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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التحقق من فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل التعليم املربمج
يف تعليم مهارات القراءة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية من ذوي �صعوبات التعلم يف مديرية
تعليم عمان الرابعة يف مدينة عمان ،وبلغ عدد �أفراد الدرا�سة ( )40طالب وطالبة )20( ،ذكر
و (� )20أنثى ،اختريوا بطريقة ق�صدية ووزعوا �إىل جمموعة جتريبة و�أخرى �ضابطة بطريقة
ع�شوائية ،املجموعة التجريبية در�ست بو�ساطة الربنامج املحو�سب ،واملجموعة ال�ضابطة
در�ست بالطريقة التقليدية ،وبلغت مدة الدرا�سة (� )6أ�سابيع ،بواقع ثالث ح�ص�ص �أ�سبوعياً،
مدة احل�صة الواحدة ( )45دقيقة ،بواقع �إجمايل ( )18ح�صة ،وقد �أعد الباحثان برنامج
الدرا�سة امل�ستند �إىل التعليم املربمج لتح�سني مهارات القراءة� ،إ�ضافة �إىل مقيا�س خا�ص
الختبار مهارات القراءة املطلوبة ،ولغايات الإجابة على فر�ضيات الدرا�سة ،اُ�ستخدم اختبار
حتليل التباين امل�شرتك الثنائي والأحادي الختبار �أثر الربنامج يف تعليم مهارات القراءة
للطلبة ذوي �صعوبات التعلم ،وقد �أظهرت النتائج ما ي�أتي:
1 .1فعالية الربنامج التدريبي يف حت�سني تعلم مهارات القراءة لدى الأطفال ذوي
�صعوبات التعلم.
2 .2وجود فروق يف مهارات القراءة لدى �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة،
ل�صالح املجموعة التجريبية تعزى للربنامج.
3 .3عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية للتفاعل بني متغريي الربنامج واجلن�س.
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Abstract:
This study aimed at identifying the effectiveness of a training program
based on programmed learning in teaching reading skills for the fourth
grade students with learning disabilities in Amman, fourth Amman teaching
governorate.
The sample of the study was selected purposively and consisted of (40)
female and male students; (20) female students and (20) male students and
divided into two groups: control and experimental. The experimental group
was taught by the computerized program and the control group was taught
by the traditional method.
The duration of the study was (6) weeks, three classes a week, each class
was (45) minutes, with a total of (18) classes. The researcher has prepared a
scale to examine reading skills. ANCOVA was used to examine the effect of
the program on the reading skills.
The results showed the following:
1. The results showed in general that the training program in this study
was effective in improving teaching the reading skills for students with
learning disabilities.
2. There were differences in the reading skills for the control and experimental
groups in favor of the experimental group due to the program.
3. There was no statistical significant effect for the interaction between the
two variables: program and sex.
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مقدمة:
يعد االهتمام بالرتبية اخلا�صة �أحد امل�ؤ�رشات على تقدم املجتمعات� ،إذ ميكن قيا�س
تقدم �أي جمتمع مبا يقدمه من خدمات لذوي االحتياجات اخلا�صة ،لتحقيق احلد الأدنى
املمكن من الكفاية ال�شخ�صية واالجتماعية والنجاح الأكادميي .وميثل ذوو �صعوبات التعلم
�إحدى الفئات اخلا�صة التي القت اهتماماً كبرياً يف ال�سنوات ال�سابقة من قبل العديد من
الباحثني ،حيث زاد االهتمام بالأطفال ذوي �صعوبات التعلم نظراً لوجود ن�سبة ال تقل عن
( )%3من الأطفال تعاين من �شكل من �أ�شكال هذه ال�صعوبات (الرو�سان ، )1996 ،وتع ّد
هذه الفئة هي الأكرث انت�شاراً حيث متثل ما ن�سبته ( )%51من جممل فئات الرتبية اخلا�صة
(القم�ش. )2011 ،
وال�صعوبات التعلمية عموماً يكتنفها الغمو�ض من حيث التعريف والأ�سباب ،وكثرياً
ما تو�صف هذه الإعاقة ب�أنها «حمرية»� ،أو «غري مرئية» ،وقدمت �أدبيات الرتبية اخلا�صة
عدداً كبرياً من امل�صطلحات املختلفة والتعريفات املقرتحة لل�صعوبات التعلمي ة (�Cart
 ،)wright, ward, 1989فقد ركز التعريف الرتبوي على منو القدرات العقلية ،وعلى مظاهر
العجز الأكادميي التي تتمثل يف العجز عن تعلم اللغة والقراءة والكتابة والتهجئة ،والتي
ال تعود ل�سبب عقلي �أو �سمعي �أو �أية �إعاقات �أخرى ،كما ركز على التباين بني التح�صيل
الأكادميي والقدرة العقلية للفرد (� ، )Bryan, Burstien, Ergul, 2004أما جمل�س الأطفال
فعرف ذوي �صعوبات التعلم ب�أنهم �أولئك الأطفال الذين يظهرون ق�صوراً يف
غري العاديني َ
واحدة �أو �أكرثمن العمليات النف�سية الأ�سا�سية التي تدخل يف فهم اللغة املنطوقة �أو املكتوبة
�أو ا�ستخدامها ،والتي تظهر على �شكل �صعوبات يف اال�ستماع� ،أو التفكري �أو القراءة �أو الكتابة
�أو التهجئة �أو الريا�ضيات (. )Hallahan, 1996
ومل�ساعدة ه�ؤالء الأطفال على تخطي امل�شكالت التي يواجهونها كان ال بد من اتخاذ
و�سمح لهم بااللتحاق باملدار�س العادية
عدد من االجراءات ،فعلى �صعيد الت�رشيعات �أن�صفوا ُ
والتعلم مع الأطفال الأ�سوياء بوجود معلمني متخ�ص�صني يف تعليم ذوي �صعوبات التعلم،
�إ�ضافة �إىل توفري التدريب العالجي املنا�سب ،لذلك اجتهد املتخ�ص�صون يف �إيجاد طرق
و�أ�ساليب تدري�س وبرامج تربوية ت�ساعد ه�ؤالء الأطفال على التعلم ( ، )Lerner, 2000وقد
قام العلماء بت�صنيف �صعوبات التعلم لت�سهيل عملية �إعداد الربامج واخلطط العالجية ،حيث
�صنفت �إىل �صعوبات تعلم منائية ،وت�شمل ا�ضطرابات االنتباه والذاكرة والتفكري والإدراك،
و�صعوبات تعلم �أكادميية وت�شمل القراءة والكتابة واحل�ساب (، )Gregg, mather, 2002
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وتعد القراءة من �أهم املهارات التي تعلَّم يف املدر�سة ،وت�ؤدي �صعوبات القراءة �إىل ف�شل
تدر�س يف املناهج املختلفة ،باعتبارها املدخل الأ�سا�سي
يف كثري من املواد الأخرى التي َّ
لتلقي املعرفة ( ، )Geary, 2004وترتكزعملية تعلم القراءة على ثالثة عنا�رص مرتابطة ال
تتم �إال بها جمتمعة ،املتعلم مبا ميتلك من م�ؤهالت نف�سية وج�سمية ،واملعلم مبا ميتلك من
خربات علمية ودرا�سية ،واملادة الدرا�سية مبا ت�شتمل عليه من �صفات ومميزات و�صالحيات
(كوافحة. )2007 ،
القراءة :تع ّد القراءة الو�سيلة الأهم التي من خاللها نتلقى املعلومات املتنوعة �سواء
كانت مطبوعة �أم �إلكرتونية ،وللقراءة اجلهرية �أهمية كربى يف تطوير وتنمية �إجادة الأداء
وفهم املعنى والتفاعل مع املقروء ،فمن خاللها نتعرف على مدى التقدم لدى الطالب،
وعلى مواطن ال�ضعف والعيوب الفردية لديه (لطفي ، )1985 ،كما تعد القراءة من �أبرز
الدعائم التي يقوم عليها بناء عملية التعلم والتعليم ،لذا كان على املربني واملعلمني �أن
يبحثوا عن الو�سيلة الفعالة يف تنمية القدرة القرائية ،وتعزيزعادات القراءة ال�صحيحة ،حيث
يحتاج الأفراد الذين يعانون من ال�ضعف القرائي �إىل برامج خا�صة لأن الربامج التقليدية
لي�ست دائما ف َّعالة معهم (McGrouther, Bhavmik, Throp, Havc, Bradford, Watson,
 ، )2006ويعرف معجم امل�صطلحات الرتبوية يف املناهج وطرق التدري�س القراءة اجلهرية
ب�أنها العملية التي ترتجم بها الرموز الكتابية �إىل �ألفاظ منطوقة و�أ�صوات م�سموعة متباينة
الداللة بح�سب ما حتمل من معنى ،فهي لذلك تعتمد على �إدراك العني للرمز وعلى التلفظ
املعربعما يدل عليه ذلك الرمز (اجلمل واللقاين ، )1996 ،كما تعرف القراءة ب�أنها عملية
عقلية انفعالية دافعية ت�شمل الرموز والر�سوم التي يتلقاها القارئ عن طريق الب�رص� ،إ�ضافة
�إىل فهم املعاين وربط اخلربة ال�سابقة باحلالية ،واال�ستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل
امل�شكالت (�شحاته. )1996 ،
التعليم املربمج :يف مطلع القرن الع�رشين برزت تكنولوجيا التعليم كابتكار تعليمي
وقوة �أ�سا�سية يف توجيه تيار التغيري ،وذلك من خالل توظيف الثورة التقنية وثورة املعلومات
خلدمة الأفراد يف تنمية قدراتهم (�أبوريا ، )2003 ،وترجع املحاوالت التطبيقية الأوىل لفكرة
�صممت �أول �آلة واُ�ستخدمت يف ت�صحيح
املاده املربجمة يف التعليم �إىل عام ( )1926عندما ِّ
االختبارات املو�ضوعية (حمدان ، )1985 ،ويع ّد التعليم املربمج �أحد التطبيقات الرتبوية
لنظرية الإ�رشاط الإجرائي ( ، )Kirk, 1987التي دعت �إىل فكرة تق�سيم املادة التعليمية �إىل
�أجزاء �صغرية ن�سبياً وترتيبها بت�سل�سل منطقي ،ثم تقدميها للمتعلم يف خطوات متتابعة
تدعى �أطراً تعليمية ،ويحتوي كل �إطار على قدر ب�سيط من املادة التعليمية ينتهي ب�س�ؤال
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يجيب عنه املتعلم ،وي�سمح له فوراً مبعرفة الإجابة ال�صحيحة لل�س�ؤال ،ف�إذا كانت �إجابته
�صحيحة ينتقل �إىل الإطار التايل ،و�إذا كانت خاطئة فيتعلم الإجابة ال�صحيحة ،ثم يتابع
قراءة باقي الأطر والإجابة عن الأ�سئلة ( ،)Kirk, 1993وتقدم الربجميات احلا�سوبية �صورة
من �صور عديدة لربامج تعليمية قد ت�ستخدم فيها و�سائل تكنولوجيا التعليم ،التي تقوم
على تقدمي املادة العلمية وعر�ضها �إما على �شكل مادة مكتوبة �أو م�سموعة �أو مرئية .ومن
خ�صائ�ص التعليم املربمج �أنه يخت�رص الوقت الالزم للتعلم ،ويعمل على ا�ستثارة الدافعية
من خالل �إتاحة الفر�صة للمتعلم الختيار املادة التعليمية التي تنا�سب قدراته و�رسعة
تعلمه واحتياجاته ،هذا �إىل جانب �أن هذا النوع من التعليم يقوم على التقومي املرحلي
الذي يقود املتعلم من �إتقان �إىل �إتقان يتنا�سب وقدراته وا�ستعداداته (عبد الهادي،)2002 ،
وهو طريقة من طرائق التعليم الذاتي يقوم على تق�سيم املادة �إىل خطوات �صغرية يتعلّمها
املتعلم كدرا�سة ذاتية ،ويح�صل على التعزيز بعد كل خطوه ل�ضمان تقدمة وجناحه (ن�شوان،
 ، )1993مما ميكن الطلبة من ت�صحيح �أخطائهم دون ال�شعور باخلجل من زمالئهم (اخلطيب،
 ، )1993ويع ّد التعليم املربمج �أحد طرائق التعليم الفردي التي ت�ؤكد الإجتاهات الرتبوية
احلديثة على �أهميته ،فهو يقوم على عر�ض املادة بطريقة �سل�سة ومت�سل�سلة مراعياً م�ستوى
الطالب وقدراته ،ويتبع كل خطوه تعزيزاً لال�ستجابة ال�صحيحة ،والتعليم املربمج يزيد
من فاعلية التعليم ،ويرفع من م�ستوى التح�صيل للمتعلمني يف الوقت الذي تقف الو�سائل
والطرق التقليدية عاجزة �أمام التزايد والتدفق املعريف �سواء للمعلم �أواملتعلم (عبد الهادي،
. )2002
وقد اهتمت الدرا�سة احلالية مبعاجلة �ضعف القراءة من خالل برنامج حمو�سب،
وبخا�صة �أن هذه امل�شكلة يعاين منها عدد غري قليل من الطلبة ذوي �صعوبات التعلم ،الذين
يحتاجون �إىل �أ�ساليب تدري�سية متجددة وجاذبة وم�شوقة ،وتعد مهارات القراءة اجلهرية
الأكرث �أهمية من بني املهارات التي تعلم يف املدار�س� ،إ�ضافة �إىل �أن القراءة اجلهرية
الناجحة هي الأ�سا�س يف التح�صيل الدرا�سي يف جماالت كثرية ،وهذا يدعو �إىل تطوير برامج
فاعلة ملعاجلة �ضعف القراءة اجلهرية ،وت�أتي الدرا�سة احلالية يف هذا ال�سياق كونها اهتمت
بقيا�س فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل التعليم املربمج يف تعليم مهارات القراءة.

