برنامج التعليم العالجي المستخدم  -      

األنشطة والمهام المختلفة التي تدخل في إطار برنامج التدخل المستخدم،  هو مجموعة من     

ويتم تقديمها لمجموعة من تالميذ الصف السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم في الفهم 

القرائي وذلك خالل فترة زمنية محددة، وتدريبهم عليها خالل عدد معين من الجلسات حتى 

على في الواقع المهام المتضمنة من تلقاء أنفسهم بما يعمل يتسنى لهم أداء تلك األنشطة و

مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات من جانبهم مما قد يعمل في سبيل تنمية قدرتهم تنمية 

وهو األمر الذي يكون من شأنه يسهم بذلك في تحقيق األهداف المحددة ، وعلى الفهم القرائي

  .لعاديين أن يساعد في دمجهم الحقًا مع األطفال ا

  أهداف الدراسة     

دائي  داس ألطفال الصف ال للتعليم العالجيتهدف الدراسة الحالية إلى تقديم برنامج       س االبت

تعلم   م القرائي  في  ذوي صعوبات ال امج     ، الفه ذا البرن ر ه ار أث ه   واختب ة   ومدى فعاليت في تنمي

وم    ستوىلملك اذمثل يحيث  التمثيل المعرفي للمعلومات من جانبهممستوى  أساسًا يجب أن يق

ا    ا أنه ة، آم ذي     عليه جانب آبير من أنشطة ومهام التعلم المقدمة لهم من ناحي ل األساس ال تمث

ه  وم علي م فهميق يه اديمي  القرائ م األآ ل وأداؤه ة أخرى ب ن ناحي ك فهي . م وفضًال عن ذل

دى هؤالء ا   مثل هذا تهدف أيضًا إلى التعرف على مدى بقاء أثر  دريب ل ذ من خالل    الت لتالمي

توى    ق بمس ي تتعل روق الت ك الف ى تل رف عل يالتع يلهم المعرف ه   تمث ذي تعكس ر ال و األم وه

آما أن هذه الدراسة تهدف  . المقارنة بين نتائج القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية 

ة من ناحية أخرى إلى التعرف على أثر  ل المعرفي للمعلومات    تنمي ى مستوى   التمثي م   عل الفه

  .لهؤالء األطفال  القرائي
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  مشكلة الدراسة     

ائج        ة  تعد اآلثار والنت ة واألآاديمي ار         المعرفي ر اآلث تعلم من أآث ى صعوبات ال ة عل المترتب

ء أولئك التالميذ الذين يعانون منها حيث أنهم يبدون مستوى منخفضًا وغير آف  على خطورة

ا يحر     اءة          مهممن التمثيل المعرفي للمعلومات مم ه آف ذي تلعب ام ال دور اله ك ال الي من ذل بالت

ي ل المعرف ًا  التمثي ة عموم واتج المعرفي ع مستوى التحصيل الدراسي والن ي رف للمعلومات ف

دني   ك ت ى ذل ب عل ي حل المشكالت، ويترت ة ف اديمي فتصادفهم صعوبات جم اح األآ والنج

م القرائي    أداؤهم األآاديمي بشكل عام، وأداؤهم القرائي بصفة خاصة م    ويمكن  . تضمنًا الفه

يم      ى التعل وم عل ي تق دخل الت رامج الت الل ب ن خ ا م ا تمكنن لبية إذا م ار الس ك اآلث ن تل د م الح

ك  . العالجي أن ننمي مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات لدى هؤالء التالميذ  ل  وعلى ذل تتمث

  : مشكلة الدراسة الراهنة في التساؤالت التالية

ة والضاب    رتب  ين متوسطي  هل توجد فروق ب - ١ وعتين التجريبي طة من  درجات المجم

ذ الصف ال توى داستالمي دي لمس اس البع ي القي تعلم ف دائي ذوي صعوبات ال س االبت

  ؟التمثيل المعرفي للمعلومات 

درجات  رتب  بين متوسطي  التمثيل المعرفي للمعلومات هل توجد فروق في مستوى  - ٢

 لي والبعدي ؟المجموعة التجريبية في القياسين القب

درجات  رتب  بين متوسطي  التمثيل المعرفي للمعلومات هل توجد فروق في مستوى  - ٣

 المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي ؟

درجات  رتب  بين متوسطي  التمثيل المعرفي للمعلومات هل توجد فروق في مستوى  - ٤

 المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي ؟

ر - ٥ د ف ين متوسطي هل توج يدرجات رتب وق ب م القرائ ة ل الفه وعتين التجريبي لمجم

ابطة  ن والض ذ الصف الم اس   داستالمي ي القي تعلم ف دائي ذوي صعوبات ال س االبت

   ؟البعدي 
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م القرائي  درجات  رتب  هل توجد فروق بين متوسطي  - ٦ ة في    ل الفه لمجموعة التجريبي

   القياسين القبلي والبعدي ؟

  أهمية الدراسة      

  : ترجع أهمية هذه الدراسة إلى النقاط التالية      

توى          -١ ع مس ي رف ًا ف ًا وحيوي ات دورًا هام ي للمعلوم ل المعرف اءة التمثي ب آف تلع

 . التحصيل الدراسي والنواتج المعرفية عامة، والنجاح األآاديمي 

 يعمل تدني مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم  -٢

ى بيل حل المشكالت،   عل ي س ة ف آزق الجم ن الصعوبات والم د م تعرضهم للعدي

ي بصفة خاصة     م القرائ ة، وأدائه اديمي عام م األآ دني أدائه ك ت ى ذل ب عل ويترت

 .لفهم القرائي الذي يعد أساسًا للعديد من المشكالت األآاديمية الالحقة امتضمنًا 

ي من شأنها أن تسهم بدور فاعل في برامج التدخل التي تقوم على التعليم العالج أن -٣

ة   ادة فعالي ى زي ؤدي إل ا ي تعلم مم دى الم ات ل ي للمعلوم ل المعرف اءة التمثي ع آف رف

   .  يترتب عليها من تحسن في جوانب أخرىالتعليم نظرًا لما يمكن أن 

ا    -٤ دخالت يمكنه ذه الت ل ه ذلك أن مث ن   ب د م ي الح هم ف كتأن تس ائج   ل ار والنت اآلث

ة واألآ ةالمعرفي تعلم   اديمي ى صعوبات ال ة عل د المترتب ي تع ار والت ر اآلث ن أآث م

 . أولئك التالميذ الذين يعانون منها على خطورة

ة التي          -٥ يم الفردي أن هذه الدراسة يمكن أن تسهم بشكل فاعل في تطوير خطة التعل

ة      ة بالتربي دمات المرتبط بة، والخ ة المناس دمات التربوي ديم الخ ا تق ن خالله تم م ي

ا يمكن أن يساعد في تحقيق هؤالء          الخاصة ه وهو م لكل طفل حتى ال تتفاقم حالت

 .األطفال لقدر معقول من التكيف والتوافق عن طريق تأهيلهم لذلك 
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عوبات        -٦ ال ذوي ص ات لألطف ي للمعلوم ل المعرف توى التمثي ى مس رف عل أن التع

ة التي تصدر      ات المعرفي ل    التعلم يسهم في تنمية وتطوير الكثير من العملي عن مث

 .  هؤالء األطفال، ويسهم بالتالي في تنمية قدرتهم على حل المشكالت 

ة لهؤالء       ؤدي ي -٧ د من المشكالت األآاديمي ى العدي المستوى المتدني للفهم القرائي إل

ن        ًال ع انبهم فض ن ج اديمي م توى األداء األآ ى مس لبًا عل ؤثر س ا ي ال، آم األطف

 .  بأقرانهم االنعكاسات السلبية لذلك عند مقارنتهم 

أنه يمكن االستفادة من التعرف على مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات من جانب   -٨

ة      ديم الخدمات الالزم أولئك األطفال إلى جانب مستوى فهمهم القرائي وذلك في تق

 . لهم حتى ال تزداد حالتهم سوءًا  

ابقة  يمكن أن تسهم هذه الدراسة إلى جانب ما ُأجرى من دراسات أجنبية وع -٩ ربية س

ذوي   متميزة في ذات الموضوع في إرساء قاعدة علمية تربوية  اء ب تسهم في االرتق

، وتنطلق منها بشكل عام وذوي صعوبات التعلم بصفة خاصةاالحتياجات الخاصة 

 .دراسات مستقبلية أخرى 

ذا اإلطار              -١٠ ة في ه ة العربي ل وفي البيئ ندرة الدراسات التي أجريت في مصر ب

ة  سواء التي تنا ولت التمثيل المعرفي للمعلومات لألطفال ذوي صعوبات التعلم عام

  .أو صعوبات التعلم في الفهم القرائي على وجه الخصوص 

  الدراسات السابقة      

ا وآخرين         بحث بعض المالمح أو     .Katharina et.al )٢٠٠٧(استهدفت دراسة آاترين

نهم     األشكال المعرفية المتعددة لدى عدة مجموعات من األطفال ذوي الحاجات الخاصة من بي

تعلم  ال ذوي صعوبات ال ين )  ٥٣= ن( مجموعة من األطف ارهم ب راوح أعم نة  ١٢ -٨تت س

ي ا     وذلك من خالل د أو ول ى جانب استخدام       مقابلة شخصية مع الوال م إل ر المعل ر، وتقري ألم
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ة   ذاآرة العامل داني، وال ة، واإلدراك الوج درة األآاديمي اييس الق ائج عن  .مق فرت النت د أس وق

  .وجود قصور دال في تلك المتغيرات لدى هؤالء األطفال 

ا   و      ين م ن ب تهدفتم داهللا     هاس ادل عب ا ع ي أجراه ة الت ى  ) ب٢٠٠٦(الدراس رف عل التع

ًا          تعلم قياس ال الروضة المعرضين لخطر صعوبات ال ة ألطف مستوى بعض العمليات المعرفي

ذاآرة   بأقرانهم العاديين وذلك في آل  اه، واإلدراك، وال ك الدراسة     تتألف و . من االنتب ة تل عين

بمحافظة الشرقية    KG- II من ثالث مجموعات من األطفال الذآور بالسنة الثانية بالروضة 

ل     ) ٣٠= ن(  اراتهم قب ، تضم المجموعة األولى عشرة أطفال ممن يعانون من قصور في مه

الوعي أو اإلدراك الفو   ة ب ة الخاص ة ،     األآاديمي روف الهجائي ى الح رف عل وجي، والتع نول

ة      ل األآاديمي اراتهم قب وتضم المجموعة الثانية عشرة أطفال آخرين يعانون من قصور في مه

ة هي األخرى عشرة         ا تضم المجموعة الثالث الخاصة بالتعرف على األرقام، واألشكال، بينم

اديين  ال من الع ذه المجموعات . أطف ون أعضاء ه د روعي أن يك ن ال وق ًا مم ثالث جميع ال

ى        وعتين األول اني أعضاء المجم اتهن، وأال يع ارير معلم يأتون بأي مشكالت سلوآية وفقًا لتق

ا        ة، أو غيره ية، أو جسمية حرآي ة، أو حس ة عقلي م تحقيق التجانس    .  والثانية من أي إعاق وت

اعي ا      ذآاء، والمستوى االجتم ي، ومستوى ال القتصادي  بين تلك المجموعات في العمر الزمن

اس  . الثقافي حيث تم اختيارهم جميعًا من المستوى المتوسط  وضمت المقاييس المستخدمة مقي

تانفورد ارات   -س ة اختب ة، وبطاري ة محكم راءات تجريبي ق إج ذآاء، وأدوات لعب وف ه لل بيني

تعلم أعدها الباحث،     لبعض المهارات قبل األآاديمية ألطفال الروضة آمؤشرات لصعوبات ال

ا افي    واختب ادي الثق اعي االقتص توى االجتم تمارة المس ريع، واس وجي الس ح النيورول ر المس

ة،          ال الروض ي ألطف و اإلدراآ اس النم اه، ومقي اس االنتب رية، ومقي رة المص ور لألس المط

  . ومقياس الذاآرة قصيرة وطويلة المدى الذي أعده الباحث 

ائج  آان من بين ما و      ك أسفرت نت ال الروضة       وجود  هالدراسة عن   تل ين أطف ة ب روق دال ف

ا العاديين وأقرانهم المعرضين لخطر صعوبات التعلم  اه، واإلدراك،      بنمطيه في آل من االنتب
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اديين      ال الع الح األطف دى لص ة الم يرة وطويل ذاآرة قص ين    . وال ة ب روق دال د ف ا ال توج آم

موضوع البحث،   في المتغيرات المعرفية  بنمطيهااألطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم 

  . وأوضحت نتائج االرتباط الجزئي وجود عالقة ارتباطية دالة بين هذه المتغيرات 

وف        ا آن ميك ي أجرته ة الت دفت الدراس ى   .Mickeough, A) ٢٠٠٥(وه ار  إل اختب

ره          ى أث ات، والتعرف عل ل المعرفي للمعلوم فعالية برنامج تدريبي في تحسين مستوى التمثي

ى مس  ل عل ا    المحتم تعلم قوامه ال ذوي صعوبات ال ن األطف ة م دى عين  ١٨توى التحصيل ل

ة       ة تعليمي يالت     . تلميذًا وتلميذة وذلك باستخدام سرد القصة آطريق اس للتمث م استخدام مقي وت

دريبي المستخدم في تحسين      المعرفية، واختبار تحصيلي، وأسفرت النتائج فعالية البرنامج الت

ل المعرفي لألطف    واتج أو       مستوى التمثي اعي والن م االجتم ك للفه تعلم وذل ال ذوي صعوبات ال

اديمي            ى مستوى تحصيلهم األآ ذلك عل ر إيجابي دال ل ة، وعن وجود أث المحصالت المعرفي

اتهم في     وذلك في المهام التي تم تكليفهم بها، آما آانوا أآثر قدرة على تعميم واستخدام معلوم

   .  المهام األخرى 

ا      ة ع دفت دراس داهللا وه ي ) ب -٢٠٠٥(دل عب و العقل توى النم ى مس رف عل ى التع إل

