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 حتسني يف احلاسىب باستخدام تدريبي بزنامج فعالية
 العسز علً وأثزه املعلىمات ومعاجلة جتهيز مهارات

 االبتدائية املزحلة تلميذات لدي القزائي
ىدفت الدراسة الحالية إلى بناء برنامج تدريبي باستخداـ _ ممخصال

الحاسوب وقياس فعاليتو في تنمية بعض ميارات تجييز ومعالجة 
المعمومات وأثره عمى العسر القرائي عمى العسر القرائي لدى التمميذات 

، وتكونت عينة الدراسة مف االبتدائيةذوات العسر القرائي بالمرحمة 
بمدرسة الحادية عشر  االبتدائيالخامس ( تمميذة بالصؼ 20)

االبتدائية لمبنات بمدينة تبوؾ مف ذوات العسر القرائي وممف يعانيف 
مف قصور في ميارات تجييز ومعالجة المعمومات )التجييز المتتالي 

( 11.2 – 9.6التجييز المتأني(، تراوحت أعمارىف الزمنية بيف ) –
(، 0.689عياري قدره )(، وانحراؼ م10.34عاما، بمتوسط قدره )

( درجة، 99.62( بمتوسط قدره )110-90ومدى نسبة ذكائيف بيف )
( درجة، وليس لدييف أي إعاقات حسية 6.01وانحراؼ معياري قدره )

أو اضطرابات سموكية. وقد تـ تقسيـ أفراد العينة إلى مجموعتيف 
 ( تمميذات، وىـ الذيف10متكافئتيف: المجموعة التجريبية تكونت مف )

خضعوا لمبرنامج التدريبي المقترح، والمجموعة الضابطة تكونت مف 
( تمميذات ولـ تخضع ىذه المجموعة إلجراءات البرنامج التدريبي. 10)

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسيف 
القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في تجييز المعمومات والعسر 

الح القياس البعدي، وكذلؾ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف القرائي لص
المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في تجييز المعمومات 
والعسر القرائي بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية، كما 
أسفرت النتائج عف عدـ وجود فروؽ بيف القياسيف البعدي والتتبعي 

يدؿ عمى استمرارية أثر البرنامج اإليجابي  لممجموعة التجريبية، مما
 .في تحسيف تجييز المعمومات والعسر القرائي

المرحمة  ،تجييز المعمومات ،: العسر القرائياحيةتمفالكممات ال
 .االبتدائية

 مقدمة. ال1
 ر شيوًعا لدى ػػػكثـ األػػات التعمػػػوبػػد صعػػػي أحػػػر القرائػػؿ العسػػػيمث      

 تالميذ المدارس ال سيما االبتدائية، حيث يتضح لدى أطفاؿ المدرسة 
[. 1نظرًا ألف معظـ التعمـ المدرسي يعتمد عمى القدرة عمى القراءة ]

% مف ذوي صعوبات التعمـ يعانوف مف صعوبات في 80فحوالي 
القراءة، وأغمب ذوي المشكالت الحادة في التعمـ والتي ال ُتعزى إلى 

أو الحرماف الثقافي أو االضطراب االنفعالي أو القصور  التأخر العقمي
 ].2الحسي يصنفوف عمى أنيـ مف ذوي صعوبات القراءة ]

كثر شيوًعا سر القرائي أحد صعوبات التعمـ األيمثؿ العو      
لدى تالميذ المدارس ال سيما االبتدائية، حيث يتضح لدى أطفاؿ 

يعتمد عمى القدرة عمى المدرسة نظرًا ألف معظـ التعمـ المدرسي 
% مف ذوي صعوبات التعمـ يعانوف مف 80[. فحوالي 1القراءة ]

صعوبات في القراءة، وأغمب ذوي المشكالت الحادة في التعمـ 
والتي ال ُتعزى إلى التأخر العقمي أو الحرماف الثقافي أو 
االضطراب االنفعالي أو القصور الحسي يصنفوف عمى أنيـ مف 

 ].2ءة ]ذوي صعوبات القرا
وقد تعددت الحموؿ وتمثمت فيما سمي بتجييز ومعالجة      

المعمومات ومف ثـ فإنو إذا ما تـ التعرؼ بدقة عمى الطريقة أو 
يتـ بيا معالجة المعمومات لألطفاؿ ذوى العسر  التيالكيفية 

القرائي، والعمؿ عمى تطويرىا لدييـ مما يكوف لذلؾ أثر إيجابي 
 .ة خاصة وعممية التعمـ عامةعمى قدرتيـ عمى القراء

وتمعب نظرية تجييز المعمومات دوًرا فعااًل في الكشؼ عف      
اختالؼ أداء األفراد في األنشطة العقمية، معتمدة عمى ما 
يفكروف فيو، حيث تمنحنا الفرصة الكافية لمتعرؼ عمى العمميات 

 ].3العقمية المعرفية العديدة ورسـ مالمحيا ]
ور في معالجة وتجييز المعمومات أحد أىـ ويعتبر القص     

 [. حيث يشير كؿ مف4العوامؿ المسؤولة عف العسر القرائي ]

[5] Yopp & Yopp زػػػإلى أف القدرة عمى معالجة وتجيي 



572016
 

220 

المعمومات ألصوات الحروؼ وأصوات المغة ترتبط بدرجو عالية 
 .بالقدرة عمى القراءة والتيجي لدى األطفاؿ

عمى أف األطفاؿ ذوى العسر القرائي  Garlock [6] ويؤكد     
يعانوف مف اضطرابات في تجييز المعمومات، سواء التجييز 
المتتالي أو التجييز المتأني. ومف ثـ تبدو ضرورة التدخؿ لمعمؿ 

 .مف أجؿ تحسيف تجييز المعمومات لدييـ
[ أف األطفاؿ ذوي العسر القرائي لدييـ 7وتذكر المبودي ]     

قدرة عمى معالجة المعمومات، ومف ثـ يصعب عمييـ نقص في ال
ربط الحروؼ األبجدية بأصواتيا، ويتضح ذلؾ في القراءة 

وف بشكؿ متكرر، ويخطئوف في ؤ ويبدالجيرية، فيـ يتوقفوف 
 .نطؽ بعض الكممات ويحذفوف كممات أخرى كمياً 

وقد وجد أف ذوي العسر القرائي ال يمتمكوف قوة في      
ية لمكممات، ولدييـ ضعؼ في ميارات ما وراء المعالجة الصوت

المعرفة، ومف ثـ ال يقرءوف بطالقة، ويكوف تركيزىـ عمى دقة 
 ].8] الكممة أكثر مف اىتماميـ بالفيـ

كما أف التفسير األكثر شيوعًا لمعسر القرائي ىو أنو ناتج      
عف قصور معالجة وتجييز المعمومات ال سيما فيما يخص 

 ].9حروؼ وربطيا بشكميا لدى الفرد ]تجييز أصوات ال
أف القصور في العمميات  Barbosa et,. al [4] وذكر     

المعرفية يعتبر أحد أىـ العوامؿ المسئولة عف العسر القرائي، 
وأف المعالجة السمعية ىي أحد أىـ ىذه العمميات المعرفية، وأف 

فض التعديؿ في عمميات المعالجة الصوتية يكوف لو األثر في خ
 .العسر القرائي عمى وجو التحديد

إلى أف أداء القراءة  Walker et,. al [10] وتوصؿ       
والمغة يعتمد عمى كفاءة المعالجة الزمنية في األنظمة الحسية 
والمعرفية، ومف ثـ األداء عمى المياـ اإلدراكية التي تتطمب 

 .تمييز المنبيات الحسية ضعيؼ عند ذوي العسر القرائي
إلى أف اضطرابات تجييز  [11وتوصؿ جماؿ ومحمود ] 

 .المعمومات في الذاكرة العاممة يرتبط باضطراب العسر القرائي
 إلى أف بعض .Veuillet et al [12] كما توصؿ     

ميكانيزمات المعالجة السمعية تكوف ضعيفة عند األطفاؿ ذوي 

العسر القرائي وأف التدريب السمعي البصري يقمؿ مف ىذا 
القصور حيث يساعد التدريب السمعي البصري الطفؿ عمى 
تصنيؼ التمثيالت الفونيمية، وتحسيف المضاىاة بيف اسـ 

 .الحرؼ وصوت الحرؼ مما يسيؿ معالجة الكممة المكتوبة
ومف جانب أخر يؤدي القصور في معالجة المعمومات؛       

وما يترتب عميو مف الفشؿ في اكتساب الميارات المبكرة في 
قراءة الكممة إلى تكوف اتجاىات سمبية تجاه القراءة لدى 
األطفاؿ، وانخفاض نمو المحصوؿ المغوي، أو الحرماف مف 

 ].7فرص تنمية استراتيجيات الفيـ القرائي ]
ومف ىنا فاألمر يتطمب التدخؿ لتحسيف معالجة وتجييز       

التدريبية، المعمومات لدى ذوي العسر القرائي مف خالؿ البرامج 
إلى أف  .Veuillet et al [12] وفي ىذا الصدد توصمت دراسة

التدريب السمعي البصري يقمؿ مف ىذا القصور حيث يساعد 
التدريب السمعي البصري الطفؿ ذوي العسر القرائي عمى 
تصنيؼ التمثيالت الفونيمية، وتحسيف المضاىاة بيف اسـ 

 .المكتوبة الحرؼ وصوت الحرؼ مما يسيؿ معالجة الكممة
عمى أف تطور  .Walker et al [10] كما أكدت دراسة     

 وكذلؾ فقد ميارات المعالجة الزمنية يحسف أداء القراءة. 
[ لفاعمية برنامج التعميـ العالجي في 13توصمت دراسة محمد ]

تنمية مستوى التمثيؿ المعرفي لممعمومات لدى تالميذ الصؼ 
[ 14] السادس االبتدائي ذوى العسر القرائي. وكذلؾ دراسة أحمد

والتي توصمت لفاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تجييز المعمومات 
حسيف التحصيؿ األكاديمي لدى لتنمية مفيـو الذات القرائي وت

التالميذ ذوى العسر القرائي بالحمقة األولى مف مرحمة التعميـ 
 .األساسي

كما أف استخداـ الحاسوب قد يفيد في الحد مف العسر      
فاعمية البرامج  إلىValliath [15]  القرائي حيث توصمت دراسة

قدرات المحوسبة في تنمية ميارات لموعي الفونولوجى، وتحسف ال
 [16]والتيجئة لدى ذوي العسر القرائي. أما دراسة  القرائية،

Mathes, Torgeson & Allr   فقد أشارت إلى أف استخداـ
 ر فاعمية في تنمية القدرة عمى القراءة والوعي ػاف أكثػػػػك الحاسػػػوب
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 .الفونولوجي لدى ذوي صعوبات القراءة مقارنة بعدـ االستخداـ
الدراسة الحالية الكشؼ عف فعالية برنامج ومف ثـ تحاوؿ      

تدريبي باستخداـ الحاسوب في تحسيف ميارات تجييز ومعالجة 
المعمومات لدى التمميذات ذوات العسر القرائي بالمرحمة 

 .االبتدائية وكذلؾ الحد مف العسر القرائي لدييـ
 مشكمة الدراسة. 2

احثة لممدارس جاءت فكرة الدراسة الحالية مف خالؿ زيارة الب     
االبتدائية أثناء االشراؼ عمى طالبات التدريب الميداني بقسـ 
التربية الخاصة في ىذه المدارس، حيث الحظت أف العديد مف 

 القرائيةالتمميذات لدييف صعوبة في القراءة وكثرة االخطاء 
لدييف، وقد تأكد ذلؾ العديد مف المعممات وطالبات التدريب 