مشكلة الدراسة:
الغر�ض من الدرا�سة احلالية التحقق من (فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل التعليم
املربمج يف تعليم مهارات القراءة لدى طلبة ال�صف الرابع الأ�سا�سي من ذوي �صعوبات
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التعلم)  .وتتحدد م�شكلة الدرا�سة يف الت�سا�ؤل الرئي�س الآتي:

ما فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل التعليم املربمج يف تعليم مهارات
القراءة لدى طلبة ال�صف الرابع الأ�سا�سي من ذوي �صعوبات التعلم؟
ويتفرع من الت�سا�ؤل الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
● ●ما م�ستوى التح�سن املالحظ لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم على مهارة قراءة
احلروف نتيجة ا�شرتاكهم يف الربنامج املحو�سب؟
● ●ما م�ستوى التح�سن املالحظ لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم على مهارة التعرف
�إىل �أ�شكال احلروف ،نتيجة ا�شرتاكهم يف الربنامج املحو�سب؟
● ●ما م�ستوى التح�سن املالحظ لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم على مهارة قراءة
احلروف مع احلركات ،نتيجة ا�شرتاكهم يف الربنامج املحو�سب؟
● ●ما م�ستوى التح�سن املالحظ لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم على مهارة تركيب
الكلمات من حروف ،برتتيبها نتيجة ا�شرتاكهم يف الربنامج املحو�سب؟
● ●ما م�ستوى التح�سن املالحظ لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم على مهارة تركيب
الكلمات من حروف مبعرثة ،نتيجة ا�شرتاكهم يف الربنامج املحو�سب؟
● ●ما م�ستوى التح�سن املالحظ لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم على مهارة تركيب
اجلمل من كلمات مبعرثة ،نتيجة ا�شرتاكهم يف الربنامج املحو�سب؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية للتفاعل بني الربنامج واجلن�س؟