دل          دون مؤشرات ت تعلم أي ممن يب المعرفي ألطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات ال

على احتمال تعرضهم لصعوبات التعلم الالحقة وذلك قياسًا بأقرانهم العاديين في ضوء نظرية 

ه    د جان بياجي ا        .   .Piaget, Jالنمو العقلي المعرفي عن ى م ى التعرف عل ا هدفت أيضًا إل آم

اراتهم        ة من القصور في مه اط مختلف يمكن أن يوجد بين أطفال الروضة ممن يعانون من أنم

تم    ا ي قبل األآاديمية من فروق تتعلق بمستوى نموهم العقلي المعرفي وهو ما يمكن أن يحكم م

ال      وتألفت عينة تلك الدراسة . تقديمه لهم من تدخالت مختلفة  من ثالث مجموعات من األطف

ة بالروضة      ذآور بالسنة الثاني ، تضم المجموعة   ) ٣٠= ن( بمحافظة الشرقية    KG- II ال

الوعي أو     ة الخاصة ب األولى عشرة أطفال ممن يعانون من قصور في مهاراتهم قبل األآاديمي

ة الثاني    م المجموع ة ، وتض روف الهجائي ى الح رف عل وجي، والتع رة اإلدراك الفونول ة عش
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ام،    ى األرق أطفال آخرين يعانون من قصور في مهاراتهم قبل األآاديمية الخاصة بالتعرف عل

اديين     ال من الع د روعي   . واألشكال، بينما تضم المجموعة الثالثة هي األخرى عشرة أطف وق

ارير            ًا لتق لوآية وفق أي مشكالت س أتون ب ًا ممن ال ي ذه المجموعات جميع أن يكون أعضاء ه

ية، أو     معلمات ة، أو حس ة عقلي هن، وأال يعاني أعضاء المجموعتين األولى والثانية من أي إعاق

ا ة، أو غيره مية حرآي ي،   .  جس ر الزمن ي العم ات ف ك المجموع ين تل انس ب ق التج م تحقي وت

ن      ًا م ارهم جميع م اختي ث ت افي حي اعي االقتصادي الثق توى االجتم ذآاء، والمس توى ال ومس

توى المتوسط  تانفورد وضمت. المس اس س تخدمة مقي اييس المس ذآاء، وأدوات  -المق ه لل بيني

ة   ل األآاديمي ارات قب بعض المه ارات ل ة اختب ة، وبطاري ة محكم راءات تجريبي ق إج لعب وف

ريع،       وجي الس ح النيورول ار المس تعلم، واختب عوبات ال رات لص ة آمؤش ال الروض ألطف

و     واستمارة المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المطو  ار النم ر لألسرة المصرية، واختب

  .العقلي لألطفال 

  :وأسفرت النتائج التي آشفت عنها تلك الدراسة عما يلي      

ار           ( H )أن قيمة هـ  - ١ ذه المجموعات في اختب ين متوسطات رتب درجات ه رق ب للف

  .   ٠.٠١النمو العقلي المعرفي دالة عند 

ة  بين المجموعة الثا  ٠.٠١وجود فروق دالة عند  - ٢ اديين  ( لث ة وآل من     ) الع من ناحي

ى   وعتين األول رف    ( المجم وجي، والتع وعي أو اإلدراك الفونول ارات ال ور مه قص

ى الحروف  ة ) عل كال ( والثاني ام، واألش ى األرق ارات التعرف عل ل ) قصور مه آ

 .على حدة من ناحية أخرى وذلك لصالح المجموعة الثالثة في الحالتين 

و - ٣ ين المجم روق ب ن ذات  أن الف م تك ي ل و العقل توى النم ي مس ة ف ى والثاني عتين األول

 .داللة إحصائية وهو ما يعني عدم وجود فروق دالة بينهما في مستوى النمو العقلي 

بالرجوع إلى متوسطات درجات آل مجموعة ودالالت هذه الدرجات آما يتضح من    - ٤

و ى مراحل النم ع المفحوصين عل تجابات، وتوزي ي أن  إجراءات تصحيح االس العقل
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ة  ي المرحل ذلك ف ًا ل دون وفق ة يع ال المجموعة الثاني ى، وأطف ال المجموعة األول أطف

ى   ة األول ي    ( الفرعي ر اإلدراآ ل الفك ا قب ن    preconceptual thought)م م

ه    ي المعرفي       Piagetالمرحلة الثانية من تلك المراحل التي حددها بياجي و العقل للنم

ل     ا قب ة م رف بمرحل ي تع ات والت ة   preoperationsالعملي ال المجموع ا أطف ، أم

دون في      ار يع الثالثة وهم األطفال العاديون فإنهم وفقًا لمتوسطات درجاتهم في االختب

ة    ة الثاني ة الفرعي ي   ( المرحل ر الحدس ة التفكي ن   intuitive thought) مرحل م

  . المرحلة الثانية

ون وآخرين          امج       .Vaughn et.al)٢٠٠٥(آذلك هدفت دراسة ف ة برن ار فعالي ى اختب إل

ذين       تعلم وال عوبات ال ر ص ين لخط ال الصف األول المعرض ع أطف تخدامه م تم اس دخل ي للت

تهم األم      بانية هي لغ د األس ة وتع م     . يتعلمون اللغة اإلنجليزية آلغة ثاني ائج التي ت وأسفرت النت

دى أولئك     التوصل إليها عن فعالية هذا البرنامج في تنمية اللغة الشفوية راءة ل والقدرة على الق

راءة    ال المعرضين لخطر صعوبات الق انيس وآخرون    . األطف ام م ا ق  Manis)٢٠٠٤(آم

et.al.            ة ضمت بانية لعين ة واألس ة اإلنجليزي راءة في آل من اللغ باختبار تطور مهارات الق

ذين   ٢٥١ بانية ال ة    طفًال بالروضة وحتى الصف الثاني من المتحدثين باللغة األس يتعلمون اللغ

د   . اإلنجليزية آلغة ثانية وأوضحت النتائج أن مهارتي التعرف على الكلمات، والفهم القرائي ق

ذين             ال ال ة واحدة بالنسبة ألولئك األطف ق بلغ ايير تتعل ى مع ادًا عل تطورتا بمعدل عادي اعتم

أخرت   د ت ا بشكل دال   يتحدثون األسبانية واإلنجليزية، إال أن اللغة الشفوية اإلنجليزية ق . عنهم

بانية في              ة األس ر مؤشرات للغ ة التي تعتب رات المهاري ات للمتغي ع فئ ى أرب وتم الحصول عل

ة   ا  ( الروضة ولإلنجليزية في الصف األول هي الحصول على المعلومات، واللغة التعبيري آم

ة     رار الجمل ة، وتك ردات اللغوي ام المف اس بمه مية اآل )تق وجي، والتس ة ، واإلدراك الفونول لي

روف  ريعة للح ة       . الس ة اإلنجليزي ارات اللغ ور مه دار أن تط ل االنح ائج تحلي حت نت وأوض

ا      يطًا لم رًا وس ر متغي روف يعتب ريعة للح ة الس مية اآللي وجي والتس وخاصة اإلدراك الفونول
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ة     راءة الالحق ين     . يمكن أن تسهم به متغيرات اللغة األسبانية في حدوث الق ة ب ا توجد عالق آم

راءة      اللغة التع ل الالحق في الق ة ومستوى الطف ى وجود بعض       . بيري ائج أيضًا عل د النت وتؤآ

اطقين           ال الن دى األطف راءة ل ى حدوث صعوبة الق ؤدي إل المتغيرات المعرفية التي يمكن أن ت

ى درجة        د تكون عل بلغة واحدة هي اإلدراك الفونولوجي والتسمية اآللية السريعة للحروف ق

ين    آبيرة من األهمية في سبي ذين يستخدمون لغت ل فهم صعوبات القراءة لدى أولئك األطفال ال

  .اثنتين في ذات الوقت تكون إحداهما هي لغتهم األم، وتكون األخرى بمثابة لغة ثانية 

إلى التعرف على مهارات تجهيز المعلومات   Hana)٢٠٠٤( وهدفت دراسة هانا     

وبات التعلم وأقرانهم العاديين وذلك االجتماعية لدى أطفال الروضة المعرضين لخطر صع

للتكيف االجتماعي آإطار   Crick& Dodge)١٩٩٤(باستخدام نموذج آريك ودودج 

طفًال من أطفال  ٢٠وضمت العينة مجموعتين من األطفال تألفت األولى من .  نظري

طفًال من أقرانهم العاديين  ٢٠الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم، وضمت الثانية 

وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها وجود فروق دالة بين . نفس الروضةب

المجموعتين في تلك المهارات لصالح األطفال العاديين وهو األمر الذي يرتبط مباشرة 

دراسة  وحاولت .بمستوى نموهم العقلي المعرفي ومستوى تمثيلهم المعرفي للمعلومات 

أن تحدد تلك الدرجة التي يمكن بها   .Swanson et.al)٢٠٠٤(سوانسون وآخرين 

 للمكونات الفونولوجية والتطبيقية للذاآرة أن تعكس قدرات لغوية معينة في التحصيل القرائي

ومن ثم قامت بالتأآد مما إذا آانت عمليات الذاآرة لدى عينة ممن يتعلمون اللغة اإلنجليزية . 

لغة الثانية، ومما إذا آان التعرض لمخاطر آلغة ثانية تلعب دورًا رئيسيًا في اآتساب ال

صعوبة القراءة في الصف األول يمكنها التنبؤ باألداء القرائي للطفل أو مستواه في القراءة 

وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن مستوى األداء في اللغة األسبانية . في الصف الثاني أم ال

يمكنه التنبؤ بالمهارات األساسية في فيما يتعلق بالذاآرة قصيرة المدى في الصف األول 

بينما يمكن لمستوى .  القراءة بالنسبة للغة األسبانية، والفهم القرائي للغة ذاتها بالصف الثاني



 ٢٧

األداء في اللغة اإلنجليزية فيما يتعلق بالذاآرة قصيرة المدى بالصف األول التنبؤ بمعدل 

آما اختلف أداء .  غة اإلنجليزية بالصف الثانيالمفردات اللغوية اإلنجليزية، والفهم القرائي لل

األطفال الذين آانوا معرضين لمخاطر صعوبات القراءة عندما آانوا بالصف األول عن أداء 

أقرانهم عندما وصلوا إلى الصف الثاني وذلك على مقاييس القراءة بكل من اللغة األسبانية 

من جانبهم على الذاآرة قصيرة  واإلنجليزية في حين اقتصرت أوجه القصور في الذاآرة

  .المدى للغة األسبانية إلى جانب الذاآرة العاملة أيضًا 

إلى   .Rogers, D.& Thiery, I) ٢٠٠٣(وهدفت دراسة دونا روجرز وإيريز تيري      

تنمية مستوى الفهم القرائي لدى خمسة تالميذ بالصف الرابع االبتدائي يعانون من صعوبات 

خدام برنامج لتعليم القراءة مدته اثنا عشر أسبوعًا فضًال عن المقارنة بين أثر التعلم وذلك باست

موقفين تعليميين في تحقيق الهدف المنشود هما الدمج الشامل في الفصل، والتعلم في غرفة 

بحيث تم تنفيذ األسابيع الستة األولى من البرنامج في غرفة المصادر، واألسابيع  المصادر

وأوضحت النتائج تحسن مستوى الفهم . خالل الدمج الشامل في الفصل  الستة الثانية من

   . القرائي للتالميذ في الموقفين مع وجود فروق دالة بين الموقفين لصالح موقف الدمج الشامل 

امز         امج      Williams, Joanne) ٢٠٠٠(واستهدفت دراسة جوان ولي ة برن ار فعالي اختب

دائي    للتعليم العالجي في تحسين مست وى الفهم القرائي لخمسة تالميذ في الصف الخامس االبت

ا       ذآر م ام بت ى مساعدتهم القي يعانون من صعوبات تعلم في الفهم القرائي، ويعمل البرنامج عل

ه، وأن    ذي يقرأون نص ال ول ال ئلة ح وا بطرح األس يمهم أن يقوم ك بتعل رأوه وذل د ق وا ق يكون

ا مه      ًا تحت الكلمات التي يرونه ة  يضعوا خط يم       . م امج التعل ة برن ائج عن فعالي وأسفرت النت

تعلم      عوبات ال ذ ذوي ص ي للتالمي م القرائ توى الفه ة مس ي تنمي ي ف ة  . العالج ت دراس وعمل

ر وديليسي  ة     Grobecker& De Lisi)٢٠٠٠(جروبيك درات المكاني ة الق ى مقارن عل

ن    ى م ت األول ال تألف ن األطف وعتين م مت مجم ة ض ية لعين ًال ٣٥والهندس ن ذوي طف  م

ة من    ١٣ -٥صعوبات التعلم تتراوح أعمارهم بين  اديين     ٩٤سنة، وتألفت الثاني ًال من الع طف
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ين    ة ب روق دال ود ف ائج وج ي، وأوضحت النت ر الزمن ذآاء والعم بة ال ي نس تهما ف د مجانس بع

درات  ك الق ا يعكس مستوى تل و م تخدمة وه ام المس ى المه ي األداء عل وعتين ف اتين المجم ه

و           لديهم إ ًا داًال في مستوى النم أخرًا نمائي دون ت تعلم يب ال ذوي صعوبات ال ذ اتضح أن األطف

ي ن      -المعرف ا م ق به ا يتعل ط وم ى اإلدراك البصري فق درة عل ي الق يس ف ة ول اني عام المك

ارات  ري وآخرين     .  مه ال       .Geary et.al)٢٠٠٠(وفي دراسة جي ة أداء أطف تمت مقارن

ن الع  اني م فين األول والث رانهم ذوي   الص ع أداء أق يكومترية م ام الس ى بعض المه اديين عل

ذآاء     دل ال ي مع م ف ون معه ذين يتجانس ا ال راءة أو آليهم اب أو الق ي الحس تعلم ف صعوبات ال