لباحثة الحالية لمبحث عف سبؿ لممساعدة الميداني، مما حدا با
 ةدالمعتمالتمميذات ذوات العسر القرائي، ومف ثـ قامت بالدراسة 

طر النظرية والدراسات السابقة المتعمقة لعديد مف األعمى ا
بالعسر القرائي؛ والتي خمصت إلى أف البطء والقصور في 

عف تجييز ومعالجة المعمومات ىو أحد أىـ العوامؿ المسؤولة 
العسر القرائي، مما دفع الباحثة لمقياـ بالدراسة الحالية مف أجؿ 
تحسيف ميارات تجييز ومعالجة المعمومات لدى التمميذات ذوات 
العسر القرائي وكذلؾ الحد مف العسر القرائي لدييـ مف خالؿ 
برنامج مستند إلى الحاسوب بحيث يجمع بيف التشويؽ والمتعة 

متعددة مع تحقيؽ المستيدؼ، مما بما يتضمنو مف الوسائط ال
ينعكس ايجابيا عمى تحسيف قدراتيـ القرائية وخفض العسر 

 .القرائي لدييف
عمى ذلؾ وعمى ما سبؽ عرضو في مقدمة الدراسة  وتأسيساً      

الحالية يمكف تحديد مشكمة الدراسة الحالية في التساؤؿ الرئيس 
 :التالي

 أ. أسئمة الدراسة
ما فعالية إلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي: حاولت الدراسة ا    

برنامج تدريبي باستخداـ الحاسوب في تحسيف ميارات تجييز 
المعمومات وأثر ذلؾ عمى العسر القرائي لدى التمميذات ذوت 

 :ويتفرع عنو التساؤالت التالية ؟االبتدائيةالعسر القرائي بالمرحمة 

رتب درجات ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي . 1
المجموعتيف التجريبية والضابطة في تجييز المعمومات في 

 القياس البعدي؟
رتب درجات  متوسطيىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف . 2

المجموعة التجريبية في تجييز المعمومات في القياسيف القبمي 
 والبعدي؟

رتب درجات  متوسطيىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف . 3
تجريبية في تجييز المعمومات في القياسيف البعدي المجموعة ال

 ؟والتتبعي
ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات . 4

المجموعتيف التجريبية والضابطة في العسر القرائي في القياس 
 البعدي؟

رتب درجات  متوسطيىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف . 5
ئي في القياسيف القبمي المجموعة التجريبية في العسر القرا

 والبعدي؟
رتب درجات  متوسطيىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف . 6

المجموعة التجريبية في العسر القرائي في القياسيف البعدي 
 ؟والتتبعي

 أهداف الدراسةب. 
تناولت الدراسة الحالية تنمية بعض ميارات تجييز        

ومعالجة المعمومات وأثره عمى مستوى العسر القرائي لدى 
ومف ثـ تتمثؿ  االبتدائيةالتمميذات ذوات العسر القرائي بالمرحمة 

 :أىدافيا فيما يمي
الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف . 1

س تجييز المعمومات والعسر التجريبية والضابطة عمى مقيا
 .القرائي في القياس البعدي

رتب درجات المجموعة  متوسطيالكشؼ عف الفروؽ بيف . 2
التجريبية عمى مقياس تجييز المعمومات والعسر القرائي في 

 .القياسيف القبمي والبعدي
 الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات المجموعة. 3

 ي في ػػر القرائػػات والعسػػػز المعمومػػػػػاس تجييػػػػى مقيػػػػة عمػػػالتجريبي
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 .والتتبعيالقياسيف البعدي 
 أهمية الدراسةج. 

تستمد الدراسة الحالية أىميتيا مف أىمية الموضوع         
والمتغيرات التي تتناوليا، إذ أف المتغيرات التي تتعرض ليا 

ر القرائي، الدراسة تمثؿ جانبًا ميمًا في حياة التالميذ ذوي العس
حيث تتناوؿ تحسيف ميارات تجييز ومعالجة المعمومات لدى 
التمميذات ذوات العسر القرائي بما يؤدي إلى الحد مف مشكمة 

لؾ إيجابًيا عمى تحصيؿ الراسي لدييف ذالعسر القرائي وانعكاس 
 .في كافة المقررات الرتباطيا بالقدرة عمى القراءة

كما تأتي أىمية الدراسة الحالية مف ندرة الدراسات العربية        
التي تناولت  -في حدود ما اطمعت عميو الباحثة  -واألجنبية 

برامج لتحسيف تجييز ومعالجة المعمومات لذوي العسر القرائي، 
ال سيما التي تعمؿ عمى تحسينيا مف خالؿ برامج تدخمية 

 .مستندة لمحاسوب بصفة خاصة
تكمف أىمية الدراسة الحالية التطبيقية في ما تقدمو  كما       

مف برنامج تدريبي باستخداـ الحاسوب لتحسيف تجييز ومعالجة 
المعمومات وعالج العسر القرائي يمكف االستفادة منو مع أطفاؿ 

 .أخريف ذوي العسر القرائي
يمكف مف خالؿ نتائج الدراسة الحالية أف تستفيد منيا        

مميف في مجاؿ التعميـ بصفة عامة وذوي العسر األسر والعا
القرائي بصفة خاصة بحيث تتضمف برامج العسر القرائي العمؿ 

 .عمى تحسيف تجييز ومعالجة المعمومات
قد تفيد نتائج الدراسة الحالية في جذب انتباه واضعي و       

المناىج ال سيما لذوي العسر القرائي لضرورة إبراز تدريبات 
 .يز المعموماتمعالجة وتجي

 مصطمحات الدراسةد. 
ىو مجموعة مف  :البرنامج التدريبي باستخداـ الحاسوب -

تعمؿ عمى إكساب التمميذات ذوات  التياألنشطة التدريبية 
العسر القرائي ميارات تجييز ومعالجة المعمومات والمقدمة 

مف  والتيباستخداـ الحاسوب والمحددة في محتوى البرنامج 
 ز ومعالجة المعمومات والحد مف ػػارات تجييػػػف ميػػتحس ا أفػػػػشأني

 .العسر القرائي لدييف
)العسر القرائي( واحدة  الدسمكسيا: Dyslexia  العسر القرائي -

مف صعوبات التعمـ العديدة المميزة، إنيا اضطراب نوعي مبني 
عمى أساس المغة مف أصؿ تكويني وتتميز بصعوبات في فؾ 

ردة، مثؿ ىذه الصعوبات غالبًا تكوف غير رموز الكممة المف
متوقعة في عالقتيا بالسف والقدرات األكاديمية والمعرفية األخرى 
فيـ ليسوا نتيجة لصعوبات نمائية عامة أو عيوب حسية، إف 
الديسمكسيا تكوف واضحة بوجود صعوبة متغيرة مع أشكاؿ 
مة مختمفة لمغة، غالبًا تشمؿ باإلضافة لمشكالت القراءة، مشك

 ].17واضحة مع اكتساب الكفاءة في الكتابة واليجاء ]
تحصؿ عمييا التمميذة مف  التيوتعرؼ إجرائيا بأنيا الدرجة      

خالؿ بطارية المسح المبكر لمعسر القرائي )الدسمكسيا( 
 المستخدمة في الدراسة الحالية

ىو مجموعة : Information Processing  تجييز المعمومات
عمى توظيؼ  تنطوي والتيمف اآلليات والميارات المتعممة 

 التياألنشطة العقمية أو المعرفية المتنوعة والعمميات التنظيمية 
استقباؿ المعمومات واستعادتيا أو تذكرىا أو  عمميتيتحدث بيف 

[. ويوجد نوعيف مف تجييز 18بيف مدخالت الذاكرة ومخرجاتيا ]
 :المعمومات

جييز المتأني: ويشير لتقديـ المعمومات في مجموعات الت (1)
 .بحيث يمكف عمؿ مسح شامؿ لممعمومات في آف واحد

التجييز المتتالي )المتتابع(: يشير لتقديـ المعمومات في  (2)
بحيث ال يمكف االطالع عمييا جميعًا في آف  تتابعيترتيب 

 .واحد
يا التمميذة مف تحصؿ عمي التيوتعرؼ إجرائًيا بأنيا الدرجة      

 .خالؿ مقياس تجييز المعمومات المستخدـ في الدراسة الحالية
 حدود الدراسةه. 

تتحدد نتائج الدراسة الحالية بعينتيا، ومصطمحاتيا      
وأىدافيا، والفروض الخاصة بيا، ومحتوى البرنامج، واألدوات 
المستخدمة فييا واألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة 

 .بياناتيا
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 ي النظر اإلطار . 3
  Dyslexia أوال: العسر القرائي

  Dys:يتكوف مف مقطعيف ىما التينيمصطمح  الديسمكسيا     
 وتعنى باإلنجميزية  Lexiaوسيء،  Bad باإلنجميزيةوتعنى 

Speech الكالـ ومف ثـ يشير المفيـو إلى سوء الكالـ. 
حد أإلى  Dyslexia ويشير مصطمح الُعسر القرائي     

األعراض األولية لمصعوبة في تعمـ القراءة، ويستبعد مف ذلؾ 
أولئؾ الذيف ترجع صعوبات القراءة لدييـ إلى القدرة العقمية 
المنخفضة، أو االضطرابات الناتجة عف ظروؼ اجتماعية سمبية 

[1.[ 
وتعرؼ منظمة الصحة العالمية الُعسر القرائي بأنو صعوبة      

دائمة في تعمـ القراءة واكتساب آليتيا عند أطفاؿ أذكياء ممتحقيف 
عادة بالمدارس وال يعانوف مف أية مشاكؿ جسدية ونفسية 

ؼ بأنو اضطراب أو قصور أو يعر [. كما 19موجودة مسبقا ]
سيا في صعوبات نمائية ذات جذور عصبية تعبر عف نف

صعوبات تعمـ القراءة، والفيـ القرائي لممدخالت المفظية المكتوبة 
الرغـ مف توفر القدر المالئـ مف: الذكاء، وظروؼ  ىعموما عم

 ].20التعميـ والتعمـ واإلطار الثقافي واالجتماعي ]
كما يعرؼ الُعسر القرائي بأنو: صعوبة تتميز بقصور في      

ر بوضوح في عمميات القراءة ، وتظيالمغويقدرات االتصاؿ 
والكتابة والتيجي والكالـ رغـ وجود تعميـ عادي وذكاء مناسب 

وىناؾ فروؽ بيف  ].21وظروؼ ثقافية، واجتماعية عادية ]
 :الُعسر القرائي وبعض المصطمحات األخرى منيا

 عمى الكممة اإلليكسيا أو Alexia الُعسر القرائي واإلليكسيا -1
Word Blindness   تعني العجز التاـ عف القراءة، مع القدرة

يتـ التي  عمى الكتابة، وقدرة الفرد عمى التعرؼ عمى الكممات
 [ في حيف يشير الُعسر القرائي إلى خمؿ 22] تيجئتيا جيريًا لو

 .أو عيوب في القراءة
الُعسر القرائي واألفيزيا: يشير مفيـو األفيزيا لمجموعة مف  -2 

في فيـ وانتاج المغة التعبيرية، وذلؾ تعد  تؤثرالتي  االضطرابات
وتعني  استقباليونتيجة لتمؼ في المخ، ومنيا نوعاف: أفيزيا 

صعوبة فيـ الكممات المسموعة، أفيزيا تعبيرية: وتتمثؿ في 
 ].21] المفظيقصور أو نقص القدرة عمى التعبير 

وىناؾ مظاىر ومؤشرات العسر القرائي، حيث يمثؿ      
ي أحد أىـ الجوانب لدى ذوي العسر القرائي، والتي القصور المغو 