تعريف املصطلحات:
◄◄التعليم املربمج :ويعرف ب�أنه ذلك النوع من اخلربة التعليمية التي يحل فيها
(برنامج) حمل املعلم فيقود الطالب �إىل جمموعة من ال�سلوك املعني املخطط له ،واملتابع
ب�شكل يجعل من الأكرث احتماالً �أن ي�سلك هذا الطالب يف امل�ستقبل طريقاً معيناً مرغوبا
فيه� ،أي �أن يتعلم الطالب ما ُق�صد �أن يعلمه الربنامج عند و�ضعه ( . )Smith, 2002ويعرف
طبق على �أفراد املجموعة التجريبية يف �أثناء تنفيذ
�إجرائياً ب�أنه �سل�سلة اخلطوات التي ُت َّ
الربنامج العالجي يف هذه الدرا�سة.
◄◄الربنامج التدريبي :برنامج حمو�سب با�ستخدام نظام البوربوينت ،يعتمد على
تقنية ال�صوت وال�صورة من �إعداد الباحثني ،يهدف �إىل تعليم بع�ض مهارات القراءة اجلهرية
للطالب ذوي �صعوبات التعلم.
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◄◄الطلبة ذوي �صعوبات التعلم :م�صطلح عام ي�صف جمموعة من الطلبة يف
ال�صف العادي ،يظهرون انخفا�ضا يف التح�صيل الدرا�سي عن زمالئهم العاديني ،ذكا�ؤهم
عادي �أو فوق املتو�سط ،ويظهرون �صعوبة يف بع�ض العمليات املت�صلة بالتعلم كالفهم �أو
التفكري �أو الإدراك �أو االنتباه �أو القراءة �أو الكتابة �أو التهجئه �أو النطق �أو �إجراء العمليات
احل�سابية ،وي�ستبعد من حاالت �صعوبات التعلم ذوو الإعاقات العقلية وامل�ضطربون انفعاليا
وامل�صابون ب�أمرا�ض وعيوب ال�سمع والب�رص ،وذوو الإعاقات املتعددة ،ذلك �أن �إعاقاتهم قد
تكون �سبباً مبا�رشاً لل�صعوبات التي يعانون منها ( . )Smith, 2002ويعرف هذا امل�صطلح
�إجرائياً ب�أنهم الطلبة �أفراد عينة الدرا�سة احلالية الذين ُ�شخ�صوا ر�سمياً ب�أن لديهم �صعوبات
تعليمية يف القراءة.
◄◄مهارات القراءة اجلهرية :وتعني التعرف �إىل الرموز اللغوية ،وما تدل عليه،
ونطقها نطقاً �صحيحاً ،والتعبري عن املواقف املختلفة التي متثلها الرموز املقروء ة (�Hal
 . )lahan, Kauffman, 2006وتعرف �إجرائياً ب�أنها الدرجة التي يح�صل عليها الطالب على
مقيا�س مهارات القراءة املعد لغايات هذه الدرا�سة.
◄◄غرفة امل�صادر :الغرفة املخ�ص�صة للطلبة ذوي �صعوبات التعلم يف املدر�سة
العدية ،وتعنى بتقدمي خدمات الت�شخي�ص والتدري�س الفردي وفق اخلطط الرتبوية الفردية
واخلطط التعليمية الفردية.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف حماولتها �سد جزء من النق�ص املوجود يف املكتبة
العربية واملتعلق مبو�ضوع التعليم املربمج لذوي �صعوبات التعلم وذلك من خالل:
♦ ♦�إلقاء مزيد من ال�ضوء على �أ�سلوب التعليم املربمج لتدري�س الطلبة ذوي �صعوبات
التعلم.
♦ ♦تزويد املتخ�ص�صني بربنامج تدريبي ي�ستند �إىل التعليم املربمج يف تعليم مهارات
القراءة لطلبة املرحلة الأ�سا�سية من ذوي �صعوبات التعلم.
♦ ♦ت�شجيع العاملني يف ميدان تعليم �صعوبات التعلم على ا�ستخدام �أ�ساليب جديدة
وخمتلفة عن الطرق التقليدية املتعارف عليها.

حمددات الدراسة:
تتحدد الدرا�سة احلالية يف ما ي�أتي:

♦ ♦مكان �إجرائها يف مديرية تعليم عمان الرابعة (مدر�سة املعت�صم للبنني ،،ومدر�سة
زينب بنت الر�سول الأ�سا�سية للبنات) .
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♦ ♦طُ ب ّقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام ()2010 – 2009
♦ ♦اقت�رصت العينة على الطلبة ذوي �صعوبات التعلم يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي يف
املدار�س ال�سابق ذكرها.
♦ ♦الربنامج الذي �أعده الباحثان وخ�صائ�صة ال�سيكومرتية وطريقة تنفيذه.
♦ ♦مقيا�س مهارات القراءة الذي �أعده الباحثان وخ�صائ�صه ال�سيكومرتية وطريقة
تنفيذه.

الدراسات السابقة:
�أجرى كل من بروتوباب�س �سكالومبكا�س ()protopapas & skaloumbak, 2007