و    توى النم ي مس وعتين ف ين المجم ة إحصائيًا ب روق دال ود ف ائج وج ادي، وأوضحت النت الع

دى      العقلي عامة لصالح األطفال العاديين حيث اتضح وج ة ل اط القصور المعرفي ود بعض أنم

ا نفس       .  األطفال ذوي صعوبات التعلم وقد تم إجراء هذه الدراسة عقب دراسة أخرى أجراه

ال الصف األول المعرضين          ) ١٩٩٩(هؤالء الباحثون  ين أطف ة ب د مقارن ى عق ا إل دفوا منه ه

ن           رى م ة أخ ا ومجموع راءة أو آليهم اب أو الق ي الحس تعلم ف عوبات ال ر ص رانهم لخط أق

ارات        ددي، ومه م الع يم الفه ى تقي وم عل ي تق ة الت ام التجريبي ي بعض المه ك ف اديين وذل الع

راءة،            ى الق درة عل دد، والق وم الع ية، ومفه اهيم الرياض ددة، والمف واتج مح ى ن ل إل التوص

وآشفت  .  والذاآرة العاملة، ومدى السهولة في استرجاع المعلومات من الذاآرة طويلة المدى 

ة موضوع           النتائ ة المختلف ة من القصور في أداء الوظائف المعرفي اط مختلف ج عن وجود أنم

ي    أخرهم ف ي ت ا يعن و م تعلم وه ال المعرضين لخطر صعوبات ال ب األطف ن جان ة م الدراس

  . المعرفي عن أقرانهم العاديين  التمثيلمستوى 

ام هايسميث       ال  Highsmith)١٩٩٧(وق وتر لألطف امج آمبي ديم برن  ٦ -٢من سن  بتق

اراتهم البصرية والسمعية            ة مه ى تنمي التعلم من خالل اللعب، ويعمل عل سنوات يسمح لهم ب

ى أسبوع        ١٢التي تؤثر على اهتماماتهم، ويتألف البرنامج من   ا إل . جلسة تصل الواحدة منه

ام بال      ام، والقي وان، واألرق ة الصفات، واألل د،  وتتناول تلك الجلسات معرفة الكلمات، ومقارن ع
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وإدراك األعداد، وإدراك األشكال، ومعرفة الحروف، واإلدراك الجيد للحروف، واألصوات، 

دث  راءة، والتح ة     . والق د بمثاب ي تع ارات الت ذه المه ي ه ن ف دوث تحس ائج ح وأوضحت النت

  .المهارات قبل األآاديمية لدى هؤالء األطفال 

رزوت           .Lee, C.& Obrzut, J)١٩٩٤(هذا وقد آشفت دراسة آارولين لي وجون أوب

ا     ال قوامه ى السادس        ٣٠التي تم إجراؤها على عينة من األطف اني إل ًال بالصفوف من الث طف

نيف      ى التص درتهم عل ى ق رف عل دف التع ك به تعلم وذل عوبات ال ال ذوي ص ن األطف م

يمانتية         ذاآرة الس زة لل ررة آخصائص ممي  semanticالتجميعي، واستخدام الترابطات المتك

ى التصنيف،            أ ال عل درة هؤالء األطف ى الكلمات عن وجود قصور في ق ي القائمة على معن

ذا يصبح من         إن ه ذلك ف ًا ل ا وفق وأنهم حينما يستخدمون قوائم الكلمات ذات المعنى، ويرتبونه

انبهم    تعلم من ج وفي دراسة ستولزنبرج    .   شأنه بطبيعة الحال أن يؤدي إلى تسهيل حدوث ال

ا     Stolzenberg& Cherkes- Julkowski )١٩٩١(يسكي  جولكاو -وتشيرآيز  التي قام

ين      ارهم ب سنة وآانت    ١٨ -٦بإجرائها على ثالث مجموعات من المفحوصين تراوحت أعم

ا     تعلم وقوامه ز        ٥٠إحداها من ذوي صعوبات ال ى التجهي درتهم عل ك لفحص ق مفحوصًا وذل

ق ي تتعل ة الت ام التعليمي ي بعض المه راءة،  الموسع للمعلومات ف بالمشكالت الرياضية، والق

ة             انون من أوجه قصور معرفي ال يع ل هؤالء األطف ة اتضح أن مث ذاآرة العامل واالنتباه، وال

ام     ى القي درتهم عل ن ق رًا م د آثي ي تح م المعرف ي أدائه دة ف د مشكالت عدي ث توج ددة حي متع

  . بالمهام المعرفية المختلفة 

  تعقيب على الدراسات السابقة     

ات يتضح          ك الدراس ابق لتل رض الس ن الع ات   م ي العملي ائيًا ف ود قصور دال إحص وج

ة         تعلم عام ال ذوي صعوبات ال ة من جانب األطف  ;Katharina et.al., 2007 )المعرفي

Grobecker& De Lisi,2000; Geary et.al., 1999)  ) داهللا ادل عب ، )ب٢٠٠٦ع

اديين  وانخفاض مستوى النمو العقلي المعرفي لهؤالء  داهللا   ( األطفال عن أقرانهم الع عادل عب
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انبهم ) Geary et.al., 2000ب، ٢٠٠٥ ن ج ات م ز المعلوم ارات تجهي ور مه ، وقص

(Hana, 2004 )  ات ي للمعلوم يلهم المعرف توى تمث اض مس  &Stolzenberg )وانخف

Cherkes- Julkowski, 1991)  .ًا ح أيض ا يتض امج الأن  آم دريبللبرن ي ت ي العالج

انبهم فضًال عن     المس تخدم معهم فعاليته في تحسين مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات من ج

م      ة له ام المقدم  )وجود أثر إيجابي دال لذلك على مستوى تحصيلهم األآاديمي وذلك في المه

Mickeough, A., 2005)   راءة ى الق ، وفعالية التدريب في تنمية لغتهم الشفوية وقدرتهم عل

( Vaughn et.al., 2005)        ة ة ثاني تعلمهم لغ تهم األم ب م القرائي للغ أثر الفه  Manis )، وت

et.al., 2004)     ذاآري توى األداء ال ي بمس م القرائ راءة والفه ارات الق أثر مه  )، وت

Swanson et.al., 2004)        ات ارات والعملي ى مستوى المه ًا عل ؤثر إيجاب دريب ي ، وأن الت

ة  ة المختلف امج ،(Highsmith, 1997 )المعرفي إن برن ذلك ف يم العالجي  آ تم التعل ذي ي ال

ا تكون    ذ ذوي صعوبات          استخدامه غالبًا م م القرائي للتالمي ة مستوى الفه ه في تنمي ه فعاليت ل

تعلم   درة     . (Rogers, D.& Thiery, I.,2003; Williams, J., 2000)ال اك ن ا أن هن آم

  .    هذا الموضوع في بيئتنا العربية لفي الدراسات التي تطرقت 

  الفروض    

  :صيغت الفروض التالية آإجابات محتملة للتساؤالت التي تضمنتها مشكلة الدراسة      

وعتين التجر  رتب  بين متوسطي ذات داللة إحصائية توجد فروق  - ١ ة  درجات المجم يبي

ذ الصف ال  ن تالمي ابطة م اس   داسوالض ي القي تعلم ف دائي ذوي صعوبات ال س االبت

 . لصالح المجموعة التجريبية  المعرفي للمعلومات التمثيلالبعدي لمستوى 

روق  - ٢ د ف ائية توج ة إحص توى ذات دالل ي مس اتف ي للمعلوم ل المعرف ين  التمثي ب

طي  ب متوس دي  رت ي والبع ين القبل ي القياس ة ف ة التجريبي ات المجموع لصالح  درج

 . القياس البعدي 
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روق   ال - ٣ د ف ائية  توج ة إحص توى  ذات دالل ي مس ي  ف ل المعرف اتالتمثي ين  للمعلوم ب

 . ن القبلي والبعدي درجات المجموعة الضابطة في القياسيرتب متوسطي 

روق   ال - ٤ د ف ائية  توج ة إحص توى  ذات دالل ي مس ات ف ي للمعلوم ل المعرف ين  التمثي ب

 . ية في القياسين البعدي والتتبعي درجات المجموعة التجريبرتب متوسطي 

وعتين التجر ادرجات  ب رت بين متوسطي ذات داللة إحصائية توجد فروق  - ٥ ة  لمجم يبي

ذ الصف ال  ن تالمي ابطة م اس   داسوالض ي القي تعلم ف دائي ذوي صعوبات ال س االبت

 .ئي لصالح المجموعة التجريبية للفهم القراالبعدي 

بية في  لمجموعة التجريادرجات رتب بين متوسطي ذات داللة إحصائية توجد فروق  - ٦

 . للفهم القرائي لصالح القياس البعدي القياسين القبلي والبعدي 

       

  خطة الدراسة وإجراءاتها      

  :العينـة : أوًال      

ذآور            ال ال وعتين من األطف دائي   تتألف عينة هذه الدراسة من مجم  بالصف السادس االبت

إدارة ة بمحافظة الشرقية ب ازيق التعليمي ة، واألخر)  ١٠= ن(  الزق داهما تجريبي ى آانت إح

راوح   . في الفهم القرائي أطفال يعانون من صعوبات التعلم  خمسةضابطة تضم آل منهما  وتت

أعمارهم الزمنية بين إحدى عشرة سنة إلى إحدى عشرة سنة وعشرة شهور بمتوسط عمري   

اري    ١١.٥٩ د من أن القصور الموجود        .  ٢.٤٣سنة وانحراف معي تم التأآ د روعي أن ي وق

أي مشكال      ) ١جدول ( لديهم يعد نيورولوجيًا  أتون ب ًا ممن ال ي وا جميع لوآية  ، وأن يكون ت س

ية، أو جسمية          يهموفقًا لتقارير معلم ة، أو حس ة عقلي انون من أي إعاق ونهم ال يع فضًال عن آ

اعي، أو اقتصادي، أ ي، أو اجتم ة، أو أي قصور بيئ افي حرآي ق . و ثق ك تحقي م بجانب ذل وت

ذآاء،       )  ٢جدول ( التجانس بين المجموعتين  ي، ومستوى ال ك في العمر الزمن ومستوى  وذل

راد      التمثيل المعرفي للمعلومات،  ار أف م اختي افي حيث ت والمستوى االجتماعي االقتصادي الثق
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ا . العينة جميعًا من المستوى المتوسط   نهم  أيضًا في مستوى         آم م تحقيق التجانس بي م  ت الفه

  .   ) ٣جدول (  القرائي

  وداللتها للفرق بين متوسطات رتب درجات   U, W, Zقيم )  ١( جدول 

  ) ٥=  ٢ن= ١ن( المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المسح النيورولوجي  

 الداللة U W Z  مج الرتب  م الرتب  المجموعة

  التجريبية

 الضابطة

٥.٣٠   

٥.٧٠ 

٢٦.٥٠   

٢٨.٥٠ 

غير دالة  ٠.٢١١ - ٢٦.٥٠ ١١.٥٠

  

 ٣٦.١٧والي في االختبار نجدها على الت وسطات درجات المجموعتينى متوبالرجوع إل     

فإن آان الطفل عاديًا  ٢٥ونظرًا ألنه وفقًا لتعليمات االختبار آلما قلت الدرجة عن   ٣٦.٤٨، 

  .صعوبات التعلم  يعانون منؤآد على أن أطفال المجموعتين ذلك ي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بين متوسطات رتب درجاتوداللتها للفرق    U, W, Zقيم )  ٢( جدول 

  )  ٥=  ٢ن= ١ن( المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات الخاصة بالمجانسة  

المجموعة  المتغـير
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
U W  Z الداللة 

غير  -  ٢٦.٥٠  ١١.٥٠  ٢٦.٥٠   ٥.٣٠  التجريبيةالعمـر 
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 دالة ٠.٢١٠   ٢٨.٥٠ ٥.٧٠ الضابطة  الزمـني

معامـل 

  ـاءالذآ

  التجريبية

  الضابطة

٥.٩٠  

٥.١٠ 

٢٩.٥٠  

٢٥.٥٠ 

١٠.٥٠  

 

٢٥.٥٠  

 

- 

٠.٤٢٤   

  

غير 

  دالة

. م

  اجتماعي

  التجريبية

  الضابطة

٥.٢٠  

٥.٨٠ 

٢٦.٠٠  

٢٩.٠٠ 

١١.٠٠  

 

٢٦.٠٠ - 

٠.٣١٩  

غير 

  دالة

. م

 اقتصادي 

  التجريبية

  الضابطة

٥.٦٠  

٥.٤٠ 

٢٨.٠٠  

٢٧.٠٠ 

١٢.٠٠  

 

٢٧.٠٠  

 

- 

٠.١٠٥  

غير 

  دالة

  ثقافي. م
  التجريبية

  الضابطة

٥.٥٠  

٥.٥٠ 

٢٧.٥٠  

٢٧.٥٠  

١٢.٥٠  

 

٢٧.٥٠  

 

غير   صفـر

  دالة

  آلي. م
  التجريبية

  الضابطة

٥.٤٠  

٥.٦٠  

٢٧.٠٠  

٢٨.٠٠  

١٢.٠٠  

  

٢٧.٠٠  

  

- 

٠.١٠٥  

غير 

  دالة

التمثيل 

  المعرفي

  التجريبية

  الضابطة

٥.٥٠  

٥.٥٠ 

٢٧.٥٠  

٢٧.٥٠  

١٢.٥٠  

 

٢٧.٥٠  

 

غير   صفـر

  دالة
       

ن        ح م وعتين  ويتض ات المجم ب درج طات رت ين متوس روق ب ة الف دم دالل دول ع الج

ا هو موضح بالجدول وهو         التجريبية والضابطة في المتغيرات الخاصة بالمجانسة بحسب م

  .األمر الذي يدل على أن هاتين  المجموعتين متجانستان 

  وداللتها للفرق بين متوسطات رتب درجات   U, W, Zقيم )  ٣( جدول 

  )  ٥=  ٢ن= ١ن(  الفهم القرائيتين التجريبية والضابطة في مستوى المجموع 

المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
U W  Z الداللة 
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  التجريبية