% لدييـ، وكذلؾ صعوبات في تسمية األشياء، وتمييز 60تمثؿ 
أصوات الكالـ والفيـ، اإلضافة والحذؼ، وتكرار الجمؿ التي يتـ 

وجود العسر  ىومف المؤشرات التي تدؿ عم  .نطقيا مف اآلخريف
 :القرائي لدي األطفاؿ ما يمي

  Phonological Discrimination الصوتيالتمييز  •
  Articulation Rate معدؿ التمفظ •
  Vocal Sequencing ضبط وترتيب الكالـ •
  Voice Latency كموف االستجابة الكالمية •
 .زمف البدء في االستجابة الكالمية •
 ].23تكرار الكممة المزيفة )كممات بدوف معني( ] •

ر القرائي في بطء القراءة، أخطاء كما تتمثؿ مظاىر العس      
في القراءة وضعؼ اليجاء. وأخطاء التركيب النحوي في المغة 
 المكتوبة واالعتماد الزائد عمى السياؽ لمتعرؼ عمى الكممات

كما يفقد مكاف القراءة بسرعة، ويعتمد عمى أصابعو في  [24]
تتبع المقروء، يحذؼ بعض الكممات مف النص، يقفز في قراءتو 
مف موضع آلخر. يستبدؿ بعض الكممات بأخرى. يدخؿ بعض 

يتردد  الكممات الغريبة في النص، يقرأ الكممات بترتيب خاطئ،
كممة / كممة، عند نطؽ الكممات الصعبة. ويقرأ بطريقة متقطعة 

 ىويصنؼ العسر القرائي عم  ].25يتجاىؿ عالمات الترقيـ ]
 :النحو التالي

يظير لدي  reading disability القراءة ىعدـ القدرة عم -1
 بعض األفراد انخفاض حاد في تعمـ القراءة رغـ توفر فرص

 .تعميمية مناسبة
 underachievement in reading ىالقراءة دوف المستو  -2

أف ىذا الطفؿ ال يعاني مف انخفاض في تحصيمو بشكؿ  رغـ
 .القراءة دوف مستواه التحصيمي العاـ ىعاـ ولكف قدرتو عم

  specific reading  راءةػػػػػقػلػي اػػػػي فػػػػػػػوعػػػػب نػػػػػيػػػػود عػػػػػوج -3
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disability   مناسب لعمره  ىمستو الطفؿ في ىذه الحالة لديو
في القراءة العامة، ولكنو لديو عيب نوعي في قراءة كممات معينة 

قراءتو  ىويصبح ذو عسر قرائي عندما يمتد تأثير ىذا العيب إل
 .العامة

 تعمـ القراءة ىالعسر القرائي المرتبط بانخفاض القدرة عم -

reading retardation relation to limited reading 

ability ال يستطيع الطفؿ أف يقرأ بمستوى يزيد عف قدرتو  حيث
 ].18] في: (McGinnis & Smith, 1982) المنخفضة

 Information Processing : تجييز ومعالجة المعموماتثانياً 
بدراسة العمميات العقمية  المعرفياىتـ عمماء عمـ النفس      

يستخدميا اإلنساف في أثناء حصولو عمى المعرفة التي  المعرفية
تظير فيما بعد في شكؿ مظاىر لمسموؾ  والتيمف جانب، 

ومف ثـ اتجو عمماء النفس المعرفيوف  مف جانب آخر. اإلنساني
اتجاىا مختمفًا في دراسة الذاكرة البشرية يتفؽ بشكؿ عاـ مع 
 التصور المعرفي لمسموؾ ويعرؼ بمنحى معالجة المعمومات

Information Processing Approach  وقد أسفر ىذا
أصبحوا أكثر اىتماما  المعرفياالنتقاد عف أف عمماء عمـ النفس 

فيـ يشبيوف العمميات العقمية  بنظرية تجييز المعمومات،
يستخدميا اإلنساف في تعاممو مع المعمومات التي  المعرفية
 ].27] مبيوترتحدث داخؿ الكالتي  بالعمميات والخارجة الداخمة
إلى سببيف رئيسييف أديا  المعرفيوأشار عمماء عمـ النفس      

إلى نشأة نظرية تجييز المعمومات ىما: االتجاىات النفسية قبؿ 
بزوغ نظرية تجييز المعمومات، تأثير بعض العمـو األخرى في 

 ].28بزوغ نظرية تجييز المعمومات ]
 وتنظر نظرية تجييز المعمومات إلى المخ باعتباره نظاما ذا      

سعة محدودة لتجييز المعمومات، حيث تنتقؿ إليو المدخالت 
، وتجيز، ثـ تخرج المخرجات External inputs الخارجية
نشطة، وتتحقؽ عمميات تجييز المعمومات عندما  كاستجابة

 وينطويجييز، تشفر تمؾ المدخالت أثناء انتقاليا خالؿ نظاـ الت
ىذا النظاـ عمى خصائص أو مظاىر يمكف تغييرىا مف خالؿ 
الخبرة والتدريب، وبعض ىذه الخصائص أو المظاىر تكوف 

 اؽ ػػارج نطػػوف خػػر يكػػلمفرد، وبعضيا اآلخ الشعوريتحت التحكـ 

 ].29التحكـ أو الضبط ]
وعمى ىذا، فإف نظرية تجييز المعمومات لدى الفرد       

تقـو التي Entities  بأنيا مجموعة مف الكينوناتتوصؼ 
بتجييز المعمومات عقميا، حيث تأخذ المعمومات عادة شكؿ 

 Symbolic structure [30]. البناء الرمزي
ويتكوف التعمـ مف عدة عمميات معقدة داخمية تحدث بيف      

الفرد ليذه المثيرات،  واستجابةمرحمة تمقى المثيرات البيئية 
تؤثر في الحواس التي  ويطمؽ عمى ىذه المثيرات البيئية

مدخالت التعمـ، ويطمؽ عمى استجابات الفرد مخرجات التعمـ، 
أي أف نظرية تجييز المعمومات تحاوؿ وضع تصورات 

تستقبميا الحواس، ثـ تقـو التي  وافتراضات تفسر العمميات
 ].31استجابية ]بتجييزىا حتى تؤدى إلى مخرجات 

ومف ثـ يمر تجييز المعمومات داخؿ العقؿ البشرى بعمميات 
معرفية مختمفة وتنظيميا عند مواجية الفرد لمشكمة ما، وحتى 

 ].32] وصولو إلى حموؿ عممية ليا
وىناؾ أنماط معالجة المعمومات، ويقصد بأنماط معالجة      

مع المعمومات األسموب الشائع لدى الفرد في التعامؿ 
المسيطر  الكرويالنصؼ  المعمومات، وذلؾ مف خالؿ تحديد

 ففياأليسر، المتكامؿ؛  لديو بالمخ، وىي ثالثة أنماط: األيمف،
حالة سيطرة النصؼ األيسر لدى الفرد يوصؼ بأنو مف النوع 

وكذلؾ  الذى يسود لديو النمط األيسر في معالجة المعمومات،
دـ سيطرة أي مف أما في حالة ع بالنسبة لمنمط األيمف،

النصفييف الكروييف لدى الفرد، فإف ىذا الفرد يستخدـ النمط 
 ].33] المتكامؿ في تجييز ومعالجة المعمومات

وتعد سيطرة أحد النصفيف الكروييف بالمخ )األيمف أو      
حيث  األيسر( مف األسباب المؤدية لحدوث صعوبات التعمـ،

نصفى المخ يؤدي حدوث أي خمؿ أو اضطراب في وظائؼ 
لدى التمميذ إلى قصور أو اضطراب في الوظائؼ اإلدراكية 
والحركية والمعرفية والمغوية والدراسية وبالتالي يؤدى لحدوث 

 ].34صعوبات التعمـ لديو التمميذ ]
 :تتضمف معالجة المعمومات عدة مستوياتلو     
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وفييا تعالج  Shallow Levels المستويات السطحية -1
ًا لخصائصيا الفيزيقية الحسية أو حسب صفاتيا المعمومات وفق

 .الشكمية فقط ومف أمثمة ذلؾ الصور البصرية لمحروؼ اليجائية
 يأو المستوى الفينوم Deeper Level المستوى العميؽ -2

Phonemic Level  وفيو تعالج المعمومات وفقًا لصوتيا أو
الصوتية، وذلؾ بعد تماـ التعرؼ عمييا وتصنيفيا،  تسجيعاتيا

ظة عف أخرى مف تميز نطؽ لفالتي  مثؿ تمييز وحدات الكالـ
، وىذا المستوى أكثر عمقًا عف المستوى لغة ما أو ليجة ما

 .السطحي السابؽ
أو المستوى  Deepest Level المستوى األعمؽ-3

وفًقا  المعمومات وفيو تعالج  Semantic Levelالسيمانتي
لمعناىا، وأحداث ترابطات بيف المعاني المشتقة وغيرىا مما ىو 
ماثؿ في البنية المعرفية لمفرد، وكذلؾ التصور العقمي والخبرات 

 ].35] السابقة التي ترتبط بيذه المعاني
كما أف ىناؾ مراحؿ لتجييز المعمومات؛ حيث تتضمف      

 لتشفيرعمميات تجييز المعمومات ثالث مراحؿ أوليا: ا
Encoding ثـ التخزيف Storing ثـ االسترجاع Retrieving 

 ].36] عندما يستدعي الموقؼ ذلؾ
كما أف عممية تجييز المعمومات تتضمف عدًدا مف      

 Sensory المراحؿ، مرحمة تخزيف المعمومات في الذاكرة الحسية

memory   وبقدر مف االىتماـ تنتقؿ المعمومات إلى مخزف
، وتحتاج Short term memory يرة المدىالذاكرة قص

المعمومات الموجودة في الذاكرة قصيرة المدى إلى بعض 
العمميات الخاصة مثؿ التسميع والتنظيـ والحفظ حتى يمكف أف 

 Long  term تنتقؿ إلى مخزف الذاكرة طويمة المدى

memory. [37] 
المرحمة األولى مف التمثيؿ  Encoding ويمثؿ التشفير      

وخالؿ ىذه المرحمة، يجرى تشفير  باالكتسابالذى يسمى 
لممعمومات الداخمة أوال عمى شكؿ أثار حسية )سمعية أو 
بصرية( ثـ تجيز بدرجة أعمى مف ذلؾ، حيث تتحوؿ إلى آثار 
عمى مستوى الذاكرة قصيرة المدى، ومف المحتمؿ بعد ىذا، أف 

 ا ػػر، فإنيػػػة طويمة المدى، أما إذا لـ تشفتجيز عمى مستوى الذاكر 

أما عف  ].38] واالضمحالؿ والتالشيتتعرض لمذبوؿ 
 :استراتيجيات تجييز ومعالجة المعمومات فيناؾ

 Sequential processing  : استراتيجية التجييز المتتالية -أ

strategy 
تعرؼ استراتيجية التجييز المتتالي عمى أنيا تقديـ      

عمى  االطالعالمعمومات في ترتيب متتالي بحيث ال يمكف 
واألفراد الذيف يتبعوف  [.39جميع المعمومات في آف واحد ]

استراتيجية التجييز المتتالي يميموف إلى النظرة لألشياء بشكؿ 
ال يرتكبوف تسمسمي ونظرتيـ متعمقة وليست سطحية لألشياء، و 

 عدًدا كبيًرا مف األخطاء، وال يعتمدوف عمى المصادر الخارجية
[28.[ 

 Simultaneous: استراتيجية التجييز المتآنية -ب

processing strategy 
وتعني: أف الفرد يقـو بتنظيـ المثيرات في صورة كمية في نفس 
الوقت، فيو يقـو بتجميع الوحدات المنفصمة لكي تصبح 