درا�سة هدفت �إىل ت�شخي�ص حاالت العجز يف القراءة من خالل الفح�ص التقليدي والفح�ص
القائم على احلا�سوب� .أجريت الدرا�سة على ( )261من الطلبة ترتاوح �أعمارهم بني (– 12
� )14سنة� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن حاالت �صعوبات القراءة ت�شكل ما ن�سبته ( )%90من
التعلم واال�ستيعاب ،و�أن �صعوبة القراءة يف عملية التعلم التقليدية تتمحور حول القراءة
البطيئة وال�ضعف يف القراءة والكتابة الدقيقة ،وذلك ب�سبب نق�ص اخلرباء الذين ي�ساعدون
الطلبة الذين يعانون من �صعوبة القراءة ب�شكل جيد� ،أما يف التعليم احلديث القائم على
يقوم الأطفال الذين يعانون من �صعوبات يف القراءة ،وي�ساهم يف
ا�ستخدام احلا�سوب ف�إنه ّ
تعليم الطلبة النطق اجليد ،ويعمل على تطوير م�ستوى القراءة من ناحية التهجئة ،فالطالب
الذي يتعلم عن طريق احلا�سوب يتمكن من تهجئة الكلمات وذلك بف�ضل الربامج التعليمية
احلديثة التي يحتويها احلا�سوب ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة الرتكيز على ا�ستخدام جهاز
احلا�سوب يف املدار�س العامة على نطاق وا�سع.
كما �أجرى كيم ( )Kim, 2006درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام برنامج
حا�سوبي متطور من خالل برنامج القراءة التعاونية الإ�سرتاتيجية املحو�سبة يف حت�سني
القراءة لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم� .أجريت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )34طالباً
من ذوي �صعوبات التعلم مع �إثنني من معلمي املهارات القرائية واملهارات الفنية ،و ُد ّرب
طلبة �صعوبات التعلم على ا�ستخدام برنامج حا�سوبي متطور يت�ألف من ( )50حلقة تعليمية
منظمة ،مرتني �أ�سبوعياً وخالل فرتة زمنية متتد من (� )12–10أ�سبوعاً� .أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن هناك فروقاً كبرية يف القدرة القرائية واال�ستيعابية بني املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما �أظهرت النتائج معاناة الطلبة من
�أ�سلوب التعليم التقليدي ،لأنه ال يعمل على حت�سني م�ستوى قراءتهم ،و�أظهرت النتائج �أن
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�أغلبية الطلبة الذين خ�ضعوا للربنامج القرائي املحو�سب حت�سنت قراءتهم من حيث ال�رسعة
ونوعية القراءة املخرجة.
و�أجرى الكند ( )Elkind, 2003درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام احلا�سوب
لتح�سني مهارة ا�ستيعاب القراءة لدى الطلبة الذين يعانون من �صعوبات يف القراءة� ،أجريت
الدرا�سة على ( )28مدر�سة متو�سطة يف الواليات املتحدة الأمريكية� .أظهرت النتائج فاعلية
الربامج احلا�سوبية يف حت�سني مهارات القراءة لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم ،وذلك
العتمادها على مناذج حماكاة بني كيفية حركة ال�شفاه ونطق احلروف .و�أظهرت الدرا�سة
عال للطلبة ،وذلك الحتوائها
�أي�ضا فاعلية الربامج املحو�سبة يف احلفاظ على م�ستوى تركيز ٍ
على برامج خمتلفة ومتنوعة.
�أما فيلربت وهول وهوج�س ( ، )Filbert & Hall & Hughes, 2000ف�أجروا درا�سة
هدفت �إىل م�ساعدة طلبة ذوي �صعوبات التعلم على القراءة با�ستخدام احلا�سوب ،ا�ستخدمت
الدرا�سة �أ�سلوب املنهج التحليلي من خالل االطالع على ( )17درا�سة عن كيفية ا�ستخدام
احلا�سوب يف رفع �سوية التعليم والفهم لدى الطلبة الذين يعانون من م�شكلة �صعوبات
التعلم يف القراءة� .أظهرت النتائج فعالية دور احلا�سوب يف م�ساعدة الطلبة للتخل�ص من
امل�شكالت القرائية ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تعميم التدري�س بو�ساطة احلا�سوب للطلبة
ذوي �صعوبات التعلم.
كما �أجرى ميديرموت و ودتكنز ( )Medermoot, Wedtkens, 1983درا�سة هدفت
�إىل درا�سة فاعلية التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب مع الطلبة ذوي �صعوبات التعلم يف املرحلة
االبتدائية ،وبلغ عدد الطلبة يف هذه الدرا�سة ( ، )205ق�سموا �إىل جمموعتني �ضابطة
وجتريبية ،قي�س حت�صيلهما يف الريا�ضيات والتهجئة ،وبعد ذلك ُد ِّر�س طلبة املجموعة
التجريبية مادتي الريا�ضيات والتهجئة مب�ساعدة احلا�سوب ،بينما ُد ّر�س طلبة املجموعة
ال�ضابطة الريا�ضيات والتهجئة بالطريقة التقليدية ،وبعد مرور �سنة درا�سية �أعطي الطلبة
يف املجموعتني اختباراً بعدياً بهدف معرفة �أثر طريقة التدري�س على التح�صيل ،و�أظهرت
النتائج �أن طريقة التعليم مب�ساعدة احلا�سوب ذات �أثر فعال مقارنة بطريقة التعليم ال�صفي
التقليدية.
جمتمع الدرا�سة والعينة :ميثل جمتمع الدرا�سة الطلبة الذين يعانون من �صعوبات
التعلم يف مديرية تعليم عمان الرابعة (مدر�سة املعت�صم الأ�سا�سية للبنني ومدر�سة زينب
بنت الر�سول الأ�سا�سية للبنني) امللتحقني بغرف م�صادر التعلم� ،أما العينة فتتكون من
( )40طالباً وطالبة ،اختريوا ب�شكل ق�صدي من طلبة ال�صف الرابع الأ�سا�سي ،وامل�شخ�صني
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على �أنهم يعانون من �صعوبات تعلم بناءً على مقيا�س ت�شخي�ص املهارات الأ�سا�سية للغة
العربية ،املعد من قبل كلية الأمرية ثروت واملعتمد من قبل وزارة الرتبية والتعليم ،ووزعوا
على جمموعتني ،املجموعة التجريبية وطبق عليها الربنامج العالجي الذي �أع َّده الباحثان
لغايات هذه الدرا�سة ،واملجموعة ال�ضابطة و ُد ِّر�ست بالطريقة االعتيادية ،واجلدول ()1
يو�ضح توزيع �أفراد العينة:
الجدول ()1
توزيع أفراد العينة

ذكور

�إناث

املجموع

الطريقة /املجموعة
بو�ساطة الربنامج

10

10

20

الطريقة الإعتيادية

10

10

20

20

20

40

املجموع

منهجية البحث:
تع ّد هذه الدرا�سة من الدرا�سات �شبة التجريبية (ت�صميم املجموعات غري املتكافئة
باختبار قبلي وبعدي)  ،وفق الت�صميم الآتي:
EG 01 × 02
CG 01- 02

حيث:
( : )EGاملجموعة التجريبية : )CG( .املجموعة ال�ضابطة.
( : )01اختبار قبلي ( : )02اختباربعدي.
(×)  :املعاجلة (الربنامج)  : )-( .بدون معاجلة.

أدوات الدراسة:
�صمم الباحثان الربنامج ح�سب �أ�سلوب التعليم املربمج
♦ ♦�أوالً -الربنامج التدريبيَّ :
بو�ساطة نظام البور بوينت ،واختري املحتوى مبا يتنا�سب مع الطلبة ذوي �صعوبات التعلم،
و ُبرجمت هذه املادة على قر�ص مدمج ال�ستخدامات احلا�سوب.
و�صف الربنامج :تكون الربنامج من �أربعة �أجزاء ،احتوى كل جزء على مهارة من
املهارات املراد تعليمها للطلبة ذوي �صعوبات التعلم ،ورافق كل مهارة التغذية الراجعة
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املنا�سبة مبا�رشة ،على �شكل �صوت يبلغ الطالب ب�صحة �إجابته �أو خطئها ،وتكون الربنامج
من �أربعة �أجزاء يحتوي كل جزء على مهارة من املهارات املراد تعليمها للطلبة ذوي
�صعوبات التعلم ،كما يف ال�شكلني ( )1و ( ، )2ويرافق كل مهارة التغذية الراجعة املنا�سبة
مبا�رشة ،وذلك على �شكل �صوت يبلغ الطالب ب�صحة �إجابته �أو خطئها.