 الضابطة

٥.٦٠  

٥.٤٠ 

٢٨.٠٠  

٢٧.٠٠ 

١٢.٠٠  

 

٢٧.٠٠ 

 

- ٠.١٠٤  
 غير دالة

  :األدوات : ثانيًا      
  :تم استخدام األدوات التالية      

  )الصورة الرابعة ( بينيه للذآاء  -اختبار ستانفورد -١

  )١٩٩٨(لويس آامل مليكة / ترجمة وتعريب 

ستراتيجية تختار بموجبها عينة عريضة من مدى آبير إتم إعداد هذا المقياس في ضوء       

ويتمثل نموذج تنظيم القدرات المعرفية في . من المهام المعرفية التي تنبئ بالعامل العام للذآاء

في المستوى األعلى ( ن المقياس في ثالثة مستويات هي عامل االستدالل العام هذه الصورة م

، في حين يتمثل المستوى الثاني في ثالثة عوامل عريضة هي القدرات المتبلرة، والقدرات )

أما المستوى الثالث فيتكون من ثالثة مجاالت أآثر . السائلة التحليلية، والذاآرة قصيرة المدى 

تدالل اللفظي ويتضمن اختبارات المفردات، والفهم، والسخافات، تخصصًا هي االس

والعالقات اللفظية، في حين يتمثل المجال الثاني في االستدالل الكمي ويندرج تحته االختبار 

أما االستدالل المجرد البصري وهو ثالث هذه . الكمي، وسالسل األعداد، وبناء المعادلة

. ليل النمط، والنسخ، والمصفوفات، وثني وقطع الورقالمجاالت فيندرج تحته اختبارات تح

وإلى جانب ذلك تشمل الذاآرة قصيرة المدى اختبارات تذآر نمط من الخرز، وتذآر الجمل، 

وإعادة األرقام، وتذآر األشياء ليصل بذلك عدد االختبارات التخصصية التي تندرج تحت 

يارية إلى جانب أربع درجات اختبارًا يحصل آل منها على درجة مع ١٥هذه المجاالت 

معيارية عمرية للمجاالت األربعة فضًال عن درجة مرآبة، آما يمكن رسم صفحة نفسية 

  ).بروفيل ( فارقة 

بتعريب المقياس وحاول االحتفاظ قدر اإلمكان بمواد المقياس ) ١٩٩٤(وقد قام مليكة      

وعند . عوامل الثقافية المختلفةاألصلية التي يفترض أن تكون متحررة نسبيًا من تأثيرات ال
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حساب صدق هذه الصورة من المقياس وثباتها اتضح أنها تتمتع بمعدالت صدق وثبات 

مناسبة يمكن االعتداد بها، والوثوق فيها، واالعتماد عليها حيث بلغت قيم معامالت الثبات 

، وباستخدام  ٠.٨٨ - ٠.٥٣بين )  ٣٠= ن( عن طريق إعادة االختبار على عينة 

وتراوحت معامالت ثبات المجاالت   ٠.٩٧ - ٠.٩٥بلغت هذه القيم بين    KR- 20معادلة

.   ٠.٩٠ - ٠.٨٠، آما تراوحت بالنسبة للمقاييس الفرعية بين  ٠.٩٧ -  ٠.٨٠األربعة بين 

أما بالنسبة للصدق على الجانب اآلخر فقد تم استخدام عدة طرق في سبيل ذلك منها التحليل 

ه التي آشفت عن وجود تشبعات عالية بعامل عام في آل االختبارات وهو ما العاملي لمكونات

وأوضحت نتائج الصدق التجريبي باستخدام محكات . يدعم استخدام درجة مرآبة آلية واحدة

بلفيو، ومقياس  - م  السابقة لهذه الصورة، ومقياس وآسلر - خارجية تمثلت في الصورة  ل 

، وعند تطبيق المقياس على فئات مختلفة من  ٠.٠١عند آوفمان أن داللتها جميعًا آانت 

المتخلفين عقليًا، وذوي صعوبات التعلم، والعاديين، والمتفوقين آانت النتائج التي تم 

  .الحصول عليها مدعمة لقدرة المقياس على التمييز بين مثل هذه الفئات المختلفة 

  سرة المصريةمقياس المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المطور لأل -٢

  )٢٠٠٠(محمد بيومي خليل / إعداد 

تم استخدام هذا المقياس بغرض تحقيق التجانس ألفراد العينة في هذا المتغير ولذلك      

ويقيس هذا المقياس المستوى .  اختار الباحث جميع أفراد العينة من المستوى المتوسط

اد أساسية يتمثل أولها في المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي لألسرة من خالل ثالثة أبع

االجتماعي وذلك من خالل الوسط االجتماعي، وحالة الوالدين، والعالقات األسرية، والمناخ 

األسري السائد، وحجم األسرة، والمستوى التعليمي ألفراد األسرة، ونشاطهم المجتمعي، 

ى االقتصادي لألسرة ويقاس أما البعد الثاني فيتمثل في المستو. والمكانة االجتماعية لمهنهم

من خالل المكانة االقتصادية لمهن أفراد األسرة، ومستوى معيشة األسرة، ومستوى األجهزة 

واألدوات المنزلية، ومعدل استهالك األسرة للطاقة، والتغذية، والرعاية الصحية، والعالج 
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م، والخدمات الطبي، ووسائل النقل واالتصال لألسرة، ومعدل إنفاق األسرة على التعلي

الترويحية، واالحتفاالت، والحفالت، والخدمات المعاونة، والمظهر الشخصي، والهندام 

  .ألفراد األسرة

ويتمثل البعد الثالث في المستوى الثقافي لألسرة ويقيس المستوى العام لثقافة األسرة من      

اتجاه األسرة نحو العلم حيث االهتمامات الثقافية داخل األسرة، والمواقف الفكرية لألسرة، و

ويعطي هذا المقياس ثالث . والثقافة، ودرجة الوعي الفكري، والنشاط الثقافي ألفراد األسرة

درجات مستقلة بمعدل درجة واحدة لكل بعد، آما يعطي درجة واحدة آلية لألبعاد الثالثة 

، مجتمعة تتوزع على عدد من المستويات هي مرتفع جدًا، ومرتفع، وفوق المتوسط

  . ومتوسط، ودون المتوسط، ومنخفض، ومنخفض جدًا

الدالة على ) ت ( ويتمتع هذا المقياس بمعدالت صدق وثبات مناسبة حيث تراوحت قيم      

آما تراوحت قيم . وذلك لألبعاد الثالثة، والدرجة الكلية ٢٣.٨ -١٢.٦صدقه التمييزي بين 

أشهر من التطبيق األول وذلك بالنسبة  معامالت الثبات عن طريق إعادة االختبار بعد ثالثة

  . ٠.٠١وهي جميعًا قيم دالة عند   ٠.٩٧ -٠.٩٢لألبعاد الثالثة والدرجة الكلية بين 

  Quick Neurological Screening Test اختبار المسح النيورولوجي -٣

QNST  

 )للتعرف على ذوي صعوبات التعلم ( 

  )١٩٩٩(هاب آامل عبدالو/ مارجريت موتي وآخرون، تعريب / إعداد 

يعد هذا المقياس من األدوات سهلة التطبيق حيث أنه وسيلة سريعة لرصد المالحظات      

ويتضمن االختبار سلسلة من .  الموضوعية عن التكامل النيورولوجي في عالقته بالتعلم

المهام المختصرة المشتقة من الفحص النيورولوجي لألطفال حيث يشتمل على سلسلة مكونة 

التعرف  -التعرف على الشكل وتكوينه -مهارة اليد: مهمة مختصرة تقدم لألطفال هي  ١٥من 

التصويب بإصبع  - نماذج الصوت - تتبع العين لمسار حرآة األشياء - على الشكل براحة اليد
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االستثارة التلقائية  -دائرة اإلصبع واإلبهام -)األنف  –تناسق اإلصبع ( على األنف       

المشي  - مد الذراع واألرجل -العكس السريع لحرآات اليد المتكررة -والخد المزدوجة لليد

 -الوثب -الوقوف على رجل واحدة -)رجل خلف األخرى لمسافة ثالثة أمتار ( بالترادف 

  .مالحظات سلوآية شاذة أي غير منتظمة -تمييز اليمين واليسار

) آلية ( أن تكون درجة مرتفعة  أما عن الدرجة التي نحصل عليها من االختبار فهي إما     

  ٢٥درجة آلية تساوي ( وتوضح بالتالي ارتفاع معاناة الطفل، أو درجة عادية   ٥٠تزيد عن 

وتدل   ٥٠ -٢٦وتشير هذه الدرجة إلى السواء نيورولوجيًا فضًال عن درجة تمتد من ) فأقل 

ة يزداد بزيادة تلك على وجود احتمال لتعرض الطفل الضطرابات في المخ أو القشرة المخي

( وعادة ما نجد أن االختبارات الفرعية ال تتضمن أي درجة تقع في حدود الالسواء . الدرجة

، ولن نكون على خطأ إذا ما افترضنا أن األطفال الذين يحصلون على تلك )درجة مرتفعة 

ت في الدرجة العادية ليس لديهم أي مشكالت نيورولوجية حيث أنهم ليس لديهم أي اضطرابا

وعمومًا فإن الدرجة العادية يمكن أن تؤآد على سالمة الطفل . المخ والقشرة المخية 

النيورولوجية، بينما تشير الدرجة المرتفعة للطفل على هذا المقياس إلى ارتفاع االضطراب 

وقد قام معد المقياس بتقنينه على عينة من أطفال البيئة . في الخصائص النيورولوجية

وهي قيم دالة عند   ٠.٦٨، وبلغ معامل الثبات ٠.٥٦معامل الصدق التالزمي  المصرية فبلغ

ولذلك يتم استخدام هذا المقياس للتحقق من أن الطفل ليس لديه أي اضطرابات في   ٠.٠١

  .المخ والقشرة المخية 

  مقياس التمثيل المعرفي للمعلومات لتالميذ المرحلة االبتدائية  -٤

  )٢٠٠٧( عامر عبدالمنعم/ إعداد

ال في       يهدف هذا المقياس       إلى التعرف على التمثيل المعرفي للمعلومات من جانب األطف

اه       اديين، أو مضطربي االنتب ة سواء الع اس   . سن المرحلة االبتدائي ارة   ٤٢ويتضمن المقي عب

 ٨(  حفظ المعلومات   [هي  تتوزع على ستة أبعاد تمثل مستويات التمثيل المعرفي للمعلومات
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ط  -) ارب ات ومقارنته ات -) ٨(  المعلوم ين المعلوم ف ب د  -) ٦(  التولي تقاق وتولي اش

ات ات -) ٥(  المعلوم ف المعلوم ات -) ٧(  توظي ذاتي للمعلوم ويم ال د .  ] ) ٨(  التق ويوج

ا   ق ( اختياران أمام آل عبارة هم ق   -تنطب ى   ) ال تنطب ق  ( تحصل األول ين   ) تنطب ى درجت عل

فتحصل على درجة واحدة فقط   )  ٣٨ -٣٣ -١٤ -٥ -٢( مل أرقام لعبارات التي تحباستثناء ا

ًا   ٨٤ -٤٢وبذلك تتراوح درجات المقياس بين ،  درجة تعكس الدرجة المرتفعة مستوى مرتفع

ات، والعكس صحيح   ي للمعلوم ل المعرف ن التمثي ة  . م ي الدراس ام ف الي ق ن الباحث الح ولك

ة ارات  ب الراهن ذه العب رض ه ا ع اسوتطبيقه ى أس ي   عل ل وتراآم ي متسلس ن هرم ك م وذل

ى   بحيث القاعدة إلى القمة  ال ينتقل إلى المستوى األعلى إال عندما يجتاز الطفل المستوى األدن

ين      إذا آان يحصل الطفل وبذلك .  راوح ب ى درجات تت درجة،   ١٦ -٨في المستوى األول عل

ين    ٣٢ -١٧الثاني بين  وفي المستوى ين   ، و ٤٤ -٣٣، والمستوى الثالث ب ع ب  ٥٤ -٤٥الراب

ين و،  امس ب ين  ٦٨ -٥٥الخ ادس ب ة  ٨٤ -٦٩، والس ة  ، درج اييس الفرعي ق المق تم تطبي وي

ي ا الهرم تويات بحسب ترتيبه ذلك . للمس ن  وب ع م توى مرتف ى مس ة عل ة المرتفع دل الدرج ت

  .التمثيل المعرفي، والعكس صحيح 

ين          م حساب صدق المحكم امالت الصدق     وقد ت م حساب مع ة   ، وت ين  ) ر ( بحساب قيم ب

ة   عبارة درجة آل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه بعد حذف درجة ال دى عين = ن( وذلك ل

دائي      ٥٠ ذ الصف السادس االبت ين   ) من تالمي يم ب راوح   ٠.٥٣٢ – ٠.٣١١ وتراوحت الق وت

     ٠.٥٣٧ ــ ٠.٤٥١معامل الثبات باستخدام االتساق الداخلي بين 

ة من       للتأآد من صالو     ى عين ه عل م تطبيق ة ت حية هذا المقياس لالستخدام في الدراسة الحالي

ة    )  ٢٤= ن( تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم  ذين تضمنتهم العين غير أولئك ال

داهللا      استخدام ، وتم النهائية للدراسة ده عادل عب ذي أع مقياس الذاآرة قصيرة وطويلة المدى ال

ق       ٠.٦١٩بلغ معامل الصدق و يآمحك خارج) ب٢٠٠٦( ات عن طري بينما بلغ معامل الثب
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ق األول   ة إحصائيًا       ٠.٥٨٩إعادة التطبيق وذلك بعد مرور أسبوعين من التطبي يم دال وهي ق

  .وتعني إمكانية تطبيقه على هؤالء األطفال   ٠.٠١عند 

  اختبار الفهم القرائي  -٥

  الباحــث / إعداد 

ة        هذا االختبار من يتألف      اب الدراسات االجتماعي م مقتبسة من آت ثالث قطع صغيرة للفه

