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مستخمص البحث:
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى فعالية برنامج قائم عمى العالج بالواقع في

خفض اضطراب الدسمكسيا لدى عينة من أطفال المستوى الثاني لمروضة قبل سن اإللزام
المدرسي بمدرسة السالم االبتدائية بمدينة موط بمحافظة الوادي الجديد .وتكونت عينة

الدراسة من (  )8أطفال تراوحت أعمارىم الزمنية ما بين (  )6-5عام ،وتراوحت نسبة الذكاء
ما بين (  )110-97عمى مقياس ستانفورد-بينيو لمذكاء الصورة الخامسة إعداد وتقنين محمد
طو ،وعبد الموجود عبد السميع واشراف محمود السيد أبو النيل (  )2011وتطبيق (آية عز

الدين محمود) األخصائية النفسية بمركز يرعاني بالوادي الجديد ،وتم تطبيق مقياس ميارات
االستعداد لمقراءة المصور إعداد الباحثة ،وبرنامج قائم عمى العالج بالواقع إعداد الباحثة،

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا يوجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى

داللة( )0.05بين متوسطات الرتب لدرجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبمي
والبعدي لمقياس ميارات االستعداد لمقراءة لصالح القياس البعدي ،ولم توجد فروق دالة

إحصائياً بين متوسطات الرتب لدرجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي
لمقياس ميارات االستعداد لمقراءة.

الكممات المفتاحية :العالج الواقعي ,الدسمكسيا
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The Use of Reality-Therapy
In Reducing Dyslexia among
Kindergarten child
Abstract
The present study aimed at identifying the effectiveness of a
reality therapy based program in reducing dyslexia disorder of a
sample of KG children level two who were before obligation age, at
El Salam primary school, Mut city, New Valley Governorate. The
sample of the study consisted of (8) children aged between 5-6 years,
and the IQ test result ranged from (97-110) on the Stanford-Binet
Scale of Intelligence, the fifth edition, was prepared and administered
by Mohamed Taha, Abdel Mawgod Abdel Samie, supervised by
Mahmoud El-Sayed Abo-Elnel (2011) and applied by Aya Ezz Eddin
Mahmoud (a psychologist in a care center in the new valley). The
photographed scale was applied to measure the readiness to read
(prepared by the researcher). The study also used a reality therapy
based program prepared by the researcher. The study findings
revealed many results; the most important ones were: there were
statistically significant differences (0.05) between the average grade
scores of the experimental group members in the prior and post
measurements of the reading readiness favoring the post testing.
There were no statistically significant differences between the average
grade scores of the experimental group members in the post and
follow-up measurements of the reading readiness skills scale.
Key words: Realistic treatment, Dyslexia
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مقدمة البحث:
تعد مرحمة رياض األطفال من أىم المراحل التعميمية وأخصبيا ،وتمثل مكانة تربوية

ميمة لتييئة الطفل لباقي المراحل ،فيي األساس الذي تبني عميو جميع المراحل التعميمية،

وىي الجسر الذي يعبر عميو الطفل من عالمو المحدود في بيتو إلى جو المدرسة االبتدائية
بما فييا من موضوعات دراسية وبرامج وعالقات اجتماعية.

وتييئة الطفل لمقراءة في وقت مبكر دون إكراه أو مبالغة ،تعتبر خطوة أولى أكثر
أىمية بكثير من تعميمو القراءة الفعمية نفسيا ،فالطفل يتقبل مفاىيم االستعداد لمقراءة من

سماع المغة وأغاني الحضانة ،ويدرك أن الكتب والمجالت والجرائد صفحات ال بد من

تقميبيا برفق لكن يمكنو بنفسو رفع الكتاب وفتحو واالستمتاع بالنظر في صوره ،والسماع إلى

المغة الشفيية المصاحبة لمغة المكتوبة ،تمك البيئة الثقافية الثرية المسمية في العائمة تعاون

عمى ظيور سموكيات القراءة نحو الطفل ،ومرحمة رياض األطفال يتم النظر إلييا عمى أنيا
فترة ميمة في حياة الطفل ألنيا تيدف إلى تنمية ميارات االبتكار واإلبداع لديو من خالل