الشكل ()1
الصفحة الرئيسة النطالق البرنامج

الشكل ()2
الصفحة الرئيسة للتنقل بين الحروف
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اجلزء الأول :يحتوي هذا اجلزء على مهارتني ،مهارة معرفة �شكل احلرف ومهارة
معرفة موقع احلرف يف الكلمة ،كما يف ال�شكل ( ، )3حيث تبد�أ بعر�ض �صورة حتتوي احلرف
املطلوب ،ثم ا�سم ال�صورة ثم احلرف املطلوب بلون مغاير ،ويكون ال�صوت مرافقاً ملراحل
الظهور ،ومن ثم ينتقل الطالب �إىل التمرين الأول وفيه يطلب منه معرفة هل يوجد احلرف
املطلوب يف هذه الكلمات؟ ومن ثم ينتقل �إىل التمرين الثاين ويطلب منه حتديد مكان وقوع
احلرف يف الكلمات املعرو�ضة �أمامه كما يف ال�شكلني (. )5 -4

شكل ()3
حرف (ب)

شكل ()4
التمارين على حرف (ب)
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شكل ()5
التمارين على حرف (ب)

اجلزء الثاين :يحتوي هذا اجلزء على مهارة التعرف �إىل احلروف مع احلركات .حيث
يظهر للطالب �صورة ثم ا�سم ال�صورة ثم احلرف املطلوب مع احلركة املراد تعليمها ب�شكل
مغاير كما يف ال�شكل ( ، )6ومن ثم ينتقل الطالب �إىل التمرين الأول ،وفيه يطلب منه معرفة
احلركة من خالل كلمات تقراْ عليه كما يف ال�شكل ( ، )7ومن ثم االنتقال �إىل التمرين الثاين،
وفيه يطلب منه حتديد احلركة املنا�سبة للحرف املطلوب ،مع وجود احلركات �أمام كل كلمة
كما يف ال�شكل (. )8

الشكل ()6
حركة الفتحة مع حرف (ب)
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الشكل ()7
تمارين حرف (ب) مع الفتحة

الشكل ()8
تمارين حرف (ب) مع الفتحة

اجلزء الثالث :يحتوي هذا اجلزء على مهارة ترتيب احلروف لتكوين كلمات ،حيث
يظهر للطالب �صورة ثم ا�سم ال�صورة جمزءاً ،كما يف ال�شكل ( ، )9ثم ينتقل الطالب �إىل
التمرين الأول ،ويطلب منه ترتيب حروف ا�سم ال�صورة الظاهرة �أمامه ،ويكون ا�سم ال�صورة
ظاهراً �أي�ضا ،كما يف ال�شكل ( ، )10ومن ثم ينتقل الطالب �إىل التمرين الثاين ويطلب منه
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ترتيب حروف ا�سم ال�صورة بدون ظهور ا�سم ال�صورة �أمامه ،كما يف ال�شكل ()11

الشكل ()9
تركيب الكلمات

الشكل ()10
تمارين ترتيب الكلمات
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الشكل ()11
تمارين ترتيب الكلمات

اجلزء الرابع :يحتوي هذا اجلزء على مهارة ترتيب الكلمات لتكوين جمل ،حيث يظهر
للطالب �صورة معربة عن جملة ق�صرية تذكر للطالب وتظهر كلماتها مرتبة �أمامه ،كما يف
ال�شكل ( ، )12ثم ينتقل الطالب �إىل التمرين الأول وفيه تظهر �أمامه �صورة معربة عن جملة
ق�صرية وتظهر اجلملة �أمامه ،ويطلب منه ترتيب كلماتها املبعرثة ،كما يف ال�شكل ( ، )13ثم
ينتقل الطالب �إىل التمرين الثاين ،وفيه تظهر �صورة تعرب عن جملة ق�صرية كلماتها مبعرثة،
يطلب منه ترتيب هذه الكلمات.

الشكل ()12
تركيب الجمل
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الشكل ()13
تمارين على تركيب الجمل

�صدق الربنامج :اُ�ستخرجت داللة �صدق املحتوى للربنامج التدريبي عن طريق
ا�ستخدام �أ�سلوب التحكيم بعر�ضه على جمموعة من �أ�ساتذة اجلامعات الأردنية يف تخ�ص�ص
الرتبية اخلا�صة وعلم النف�س الرتبوي لإبداء �آرائهم حول فقرات املقيا�س ومدى ارتباطها
بالأبعاد و�سالمتها اللغوية ودرجة و�ضوح ال�صوت وال�صورة ،وبناءً على مالحظات
املحكمني “املرفقة ا�سما�ؤهم يف ملحق هذا البحث”� ،أجرى الباحثان التعديل الآتي:
حذف امل�ستوى الثالث من ترتيب اجلمل من كلمات مبعرثة (من خم�س كلمات) � ،إعادة
الت�سجيل ال�صوتي لي�صبح ب�صوت “طفل” عو�ضاً عن �صوت “را�شد”� ،إ�ضافة �إىل تغيري بع�ض
الر�سومات لت�صبح �أكرث جذباً للطفل ،ولقد �أ�شاد املحكمون مب�ستوى والربنامج متيزه ب�شكل
عام ،وبلغ معامل �صدق املحتوى (. )%90
ثبات الربنامج :ا�ستخدم الباحثان معامل االت�ساق الداخلي كرونباخ �ألفا ال�ستخراج
درجة ثبات الأبعاد املختلفة ،وقد بلغ معامل الثبات ( )80 .0ويعد هذا املعامل مقبوالً
لأغرا�ض الدرا�سة ،واجلدول ( )2يو�ضح النتيجة.
الجدول ()2
معامل ثبات أبعاد اداة الدراسة

معامل الثبات

املهارات

0.86

مهارة قراءة احلروف
148

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )1نيسان 2013

معامل الثبات

املهارات
مهارة �أ�شكال ومواقع احلروف

0.91

مهارة قراءة احلروف مع احلركات

0.84

مهارة تركيب كلمات من حروف برتتيبها

0.81

مهارة تركيب الكلمات من حروف مبعرثة.

0.85

مهارة تركيب اجلمل من كلمات مبعرثة.

0.93
0.86

الكلي

♦ ♦ثانياً -مقيا�س مهارات القراءة� :أعد الباحثان مقيا�ساً لقيا�س مهارات القراءة
وتكون املقيا�س من �أربعة �أجزاء تقي�س مبجملها املهارات
املطلوب تعليمها لأفراد العينةَّ ،
ال�ستة املطلوب تعليمها لهم.
�صدق املقيا�س :للت�أكد من �صدق املقيا�س ُعر�ض على جمموعة من املحكمني
ذوي الكفاءة واخلربة يف ميدان الرتبية اخلا�صة “امللحق” حيث طُ لب من املحكمني �إبداء
مالحظاتهم على مدى مالءمة فقرات االختبار للطلبة ذوي �صعوبات التعلم ،وال�صياغة
اللغوية للأ�سئلة ،ومدى ترابط الفقرات مع بع�ضها ،ومدى �شموليتها لكل من الأهداف
املتوخاة واملحتوى التعليمي ،وقد �أجريت التعديالت املنا�سبة على فقرات االختبار بناء
على �أراء املحكمني وتو�صياتهم.
ثبات املقيا�سُ :ح�سب ثبات املقيا�س عن طريق الإعادة ،وذلك بتطبيقة على عينة
ا�ستطالعية من الطالب غري امل�شمولني يف عينة الدرا�سة ،ثم �أعيد تطبيقه على العينة نف�سها
بعد ا�سبوعني ،ثم ا�ستخرج معامل االرتباط بني نتائج التطبيق الأول وبني التطبيق الثاين،
وقد بلغ معامل الثبات بالإعادة للمقيا�س (. )0.91

إجراءات الدراسة:
لتنفيذ هذه الدرا�سة طُ ِّبقت الإجراءات البحثية الآتية:

 خماطبة اجلهات املعنية لغايات تطبيق الدرا�سة.
 زيارة للمدار�س املختارة للتعريف بالربنامج و�أهداف الدرا�سة.
 حتديد عينة الدرا�سة وهم ( )40طالباً وطالبة والذين اختريوا ب�شكل ق�صدي.من
وامل�شخ�صني على �أنهم يعانون من
ال�صف الرابع الأ�سا�سي ممن يدر�سون يف غرفة امل�صادر،
َّ
�صعوبات يف التعلم ح�سب مقيا�س ت�شخي�ص املهارات الأ�سا�سية للغة العربية ،واملعد من
قبل كلية الأمرية ثروت ،واملعتمد من قبل وزارة الرتبية والتعليم.
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 قام �أحد الباحثني -كونه معلم غرفة م�صادر -بتدريب معلمة على كيفية تطبيق
الربنامج وكيفية ا�ستخدام مقيا�س مهارات القراءة املعد من قبل الباحثني و�أ�سالب التعزيز
امل�ساعدة على حت�سني نتائج الربنامج.
 �إجراء اختبار قبلي لقيا�س مهارات القراءة املطلوبة.
 تطبيق الربنامج التدريبي.
 �إجراء اختبار بعدي لقيا�س مهارات القراءة املطلوبة.
  حتليل البيانات وا�ستخال�ص النتائج.