المقرر على هؤالء التالميذ ، وقد روعي أن تكون هذه القطع متدرجة في الصعوبة من حيث   

ة مستويات     . المكونات اللغوية المتضمنة  ا في ثالث وعمل الباحث على أن يقدم أسئلة لكل منه

ع     مما يجعلها تعكس مستويات ثالثة للفهم اللغوي هي المستوى البسيط ، والمتوسط ، والمرتف

ا    .  ة عنهم وم باإلجاب وخصص لكل مستوى سؤالين يجب على التلميذ بعد أن يقرأ النص أن يق

ال  ( ميز إجابة سؤالي المستوى البسيط بأن التلميذ ينقل اإلجابة من النص حرفيًا توت.  ن  : مث أي

ع مصر ؟   مالي   ) [ تق زء الش ي الج ع مصر ف ا   تق ارة أفريقي ن ق رقي م د أن  ]الش ا نج ، بينم

ان    ط يتطلب توى المتوس ؤالين الخاصين بالمس ذ ب الس وم التلمي ا   أن يق رأه وم ا يق ين م الربط ب

اذا ؟    : مثال ( يعرفه، ثم يتوقع اإلجابة  ر من    [ ) هل تفضل أن تعيش في مصر ؟ لم أتي آثي ي

، أما المستوى الثالث فيتطلب    ] ها، ويروا آثارالسائحين إلى مصر آي يتمتعوا بجوها الجميل

هل يؤثر جو مصر على الزراعة والصناعة   : مثال (  تقييم األحداث، والتحليل، وإبداء الرأي

  ] .بها ؟ 

وقد تم تخصيص درجة واحدة لكل سؤال، وبالتالي يكون الحد األقصى لدرجات آل قصة      

ى      ة إل ة الكلي ذلك الدرج ات، وتصل ب ت درج و س ة   در ١٨أو نص ه ى ثالث وزع عل ة تت ج

 -٧( ، والمستوى المتوسط   )درجات   ٦ -١( مستويات للفهم القرائي هي ؛ المستوى البسيط   

  ) .درجة  ١٨ -١٣( ، والمستوى المرتفع ) درجة  ١٢

ى الجمل          اء عل وبعد إعداد هذا االختبار تم عرضه على مجموعة من المحكمين، وتم اإلبق

ى   ة          % ٩٠واألسئلة التي حازت عل م، وبحساب قيم اع آرائه ل من إجم ى األق ين  ) ر ( عل ب
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ة        ازيق التعليمي إدارة الزق دائي ب ر  )  ٢٤= ن( درجة عينة من تالميذ الصف السادس االبت غي

ة   أولئك الذين تضمنتهم العينة النهائية للدراسة وذلك في هذا االختبار ودرجاتهم في اختبار للغ

وبتطبيق هذا المقياس عليهم بعد ثالثة أسابيع من  ٠.٥٠١العربية أعده المعلم آمحك خارجي  

    ٠.٠١وهي قيم دالة عند مستوى  ٠.٦٦٣التطبيق األول بلغت قيمة معامل الثبات 

  المستخدم عليم العالجيتبرنامج ال -٦

  الباحـث/ إعــداد               

التي تقوم في  يتضمن البرنامج التدريبي الحالي عددًا من األنشطة والمهام المختلفة     

فضًال عن األلعاب التعليمية التي أعدها  والعمليات المعرفية المختلفةاألساس على المهارات 

س االبتدائي أعضاء المجموعة التجريبية الذين داستالميذ الصف الالباحث بغرض تدريب 

هذا على استخدامها في سبيل تحقيق الهدف من  الفهم القرائييعانون من صعوبات التعلم في 

وقد تم تصميم هذا .  البرنامج وذلك من خالل قيامهم بأداء تلك األنشطة والمهام المتضمنة

البرنامج في إطار مجموعة من المبادئ واألسس التي ترتكز عليها برامج األطفال غير 

العاديين بحيث روعي أن يتم تقديم أنشطة مألوفة لهم، ومن واقع بيئتهم، وأن يكون لها 

ومحددة، وأن تنبع من تلك األلعاب التي يفضلونها، وأن يتم تقديم التعزيز أو  نهايات واضحة

التدعيم الالزم في حينه، وأن يتم تصحيح أو تصويب األخطاء في حينها أوًال بأول دون أي 

تأخير في سبيل ذلك حتى ال يعتقد الطفل في صحة ما يمكن أن نعتبره خطأ من وجهة نظرنا، 

تناوله سواء تطلب ألدائه مهارة حرآية آبيرة أو دقيقة، وأن نقوم وأن يكون النشاط في م

بمساعدته على أداء المهمة المستهدفة إذا ما تطلب األمر ذلك، وأن نحاول جاهدين تشجيعه 

وفضًال عن ذلك فإنه يجب أن يراعي .  على االستقاللية في األداء علمًا بأن ذلك يتم تدريجيًا

تقوم عليها برامج التدخل المختلفة لهؤالء األطفال آما ترى أهم المبادئ األساسية التي 

من   Scruggs)٢٠٠٢(إضافة إلى ما أقره سكروجز   .Smith, S)٢٠٠٠(ساندرا سميث 

ضرورة االهتمام بالتدريب الصوتي  خاللها فضًال عما أقره آخرون مثل آامينوي 
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)١٩٩٦(Kameenui   المقدم خاللها مباشرًا، من أنه يجب أن يكون هذا التعليم والتدريب

من ضرورة أن يكون ذلك   .Torgesen et.al)١٩٩٤(وما يراه تورجيسين وآخرون 

تدريبهم على النشاط المطلوب بشكل مباشر وعلى ذلك فقد تم . التدريب مكثفًا بقدر اإلمكان 

ًا دون أن نقوم بترك أي شيء للتعلم العرضي، بل آان التعليم والتدريب المقدم بذلك مقصود

من ناحية فال يترك مجاًال للتعلم العرضي، ومباشرًا من ناحية أخرى مع محاولة أن يكون 

في فترة العمليات المعرفية لديهم ذلك التدريب مكثفًا بقدر اإلمكان آي يسهم في التأثير على 

  .زمنية ليست طويلة 

ى            ه عل م تطبيق د ت ه فق ذ الصف ال  أما البرنامج التدريبي ذات دائي أعضاء   داس تالمي س االبت

ى مدى     الفهم القرائي المجموعة التجريبية الذين يعانون من صعوبات التعلم في  ك عل  ٦٠وذل

ا خالل حصة دراسية واحدة        ألف   .جلسة بواقع خمس جلسات أسبوعيًا تم تطبيق آل منه ويت

ق   ى تحقي ددًا من الجلسات، وتعمل عل ا ع ل منه ية تضم آ امج من ثالث مراحل أساس البرن

امج   ه ام للبرن دف الع ق اله ي تحقي هم ف داف تس ة أه ين أو مجموع ة .  دف مع وتضم المرحل

م،     )  ٨ -١الجلسات ( جلسات  ثمانياألولى  دم له دريب المق ل الت تهدف إلى إعداد التالميذ لتقب

ة   .  والقيام باألنشطة والمهام المستهدفة ارف، وتهيئ آما أنها تعمل في األساس على تحقيق التع

ذ  يم التالمي امج، والتقي ي البرن م تخصيص . لتلق د ت ىوق ثالث األول ين  الجلسات ال ارف ب للتع

ابهم ي ألع ارآتهم ف نهم، ومش ة بي ودة واأللف اعة روح الم ال، وإش م خال.  الباحث واألطف ل وت

نهم فضًال      ةالباقي ات الخمسالجلس وب م ه، والمطل تقديم فكرة آاملة عن البرنامج، والهدف من

ا        عن التقييم حتى ي أ له ة وهو مهي ة التالي ى المرحل ل إل ديم بعض النصوص     . نتقل الطف تم تق ف

ات المتضمنة،   ى الكلم تم التعرف عل ان ي ل، وآ ع جم الث أو أرب ا ث ل منه اوز آ ي ال يتج الت

ذ حول             ئلة من التلمي ه األس ا، وتوجي ادة قراءته ع، وإع ة بصوت مرتف راءة الجمل ومعناها، وق

وآان يتم بعد ذلك عمل خريطة للنص المتضمن    . من النص معناها، وتكرارها دون قراءتها 

وب،         . تشرح تسلسل ما يحويه من معان ة نمذجة السلوك المطل ذه المرحل م خالل ه د ت هذا وق
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ه باالستجابة           د قيام ل عن وي للطف ادي والمعن ز الم ديم التعزي والتكرار، والتوجيه اللفظي، وتق

أتي باالستجابة الصحيحة، واستخدام      الصحيحة، وتكرار االستجابة إذا لم يستطع الط  ل أن ي ف

ام     ذات مع االهتم التغذية الراجعة إذا تطلب األمر ذلك فضًال عن تشجيع الطفل على مراقبة ال

ى  الباحث وآان  .بتصويب األخطاء أوًال بأول  ذ إل داء      يدفع آل تلمي ى إب ه عل المشارآة، ويحث

رة      م تتضح الفك ه ممن ل د ،   الرأي، ومحاولة مساعدة أقران ديهم بع د استخدم الباحث      ل ذا فق ول

  .بعض المعززات المادية والمعنوية 

امج              ة من البرن ة الثاني د تضمنت المرحل ين  ومن جانب آخر فق ين وأربع هي  ( جلسة   اثنت

ل المعرفي للمعلومات    ة المتضمنة  المستويات الستموزعة على )  ٥٠ -٩الجلسات  ا  للتمثي بم

ارات مخ   م تخصيص     تضمه وتتضمنه من مه ة بحيث ت جلسات لكل مجال، موزعة      سبع تلف

ارات الخاصة      ستبواقع  ى المه دريب عل ذلك المجال، وجلسة    جلسات للت ة  واحدة  ب للمراجع

  :لتقييم وذلك على النحو التالي وا

  : الحفظ والتخزين :  المستوى األول       

ا هي بصورتها الخ            اظ بالمعلومات آم ام المستدخلة، وتسكينها   ويعني القدرة على االحتف

ه  رد أو ذاآرت ي للف اء المعرف ي البن ن  .ف ات م توى الجلس ذا المس غل ه م  ، ١٥ -٩وش وت

دريب ستتخصيص  ى  جلسات لت ل عل ن  الطف ه م ديمها ل تم تق ي ي ات الت اظ بالمعلوم االحتف

ك المعلومات في       ا، واستخدام تل ات   خالل نصوص صغيرة وبسيطة يقوم بقراءته ة عالق إقام

رين  إيجاب ع اآلخ ة م ة وناجح دة    تم تخصيص ف . ي ة؛ واح ياغات الرمزي ات للص الث جلس ث

للكلمات، وثانية للرموز، وثالثة للمفاهيم، وثالث جلسات أخرى للصياغات الشكلية ؛ واحدة       

ة للصور      ة للرسوم، وثالث يم    ١٥وخصصت الجلسة   .  لألشكال، وثاني ة والتقي د  . للمراجع وق

ة   استخدم الباحث في سبيل ذلك ارات  الالتدريب على األنشطة الخاصة بتنمي ة  مه والتي  اللغوي

منت  رفتض ى  التع اهيم ، عل وان، والمف وز، واألل كال، والرم ور، واألش ات، والص الكلم

دريب  . بشكل مقبول المعاني المتضمنة والتعبير عن ، في الحديثواستخدامها  آما تم أيضًا الت
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م         باستخدام الع  تلك األمور عن على التعبير  ذلك الغرض ، ث اليب التي تستخدم ل د من األس دي

  .تمت المراجعة على آل ذلك خالل الجلسة األخيرة 

  :الربط أو التصنيف :  المستوى الثاني     

رة         ي ذاآ ودة ف ات الموج تدخلة بالمعلوم دة المس ات الجدي ط المعلوم ى رب درة عل و الق وه

ات تيس ي فئ ي، وتصنيفها ف ه المعرف رد أو بنائ ترجاعها الف م تخصيص الجلسات و .ر اس ( ت

هذا الربط باستخدام بعض استراتيجيات الفهم ؛ فتم في الجلسة  علىالطفل  لتدريب)  ١٨ -١٦

ة      ١٦ ي الجلس ه، وف ا يعرف ا بم ا، وربطه ادة قراءته ل، وإع راءة الجم ى ق ه عل م  ١٧تدريب ت

م  ، لديه من معلومات تدريبه على سؤال أحد الراشدين عن المعنى المستهدف، ثم ربطه بما  وت

ي الجلسة  ه من  ١٨ف ا يعرف ا بم م ربطه النص، ث تعانة ب ة دون االس ادة الجمل ى إع ه عل تدريب

ات  ت و. معلوم دريب )  ٢١ -١٩(  اتالجلسخصص ى للت ة عل د القص  storyقواع

grammar        تم في الجلسة ية، ف ا األساس ى التعرف     ١٩أي التعرف على مكوناته ه عل تدريب

م في الجلسة     على وتحديد ال ية، وت ة تسلسل األحداث،       ٢٠شخصية الرئيس ى معرف ه عل تدريب

ة   ي الجلس ة   ٢١وف ى النتيج رف عل ط،      التع ة، والوس من البداي ة تتض ة للقص ل خريط وعم

ى  . للمراجعة والتقييم  ٢٢وخصصت الجلسة .  والنهاية وتم ذلك من خالل تدريب األطفال عل

دريب   . بسيطة للجمل   تراآيب  التي تتضمن    النصوص البسيطة  بعض  م ت ا ت ى   همآم ط  عل رب

مع ثم تمت المراجعة على ذلك . من معلومات ومعارف  مالمعلومات المتضمنة بما يكون لديه

  .خالل الجلسة األخيرة الترآيز على خريطة القصة 

  :التوليف :  المستوى الثالث     

دة المس          ات الجدي ين المعلوم ة ب ى المواءم درة عل ه الق د ب ة  ويقص ات البني تدخلة ومعلوم

رد    رة الف ذا المستوى الجلسات من      . المعرفية أو ذاآ ا استخدام     ٢٩ -٢٣وشغل ه م خالله وت