 ].40] نيةتجمعات مكا
 الدراسات السابقة. 4

وىدفت إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية  [41دراسة عمي ]     
برنامج تدريبي عمى المعالجة المعرفية المتتابعة والمعالجة 

لدى تالميذ الصؼ  صعوبات التعمـ المعرفية المتزامنة في عالج
الرابع االبتدائي األزىري لذوى صعوبات التعمـ، وقد شممت عينة 

 االبتدائي( مف تالميذ وتمميذات الصؼ الرابع 40الدراسة عمى )
بمدينة أسيوط،، وقد أظيرت النتائج أف نتائج القياس  األزىري

 البعدي أعمى مف نتائج القياس القبمي في األداء عمى االختبار
 .لدى كؿ المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج التحصيمي

[ وىدفت إلى التعرؼ عمى تجييز 50دراسة إبراىيـ ]     
المعمومات لدى ذوى صعوبات تعمـ القراءة والحساب والعادييف 
التعمـ بالمدرسة االبتدائية. وأسفرت النتائج عف أف العادييف أعمى 

لمذاكرة العاممة  المفظيمف ذوى صعوبات التعمـ في التجييز 
والتخزيف المفظي لمذاكرة العاممة وتخزيف الذاكرة العاممة البصرية، 
وأف العاديوف أعمى مف ذوي صعوبات التعمـ في متغيرات 

 ر )السمعي(، ػػاه المستمػتبػؾ االنػػػوكذل ريػػػػي البصػػػاه االنتقائػػػاالنتب
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 .وفى اإلدراؾ البصري المكاني والوعي القرائي
 تناولت دور الذاكرة ,Swanson & Howell [51] دراسة     

العاممة في التنبؤ باألداء في ميارات القراءة لدى األطفاؿ 
بالصؼ الرابع االبتدائي، وقد استخدمت الدراسة عدة مياـ لقياس 

المكانية )مدى الجممة  الذاكرة العاممة المفظية والبصرية
قصيرة األمد)مدى والمصفوفة البصرية، ومياـ لقياس الذاكرة 

وفييا  األرقاـ، ومدى الكممات(، وميمة لقياس سرعة النطؽ
يطمب مف المفحوص القراءة بسرعة قدر اإلمكاف لمجموعات مف 
الكممات مثؿ )فيؿ، كرة السمة، الشمسية( وتبيف مف النتائج أنو 
يمكف استخداـ األداء عمى مياـ الذاكرة العاممة في التنبؤ 

)فيـ الكممات والتعرؼ عمييا ومعدؿ التمفظ بالميارات القرائية 
 (.المقروء، وسرعة النطؽ وفيـ النص

[ وىدفت إلى الكشؼ عف الفروؽ بيف 52دراسة سميماف ]      
الطالب العادييف وذوى صعوبات التعمـ )الفيـ القرائي( في أبعاد 
البنية المعرفية )الترابط، التمايز، التنظيـ، الكـ المعرفي( وفي 
مستوى معالجة المعمومات )الضحؿ، المتوسط، العميؽ( لدى 

نة أسيوط، وتوصمت العاـ بمدي الثانويطالب الصؼ األوؿ 
الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 
 درجات الطالب العادييف وذوى صعوبات التعمـ عمى كؿ مف:
مقياس أبعاد البنية المعرفية الكيفية )الترابط، التمايز، التنظيـ(، 
مقياس الكـ المعرفي )التعرؼ، االستدعاء(، اختبار مستويات 

 .ت لصالح العادييفمعالجة المعموما
والتي ىدفت إلى تقييـ برامج الوعي  Valliath [16] دراسة     

الفونولوجي المعتمدة عمى استخداـ الكمبيوتر في التدريب عمى 
وتوصمت الدراسة  ميارات الوعي الفونولوجي والقراءة والتيجئة،

في تنمية  يإلى فاعمية البرامج المحوسبة لموعي الفونولوج
والتيجئة لدى المجموعة  حسف القدرات القرائية،مياراتو، وت

التجريبية مقارنة بالضابطة بعد تطبيؽ برنامج محوسب لموعي 
الفونولوجي، واستمرت اآلثار اإليجابية لمبرنامج خالؿ فترة 

 ..المتابعة
 ىدفت  والتيMathes, Torgeson & Allr [17] دراسة      

القراءة المعتمدة عمى إلى مقارنة استراتيجية عالج صعوبة 
الكمبيوتر، وأثر ذلؾ عمى الوعي  األقراف باستخداـ وعدـ استخداـ

الفونولوجي، وتوصمت النتائج إلى أف استخداـ الكمبيوتر كاف 
أكثر فاعمية في تنمية القدرة عمى القراءة والوعي الفونولوجي لدى 

 .ذوي صعوبات القراءة مقارنة بعدـ االستخداـ
استيدفت التعرؼ عمى  .Walker et al [10] دراسة      

عالقة ميارات المعالجة الزمنية بالعسر القرائي، وأسفرت عف أف 
أداء  تطور ميارات المعالجة الزمنية ينبئ بأداء القراءة، وأف

القراءة والمغة يعتمد عمى كفاءة المعالجة الزمنية في األنظمة 
إلدراكية التي الحسية والمعرفية، حيث كاف األداء عمى المياـ ا

 .تتطمب تمييز المنبيات الحسية ضعيؼ عند ذوي العسر القرائي
دراسة العالقة بيف  [ وىدفت إلى11محمود ]و دراسة جماؿ       

الدراسة إلى وجود  العسر القرائي والذاكرة العاممة، وتوصمت
 عالقة بيف االضطرابات التجييزية لممعمومات في الذاكرة

 .العسر القرائيالعاممة، وبيف اضطراب 
مستويات  تناولت تأثيرAnderson et al [42] دراسة       

المعالجة لممعمومات عمى التذكر والمعرفة وفيـ النص المقروء 
أطفاؿ المرحمة االبتدائية، وتضمنت االدوات مقياس مياـ  لدى

النص المقروء، وقد توصمت الدراسة  الذاكرة، ومقياس مياـ فيـ
التي يتـ  ناتج لمعمميات اإلدراكية مثؿ الطريقةإلى أف الذاكرة ىي 

بيا معالجة المعمومات، كما أف الكممات التي يتـ معالجتيا 
 يؤثر عمى والنصوص القرائية ومستويات المعالجة لممعمومات

 التذكر والمعرفة وفيـ النص المقروء
وتناولت العالقة بيف الذاكرة  Alloway [43] دراسة      

في القراءة لدى االطفاؿ، وقد استخدمت مياـ العاممة والعسر 
الذاكرة العاممة،  الذاكرة قصيرة المدى البصرية المكانية، مياـ

إلى ذوي  مياـ الذاكرة قصيرة المدى المفظية، وقد أشارت النتائج
في مياـ الذاكرة  مقصور في الذاكرة العسر في القراءة لديو

 ذاكرة العاممة أسوأقصيرة المدى البصرية المكانية وفي مياـ ال
بصورة أكثر عف تمؾ المياـ الخاصة بالذكرة المفظية قصيرة 

 .المدى
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[ وتناولت العالقة بيف 44دراسة العمراف والزيرة ]       
صعوبات اإلدراؾ وظيور مشكالت التحصيؿ القرائي مف جية، 
وأثر النوع والمرحمة العمرية عمى ىذه الصعوبات مف جية 

سة عمى أف التمييز السمعي والتحميؿ أخرى، وأسفرت الدرا
السمعي ليما عالقة تنبؤية دالة بظيور مشكالت في القراءة 
الشفوية، وأف التحميؿ السمعي والذاكرة السمعية التتابعية ليا 

 .عالقة تنبؤية دالة بظيور مشكالت في ميارة اإلمالء
إلى مقارنة  Veuillet et al [12] وىدفت دراسة       

إلدراكية لدى األطفاؿ متوسطي القراءة وذوي العسر الميارات ا
القرائي في ميمة اإلدراؾ التصنيفية، وأسفرت الدراسة إلى أف 
بعض ميكانيزمات المعالجة السمعية تكوف ضعيفة عند األطفاؿ 
ذوي العسر القرائي وأف التدريب السمعي البصري يقمؿ مف ىذا 

طفؿ عمى القصور حيث يساعد التدريب السمعي البصري ال
تصنيؼ التمثيالت الفونيمية، وتحسيف المضاىاة بيف اسـ 

 .الحرؼ وصوت الحرؼ مما يسيؿ معالجة الكممة المكتوبة
 العالجيوتناولت فاعمية برنامج التعميـ  [45دراسة محمد ]      

لممعمومات لدى تالميذ الصؼ  المعرفيفي تنمية مستوى التمثيؿ 
ذوى صعوبات التعمـ في الفيـ القرائي"،  االبتدائيالسادس 

وتكونت عينة الدراسة مف عشرة أطفاؿ مف الذكور بالصؼ 
الذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ في الفيـ  االبتدائيالسادس 

القرائي. وأسفرت النتائج عف فاعمية البرنامج المستخدـ ووجدت 
رتب درجات  متوسطيبيف  0.05فروؽ دالة عند مستوى 

يف التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمستوى المجموعت
 .وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية المعرفيالتمثيؿ 
 وتناولت العالقة بيف سعة الذاكرة [46دراسة السطحية ]      

العاممة وصعوبات فيـ النص المقروء لدى األطفاؿ، وقد 
توصمت الدراسة إلى وجود ارتباط بيف صعوبة فيـ النص 

التالميذ عمى اختبار سعة الذاكرة العاممة،  وبيف أداء المقروء
التالميذ ذوي  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات

الصعوبة في فيـ النص المقروء واألطفاؿ العادييف في المياـ 
 .الذاكرة العاممة التي تقيس سعة

[ وتناولت فاعمية برنامج قائـ عمى 15] دراسة أحمد       
نظرية تجييز المعمومات لتنمية مفيـو الذات القرائي وتحسيف 

لدى التالميذ ذوى العسر القرائي بالحمقة  األكاديميالتحصيؿ 
، وتكونت العينة األساسية األساسياألولى مف مرحمة التعميـ 

 دائياالبت( تمميذًا مف تالميذ الصؼ الثالث 40لمدراسة مف )
بمحافظة الجيزة، وأسفرت  األساسيبالحمقة األولى مف التعميـ 

عف فعالية البرنامج لتنمية مفيـو الذات القرائي وتحسيف 
 .لدى التالميذ ذوى العسر القرائي األكاديميالتحصيؿ 

 :فروض الدراسة
في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكف صياغة       

 :النحو التاليفروض الدراسة عمى 
 درجات رتب متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد .1

 في المعمومات تجييز في والضابطة التجريبية المجموعتيف
 .التجريبية المجموعة لصالح البعدي القياس

 درجات رتب متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد. 2
 تجييز في والبعدي القبمي القياسيف في التجريبية المجموعة
 .البعدي القياس لصالح المعمومات

 رتب متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال. 3
 القياسيف في المعمومات تجييز في التجريبية المجموعة درجات
 .والتتبعي البعدي

 درجات رتب متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد. 4
  القياس في القرائي العسر في والضابطة التجريبية المجموعتيف

 .التجريبية المجموعة لصالح البعدي
 درجات رتب يمتوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد. 5

 العسر في والبعدي القبمي القياسيف في التجريبية المجموعة
 .البعدي القياس لصالح القرائي

 رتب متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .6
 القياسيف في القرائي العسر في التجريبية المجموعة درجات
 .والتتبعي البعدي
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 . الطريقة واالجراءات5
 منهج الدراسة أ.