نتائج الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل التعليم املربمج
يف تعليم مهارات القراءة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية من ذوي �صعوبات التعلم ،والتعرف
�إىل مدى اختالف �أثر الربنامج يف تعليم مهارات القراءة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية من
ذوي �صعوبات التعلم تبعاً ملتغري اجلن�س من خالل املعاجلة الإح�صائية والتحليلية.وفيما
ي�أتي عر�ض لنتائج الدرا�سة:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية وبني متو�سط درجات
املجموعة ال�ضابطة يف تعلم مهارات القراءة ،تعزى للربنامج».
1 .1النتائج التي تتعلق يف املجال الأول وهو مهارة قراءة احلروف ،فقد ا�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية واخلط�أ املعياري للإجابة عن هذه الفر�ضية.واجلدول ( )3يبني ذلك:
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري ألداء أفراد المجموعتين
الضابطة والتجريبية فيما يتعلق بمهارة

املتو�سط احل�سابي

اخلط�أ املعياري

املجموعة
التجريبية

24.300

1.848

ال�ضابطة

14.800

1.848

يتبني من اجلدول ( )3وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات �أفراد املجموعة التجريبية على
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مهارة قراءة احلروف (. )24.3يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات �أفراد املجموعة
ال�ضابطة يف مهارة قراءة احلروف (. )14.8والختبار داللة الفروق الإح�صائية ا�ستخدم
حتليل التباين امل�شرتك.واجلدول رقم ( )4يبني ذلك:
الجدول ()4
نتائج اختبار تحليل التباين المشترك الثنائي ( )ANCOVAالختبار أثر البرنامج في تعليم مهارة قراءة
الحروف لدى طلبة المرحلة األساسية من ذوي صعوبات التعلم لدى المجموعة التجريبية والضابطة.

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

«ف»

م�ستوى الداللة

امل�صدر
قبلي

13.225

1

13.225

0.284

0.597

املجموعة*

902.500

1

902.500

13.214

0.001

اخلط�أ

2595.400

38

68.300

3511.125

40

984.025

الكلي

يالحظ من اجلدول ( )4وجود فروق يف تعليم مهارة قراءة احلروف تعزى للربنامج،
هذه الفروق كانت ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية ،حيث بلغت قيمة ف ( ، )13.214وهي
دالة عند م�ستوى الداللة (. )0.001
2 .2النتائج التي تتعلق يف املجال الثاين وهو مهارة �أ�شكال ومواقع احلروف ،اُ�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية واخلط�أ املعياري للإجابة عن هذه الفر�ضية.واجلدول ( )5يبني ذلك:
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري ألداء أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية
فيما يتعلق بمهارة أشكال ومواقع الحروف.

املتو�سط احل�سابي

اخلط�أ املعياري

املجموعة
التجريبية

64.650

5.491

ال�ضابطة

41.000

5.491

يتبني من اجلدول ( )5وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات �أفراد املجموعة التجريبية يف
مهارة �أ�شكال ومواقع احلروف (. )64.65يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات �أفراد
املجموعة ال�ضابطة يف مهارة �أ�شكال ومواقع احلروف (. )41.00والختبار داللة الفروق
الإح�صائية اُ�ستخدم حتليل التباين امل�شرتك.واجلدول ( )6يبني ذلك:
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الجدول ()6
نتائج اختبار تحليل التباين المشترك األحادي ( )ANCOVAالختبار أثر البرنامج
على مهارة أشكال ومواقع الحروف.

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

«ف»

م�ستوى الداللة

امل�صدر
قبلي

2706.025

1

2706.025

3.122

0.085

املجموعة*

5593.225

1

5593.225

9.275

0.004

اخلط�أ

22916.550

38

603.067

31215.8

40

8902.317

الكلي

يالحظ من اجلدول (� )6أن هناك فروقاً فيما يتعلق مبهارة �أ�شكال ومواقع احلروف،
تعزى للربنامج ،هذه الفروق كانت ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية ،حيث بلغت قيمة ف
( )9.275هي دالة عند م�ستوى الداللة (. )0.004
3 .3النتائج التي تتعلق يف املجال الثالث وهو مهارة قراءة احلروف مع احلركات،
اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واخلط�أ املعياري للإجابة عن هذه الفر�ضية.واجلدول ()7
يبني ذلك:
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري ألداء أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية
فيما يتعلق بمهارة قراءة الحروف مع الحركات.

املتو�سط احل�سابي

اخلط�أ املعياري

املجموعة
التجريبية

69.300

5.405

ال�ضابطة

28.450

5.405

يتبني من اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات �أفراد املجموعة التجريبية على
مهارة قراءة احلروف مع احلركات (. )69.30يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات
�أفراد املجموعة ال�ضابطة على املهارة نف�سها ( )28.45مما ي�شري �إىل وجود فروق بني
املجموعتني.والختبار داللة الفروق الإح�صائية اُ�ستخدم حتليل التباين امل�شرتك.واجلدول
( )8يبني ذلك:
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الجدول ()8
نتائج اختبار تحليل التباين المشترك األحادي ( )ANCOVAالختبار أثر البرنامج
على مهارة قراءة الحروف مع الحركات.

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

«ف»

م�ستوى الداللة

امل�صدر

168.100

1

168.100

0.165

0.686

املجموعة*

16687.225

1

16687.225

28.560

0.000

اخلطا

22203.150

38

584.293

39058.48

40

17439.62

قبلي

الكلي

يالحظ من اجلدول (� )8أن هنالك �أثراً يعزى للربنامج ،فيما يتعلق مبهارة قراءة
احلروف مع احلركات ،ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية.فقد بلغت قيمة ف ( )28.56وهي
دالة عند م�ستوى الداللة (. )0.00
4 .4النتائج التي تتعلق يف املجال الرابع وهو مهارة تركيب كلمات من حروف
برتتيبها ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واخلط�أ املعياري للإجابة عن هذه الفر�ضية.
واجلدول ( )9يبني ذلك:
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري ألداء أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية
فيما يتعلق بمهارة تركيب كلمات من حروف بترتيبها.

املتو�سط احل�سابي

اخلط�أ املعياري

املجموعة
التجريبية

11.700

1.058

ال�ضابطة

3.650

1.058

يتبني من اجلدول ( )9وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات �أفراد املجموعة التجريبية على
مهارة تركيب كلمات من حروف برتتيبها (. )11.70يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي
لدرجات �أفراد املجموعة ال�ضابطة يف مهارة تركيب كلمات من حروف برتتيبها ()3.65
.والختبار داللة الفروق الإح�صائية ا�ستخدم حتليل التباين امل�شرتك ،واجلدول ( )10يو�ضح
ذلك:
153

أ .منذر سعود العلوان
د .سهير ممدوح التل

فاعلية برنامج تدريبي يستند إلى التعليم املبرمج في تعليم
مهارات القراءة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم

الجدول ()10
نتائج اختبار تحليل التباين المشترك األحادي ( )ANCOVAالختبار أثر البرنامج
على بمهارة تركيب كلمات من حروف بترتيبها

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

«ف»

م�ستوى الداللة

امل�صدر

0.400

1

0.400

0.016

0.900

املجموعة*

648.025

1

648.025

28.945

0.000

اخلطا

850.750

38

22.388

1499.175

40

670.813

قبلي

الكلي

يالحظ من اجلدول رقم (� )10أن هنالك �أثراً يعزى للربنامج ،فيما يتعلق يف مبهارة
تركيب كلمات من حروف ،ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية ،فقد بلغت قيمة ف ()28.945
 ،وهي دالة عند م�ستوى الداللة (. )0.00
5 .5النتائج التي تتعلق املجال اخلام�س ،وهو مهارة تركيب الكلمات من حروف
مبعرثة ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واخلط�أ املعياري للإجابة عن هذه الفر�ضية.
واجلدول ( )11يبني ذلك:
الجدول ()11
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري ألداء أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية
فيما يتعلق بمهارة تركيب الكلمات من حروف مبعثرة.