ة،     ادة الرواي يص، وإع ؤ، والتلخ ي التنب م ه تراتيجيات للفه راءة،   retellingاس ادة الق وإع

ير إ        ن أن تص ا يمك ؤ بم ى التنب درب عل ة فت ل جلس ي آ دة ف ع واح ك بواق اؤل وذل ه والتس لي
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ة   ي الجلس ة ف ات     ٢٣المواءم ن المعلوم ا م رتبط به ا ي دة وم ات الجدي ، وأن يلخص المعلوم

ة  ي الجلس ة ف ة  ٢٤القديم ي الجلس ك ف ة ذل د رواي ل ، ٢٥، وأن يعي راءة الجم د ق وأن يعي

، وأن يتساءل حول ذلك في  ٢٦المتضمنة ويحدد ما يرتبط بها من معلومات قديمة في الجلسة 

وخصصت الجلسة   ،٢٨على هذه االستراتيجيات بشكل حر في الجلسة  ، ثم تدرب٢٧الجلسة 

يم   ٢٩ ة والتقي ى       .للمراجع ال عل دريب األطف ك ت بيل ذل ي س م ف دة  وت ل الجدي راءة الجم ، ق

ك خالل الجلسة        . ها، وربطها بما لديهم من معلومات وتلخيص ى آل ذل ة عل ثم تمت المراجع

  .األخيرة 

  :االشتقاق :  المستوى الرابع     

ك                   دة من تل ار جدي ان، وأفك دة، ومع د معلومات جدي تقاق وتولي ى اش درة عل ه الق ويقصد ب

ق التوليف           دة عن طري د معلومات جدي ه بتولي رد، أو قيام رة الف المعلومات التي توجد في ذاآ

د خصصت   ،  ٣٦ -٣٠وشغل هذا المستوى الجلسات من    .بين معلوماته الجديدة والقديمة  وق

م            الست  الجلسات  نص، ث رة الرئيسية في ال م الجوهر أو الفك ى فه دريب عل ه للت ى خالل األول

دة ،       رة جدي ار األخرى، والخروج بفك ة   ٣٦وخصصت الجلسة   ربطها ببعض األفك للمراجع

ًا   نصوص تتضمن وتم خالل هذه الجلسات تدريب األطفال على  .والتقييم  آيفية التصرف وفق

اء،     للقواعد المدرسية فتم تدريبهم على آي فية التصرف في الطابور، وداخل الفصل، وفي الفن

  .ثم تمت المراجعة على آل ذلك خالل الجلسة األخيرة . وفي حديقة المدرسة، وأثناء الفسحة 

  :االستخدام أو التوظيف :  المستوى الخامس     

اًال  وهو القدرة على استخدام المعلومات وتوظيفها في أغراض متعددة ومتنوعة توظيفًا       فع

ًا  ن   .ومنتج ات م توى الجلس ذا المس غل ه ذه وخصصت ،  ٤٣ -٣٧وش دريبه ات لت  الجلس

ل  ىالطف ر عن  عل ر عن  التعبي أن يعب ددة آ ياقات متع ي س ه ف و معلومات ه نح ه واتجاهات آرائ

رين حة ، ومال         اآلخ لوآيات واض تجابات وس ورة اس ي ص ر ف ذا التعبي ون ه ث يك ة بحي ئم

ويمكن استخدام استراتيجيات الفهم التي تدرب عليها في سبيل   . ةللمواقف االجتماعية المختلف
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اؤل       ة، والتس ادة الرواي يص، وإع التنبؤ، والتلخ ك آ ة  . ذل ت الجلس ة  ٤٣وخصص للمراجع

ى      .والتقييم  ال عل دريب األطف م ت ه        وت ا يعكس استخدام معلومات د من االستراتيجيات بم العدي

رة   ثم تمت بعد ذلك ال. وتوظيفها بشكل فعال  مراجعة على آل هذه األمور خالل الجلسة األخي

.  

  :التقويم الذاتي :  المستوى السادس     

ى المعلومات في                 تقاق عل ات التصنيف أو التوليف أو االش ادة إجراء عملي ه إع ويقصد ب

ف       ة التوظي راء عملي د إج اء بع ن أخط ر م ا يظه وء م ي ض ة ف ة المعرفي ذاآرة أو البني ال

ات  ن   وش .للمعلوم ات م توى الجلس ذا المس ى    ٥٠ -٤٤غل ه ة األول د خصصت الجلس ، وق

ف ،       ة للتوظي ة والسادس تقاق، والخامس ة لالش ة والرابع ف، والثالث ة للتولي نيف، والثاني للتص

د الصواب         ك المستوى مع تحدي ة خالل ذل واستخدمت خالل آل منها نفس اإلجراءات المتبع

   .للمراجعة والتقييم  ٥٠د خصصت الجلسة وق     .والخطأ في ذلك، وتصويب األخطاء 

ة أو الخطوات               د من اإلجراءات المختلف اع العدي م إتب ة ت وعند التدريب خالل هذه المرحل

ذ في          دريب التالمي ه بت ك حال قيام ا وذل ًا له المقننة التي ينبغي أن يسير المعلم أو المدرب وفق

ه أآب      ذي يكون ل أنه في        هذه المرحلة العمرية وهو األمر ال يهم حيث يكون من ش ر عل ر األث

ك  د ذل ة بع م الكتاب راءة أوًال، ث م الق ي تعل اعدهم ف ام األول أن يس ك . المق ن المالحظ أن تل وم

ذ، وخصائصهم وهو األمر         الخطوات تسير وفق تسلسل معين يراعي حاجات هؤالء التالمي

  :ت فيما يلي وتتمثل هذه الخطوا.  الذي يكون من شأنه أن يساعدهم على تعلم ذلك

  .بنمذجة السلوك المطلوب أمام األطفال ) المدرب ( يقوم المعلم أو الباحث  - ١

 .يطلب من آل منهم أن يأتي بذلك السلوك أوًال  - ٢

 .أن يعمل المعلم على مساعدة األطفال آي يأتوا بسلوآيات شبيهة  - ٣

ون في     - ٤ م ال يزال م إذا رأى أنه حاجة   أن يقوم بشرح، وتكرار، ونمذجة هذا السلوك له

 . إلى شرح ذلك السلوك وتوضيحه 
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 .أن يقوم بعد ذلك بإدخال تهجي الكلمات في تلك األلعاب - ٥

 .استخدام الصور آي تساعد في هذا اإلطار  - ٦

 .طرح العديد من األسئلة التي تخدم هذا الغرض وذلك حول آل صورة  - ٧

 .القيام بوضع ما تدل عليه آل صورة في جملة مفيدة - ٨

 .لذي تدل عليه آل صورة وإجراء حوار مفتوح حوله التحدث عن ذلك األمر ا - ٩

ارات      -١٠ ك المه أن يسير المعلم أو المدرب في تلك األنشطة وفقًا للتسلسل المنطقي لتل

. 

وفضًال عن ذلك فقد آان يتم تحديد بعض الواجبات المنزلية التي تتعلق بكل من هذه      

هذا وقد تم .  لسة من الجلسات التاليةاألنشطة والمهام، ومراجعة تلك الواجبات في بداية آل ج

تقييم أداء األطفال خالل آخر جلسة من آل مجموعة حتى نتأآد من استيعابهم لما تم تقديمه 

لهم، وإعدادهم للجلسات التالية بما تضمه من مهام وأنشطة، وتدريبهم عليها مع تحديد 

جلسة، وتصويب األخطاء،  واجبات منزلية يقوم بها التالميذ، وتتم مراجعتها في بداية آل

وإتباع أسلوب التعديل المعرفي للسلوك عن طريق تشجيع األطفال على مراقبة الذات، 

وتصويب األخطاء، والتعلم الذاتي الذي تم التدريب عليه آإستراتيجية بذات األسلوب الذي 

ووفقًا في ذات الوقت لتلك الخطوات التي حددها لذلك  Meichenbaumقدمه ميتشنبوم 

) ٢٠٠٣(والتي يعرض لها محمود عوض اهللا وآخرون   .Rayan et.alرايان وآخرون

  :آالتالي 

بأداء النشاط في الوقت الذي يتحدث فيه مع نفسه ) الباحث أو المعلم ( يقوم النموذج  - ١

  . بصوت مرتفع

 .يقوم الطفل بمالحظته ثم تقليده حيث يؤدى الدور ذاته تحت إشراف النموذج  - ٢

 .ر التعليمات لنفسه أثناء أدائه للعمل يقوم الطفل بذآ - ٣

 " .ما الذي يجب أن أفعله ؟ " يستخدم الطفل فنية االستفهام الذاتي باستمرار  - ٤
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يقوم الطفل بأداء النشاط بنفسه مستخدمًا ألفاظ أخرى غير التي آان النموذج  - ٥

 .يستخدمها 

داد     وإلى جانب ذلك فقد تم تحديد آخر جلسة في آل مجموعة للتقييم آم      ى امت ع عل ا هو متب

دوام   البرنامج، وآان يتم تصويب األخطاء باستمرار، وتقديم التدعيم أو التعزيز الالزم على ال

.  

رة  العشر أما المرحلة األخيرة من البرنامج فقد شغلت الجلسات  ، ) ٦٠ -٥١الجلسات  (  األخي

نة في جلسة خاصة    آل مستوى من المستويات الستة المتضم  وتم خاللها إعادة التدريب على

ة   ة الثاني ي المرحل ه ف دريب علي د الت ة عن راءات المتبع نفس اإلج ك ب ى وذل دريب عل تم الت ، ف

زين   ظ والتخ ة ( الحف نيف ) ٥١الجلس ة ( ، والتص ف )٥٢الجلس ة (، والتولي ، )٥٣الجلس

تقاق  ة (واالش ف )٥٤الجلس تخدام والتوظي ة (، واالس ذاتي )٥٥الجلس ويم ال م )٥٦(، والتق ، ث

رة    مرا ع األخي ات األرب الل الجلس رة خ ة وح ة عام دريب    .  جع ادة ت ن إع دف م ن اله ويكم

داهللا          رى عادل عب ا ي امج آم ة من البرن ذه المرحل في أن  ) ٢٠٠٠(األطفال على ذلك خالل ه

د     ذلك شأنه شأن ما يحدث في البرامج اإلرشادية أو العالجية يسهم في منع حدوث انتكاسة بع

د  انتهاء البرنامج، آما يع مل أيضًا على استمرار أثر البرنامج وفعاليته خالل فترة المتابعة، وق

رة   م           . يستمر إلى ما بعد تلك الفت ات والخطوات التي ت م استخدام نفس الفني ك ت وفي سبيل ذل

  . استخدامها من قبل عند تدريب األطفال على ذلك خالل المرحلة السابقة من البرنامج 

إجراء البرنامج التدريبي الحالي بعرضه على مجموعة من  هذا وقد قام الباحث عند     

تالميذ الصف المحكمين، وبعد إقراره من جانبهم قام بدراسة استطالعية على عينة من 

غير أولئك )  ٣= ن(  الفهم القرائيس االبتدائي الذين يعانون من صعوبات التعلم في داسال

التمثيل المعرفي ة، وقام بقياس مستوى األطفال الذين تضمنتهم العينة النهائية للدراس

وأوضحت النتائج فعالية البرنامج . قبل تطبيق البرنامج وبعده  للمعلومات من جانبهم
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ويوضح . لدى أولئك األطفال  التمثيل المعرفي للمعلوماتالمستخدم في تحسين مستوى 

  .الجدول التالي هذه النتائج 

  ين متوسطات رتب درجات عينة وداللتها للفرق ب  W, Zقيم )  ٤( جدول   
  ) ٣= ن(  للتمثيل المعرفي للمعلوماتالدراسة االستطالعية في القياسين القبلي والبعدي 

  

متوسط  القياس
 الرتب

مجموع 
 الداللة W Zاإلشاراتالرتب 

  القبلي
 البعدي

  صفـر
٢.٠٠ 

  صفـر
٦.٠٠  
 

٧-
     +٣   
     =٠ 

 ٠.٠٥ ١.٦٣٣- صفـر

  

  :الدراسة والتصميم التجريبي منهج : ثالثًا      

التعرف في هدفها يتمثل تعتمد الدراسة الراهنة على المنهج التجريبي باعتبارها تجربة      

التمثيل المعرفي في تنمية مستوى ) آمتغير مستقل (  للتعليم العالجيعلى فعالية برنامج 

 صعوبات التعلمون من الذين يعان تالميذ الصف السادس االبتدائيلدى عينة من  للمعلومات

(  على مستواهم في الفهم القرائي، والتعرف على أثر ذلك )آمتغير تابع (في الفهم القرائي 

آما تعتمد الدراسة في ذات الوقت على تصميم تجريبي ذي مجموعتين ). تابع  آخرآمتغير 

  .متجانستين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وآذلك تصميم المجموعة الواحدة 

  :خطوات الدراسة : رابعًا      

  :تم إتباع الخطوات التالية في سبيل القيام بهذه الدراسة وتنفيذها      

 . وإعداد اختبار الفهم القرائي األدوات المستخدمة،  تحديد - ١

لالستخدام مع األطفال ذوي التمثيل المعرفي للمعلومات اختبار التأآد من صالحية  - ٢

  .صعوبات التعلم 

 .مج التعليم العالجي المستخدم والتأآد من صالحيته إعداد برنا - ٣

  . السادس االبتدائياختيار أفراد العينة من بين أطفال الصف  - ٤

 .الدراسة  تيإجراء المجانسة بين مجموع - ٥
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التطبيق القبلي لمقياسي التمثيل المعرفي للمعلومات، والفهم القرائي على أفراد العينة  - ٦

. 

المستخدم على المجموعة التجريبية دون المجموعة تطبيق برنامج التعليم العالجي  - ٧

 .الضابطة 

لمقياسي التمثيل المعرفي للمعلومات، والفهم القرائي على أفراد  التطبيق البعدي - ٨

 .العينة 

 ، وجدولة الدرجات، وإجراء العمليات اإلحصائية المناسبة عليهاتصحيح االستجابات - ٩

. 