مع  التجريبياعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج شبو       
 التجريبية، وىى التصميـ التجريبي ذو المجموعتيف المتكافئتيف:

تخضع لـ التي  تعرضت لمبرنامج، والضابطة، وىيالتي 
 .لمبرنامج

 عينة الدراسة ب.
 :يمي اشتممت عينة الدراسة الحالية عمى ما    

( 30تكونت العينة االستطالعية مف ) :العينة االستطالعية -أ
 بالمرحمة االبتدائية االبتدائيتمميذة مف تمميذات الصؼ الخامس 

بمدينة تبوؾ تـ اختيارىف بطريقة عشوائية ومف غير العينة 
 .لمدراسة وبنفس خصائصيا وذلؾ لتقنيف أدوات الدراسةاالساسية 

االساسية مف  تـ تحديد عينة الدراسة :العينة األساسية -ب
 :خالؿ ما يمي

تـ اختيار العينة األساسية مف مدرسة الحادية عشر االبتدائية  -
وذلؾ لوجود عدد كبير مف تمميذات الصؼ  لمبنات بمدينة تبوؾ؛

 .يسمح باختيار عينة الدراسةالخامس بيذه المدرسة بما 
مف  قرائي عسر قامت الباحثة بتحديد التمميذات الالتي لدييف -

وقد بمغ عددىف وفقًا ليذا اإلجراء  خالؿ ترشيحات المعممات
( تمميذة ىف تمميذات 120( تمميذة مف إجمالي عدد )31)

 .بالمدرسة االبتدائيالصؼ الخامس 
العرب لمذكاء بطريقة فردية قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار بنيو  -

( تمميذات ممف حصمف عمى 3ووفقًا ليذا اإلجراء تـ استبعاد )
 ].47] (90نسبة ذكاء أقؿ مف )

 عبد الوىاب كامؿ، تطبيؽ اختبار المسح النيورولوجى تـ -
بطريقة فردية لمتأكد مف أف القصور لدى التمميذات  [49]

( تمميذة ممف 2استبعاد عدد )نيورولوجيًا، ووفقا ليذا اإلجراء تـ 
 (.50درجة أقؿ مف ) حصمف عمى

تـ تطبيؽ بطارية المسح المبكر لمعسر القرائي  -
[(، وتـ استبعاد 48عجاج، ]و )نيكولسونوفاوست، ترجمة: جمجؿ 

 .( ممف ليس لدييـ عسر قرائي2)
 –( تمميذة لدييا مشكالت سموكية )عدواف 1تـ استبعاد عدد ) -

( تمميذة لدييا ضعؼ سمعي باإلضافة 1بعاد )فرط الحركة( واست
 .( تمميذة لضعؼ البصر2إلى عدد )

عبد الخالؽ  يؽ مقياس تجييز المعمومات إعدادثـ تـ تطب -
 .، لممجانسة بيف المجموعتيف2004( عاـ 12-5مف ) البحيريو 
( 20ضوء ذلؾ يكوف عدد أفراد عينة الدراسة النيائية ) في -

بمدرسة الحادية عشر  االبتدائيتمميذة بالصؼ الخامس 
وممف  مف ذوات العسر القرائي االبتدائية لمبنات بمدينة تبوؾ

يعانيف مف قصور في ميارات تجييز ومعالجة المعمومات 
التجييز المتأني(، تراوحت أعمارىف الزمنية  –)التجييز المتتالي

(، وانحراؼ 10.34) ( عاما، بمتوسط قدره11.2 – 9.6بيف )
( 110-90ومدى نسبة ذكائيف بيف ) (،0.689ره )معياري قد

( 6.01( درجة، وانحراؼ معياري قدره )99.62) بمتوسط قدره
 .درجة، وليس لدييف أي اعاقات حسية أو اضطرابات سموكية

وقد تـ تقسيـ أفراد العينة النيائية إلى مجموعتيف متساويتيف،  -
خضعوا ( تالميذ وىـ الذيف 10االولى: تجريبية وتتكوف مف )

( 10لمبرنامج التدريبي المقترح، والثانية: ضابطة وتتكوف مف )
 .تالميذ ولـ تخضع ىذه المجموعة إلجراءات البرنامج التدريبي

التجريبية والضابطة(  مف التكافؤ بيف المجموعتيف تـ التحقؽ -
في متغيرات )العمر الزمنى، الذكاء، المسح النيورولوجي، العسر 

عمومات( وذلؾ قبؿ تطبيؽ البرنامج باستخداـ القرائي، تجييز الم
 .ويتنى لمعينتيف المستقمتيف -اختبار ماف
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 1 جدول
 ويتني لتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمنى، الذكاء، المسح النيورولوجي، تجهيز المعمومات -اختبار مان نتائج

مستوي  Zقيمة  Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة واألبعاد المتغيرات
 الداللة

 غير دالة 0.463- 44.00 111.00 11.10 10 التجريبية العمر الزمني
 99.00 9.90 10 الضابطة

 غير دالة 0.155- 48.00 107.00 10.70 10 التجريبية الذكاء
 103.00 10.30 10 الضابطة

 غير دالة 0.234- 47.00 108.00 10.80 10 التجريبية المسح النيرولوجي
 102.00 10.20 10 الضابطة

تجييز 
 المعمومات

التجييز 
 المتتالي

 غير دالة 0.312- 46.00 109.00 10.90 10 التجريبية
 101.00 10.10 10 الضابطة

التجييز 
 المتأني

 غير دالة 0.668- 41.50 113.50 11.35 10 التجريبية
 96.50 9.65 10 الضابطة

 غير دالة 0.881- 38.50 116.50 11.65 10 التجريبية الدرجة الكمية
 93.50 9.35 10 الضابطة

 2 جدول
 القرائي العسر في والضابطة التجريبية المجموعتين لتكافؤ يويتن -مان اختبار نتائج

 مستوى الداللة U Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة األبعاد
 غير دالة 1.086- 36.00 119.00 11.90 10 التجريبية التعرؼ عمى المفردات

 91.00 9.10 10 الضابطة
 غير دالة 0.527- 43.50 98.50 9.85 10 التجريبية فيـ المفردات

 111.50 11.15 10 الضابطة
 غير دالة 0.691- 42.00 97.00 9.70 10 التجريبية فيـ الجممة

 113.00 11.30 10 الضابطة
 غير دالة 0.295- 46.50 101.50 10.15 10 التجريبية قطع القراءة

 108.50 10.85 10 الضابطة
 غير دالة 0.463- 44.00 111.00 11.10 10 التجريبية الدرجة الكمية

 99.00 9.90 10 الضابطة
يتضح مف الجدوليف السابقيف عدـ وجود فروؽ دالة      

رتب درجات المجموعتيف التجريبية  متوسطيإحصائيًا بيف 
والضابطة في كافة المتغيرات، وىذا يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي 
الدراسة في العمر الزمني، مستوي الذكاء، العسر القرائي، المسح 
النيرولوجي، وتجييز المعمومات، مما يعني تكافؤ المجموعتيف 

 .في ىذه المتغيرات
 أدوات الدراسة ج.

 :لدراسة الحالية فيما يميتتمثؿ أدوات ا     
إعداد وتقنيف  الصورة الرابعة مقياس بينيو العرب لمذكاء -1

 ].47] حنورة

 بطارية المسح المبكر لمعسر القرائي )الدسمكسيا( إعداد: -2
 ].48] عجاجو نيكولسونوفاوست تعريب وتقنيف: جمجؿ 

 اختبار المسح النيوريولوجى -3
 Quick Neurological Screening Test (QNST) 

التعرؼ عمى ذوى صعوبات التعمـ إعداد/ مارجريت موتى 
 .1999وآخريف تعريب عبد الوىاب كامؿ، 

 المقياس العربى لتجييز المعمومات -4
 Arabic information Processing (SCALE)  إعداد

 .2004، لبحيريواعبد الخالؽ 
 .إعداد: الباحثة باستخداـ الحاسوب.البرنامج التدريبي  -5
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  :ليذه االدوات وفيما يمي عرضاً      
إعداد وتقنيف  الرابعة الصورة مقياس بينيو العرب لمذكاء -1

 ].47] حنورة
( عمى المجاالت المعرفية المكونة 4يعتمد مقياس بينو )ط     

( اختبارًا 15لمفيـو الذكاء بمعناه الحديث، وىو يتكوف مف )
تنتمي إلى ثالثة محاور، تتضمف أربعة مجاالت،  فرعياً 

والمحاور الثالثة ىي: المحور األوؿ: محور القدرات المتبمورة، 
( 4ويتضمف مجاليف: مجاؿ االستدالؿ المفظي، ويتضمف )

اختبارات، ىي )المفردات، والفيـ، والسخافات، والعالقات 
ات، ( اختبار 3المفظية(، ومجاؿ االستدالؿ الكمي، ويتضمف )

ىي)الحساب، وسالسؿ األرقاـ، وبناء المعادالت(. المحور 
الثاني: محور قدرات السيولة التحميمية، ويتضمف مجااًل واحدًا، 

( اختبارات، 4ىو االستدالؿ البصري التجريدي، ويتضمف )
ىي)تحميؿ النمط، والنسخ، والمصفوفات، وطي وقطع 

ة المدى، الورؽ(.المحور الثالث: محور مجاؿ الذاكرة قصير 
)ذاكرة الخرز، وذاكرة الجمؿ،  ( اختبارات، ىي4ويتضمف )

ويبدأ التطبيؽ باختبار المفردات  وذاكرة األعداد، وذاكرة األشياء(.
مف مستوى البدء المحدد لكؿ عمر زمني، أما مستوى البدء في 
باقي االختبارات يتحدد وفقًا لممستوى الذي يصؿ إليو الفرد في 

بطرح  تحسب الدرجة الخاـ لكؿ اختبار فرعياختبار المفردات، 
عدد البنود التي فشؿ فييا المفحوص مف عدد البنود التي طبقت 
عميو مف بنود االختبار، ويتـ تحويميا إلى درجات معيارية وفقًا 
لجداوؿ الدرجات المعيارية الخاصة بكؿ عمر، وفي حالة 
الحصوؿ عمى درجة خاـ )صفر( تحتسب ليا درجة معيارية 

(، ثـ تجمع الدرجة المعيارية لكؿ مجاؿ، 17) عتبارية مقدارىاا
وتحوؿ إلى درجة معيارية مركبة، وفقا لمجداوؿ الخاصة بكؿ 
مجاؿ، وحسب عدد االختبارات الفرعية التي طبقت فيو، ثـ 
تجمع الدرجات المعيارية المركبة لممجاالت األربعة، وتحوؿ إلى 

نسبة الذكاء، وذلؾ وفقًا  درجة معيارية مركبة كمية، وىي تساوي
لمجداوؿ الخاصة بيا. وقد تـ حساب معامالت صدؽ لممقياس 
في البيئة العربية استخدمت فييا بطارية مكونة مف مقاييس ذكاء 

ومقياس المتاىات لبوتيوس،  مقننة ىي مقياس رسـ الرجؿ،
ومقياس ويكسمر، ومقياس بينيو الطبعة الثالثة، وقد أبرزت 

شرات عالية عمى صدؽ المقياس، كما أبرز النتائج وجود مؤ 
التحميؿ العاممي لمكونات المقياس ترابط اختبارات كؿ مجاؿ مع 
بعضيا. كما تـ حساب الثبات عمى عينات متنوعة مف مصر 
ودوؿ الخميج، وذلؾ بعدة طرؽ، منيا إعادة التطبيؽ، ومعادلة 

تع كودر ريتشاردسوف، ومعادلة جوتماف، وقد ثبت منيا جميعًا تم
 ].47] المقياس بدرجة ثبات عالية