املتغري
املجموعة

املتو�سط احل�سابي

اخلط�أ املعياري

التجريبية

4.400

0.426

ال�ضابطة

1.450

0.426

يتبني من اجلدول ( )11وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات �أفراد املجموعة التجريبية يف
مهارة تركيب الكلمات من حروف مبعرثة (. )4.40يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات
�أفراد املجموعة ال�ضابطة يف مهارة تركيب الكلمات من حروف مبعرثة (. )1.450والختبار
داللة الفروق الإح�صائية ا�ستخدم حتليل التباين امل�شرتك ،واجلدول ( )12يبني ذلك:
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الجدول ()12
نتائج اختبار تحليل التباين المشترك األحادي ( )ANCOVAالختبار أثر البرنامج
على مهارة تركيب الكلمات من حروف مبعثرة

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

«ف»

م�ستوى الداللة

امل�صدر
قبلي

4.900

1

4.900

1.426

0.240

املجموعة*

87.025

1

87.025

24.007

0.000

اخلطا

137.750

38

3.625

229.675

40

95.55

الكلي

يالحظ من اجلدول رقم (� )13أن هناك �أثراً يعزى للربنامج ،فيما يتعلق يف مهارة
تركيب الكلمات من حروف مبعرثة ،ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية ،فقد بلغت قيمة ف
( ، )24.007وهي دالة عند م�ستوى الداللة (.)0.00
6 .6النتائج التي تتعلق باملجال ال�ساد�س ،وهو مهارة تركيب اجلمل من كلمات مبعرثة،
وللإجابة عن هذه الفر�ضية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واخلط�أ املعياري.واجلدول
( )13يبني ذلك:
الجدول ()13
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري ألداء أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية
فيما يتعلق بمهارة تركيب الجمل من كلمات مبعثرة.

املتغري
املجموعة

املتو�سط احل�سابي

اخلط�أ املعياري

التجريبية

4.900

0.528

ال�ضابطة

0.900

0.528

يتبني من اجلدول ( )12وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات �أفراد املجموعة التجريبية يف
مهارة تركيب اجلمل من كلمات مبعرثة (. )4.900يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات
�أفراد املجموعة ال�ضابطة يف مهارة تركيب اجلمل من كلمات مبعرثة (. )0.900والختبار
داللة الفروق الإح�صائية ا�ستخدم حتليل التباين امل�شرتك.
155

أ .منذر سعود العلوان
د .سهير ممدوح التل

فاعلية برنامج تدريبي يستند إلى التعليم املبرمج في تعليم
مهارات القراءة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم

الجدول ()14
نتائج اختبار تحليل التباين المشترك األحادي ( )ANCOVAالختبار أثر البرنامج
على مهارة تركيب الجمل من كلمات مبعثرة.

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

«ف»

م�ستوى الداللة

امل�صدر

0.025

1

0.025

0.010

921.

املجموعة*

160.000

1

160.000

28.733

0.000

اخلطا

211.600

38

5.568

371.625

40

165.593

قبلي

الكلي

يالحظ من اجلدول رقم (� )14أن هنالك �أثراً يعزى للربنامج ،فيما يتعلق يف مهارة
تركيب اجلمل من حروف مبعرثة ،ل�صالح املجموعة التجريبية.فقد بلغت قيمة ف ()28.733
وهي دالة عند م�ستوى الداللة (. )0.00
◄◄ثانيا -النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية ون�صها «ال توجد فروق ذات دالله
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α≥0.05للتفاعل بني الربنامج واجلن�س».
الجدول ()15
نتائج تحليل التباين المصاحب (التغاير)  ANCOVAللكشف عن التفاعل بين البرنامج
وتغير الجنس في درجات تعليم مهارات القراءة

جمموعة املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

ف

الداللة

م�صدر التباين

12.100

1

12.100

0.259

0.614

املجموعة

79210.000

1

79210.000

23.153

0.000

اجلن�س

1537.600

1

1537.600

0.449

0.507

التفاعل بني املجموعة واجلن�س

6604.900

1

6604.900

1.931

0.173

123163.000

36

3421.194

210527.6

40

90785.79

االختبار القبلي

اخلط�أ
الكلي

يتبني من اجلدول ( )15ما ي�أتي:
 وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05ملتغري املجموعة كما
يعرب عنه الفرق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف تعليم مهارات القراءة ل�صالح
املجموعة التجريبية.
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عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س يف القيا�س البعدي.
عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية للتفاعل بني متغريي املجموعة واجلن�س.

مناقشة النتائج:
حاولت الدرا�سة احلالية التحقق من فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل التعليم املربمج
يف تعليم مهارات القراءة لدى طلبة ال�صف الرابع الأ�سا�سي من ذوي �صعوبات التعلم.ولقد
ناق�ش الباحثان نتائج الدرا�سة احلالية من خالل مقارنتها مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة
�آخذين بعني الإعتبار �أن هنالك عدداً من الدرا�سات ذات �صلة مبا�رشة ،و�أخرى �أقل �صلة
مبو�ضوع الدرا�سة احلالية ،لذلك ارت�أى الباحثان الرتكيز يف املناق�شة على الدرا�سات ذات
ال�صلة.

مناق�شة نتائج الفر�ضية الأوىل املنبثقة عن ال�س�ؤال الرئي�س واملت�ضمن للمهارات
الآتية:
1 .1مهارة قراءة احلروف� :أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هنالك �أثراً للربنامج فيما يتعلق