 .استخالص النتائج وتفسيرها  -١٠

وصيات والمقترحات التي نبعت مما أسفرت عنه هذه الدراسة صياغة بعض الت -١١

 .الراهنة من نتائج 

هذا وقد تمثلت األساليب اإلحصائية التي تم اللجوء إليها في سبيل الوصول إلى نتائج هذه    

  :الدراسة فيما يلي 

  . U  (Mann- Whitney( وتيني  –اختبار مان  -

 .  Wilcoxon ( W )اختبار ولكوآسون -

 .  Z قيمة  -

  النتائــــج      

  :نتائج الفرض األول : أوًال      

روق   " ينص الفرض األول على أنه       ة إحصائية   توجد ف ين متوسطي   ذات دالل رتب  ب

وعتين التجر  ات المجم ف ال   درج ذ الص ن تالمي ابطة م ة والض دائي ذوي داسيبي س االبت

اس البعدي لمستوى       تعلم في القي ل المعرف  صعوبات ال لصالح المجموعة    ي للمعلومات التمثي

  " . التجريبية 
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والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام عدة أساليب البارامترية تمثلت في تلك األساليب       

  .  آانت النتائج آما يوضحها الجدول التالي، و U, W, Z التي أشرنا إليها سلفًا وهي قيم

المجموعتين  وسطات رتب درجاتوداللتها للفرق بين مت   U, W, Zقيم )  ٥( جدول 

  التمثيل المعرفي للمعلومات التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمستوى 

 مالمجموعة
م 

الرتب

مج 

 الرتب
U W Z اتجاههاالداللة  

  التجريبية

 الضابطة

٢٠.٠٩  

١٤.٥٧ 

٨.٠  

٣.٠ 

٤٠.٠  

١٥.٠ 

٠.٠١ ٢.٦١١ -١٥.٠٠صفر
التجريبية

  
ا      دول الس ن الج د ويتضح م ة عن روق دال ود ف ة   ٠.٠١بق وج وعتين التجريبي ين المجم ب

ابطة  توى  والض دي لمس اس البع ي القي اتف ي للمعلوم ل المعرف ة  التمثي الح المجموع لص

  .وبذلك تتحقق صحة الفرض األول . التجريبية

  :نتائج الفرض الثاني : ثانيًا      

ه           ى أن اني عل روق   : " ينص الفرض الث ة توجد ف ل  في مستوى   إحصائية   ذات دالل التمثي

ات ي للمعلوم ين متوسطي  المعرف ب ب ي  رت ين القبل ي القياس ة ف ة التجريبي ات المجموع درج

دي  دي والبع اس البع الح القي تخدام " . لص م اس رض ت ذا الف حة ه ار ص اليب األوالختب س

  . وآانت النتائج آما يوضحها الجدول التالي المستخدمة الختبار صحة الفرض السابق، 

  

ة المجموع وداللتها للفرق بين متوسطي رتب درجات   U, W, Zقيم )  ٦( جدول 

  التمثيل المعرفي للمعلومات البعدي لمستوى و ين القبليالتجريبية في القياس

 م القياس
م 

 الرتب

مج 

 الرتب
U W Z اتجاهها الداللة 
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  البعدي

 القبلي

٢٠.٠٩ 

١٤.٨٦

٧.٨٠  

٣.٢٠ 

٣٩.٠٠ 

١٦.٠٠

البعدي   ٢.٤٤٧٠.٠١ -١٦.٠٠ ١.٠٠

      

د             ة عن روق دال ين متوسطي رتب درجات       ٠.٠١ويتضح من الجدول السابق وجود ف ب

لصالح   التمثيل المعرفي للمعلومات البعدي لمستوى و ين القبليفي القياسالمجموعة التجريبية 

  .وبذلك تتحقق صحة الفرض الثاني . القياس البعدي 

  :ثالث نتائج الفرض ال:  ثالثًا     

ل  في مستوى   ذات داللة إحصائية  توجد فروق  ال: " على أنه  ينص الفرض الثالث      التمثي

ات ي للمعلوم طي  المعرف ين متوس ب ب ي رت ي القياس ة الضابطة ف ات المجموع ي درج ن القبل

دي تخدام     ".والبع م اس رض ت ذا الف ار صحة ه اليب األوالختب ار صحة  س تخدمة الختب المس

  . انت النتائج آما يوضحها الجدول التالي وآالفرض السابق، 

 ة الضابطةالمجموع وداللتها للفرق بين متوسطي رتب درجات   U, W, Zقيم )  ٧( جدول 

  التمثيل المعرفي للمعلومات البعدي لمستوى و ين القبليفي القياس

 م القياس
م 

 الرتب

مج 

 الرتب
U W Z اتجاهها الداللة 

  البعدي

 القبلي

١٤.٥٧  

١٤.٧٤ 

٥.٣٠  

٥.٧٠ 

٢٦.٥٠   

٢٨.٥٠ 

غير ٠.٢١١ -١١.٥٠٢٦.٥٠

 دالة

 ــــ  

  
ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة بين متوسطي رتب درجات المجموعة        

ل المعرفي للمعلومات   البعدي لمستوى  و ين القبليفي القياسالضابطة  ذي     التمثي وهو األمر ال

  .يحقق صحة الفرض الثالث 

  :نتائج الفرض الرابع :  رابعًا     
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ل  في مستوى   ذات داللة إحصائية  توجد فروق  ال: " على أنه  ينص الفرض الرابع      التمثي

ات ي للمعلوم ين متوسطي  المعرف دي درجات المجموعة التجريبرتب ب ي القياسين البع ة ف ي

ي  تخدام   " . والتتبع م اس رض ت ذا الف ار صحة ه س والختب اليب األنف تخدمة الختس ار المس ب

   . وآانت النتائج آما يوضحها الجدول التالي صحة الفرض السابق، 

ة المجموع وداللتها للفرق بين متوسطي رتب درجات   U, W, Zقيم )  ٨( جدول 

  التمثيل المعرفي للمعلوماتلمستوى  ين البعدي والتتبعيفي القياس التجريبية

 م القياس
م 

 الرتب

مج 

 الرتب
U W Z اتجاههاالداللة 

  لبعديا

 التتبعي

٢٠.٠٩ 

٢٠.٥٥

٥.٦٠  

٥.٤٠ 

٢٨.٠٠ 

٢٧.٠٠ 

١٢.٠٠ 

 

٢٧.٠٠  

 

غير  ٠.١٠٤ -

 دالة

 ــــ  

  

ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة بين متوسطي رتب درجات المجموعة        

ذي     التمثيل المعرفي للمعلوماتلمستوى  ين البعدي والتتبعيفي القياسالتجريبية  وهو األمر ال

    .صحة الفرض الرابع  يحقق

  :نتائج الفرض الخامس :  خامسًا     

ة إحصائية   توجد فروق : " على أنه  ينص الفرض الخامس      ين متوسطي   ذات دالل رتب  ب

ات  ة ادرج وعتين التجريبي ف ال    لمجم ذ الص ن تالمي ابطة م دائي ذوي داسوالض س االبت

دي  اس البع ي القي تعلم ف م القرائصعوبات ال توى الفه ة لمس ة التجريبي . " ي لصالح المجموع

تخدام  م اس ذا الفرض ت ار صحة ه اليب األذات والختب ار صحة الفرض س تخدمة الختب المس

   . وآانت النتائج آما يوضحها الجدول التالي السابق، 

تين المجموع وداللتها للفرق بين متوسطي رتب درجات   U, W, Zقيم )  ٩( جدول 

  البعدي للفهم القرائي سفي القياوالضابطة  التجريبية
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 مالمجموعة
م 

 الرتب

مج 

 الرتب
U W Z اتجاهها الداللة  

 التجريبية

الضابطة

١٠.٨٩ 

٤.٧٨ 

٧.٨٠  

٣.٢٠ 

٣٩.٠  

١٦.٠ 

التجريبية   ٢.٤٧١٠.٠١ - ١٦.٠ ١.٠

  

د       ة عن روق دال ود ف ابق وج ين متوسطي رتب درجات  ٠.٠١ويتضح من الجدول الس ب

ة وال وعتين التجريبي اسضابطة المجم ي القي ة ذات   ف ي لصالح المجموع م القرائ دي للفه البع

  .المتوسط األآبر وهي المجموعة التجريبية وهو األمر الذي يحقق صحة الفرض الخامس 

  : السادسنتائج الفرض :  سادسًا     

ة إحصائية   توجد فروق : " على أنه  ينص الفرض السادس      ين متوسطي   ذات دالل رتب  ب

اس البعدي    بية في القياسين القبلي والبعدي وعة التجريلمجمادرجات  للفهم القرائي لصالح القي

تخدام   و. "  م اس رض ت ذا الف ار صحة ه اليب األالختب رض  س ار صحة الف تخدمة الختب المس

   . وآانت النتائج آما يوضحها الجدول التالي السابق، 

ة المجموع درجات وداللتها للفرق بين متوسطي رتب   U, W, Zقيم )  ١٠( جدول 

  ين القبلي والبعدي للفهم القرائي في القياس التجريبية

 م القياس
م 

 الرتب
  اتجاههاالداللة U W Zمج الرتب

  البعدي

 القبلي

١٠.٨٩  

٤.٧١ 

٧.٦٠  

٣.٤٠ 

٣٨.٠  

١٧.٠ 

البعدي  ٠.٠١ ٢.٢٢٠ -٢.٠١٧.٠

  
د       ة عن روق دال ود ف ابق وج ين متوسط ٠.٠١ويتضح من الجدول الس ي رتب درجات ب

اس ذي المتوسط        في القياس  المجموعة التجريبية  م القرائي لصالح القي ي والبعدي للفه ين القبل

  .األآبر  وهو القياس البعدي وهو األمر الذي يحقق صحة الفرض السادس 
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  مناقشة النتائج وتفسيرها     

تعلم             عوبات ال ذ ذوي ص درة التالمي ي ق ور ف ذآر أن القص دير بال ن الج ز   م ى تجهي عل

انبهم،     م   المعلومات ومعالجتها قد يؤدي إلى سطحية التمثيل المعرفي للمعلومات من ج ومن ث

ادة استرجاعها  ها، واالحتفاظ بصعوبة استيعابها وتسكينها،  ال،      ،وإع ى نحو فع ا عل وتوظيفه

م القرائ            ك أدائه ا في ذل ة بم اديمي بصورة دال وظيفي األآ م ال دل أدائه ي وبالتالي انخفاض مع

انبهم    ن ج ي م م القرائ توى الفه منًا مس ذهب. متض دين وروس  وي  &Medin) ١٩٩٧(مي

Ross       ل ى الح ي وصوله إل ر ف ه دور آبي ًا ل كلة معرفي رد للمش ل الف توى تمثي ى أن مس إل

المناسب لها إذ أنه لكي يفهم تلك المشكلة يجب عليه أن يقوم بتمثيلها داخليًا عن طريق تصور 

اء       عالقات أو روابط معي م بن ة أو المشكلة، ث نة في ذاآرته لتلك العالقات التي تتضمنها المهم

ا      ل م تمثيالت خارجية عن طريق عمل رسوم أو أشكال هندسية أو خرائط أو مخططات تماث

تم بناؤه في التمثيل الداخلي للمشكلة، فيتمكن بالتالي من فهمها، ويتوصل إلى حلها وهو األمر 

احثين        الذي تسهم برامج التعليم ا رى جمع من الب ه إذ ي م في حدوث لعالجي التي يتم تقديمها له

ذ  درة هؤالء التالمي د من ق أنه أن يزي ة من ش دخالت المختلف رامج الت اذج وب تخدام النم أن اس

ي   ة ف ة تخطيطي اذج عقلي اء نم ن بن نهم م ات، وحل المشكالت حيث تمك ل المعلوم ى تمثي عل

أنه أن    ن ش ون م ا يك ة مم تهم المعرفي ام   أبني كلة، والقي ة المش م وإدراك بني ى فه اعدهم عل يس

توى     اع مس ن ارتف ات فضًال ع ال للمعلوم ف الفع ة، والتوظي ات الممكن ات، والتوليف بالترابط

  .أدائهم القرائي بصفة خاصة وأدائهم األآاديمي عامة 

ة   وقد أسفرت نتائج الدراسة الراهنة عن فعالية برنامج التعليم العالجي المستخدم في        تنمي

ة      روق دال مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات، وتحسين مستوى الفهم القرائي حيث وجدت ف

اس    ٠.٠١عند مستوى   بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القي

دت     ة، ووج ة التجريبي ك لصالح المجموع ات وذل ي للمعلوم ل المعرف توى التمثي دي لمس البع

بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين    ٠.٠١توى  فروق دالة عند مس
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ب درجات    ين متوسطي رت ة ب روق دال د ف م توج دي، ول اس البع دي لصالح القي ي والبع القبل

ة  المجموعة الضابطة في ذات القياسين، وال بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجري     بي

ين متوسطي رتب درجات      ٠.٠١روق دالة عند آما وجدت ف. في القياسين البعدي والتتبعي ب

ة      الح المجموع ي لص م القرائ دي للفه اس البع ي القي ابطة ف ة والض وعتين التجريبي المجم

اس            ة لصالح القي م القرائي للمجموعة التجريبي ي والبعدي للفه ين القياسين القبل التجريبية، وب

  .البعدي 

ات       ائج دراس ع نت اًال م ائج إجم ذه النت ق ه رين  وتتف ا وآخ  Katharina) ٢٠٠٧(آاترين

et.al.   داهللا ون   Mickeough )٢٠٠٥(، وميكوف  )ب ٢٠٠٥، ب٢٠٠٦(، وعادل عب ، وف

رين  رين  .Vaughn et.al)٢٠٠٥(وآخ ون وآخ ،  .Swanson et.al) ٢٠٠٤(، وسوانس

ا  رين   Hana) ٢٠٠٤(وهان انيس وآخ رز   .Manis et.al) ٢٠٠٤(، وم ا روج ، ودون

ري  ز تي امز ،  .Rogers, D.& Thiery, I) ٢٠٠٣(وإيري وان ولي ) ٢٠٠٠(وج

Williams, J.   ي ر وديليس ري  Grobecker& De Lisi) ٢٠٠٠(، وجروبيك ، وجي

رين  ميث  .Geary et.al) ١٩٩٩، ٢٠٠٠(وآخ ،  Highsmith) ١٩٩٧(، وهايس

يكيز تولزنبيرج وتش كي  -وس  -Stolzenberg& Cherkes) ١٩٩١(جولكاويس

Julkowski  ألمر الذي يمكن تفسيره بأن برنامج التعليم العالجي المستخدم بما يضمه وهو ا