إعداد:  بطارية المسح المبكر لمعسر القرائي -2
 ]:48] عجاجو  جمجؿنيكولسونوفاوست تعريب وتقنيف: 

إلى تشخيص  تيدؼ بطارية المسح المبكر لمعسر القرائي      
بعض الصعوبات التي يعاني منيا التالميذ، بالنسبة لمقراءة 

خالؿ التعرؼ عمى جوانب القصور، الصامتة والجيرية مف 
والقوة لدى التالميذ، ومف ثـ فإف االختبار ليس اختبارُا تحصيميًا 
ىدفو الوقوؼ عمى أداء التالميذ في مادة قد تعمموىا، ولكنو 
اختبار تشخيصي ولذا كاف عمى الباحثة انتقاء مادة االختبار مف 

الءـ مادة خارج مقررات الصؼ الرابع االبتدائي مع ضرورة أف تت
االختبار مع المرحمة العمرية، والفكرية وكذلؾ المحصوؿ المغوي 

 .لتالميذ الصؼ الرابع
عبارة  80وتتكوف بطارية المسح المبكر لمعسر القرائي مف       

موزعة عمى أربعة أبعاد أساسية: األوؿ: التعرؼ عمى المفردات 
عمى  عبارة. والثاني: فيـ المفردات: ويحتوي 40ويحتوي عمى 

عبارات.  10عبارات. والثالث: فيـ الجممة: ويحتوي عمى  10
 5عبارة مقسمة عمى  20والرابع: قطع القراءة: ويحتوي عمى 

عبارات خاصة  4قطع لمقراءة الصامتة كؿ فقرة تحتوي عمى 
 .بيا

وتعطى كؿ إجابة صحيحة عف كؿ عبارة درجة واحدة،      
غ الدرجة الكمية عمى واإلجابة الخاطئة تعطى صفر؛ وبذلؾ تبم

درجة، ويتـ تفسير الدرجة عمى البطارية في ضوء  80االختبار 
جدوؿ معايير األداء الذي يحدد الدرجة التي عمى اساسيا يتـ 

 ر قرائي وذلؾ بالنسبة لكؿ صؼ دراسي ػػػو عسػػؿ لديػػار الطفػػاعتب
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 .مف الصفوؼ الدراسية التي يطبؽ عمييا االختبار
بحساب الصدؽ مف خالؿ صدؽ  البطارية معدا وقاـ      

وصدؽ المحؾ الخارجي مف خالؿ مقارنة  المحكميف وكذلؾ
درجات الطالب عمى البطارية بدرجاتيـ عمى اختبار الفيـ 

، وىي قيمة مرتفعة 0.81 القرائي، فكاف معامؿ االرتباط قيمتو
وموجبة، كما تـ حساب الثبات عف طريؽ إعادة االختبار 

عمى  0.77، 0.72 رونباخ، وبمغ الثباتوبمعامؿ ألفا ك
 .الترتيب
وفي الدراسة الحالية قامت الباحثة بالتأكد مف حساب        

ثبات البطارية بطريقة إعادة االختبار عمى العينة االستطالعية 
لمدراسة الحالية بفاصؿ زمني اسبوعيف بيف التطبيقيف، وبمغ 

كما تـ حساب ، 0.83 معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيقيف
معامؿ  صدؽ االختبار بطريقة صدؽ المحؾ عف طريؽ حساب

 ودرجاتيـ عمى ارتباط درجات العينة االستطالعية عمى البطارية
 .0.69[ وبمغ 13محمد ] :إعداد مقياس عسر القراءة

جريت موتي )إعداد: مار  اختبار المسح النيورولوجي السريع -3
 ].49] كامؿ وآخروف، تعريب وتقنيف

ييدؼ ىذا االختبار إلى رصد المالحظات الموضوعية       
عف التكامؿ النيورولوجي في عالقتو بالتعمـ، ويشتمؿ ىذا 

ميمة مختصرة تقدـ  15االختبار عمى سمسمة مكونة مف 
لألطفاؿ ىي )ميارة اليد، التعرؼ عمى الشكؿ وتكوينو، التعرؼ 

شياء عمى الشكؿ المرسـو براحة اليد، تتبع العيف لحركة األ
ونماذج الصوت، التصويب بإصبع عمى األنؼ )تناسؽ اإلصبع 

األنؼ(، دائرة اإلبياـ والسبابة، االستثارة التمقائية المزدوجة  –
لميد والخد، والعكس السريع لحركات اليد المتكررة، مد الذراع 
واألرجؿ، والمشي بالترادؼ )رجؿ خمؼ األخرى لمسافتي ثالثة 

واحدة، الوثب، تمييز اليميف واليسار،  أمتار(، الوقوؼ عمى رجؿ
 .مالحظات سموكية شاذة أي غير منتظمة

 أما الدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا مف االختبار إذا كانت      
( درجة فإنيا درجة مرتفعة وتوضح ارتفاع معاناة 50تزيد عف )

( درجة 50 - 2الطفؿ، أما إذا كانت الدرجة الكمية تمتد مف )

ى احتماؿ التعرض الضطرابات في المخ أو القشرة فيذا يدؿ عم
المخية ويزداد االحتماؿ بزيادة الدرجة، أما إذا كانت الدرجة 

 .( فأقؿ فإنيا تشير إلى السواء النيورولوجي25الكمية تساوي )
وتـ تقنيف ىذا االختبار عمى عينة مف أطفاؿ البيئة       

صدؽ التالزمي المصرية، وقد توصمت النتائج إلى أف معامؿ ال
، 0.01، وىي قيـ دالة عند 0.68، وبمغ معامؿ الثبات 0.56

 .وىذا يدؿ عمى أف االختبار صالح لالستخداـ
عبد الخالؽ )إعداد:  لتجييز المعمومات يالعربالمقياس  -4
 (:2004، البحيريو 

لتجييز المعمومات عمى األطفاؿ  العربييطبؽ المقياس       
(، ويتكوف مف إحدى عشر 12-5في المرحمة العمرية مف )

( تقيس التجييز المتتالي: وىي إعادة 5اختبارًا فرعيًا، منيا )
الكممات، إعادة الجمؿ، إعادة األرقاـ، إعادة األرقاـ بالعكس، 

( اختبارات فرعية لقياس التجييز المتأني 6ترتيب األوامر، )
مة في اختبارات )اإلغالؽ الجشطالتي، ترتيب الصور، ممث

الذاكرة قصيرة المدى، الذاكرة المكانية، التصميمات اليندسية 
والمصفوفات(، وتتكوف الدرجة المركبة مف مجموع درجات 
التجييز المتتالي والمتأني. وبذلؾ يمكننا الحصوؿ عمى ثالث 

لمتأني والدرجة درجات واحدة لمتجييز المتتالي وأخرى لمتجييز ا
 .تمثؿ الدرجة الكمية لتجييز المعموماتالتي  المركبة
وقامت الباحثة في الدراسة الحالية بإعادة حساب      

بطريقة إعادة االختبار وبمغت  الخصائص السيكومترية لممقياس
، كما تـ حساب االتساؽ الداخمي لممقياس عف 0.91 قيمتو

ختبارات الفرعية بعضيا طريؽ معامالت االرتباط بيف درجات اال
ببعض ومع الدرجة الكمية وتراوحت قيـ معامالت االختبار بيف 

(0.661 - 0.851.) 
 التدريبي باستخداـ الحاسوب إعداد: الباحثة البرنامج -5

يستيدؼ البرنامج تحسيف ميارات تجييز  :اليدؼ مف البرنامج
المعمومات والحد مف العسر القرائي لدى تمميذات الصؼ الرابع 

التجييز المتتالي: )إعادة الكممات، إعادة  وتشمؿ: االبتدائي
الجمؿ، إعادة األرقاـ، إعادة األرقاـ بالعكس، ترتيب األوامر(، 
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ور، الذاكرة والتجييز المتأني: )اإلغالؽ الجشطالتى، ترتيب الص
قصيرة المدى، الذاكرة المكانية، التصميمات اليندسية، 
المصفوفات(؛ بما ينعكس إيجابًيا عمى الحد مف العسر القرائي 

 .لدييف
 :البرنامج مصادر بناء

اعتمدت الباحثة في بناء البرنامج الحالي عمى الدراسات        
ات لدى السابقة، واألطر النظرية التي تناولت تجييز المعموم

ذوي صعوبات التعمـ عامة ولدى ذوي العسر القرائي خاصة، 
وكذلؾ خصائص وسمات األطفاؿ ذوي العسر القرائي، 
وخصائص المرحمة العمرية لعينة الدراسة وىي مرحمة الطفولة 

 .المتوسطة. ىذا بجانب آراء الخبراء والمتخصصيف في المجاؿ
 :محتوى البرنامج

( جمسة، تـ تقديميا بواقع جمستيف 24تكوف البرنامج مف )       
( أسبوعًا وتراوحت 12أسبوعيًا ومف ثـ استغرؽ تطبيؽ البرنامج )

(، 40 -30الفترة الزمنية التي تستغرقيا الجمسة الواحدة ما بيف )
والحاسوب  قدمت محتوياتيا مف خالؿ واألنشطة العممية

وعروض البوربوينت بما تشممو مف الوسائط المتعددة مف صوت 
 .وصورة وحركة

وتـ التدريب عمى عمميات التجييز المتتالي أو المتتابع      
لممعمومات مف خالؿ أنشطة حاسوبية وعممية تسمح بتقديـ 

بحيث ال يمكف االطالع عمييا  تتابعيالمعمومات في ترتيب 
عادة الجمؿ،  جميعًا في آف واحد، مثؿ أنشطة إعادة الكممات، وا 

عادة األرقاـ، إعادة األ رقاـ بالعكس، ترتيب األوامر، كما وا 
تضمف البرنامج أنشطة لمتدريب عمى التجييز المتأني لممعمومات 
تسمح بتقديـ المعمومات في مجموعات بحيث تقـو الطالبة 

مثؿ أنشطة  خالليا بعمؿ مسح شامؿ لممعمومات في آف واحد
اإلغالؽ البصري، ترتيب الصور، والذاكرة المكانية، واالشكاؿ 

 .ميمات اليندسية، والمصفوفاتوالتص
االولى لمتعارؼ والتعريؼ بالبرنامج،  وقد حددت الجمسة      

( لمتدريب عمى أنشطة التجييز المتتالي 10-2والجمسات مف )
( لمتدريب عمى أنشطة 21-11لممعمومات، والجمسات مف )

فقد  ( االخيرة22التجييز المتأني لممعمومات، أما الجمسة )
 .وختاـ البرنامج تناولت مراجعة

 :التحقؽ مف صالحية البرنامج التدريبي المقترح
تـ عرض البرنامج القائـ عمى الحاسوب عمى مجموعة مف       

المحكميف المتخصصيف في عمـ النفس التربوي والتربية الخاصة 
التعميـ لمتأكد مف مناسبة البرنامج ليدفو وعينة  تكنولوجياوكذا 

الدراسة الحالية، وكاف لمسادة المحكميف بعض المالحظات 
والتوجييات التي أخذتيا الباحثة في االعتبار عند تطبيؽ 
البرنامج في صورتو النيائية، كما تـ تجريب بعض الجمسات 
عمى بعض الطالبات مف غير العينة االساسية لتحديد مدى 
مناسبة االنشطة ليف وتحديد الوقت المناسب لمجمسة والتعرؼ 
عمى مشاكؿ التطبيؽ والعمؿ عمى حميا قبؿ التطبيؽ الفعمي 

 .لمبرنامج
 :مكاف تطبيؽ البرنامج

بالمدرسة حيث  تـ تطبيؽ البرنامج داخؿ غرفة المصادر      
 .انيا مجيزة بالحاسوب والسبورة الذكية وشاشات العرض