يف تعليم مهارة قراءة احلروف ،تعزى للربنامج لدى الأفراد الذين تعر�ضوا للربنامج.فقد
بلغت قيمة ف ( )13.214وهي دالة عند م�ستوى الداللة ( ، )0.001حيث �إن �أفراد املجموعة
التجريبية كانت �أكرث تعلماً من �أفراد املجموعة ال�ضابطة.
2 .2مهارة �أ�شكال ومواقع احلروف� :أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك �أثراً للربنامج فيما
يتعلق مبهارة تعلم �أ�شكال ومواقع احلروف ،تعزى للربنامج لدى الأفراد الذين تعر�ضوا
للربنامج.فقد بلغت قيمة ف ( )9.275وهي دالة عند م�ستوى الداللة ( ، )0.004حيث �إن
�أفراد املجموعة التجريبية كانت �أكرث تعلماً من �أفراد املجموعة ال�ضابطة.
3 .3مهارة قراءة احلروف مع احلركات� :أظهرت الدرا�سة �أن هناك �أثراً للربنامج فيما
يتعلق مبهارة قراءة احلروف مع احلركات ،تعزى للربنامج لدى الأفراد الذين تعر�ضوا
للربنامج.فقد بلغت قيمة ف ( )28.56وهي دالة عند م�ستوى الداللة ( ، )0.00حيث �إن
�أفراد املجموعة التجريبية كانت �أكرث تعلماً من �أفراد املجموعة ال�ضابطة.
4 .4مهارة تركيب كلمات من حروف برتتيبها� :أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك �أثراً
للربنامج فيما يتعلق مبهارة تركيب كلمات من حروف برتتيبها ،تعزى للربنامج لدى
الأفراد الذين تعر�ضوا للربنامج.فقد بلغت قيمة ف ( )28.945وهي دالة عند م�ستوى
الداللة ( ، )0.00حيث �إن �أفراد املجموعة التجريبية كانت �أكرث تعلماً من �أفراد املجموعة
ال�ضابطة.
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5 .5مهارة تركيب الكلمات من حروف مبعرثة� :أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك �أثر ًا
للربنامج فيما يتعلق مبهارة تركيب الكلمات من حروف مبعرثة ،تعزى للربنامج لدى
الأفراد الذين تعر�ضوا للربنامج.فقد بلغت قيمة ف ( )24.007وهي دالة عند م�ستوى
الداللة ( ، )0.00حيث �إن �أفراد املجموعة التجريبية كانت �أكرث تعلماً من �أفراد املجموعة
ال�ضابطة.
6 .6مهارة تركيب اجلمل من كلمات مبعرثة� :أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك �أثراً
للربنامج فيما يتعلق مبهارة تركيب اجلمل من حروف مبعرثة ،تعزى للربنامج لدى الأفراد
الذين تعر�ضوا للربنامج.فقد بلغت قيمة ف ( )28.733وهي دالة عند م�ستوى الداللة ()0.00
 ،حيث �إن �أفراد املجموعة التجريبية كانت �أكرث تعلماً من �أفراد املجموعة ال�ضابطة.
وميكن تف�سري ما �سبق ب�أن الأفراد ذوي �صعوبات التعلم يت�سمون بخ�صائ�ص �أكادميية،
الت�شابه فيها �أو�سع و�أ�شمل من االختالف ،وبالآتي ف�إن ت�أثري مثل هذه الربامج على الأداء
الأكادميي للعينات التي �شملتها الدرا�سات الغربية ،ميكن �أن يكون له الت�أثري نف�سه على
عينات من الأفراد ذوي �صعوبات التعلم رغم اختالف املناطق اجلغرافية �أو العرق ،فال
يوجد هوية ثقافية للإعاقة مهما كانت مبا يف ذلك �صعوبات التعلم.كما ميكن تف�سري
النتائج ال�سابقة ب�أن الأفراد ذوي �صعوبات التعلم م�شكلتهم الرئي�سية لي�ست يف تدين القدرة
العقلية ،بل يف طريقة ا�ستجابتهم للمعاجلة ،لذلك وظَّ ف الباحثان التكنولوجيا والتقنية
العلمية احلديثة يف ت�سخري املثريات الب�رصية وال�سمعية و�إ�ضفاء عنا�رص اللون واحلركة
وال�صوت ،جلذب انتباه �أفراد العينة الذين يعانون �أ�صالً من م�شكلة عدم القدرة على الرتكيز
واالنتباه ك�أحد خ�صائ�ص �صعوبات التعلم�.إ�ضافة �إىل ما �سبق ميكن تف�سري النتائج ال�سابقة
ب�أن �إجراءات التطبيق التي جل�أ اليها الباحثان -مب�ساعدة املعلمة -يف تنفيذ الربنامج،
متيزت برتكيزها على التعزيز ب�أ�شكاله كافة( :اللفظي واملادي واملعنوي)  ،مما رفع من
دافعية الطلبة و�ساهم يف املحافظة على الرغبة يف التعلم والتوا�صل مع املعلم واملعلمة
والربنامج.كما ميكن تف�سري النتائج ال�سابقة ب�أن اخل�صائ�ص النمائية لأعمار �أفراد العينة
تت�سق وتن�سجم مع مكونات الربنامج الأقرب �إىل (�أفالم ال�صور املتحركة)  ،بحيث �أ�صبحت
احل�صة التدريبية فر�صة حقيقية لال�ستمتاع واللعب والرتفيه ،وهذا مبجمله �أثر على فعاليته
ب�صورة �إيجابية.ولقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج جميع الدرا�سات ذات ال�صلة والتي �سبق
عر�ضها ،وهي درا�سة بروتوباب�س �سكالومبكا�س ()protopapas & skaloumbakas, 2007
التي �أ�شارت نتائجها �إىل تطور م�ستوى القراءة من ناحية التهجئه.كما اتفقت مع درا�سة
كيم و�آخرون ( )Kim & et al, 2006والتي �أ�شارت نتائجها �إىل حت�سن يف �رسعة ونوعية
القراءة.وكذلك اتفقت مع درا�سة الكند ( )Elkind, 2003التي �أ�شارت نتائجها �إىل حت�سن
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مهارات القراءة لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم ،وكذلك فاعلية الربنامج يف املحافظة
على ارتفاع م�ستوى تركيز الطلبة.كما اتفقت مع درا�سة فيلربت وهول وهوج�س (Filbert
 )& Hall & Hughes, 2000التي �أ�شارت نتائجها �إىل فعالية احلا�سوب يف م�ساعدة الطلبة
ذوي �صعوبات التعلم يف التخل�ص من نقاط ال�ضعف يف القراءة.كما اتفقت مع درا�سة
ميديرموت ووتكنز ( )medermoot, wedtkens, 1983التي �أ�شارت نتائجها �إىل فعالية
التدري�س بو�ساطة احلا�سوب مقارنة بطريقة التدري�س االعتيادية بالن�سبة للطلبة ذوي
�صعوبات التعلم.واتفقت مع درا�سة جونز ونورج�سن ( )Jones & Torgesen,1985التي
ا�شارت نتائجها �إىل زيادة �رسعة الطلبة ذوي �صعوبات التعلم يف قراءة الكلمات والأحرف
با�ستخدام احلا�سوب.
�أما بالن�سبة للفر�ضية الثانية( :ال توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ) (α ≤ 0.05للتفاعل بني الربنامج واجلن�س) فقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم
وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية للتفاعل بني متغريي املجموعة واجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف
 ، ) )1.931وهي غري دالة عند م�ستوى الداللة (. )0.173مل تتفق �أو تختلف هذه النتيجة
مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،لأنه مل يتم تناول متغري التفاعل بني الربنامج واجلن�س يف
الدرا�سات التي �سبق عر�ضها يف هذه الدرا�سة ،وارت�أى الباحثان �إ�ضافة هذا املتغري للتعرف
�إىل �أثر التفاعل بني الربنامج واجلن�س يف عملية تعلم القراءة.
وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن الأدب املتعلق باملو�ضوع �أ�شار �إىل وجود فروق بني
اجلن�سني فيما يتعلق بن�سبة االنت�شار التي ت�صل �إىل ( )3 :1ل�صالح الإناث ،يف حني مل يتطرق
�إىل وجود فروق بني اجلن�سني فيما يتعلق باخل�صائ�ص التعليمية �أواملعرفية وهذا يت�سق مع
النتيجة احلالية.وي�ؤكد على �أنه ال (هوية جن�سية) للأفراد ذوي �صعوبات التعلم ،ف�ضعف
الرتكيز وعدم االنتباه ،وعدم تدين القدرة العقلية وغريها من اخل�صائ�ص ،ال متيز بني ذكر
و�أنثى.وهذا يعني �أن تفاعل �أفراد العينة ذكوراً و�إناثاً ،كان مت�شابهاً مع عنا�رص الربنامج،
بدليل ما �أ�شارت �إليه النتائج من عدم وجود �أي فروق تعزى �إىل التفاعل بني الربنامج
واجلن�س.
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