ة          ال، وتنمي ة لألطف ات اللغوي ة المكون ول تنمي ًا ح ز أساس ة تترآ ام مختلف طة، ومه ن أنش م

ى         ال عل ى مساعدة األطف د أدى إل م ق العمليات المعرفية المختلفة، واستخدام استراتيجيات الفه

ى تويات أعل ى مس ال إل ى جانب  االنتق دورهم إل ات فأصبح بمق ي للمعلوم ل المعرف من التمثي

تقاق  د أو اش ابقة، وتولي ات الس ين المعلوم ا وب ة بينه نيفها، والمواءم ات تص ظ المعلوم حف

ان     ا معلومات جديدة، واستخدامها وتوظيفها بشكل جيد في بعض األحي ساهم في انغماس     مم

م     ا ت تفادة مم امج واالس ي البرن ال ف ؤالء األطف ا أن  ه ه، آم م خالل ه له تراتيجيات تقديم االس
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ائجو ذه النت ل ه ق مث ي تحقي رًا ف د ساعدت آثي ك ق بيل ذل ي س ة ف ات المتبع ى  الفني ا أدى إل مم

  .تحسن مستوى األداء القرائي متضمنًا مستوى الفهم القرائي من جانبهم 

ة ا            ر فعالي ر مباش كل غي دعم بش ث ت رض الثال ائج الف إن نت رى ف ة أخ ن جه امج وم لبرن

دث      م يح امج ل م تتعرض للبرن ي ل ة الضابطة والت ن أن المجموع فت ع ث آش تخدم حي المس

ك في مستوى     يلهم المعرفي للمعلومات   ألعضائها أي تغير له داللته وذل دنا     تمث في حين وج

ل  آما أوضحت نتائج الفرض الثاني أنه قد حدث تحسن دال في مستوى  ك التمثي للمجموعة   ذل

د آشفت   .  ياس البعدي على أثر تعرضهم للبرنامجالتجريبية في الق أما نتائج الفرض الرابع فق

ين متوسطيع ة ب روق دال ود ف دم وج ين  ن ع ي القياس ة ف ة التجريبي رتب درجات المجموع

ي  دي والتتبع ات البع ي للمعلوم ل المعرف توى التمثي الل    لمس م خ ا ت ى م ع إل د يرج ا ق و م وه

ا   ن إع امج م ن البرن رة م ة األخي طة   المرحل ك األنش ى تل ة عل ذه المجموع راد ه دريب أف دة ت

ام  تراتيجيات والمه ة      واالس الل المرحل ا خ دريبهم عليه د ت ك بع امج وذل منها البرن ي تض الت

ا        دريب آم ك الت ر ذل السابقة من البرنامج وهو األمر الذي ساهم بشكل أساسي في استمرار أث

امج    ) ٢٠٠٠(يرى عادل عبداهللا  اء البرن د انته ا بع ة، وأدى بجانب      إلى م رة المتابع وخالل فت

ذا              ى استمرار ه د أدى إل ه ق ك أن م من ذل ل واأله ه، ب د انتهائ ذلك إلى عدم حدوث انتكاسة بع

ائج الفرض     م   في تحسن   والسادس  الخامس   ينالتحسن، وساهم آما يتضح من نت مستوى الفه

ال     ينالفرض هذين توضح نتائج القرائي من جانبهم حيث  ر إيجابي فع امج في    حدوث أث للبرن

ين          ة ب روق دال دت ف ث وج تعلم حي عوبات ال ذ ذوي ص ي للتالمي م القرائ توى الفه ة مس تنمي

الح       دي لص اس البع ي القي ابطة ف ة والض وعتين التجريبي ات المجم ب درج طي رت متوس

المجموعة التجريبية، ووجود فروق دالة بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في  

ي وا  ين القبل دي   القياس اس البع الح القي دي لص ي    . لبع ائج الت ك النت ع تل ائج م ذه النت ق ه وتتف

ا دراسات    ري      أسفرت عنه ز تي ا روجرز وإيري   .Rogers, D.& Thiery, I)٢٠٠٣(دون

امز    ه      .   Williams, Joanne) ٢٠٠٠(وجوان ولي ائج بأن ذه النت ل ه من   ويمكن تفسير مث
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ل       ق  المستخدمالتعليم العالجي أن برنامج الواضح  ى حدوث تحسن في مستوى التمثي د أدى إل

ى     ؤدي إل ا ي العقلي المعرفي للمعلومات للتالميذ ذوي صعوبات التعلم وهو األمر الذي عادة م

م وآ  ي آ ن ف دوث تحس ا   ح ة،  آم ة المختلف ات المعرفي ف العملي توى  ي ن مس ًا م ن أيض يحس

امج ح     قد و. تجهيزهم للمعلومات ومعالجتهم لها  ذا البرن ى ه ادة   دوثترتب عل ة  في  زي معرف

وعي             وجي وال وعي الفونول ل ال ة مث ات اللغوي ر من المكون التالميذ بالكلمات فضًال عن الكثي

ونيمي ات   الف رفتهم بالكلم ادة مع ي زي رًا ف اهم آثي ا س و م ة وه نص، المختلف ي ال المتضمنة ف

ذي            م لفحوى القصة التي يعكسها النص المستخدم وهو األمر ال ساهم  وفهمهم لها، وإدراآه

  . بدرجة آبيرة في تنمية وتحسين مستوى الفهم القرائي من جانبهم 

رامج           األنظارهذا ويلفت الباحث       اول ب د من الدراسات التي تتن ة إجراء المزي ى إمكاني إل

الج    ى ع ل عل ي تعم يم العالج ن للتعل رى م ب أخ ذ ذوي   جوان دى التالمي ب القصور ل جوان

  .بعض جوانب القوة التي قد يبدونها  صعوبات التعلم، أو تسهم في تنمية

  التوصيـــات      

  .في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الراهنة من نتائج التوصيات التالية صاغ الباحث      

تعلم      - ١ ذ ذوي صعوبات ال ديمها للتالمي تم تق ي ي ي الت يم العالج رامج التعل ي ب أن تراع

 . تالميذ مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات من جانب هؤالء ال

ات   - ٢ توى العملي ة مس ي تنمي هم ف يم العالجي تس رامج للتعل تخدام ب ام باس تم االهتم أن ي

 .المعرفية المختلفة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم 

ة          - ٣ ة آي تسهم في تنمي ا وراء المعرف ارات الخاصة بم أن تهتم مثل هذه البرامج بالمه

 .قدرتهم على القراءة 

داللي      أن تهتم البرامج التي تتناول - ٤ ة، والجانب ال ردات اللغوي الفهم القرائي بتعليم المف

 .في اللغة، وغيرها من المكونات اللغوية األخرى 
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م   - ٥ تراتيجيات الفه تخدام اس ى اس ذ عل ؤالء التالمي دريب ه رامج بت ك الب تم تل أن ته

  .مما يسهم في تنمية مستوى الفهم القرائي من جانبهم المختلفة 

  

*******  

  

  ع ـــــــالمراج

ل المعرفي        ؛ )٢٠٠١(أمينة إبراهيم شلبي  - ١ اءة التمثي ى آف تقاق عل اظ واالش ر االحتف أث

ية، م . للمعلومات لدى طالب المرحلة الجامعية  ، ١١المجلة المصرية للدراسات النفس

  .  ١١٨ -٨٩، ص ص ٢٩ع 

ان - ٢ ال هااله د،  ،داني ون لوي انوج يمس آوفم ث وج س، وإليزابي ت وي ، ومارجري

ارتنيز  ا ؛)٢٠٠٧(م تعلم؛ مفهومه ا -صعوبات ال يم العالجي  -طبيعته ة . التعل ترجم

 .عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. عادل عبداهللا محمد 

ان  - ٣ ال هااله ان  ،داني يمس آوفم اديين   ؛ )٢٠٠٧( وج ر الع ال غي يكلوجية األطف س

 .توزيععمان، دار الفكر للطباعة والنشر وال. ترجمة عادل عبداهللا محمد . وتعليمهم

امج    )٢٠٠٤(رضا عبداهللا أبوسريع   - ٤ ات باستخدام برن ل البيان ان،  .   SPSS؛ تحلي عم

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

ال الروضة       ؛) أ -٢٠٠٦(عادل عبداهللا محمد  - ٥ ة ألطف ل األآاديمي ارات قب قصور المه

 .القاهرة، دار الرشاد . وصعوبات التعلم 

د   - ٦ ال الروضة ذوي      ب ؛) ب٢٠٠٦(عادل عبداهللا محم ة ألطف رات المعرفي عض المتغي

تعلم  ة آمؤشر لصعوبات ال ل األآاديمي ارات قب دولي األول . قصور المه ؤتمر ال الم

 . ١١/ ٢٢ -١٩لصعوبات التعلم بالرياض 
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د  - ٧ داهللا محم ادل عب ـ٢٠٠٦(ع ة ذوي  ؛) ج ال الروض ي ألطف ي المعرف و العقل النم

تعلم قصور المهارات قبل األآاديمية آمؤشر لصعو   ة؛    . بات ال ات الطفول ؤتمر إعاق م

 . ٣/ ٢٢ -٢٠التشخيص والتدخل المبكر بكلية التربية جامعة الكويت 

 .القاهرة، دار الرشاد . سيكلوجية الموهبة  ؛) ٢٠٠٥(عادل عبداهللا محمد  - ٨

د   - ٩ داهللا محم ادل عب تخدام    ؛ ) ٢٠٠٣(ع ًا باس ين عقلي ال المتخلف لوك لألطف ديل الس تع

 .القاهرة ، دار الرشاد .  رةجداول النشاط المصو

د    -١٠ داهللا محم ادل عب ات     ) ٢٠٠٠(ع س وتطبيق لوآي ، أس ي الس الج المعرف . ؛ الع

 .القاهرة ، دار الرشاد 

دالمنعم  -١١ ود عب امر محم ن )٢٠٠٧(ع ل م دى آ ات ل ي للمعلوم ل المعرف ؛ التمثي

ة   ة االبتدائي ذ المرحل ن تالمي اديين م اه والع تير غي. مضطربي االنتب الة ماجس ر رس

 .منشورة، آلية التربية جامعة بني سويف 

د ال  -١٢ يدعب ليمان  رحمن س ة   ؛) ٢٠٠١(س ات الخاص يكلوجية ذوي االحتياج . س

 .زهراء الشرق القاهرة، مكتبة 

ات   -١٣ طفى الزي ي مص اطي  )١٩٩٨(فتح ور االرتب ين المنظ تعلم ب يكلوجية ال ؛ س

 . القاهرة، دار النشر للجامعات . والمنظور المعرفي 

دى       )٢٠٠٠(باسط لطفي عبدال -١٤ ز ل ببات اضطراب نظام التجهي بعض مس ؛ دراسة ل

تعلم   عوبات ال ية، م  . ذوي ص ات النفس رية للدراس ة المص ، ص ص ٢٨، ع١٠المجل

١٢٥ -٧٧ . 

ة   -١٥ ل مليك ويس آام تانفورد )١٩٩٨(ل اس س ل مقي ورة   -؛ دلي ذآاء، الص ه لل بيني

 .س القاهرة، مطبعة فيكتور آيرل – ٢المراجعة األولى، ط . الرابعة
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بالدينج   -١٦ ا س يزلنج، ونورم د س وتي، وهارول ت م ار المسح )١٩٩٩(مارجري ؛ اختب

ريع  وجي الس ة     . النيورول اهرة، دار النهض ل، الق د آام دالوهاب محم ب عب تعري

 .المصـرية 

ل  -١٧ ومي خلي د بي افي  )٢٠٠٠(محم اعي االقتصادي الثق توى االجتم تمارة المس ؛ اس

ومي   " في . المطور لألسرة المصرية د بي ل  محم ات األسرية   : خلي يكلوجية العالق . س

 " . القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع 

د حسن عاشور     -١٨ ؛ )٢٠٠٣(محمود عوض اهللا سالم، ومجدي محمد الشحات، وأحم

 .عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. صعوبات التعلم؛ التشخيص والعالج
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 إقـرار
ا       ر أن ة     . د.أ/ أق ية بكلي م الصحة النفس يس قس تاذ ورئ ـ أس د ـ ـد محم ـداهللا محم ـادل عب ع

ة   فعالية ( التربية جامعة الزقازيق ــ مصـر أن بحثي المعنون  برنامج للتعليم العالجي في تنمي

دائي ذوي صعوبات    ادس االبت ذ الصف الس دى تالمي ات ل ي للمعلوم ل المعرف توى التمثي مس

ة  والذي  .)التعلم في الفهم القرائي  أشارك به في الندوة العلمية التي يقيمها قسم علم النفس بكلي

وان      ك سعود تحت عن نفس وقضايا ال   ( التربية جامعة المل م ال ة    عل ة والمجتمعي ة الفردي ) تنمي

ن     رة م ي الفت يئة اهللا ف دها بمش ع عق ل  ١٧ -١٥والمزم ق   ٢٠٠٨أبري ع  ١٠ - ٨المواف ربي

  . لم يتم نشره من قبل بأي صورة من صور النشر هـ   ١٤٢٩الثاني 

  وهذا إقرار مني بذلك ،،،

  

  المقر بما فيه                                                                               

  عادل عبداهللا محمد./ د.أ                                                                       
  

  أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية   
  آلية التربية جامعة الزقازيق ــ مصـر 
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