 :الدراسة رابعا: خطوات
  إعداد وتقنيف مقاييس الدراسة -
 .اختيار عينة الدراسة -
 .إجراء المجانسة بيف مجموعتي الدراسة -
 .إعداد البرنامج الحاسوبي لتجييز ومعالجة المعمومات -
القياس القبمي لميارات تجييز المعمومات والعسر القرائي لدى  -

 .أفراد العينة التجريبية والضابطة
برنامج التدريبي المقترح عمى أفراد المجموعة تطبيؽ ال -

 .التجريبية
القياس البعدي لميارات تجييز المعمومات والعسر القرائي لدى  -

أفراد العينة التجريبية والضابطة وتحت نفس ظروؼ القياس 
 .القبمي

 لميارات تجييز المعمومات والعسر القرائي التتبعيالقياس  -
لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد مرور شيريف مف انتياء  

 .تطبيؽ البرنامج والقياس البعدي وبنفس ظروفو
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، تفريغ االستجابات وجدولة الدرجات ومعاممتيا إحصائياً  -
  .واستخالص النتائج ومناقشتيا
 نتائج. ال6

 :نتائج الفرض االوؿ -1
 فروؽ ذات داللة إحصائية  ينص الفرض األوؿ عمى أنو " توجد

 والضابطة التجريبية درجات المجموعتيف رتب متوسطي بيف
البعدي لصالح  القياس مقياس تجييز المعمومات في عمى

لفرض تـ استخداـ المجموعة التجريبية" والختبار صحة ىذا ا
لمفروؽ بيف المجموعات الصغيرة المستقمة،  ياختبار ماف ويتن

 .ائج ذلؾويوضح الجدوؿ التالي نت
 3جدول 

 الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في تجهيز المعمومات في القياس البعدي
 مستوى الداللة U Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة األبعاد

 0.01 3.811- 0.00 155.00 15.50 10 التجريبية التجييز المتتالي
 55.00 5.50 10 الضابطة

 0.01 3.795- 0.00 155.00 15.50 10 التجريبية التجييز المتأني
 55.00 5.50 10 الضابطة

 0.01 3.787- 0.00 155.00 15.50 10 التجريبية الدرجة الكمية
 55.00 5.50 10 الضابطة

 بيف إحصائيا داؿ فرؽ وجود السابؽ الجدوؿ مف يتضح      
 عمى والضابطة التجريبية المجموعتيف لدرجات الرتب متوسطات

  قيمة بمغت حيث البعدي، القياس في المعمومات تجييز مقياس
Z -3.811، -3.795،-3.787  كمية، ودرجة فرعية كأبعاد 

 لصالح وذلؾ ،0.01 مستوي عند إحصائًيا دالة قيمة وىي
 تجييز درجة ارتفاع يعني مما التجريبية، المجموعة متوسطات
 تحقيؽ إلى ذلؾ ويشير التجريبية العينة أفراد لدى المعمومات

 .الدراسة فروض مف األوؿ الفرض

 :الثاني الفرض نتائج -2
 إحصائية داللة ذات فروؽ توجد"  أنو عمى الثاني الفرض ينص
 القياسيف في التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطي بيف

 القياس لصالح المعمومات تجييز مقياس عمى والبعدي القبمي
 اختبار استخداـ تـ الفرض ىذا صحة والختبار" البعدي

 الجدوؿ ويوضح المرتبطة، الصغيرة لممجموعات ويمككسوف
 :الفرض ىذا نتائج التالي

 . 4 جدول
 المعمومات تجهيز مقياس عمى والبعدي القبمي القياسين في التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطات بين الفروق

 متوسط  العدد القياس القبمي/ البعدي العدد األبعاد
 الرتب

 الداللة Zقيمة  Wقيمة  مجموع الرتب

 10 التجييز المتتالي
 

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 التساوي
 االجمالي

 صفر
10 
 صفر
10 

0.00 
5.50 

0.00 
55.00 

55 -2.812 0.01 

 الرتب السالبة 10 التجييز المتأني
 الرتب الموجبة

 التساوي
 اإلجمالي

 صفر
10 
 صفر
10 

0.00 
5.50 

0.00 
55.00 

55 -2.809 0.01 

 الرتب السالبة 10 الدرجة الكمية
 الرتب الموجبة

 التساوي
 اإلجمالي

 صفر
10 
 صفر
10 

0.00 
5.50 

0.00 
55.00 

55 -2.812 0.01 
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 دالة فروؽ وجود يتضح السابؽ الجدوؿ خالؿ مف      
  2.81، -2.809،-2.812- (Z)  قيمة بمغت حيث إحصائياً 
 مستوى عند إحصائًيا دالة قيمة وىي، كمية ودرجة فرعية كأبعاد
 التجريبية المجموعة درجات يرتب متوسط بيف وذلؾ ،0001
 والبعدي، القبمي القياسيف في المعمومات تجييز مقياس عمى

 .الثاني الفرض صحة تحقؽ النتائج وىذه البعدي، القياس لصالح
 

 الثالث الفرض نتائج -3
 داللة ذات فروؽ توجد ال"  أنو عمى الثالث الفرض ينص       
 في التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطي بيف إحصائية
 ."المعمومات تجييز مقياس عمى والتتبعي البعدي القياسيف
 ويمككسوف اختبار استخداـ تـ الفرض ىذا صحة والختبار       

      التالي الجدوؿ ويوضح المرتبطة، الصغيرة لممجموعات
 :ذلؾ نتائج

 5 جدول
 المعمومات تجهيز مقياس عمى والتتبعي البعدي القياسين في التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطات بين الفروق

 متوسط العدد القياس القبمي/ البعدي العدد األبعاد
 الرتب

 الداللة Zقيمة  Wقيمة  مجموع الرتب

التجييز 
 المتتالي

 الرتب السالبة 10
 الرتب الموجبة
 التساوي
 اإلجمالي

6 
4 

 صفر
10 

6.17 
4.50 

37.00 
18.00 

 دالةغير  1.027- 101.5

 الرتب السالبة 10 التجييز المتأني
 الرتب الموجبة
 التساوي
 اإلجمالي

6 
4 

 صفر
10 

4.75 
6.62 

28.50 
26.50 

 غير دالة 0.106- 103

 الرتب السالبة 10 الدرجة الكمية
 الرتب الموجبة
 التساوي
 اإلجمالي

5 
2 
3 
10 

3.10 
6.25 

15.50 
12.50 

 غير دالة 0.255- 100.5

 فروؽ وجود عدـ يتضح السابؽ الجدوؿ نتائج خالؿ مف       
 المجموعة درجات يرتب متوسط بيف إحصائية داللة ذات

 البعدي القياسيف في المعمومات تجييز مقياس عمى التجريبية
- ،1.027، -0.106- (Z) قيمة بمغت حيث والتتبعي،
 دالة غير قيمة وىى، كمية ودرجة فرعية كأبعاد 0.255
 أحدثو الذي اإليجابي األثر بقاء عمى يدؿ وىذا إحصائًيا،
 عميو يحتوي وما التجريبية، المجموعة لو تعرضت الذي البرنامج

 المعمومات تجييز مستوى ظؿ حيث ومعرفية، سموكية فنيات مف
 عمى طرأ الذي التحسف ويعكس مرتفعا، المقياس في لدييـ

 القبمي، بالقياس مقارنتو عند سابقاً  التتبعي القياس في المجموعة
 .الثالث الفرض صحة تحقؽ النتائج وىذه
 :الرابع الفرض نتائج -4

 داللة ذات فروؽ توجد"  أنو عمى الرابع الفرض ينص      
 التجريبية المجموعتيف درجات رتب متوسطي بيف إحصائية
 لصالح البعدي القياس في القرائي العسر مقياس عمى والضابطة
 استخداـ تـ الفرض ىذا صحة والختبار"  التجريبية المجموعة

 المستقمة، الصغيرة المجموعات بيف لمفروؽ ويتني ماف اختبار
 .ذلؾ نتائج التالي الجدوؿ ويوضح
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 6 جدول
 البعدي القياس القرائيفي العسر في والضابطة التجريبية المجموعتين درجات رتب متوسطات بين الفروق

مستوى  U Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة األبعاد
 الداللة

 0.01 3.800- 0.00 155.00 15.50 10 التجريبية التعرؼ عمى المفردات
 55.00 5.50 10 الضابطة

 0.01 3.845- 0.00 155.00 15.50 10 التجريبية فيـ المفردات
 55.00 5.50 10 الضابطة

 0.01 3.866- 0.00 155.00 15.50 10 التجريبية فيـ الجممة
 55.00 5.50 10 الضابطة

 0.01 3.833- 0.00 155.00 15.50 10 التجريبية قطع القراءة
 55.00 5.50 10 الضابطة

 0.01 3.801- 0.00 155.00 15.50 10 التجريبية الدرجة الكمية
 55.00 5.50 10 الضابطة

 بيف إحصائًيا داؿ فرؽ وجود السابؽ الجدوؿ مف يتضح       
 عمى والضابطة التجريبية المجموعتيف لدرجات الرتب متوسطات

 ،0.01 مستوي عند البعدي، القياس في القرائي العسر مقياس
 تحقيؽ إلى ذلؾ ويشير التجريبية، المجموعة لصالح وذلؾ

 .الدراسة فروض مف الرابع الفرض
 :الخامس الفرض نتائج -5

 داللة ذات فروؽ توجد"  أنو عمى الخامس الفرض ينص
 في التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطي بيف إحصائية
 لصالح القرائي العسر مقياس عمى والبعدي القبمي القياسيف
 اختبار استخداـ تـ الفرض ىذا صحة والختبار" البعدي القياس

 الجدوؿ ويوضح المرتبطة، الصغيرة لممجموعات ويمككسوف
 :الفرض ىذا نتائج التالي

 7 جدول
 القرائي العسر مقياس عمى والبعدي القبمي القياسين في التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطات بين الفروق

 الداللة Zقيمة  Wقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد القياس القبمي/ البعدي العدد األبعاد
 الرتب السالبة 10 التعرؼ عمى المفردات

 الرتب الموجبة
 التساوي
 اإلجمالي

 صفر
10 
 صفر
10 

0.00 
5.50 

0.00 
55.00 

55.0 -2.816 0.01 

 الرتب السالبة 10 فيـ المفردات
 الرتب الموجبة
 التساوي
 اإلجمالي

 صفر
10 
 صفر
10 

0.00 
5.50 

0.00 
55.00 

55.0 -2.871 0.01 

 الرتب السالبة 10 فيـ الجممة
 الرتب الموجبة
 التساوي
 اإلجمالي

 صفر
10 
 صفر
10 

0.00 
5.50 

0.00 
55.00 

55.0 -2.871 0.01 

 الرتب السالبة 10 قطع القراءة
 الرتب الموجبة
 التساوي
 اإلجمالي

 صفر
10 
 صفر
10 

0.00 
5.50 

0.00 
55.00 

55.0 -2.840 0.01 

 الرتب السالبة 10 الدرجة الكمية
 الرتب الموجبة
 التساوي
 اإلجمالي

 صفر
10 
 صفر
10 

0.00 
5.50 

0.00 
55.00 

55.0 -2.807 0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



572016
 

236 

 

 دالة فروؽ وجود يتضح السابؽ الجدوؿ خالؿ مف      
 درجات رتب متوسطي بيف وذلؾ ،0001 مستوى عند إحصائياً 
 القياسيف في القرائي العسر مقياس عمى التجريبية المجموعة

 تحقؽ النتائج وىذه البعدي، القياس لصالح والبعدي، القبمي
 .الخامس الفرض صحة

 

 :السادس الفرض نتائج -6
 داللة ذات فروؽ توجد ال" أنو عمى السادس الفرض ينص      

 في التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطي بيف إحصائية
 صحة والختبار ".القرائي العسر عمى والتتبعي البعدي القياسيف

 الصغيرة لممجموعات ويمككسوف اختبار استخداـ تـ الفرض ىذا
 :ذلؾ نتائج التالي الجدوؿ ويوضح المرتبطة،

 8 جدول
 القرائي العسر مقياس عمى والتتبعي البعدي القياسين في التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطات بين الفروق

 الداللة Zقيمة  Wقيمة  مجموع الرتب الرتب متوسط العدد القياس القبمي/ البعدي العدد األبعاد
التعرؼ عمى 
 المفردات

 الرتب السالبة 10
 الرتب الموجبة
 التساوي
 اإلجمالي

 صفر
2 
8 
10 

0.00 
1.50 

0.00 
3.00 

 
102.0 

 غير دالة 1.414-

 الرتب السالبة 10 فيـ المفردات
 الرتب الموجبة
 التساوي
 اإلجمالي

 صفر
2 
8 
10 

0.00 
1.50 

0.00 
3.00 

 غير دالة 1.414- 98.0

 الرتب السالبة 10 فيـ الجممة
 الرتب الموجبة
 التساوي
 اإلجمالي

 صفر
2 
8 
10 

0.00 
1.50 

0.00 
3.00 

 غير دالة 1.414- 97.0

 الرتب السالبة 10 قطع القراءة
 الرتب الموجبة
 التساوي
 اإلجمالي

 صفر
2 
8 
10 

0.00 
1.50 

0.00 
3.00 

99.5 
 

 غير دالة 1.414-

 الرتب السالبة 10 الدرجة الكمية
 الرتب الموجبة
 التساوي
 اإلجمالي

 صفر
4 
6 
10 

0.00 
2.50 

0.00 
10.00 

 غير دالة 1.841- 97.50

مف خالؿ نتائج الجدوؿ السابؽ يتضح عدـ وجود فروؽ       
ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات المجموعة 
التجريبية عمى مقياس العسر القرائي في القياسيف البعدي 
والتتبعي، وىذا يدؿ عمى بقاء األثر اإليجابي الذي أحدثو 

 ج البرنامج الذي تعرضت لو المجموعة التجريبية، وىذه النتائ
 .تحقؽ صحة الفرض السادس

 النتائجمناقشة  .7
أظيرت النتائج تفوؽ تمميذات المجموعة التجريبية عمى     

تمميذات المجموعة الضابطة في مستوى تجييز المعمومات 
وانخفاض العسر القرائي بعد البرنامج، وتأكدت ىذه النتيجة 

صالح بوجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية قبؿ وبعد البرنامج ل
 ؿبعده في تجييز المعمومات والعسر القرائي في الوضع االفض

لدييـ، مما يؤكد فعالية البرنامج التدريبي باستخداـ الحاسوب في 
تحسيف تجييز المعمومات والحد مف العسر القرائي لدى الطالبات 

 .ذوات العسر القرائي
كما أف أثر البرنامج اإليجابي قد أستمر خالؿ فترة       

المتابعة كما ظير مف خالؿ عدـ وجود فروؽ في تجييز 
المعمومات والعسر القرائي بيف القياسيف البعدي والتتبعي 

 .لممجموعة التجريبية
 ذه النتيجة إلى ما تضمنو برنامج التدريب ػػػة ىػػع الباحثػػػوترج     
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عمى ميارات تجييز المعمومات مف أنشطة عممية وعروض 
ا أفراد المجموعة التجريبية عمميات معرفية تفاعمية مارس خاللي

مما انعكست ايجابيا عمى تجييز المعمومات المتتالي والمتأني 
لدييـ، وأف ما أحدثو البرنامج مف تحسف في تجييز المعمومات 
قد حسف مف مستوى القراءة لدى الطالبات، فضال عف مراعا 

عمى البرنامج لمفروؽ الفردية بيف الطالبات وحرص الباحثة 
تفاعؿ جميع الطالبات ومشاركتيف في أنشطتو كافة خالؿ 
الجمسات، باإلضافة إلى التوجيو ومتابعة المتعممات بشكؿ فردي 
ومدى تقدميف خالؿ البرنامج، وتوفير فرص كافيو لمتعمـ ليف 
مف خالؿ األنشطة والمياـ التي يوفرىا البرنامج مع وضع 

 .معايير لمتقييـ والتوجيو المستمريف
كذلؾ فإف استخداـ الحاسوب في تقديـ البرنامج التدريبي      

لتجييز ومعالجات المعمومات لمتمميذات ذوت العسر القرائي زاد 
مف فعاليتو في تحقيؽ نواتج التعمـ المستيدفة لما يوفره مف 
وسائط متعددة كالصوت والصورة والحركة والمؤثرات الصوتية 

لتشويؽ مما حسف تجييز فضال عف توافر عنصر االستمتاع وا
 .المعمومات وبالتالي انخفاض العسر القرائي

كما أف استخداـ الحاسوب كاف لو االثر البالغ في رفع        
القدرة عمى القراءة لدى الطالبات وفي ىذا الصدد توصمت 

إلى فاعمية البرامج المحوسبة في تنمية Valliath  [15] دراسة 
 والتيجئة حسف القدرات القرائية،ميارات لموعي الفونولوجى، وت

 .لدى ذوي العسر القرائي
 ,Mathes [16]واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة       

Torgeson & Allr\  في فعالية استخداـ الكمبيوترية في تنمية
القدرة عمى القراءة لدى ذوي العسر القرائي مقارنة بعدـ 

 .االستخداـ
كما زاد مف فعالية تعدد وتنوع الفنيات المستخدمة فيو مف       

مناقشة وحوار ونمذجة ولعب الدور فضال عف التعزيز المادي 
والمعنوي الذي تمقتو الطالبات مف الباحثة، وكذلؾ التعزيز الذاتي 

ال سيما في تحسف مستوى القراءة  باإلنجازمف خالؿ شعورىف 
 .ؿ البرنامجلدييف وشعورىف بتحقيؽ المستيدؼ خال

كما أف تركيز البرنامج عمى تجييز المعمومات واالنشطة القرائية 
التي مف شأنيا تحسف العسر القرائي لدى الطالبات قد زاد مف 
اقباليف عميو والحماسة لو لما شعرىف مف تحسف في مستوى 
القراءة والتخمص مف مشكمة مؤرقة ليف ال سيما في الفصؿ 

 .الدراسي
أف ما تضمف البرنامج مف أنشطة القراءة مف  فضال عف       

عادة  عادة األرقاـ، وا  عادة الجمؿ، وا  خالؿ إعادة الكممات، وا 
األرقاـ بالعكس، وترتيب األوامر، وىي أنشطة قائمة عمى 
التسمسؿ والتتالي مما حسف مف التجييز المتتالي، كما أف 

تسمح باستخداـ الطالبات  ألنشطةتضمف البرنامج التدريبي 
لعمميات معرفية في نفس الوقت مثؿ أنشطة اإلغالؽ البصري، 
وترتيب الصور، والتذكر المكاني، والتصميمات اليندسية، 
والمصفوفات قد حسف مف عمميات التجييز المتأني لدييف، وىذا 
بدوره أدى إلى خفض العسر القرائي لدى الطالبات في 

 .المجموعة التجريبية
والتي  [41]وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة عمي       

توصمت إلى فاعمية التدريب عمى المعالجة المعرفية المتتابعة 
والمعالجة المعرفية المتزامنة في عالج بعض صعوبات التعمـ 

 .لدى تالميذ الصؼ الرابع
 ,Swanson & Howellوكذلؾ اتفقت مع دراسة     

اكرة العاممة وتجييز المعمومات والتي أكدت دور الذ (2001)
 في التنبؤ باألداء في ميارات القراءة لدى األطفاؿ بالصؼ الرابع 

 .االبتدائي
عمى أف تطور  .Walker et al [10] كما أكدت دراسة        

ميارات المعالجة الزمنية يحسف أداء القراءة، حيث أف أداء 
نية في األنظمة القراءة والمغة يعتمد عمى كفاءة المعالجة الزم

 .الحسية والمعرفية
كما أيدت نتائج الدراسة الحالية ما توصمت إليو دراسة       

[ مف فاعمية برنامج التعميـ العالجي 13عادؿ عبد اهلل محمد ]
في تنمية مستوى التمثيؿ المعرفي لممعمومات لدى تالميذ الصؼ 

 .السادس االبتدائي ذوى العسر القرائي
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[ والتي توصمت 14] دراسة نرميف محمود أحمدوكذلؾ        
لفاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تجييز المعمومات لتنمية مفيوـ 
الذات القرائي وتحسيف التحصيؿ األكاديمي لدى التالميذ ذوى 

 .العسر القرائي بالحمقة األولى مف مرحمة التعميـ األساسي
 توصيات. ال8

البحث الحالي، توصي  في ضوء النتائج التي توصؿ إليو     
 :الدراسة بضرورة السعي نحو تحقيؽ األمور التالية

العمؿ عمى تنمية ميارات تجييز ومعالجة المعمومات  -1
لمتالميذ ذوى العسر القرائي وجعميا عنصر اساسي في برامج 

 .التدخؿ ليـ
تفعيؿ دور البرامج الحاسوبية في عالج حاالت صعوبات  -2

 .العسر القرائيالتعمـ وخاصة حاالت 
تدريب المعمميف عمى برامج تنمية "تجييز ومعالجة  -3

المعمومات وجعميا محور اساسي ضمف دورات تنمية قدرات 
 .المعمميف المتخصصيف في صعوبات التعمـ

العمؿ عمى توفير االمكانات المادية وغرؼ المصادر  -4
لصعوبات والقاعات واألدوات الالزمة لتطبيؽ البرامج العالجية 
 .التعمـ العامة والعسر القرائي خاصة في كافة المدارس

تدريب معممي مراحؿ التعميـ المختمفة ال سيما االبتدائية  -5
عمى كيفية التعرؼ عمى حاالت العسر القرائي وكيفية التعامؿ 
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THE EFFECTIVENESS OF A COMPUTER-

USING TRAINING PROGRAM TO IMPROVE 

PROCESSING AND INFORMATION 

PROCESSING SKILLS AND ITS IMPACT ON 

DYSLEXIA FOR STUDENTS OF PRIMARY 

STAGE 

SAHAR ZIDAN ZAYAN 

Tabuk University 

ABSTRACT_ The present study aimed to build a computer-using training program and measure 

its effectiveness in develop some skills of processing and information processing and its impact on 

dyslexia for students of primary stage. The number of sample final study members have been 

formed (20) students from the fifth grade of primary learning disabled to read and those who 

suffer from deficiencies in processing and information processing skills (processing the successive 

- is carefully) from Eleven primary school for girls in Tabuk. the ages of between (9.6-11.2) year 

and IQ between (90-110), and they do not suffer from any disabilities, sensory or behavioral. The 

division of the final sample into two unequal and they (the experimental group) and consists of 10 

pupils, who underwent the program and the control group: consists of (10) students did this group 

are subject procedures therapeutic program. The results of study indicate that: There are 

significant differences between pre and post measurements for the experimental group in the - 

Information Processing and dyslexia in favor of the post measurement. There are significant 

differences between the experimental group and the control group in the - Information Processing 

and dyslexia in favor of the experimental group. There are no significant differences between the 

post and follow-up measurements. This indicates that the program has a continuous positive effect 

on improving the - Information Processing and dyslexia for children with dyslexia. 
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