المعب ،وتساعده عمى تنمية استعداده لمقراءة والكتابة بصورة طبيعية ،ففي تمك المرحمة

يستطيع معظم األطفال أن يتعرفوا ويكتبوا بعض حروف اليجاء ويتذكروىا وينتجوا قد اًر من
المفردات المنطوقة ،ويفيموا ويتذكروا قصص وجمل (نصرة جمجل.)63 ،2009 ،

ولذا فإن جذور مشكمة عسر القراءة مستقرة ،وىذا ألن طائفة ىائمة من األطفال
يدخمون المدرسة وليس لدييم استعداد لمقراءة ،وىم الذين يطمب منيم تعمم القراءة دون تمييد
موائم(لطيفة كندري.)97 ،2004 ،
وتشكل الدسمكسيا أحد المحاور األساسية الميمة لصعوبات التعمم األكاديمية ،إن لم
تكن المحور األىم واألساسي فييا ،حيث يرى العديد من الباحثين أن (الدسمكسيا) تمثل

السبب الرئيسي في الفشل المدرسي ،فتؤثر عمى صورة الذات لدى الطفل وشعوره بالكفاءة
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الذاتية ،وتقوده إلى العديد من أنماط السموك الغير توافقي ،والقمق ،واالفتقار إلى الدافعية،
وانحسار احترام الذات ،واحترام اآلخرين ليا( .زينب أحمد.)4 ،2010 ،
لذا أصبح طريق العالج الواقعي ألطفال اضطراب الدسمكسيا ىو الطريق البناء
لمتعرف عمى نقاط القوة لدييم ،وتغيير سموكيم حيث تسيم فنيات العالج بالواقع في جعل

الطفل الدسمكسي أكثر قدرة عمى االنغماس في حياة تمنحو التقدير الذاتي ،وتشعره أنو قادر
عمى النجاح من خالل تفاعمو مع األخريين ،مما قد يسيم في خفض حدة اضطراب
الدسمكسيا لديو ،بشرط أن يرى الطفل الدسمكسي أن العالج شخص قاد اًر و شغوفاً عمى
مساعدتو بواسطة اختيار بدائل سموكية أفضل من خالل فنيات العالج بالواقع.

(محمد

إبراىيم0)200 ،2013 ،
ويشير جالسر إلى أن العالج الواقعي يعتبر أحد ركائز المدرسة اإلنسانية في
العالج النفسي ،حيث أنو يعطي أىمية كبيرة لقدرة اإلنسان عمى تحديد مصيره واالختيار بين
البدائل وفقاً لما يممكو من قدرات ذاتية ،ويعتبر العالج الواقعي امتداداً لمجموعة من
األساليب العالجية تيتم بالعالم الظاىر ألصحاب المشكالت

0)131

(0محمد حسن،2010 ،

ومن المؤكد أن العالج بالواقع عممية تعميم وتعمم ،من اىم محاورىا إشباع الحاجات

في العالم الواقعي ،ومساعدة المريض حتى يستجيب بنجاح لمطالب العالم الواقعي الذي
يعيش فيو(0حامد زىران0)377 ،2005 ،
ومن ثم يمكن االعتماد عمى نظرية العالج بالواقع إلعداد برنامج لمعاونة اآلباء
واألميات والمعممين واألخصائيين والمستشارين النفسيين لتعديل سموك األطفال الدسمكسيين

ومعالجة األثار السمبية لسموكياتيم.

مشكمة البحث:
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لعؿ مف أىـ العوامؿ التي تؤدي دو ارً في تشكيؿ مشكمة البحث ىي اإلحساس

بالمشكمة ،ومف األمور التي أسيمت في الشعور بمشكمة البحث ما يمي:

ما أشارت إليو الدراسات السابقة أن اضطراب الدسمكسيا حظي باىتمام كبير من
قبل الباحثين في مجال التربية الخاصة نظ اًر لوجود خصائص أساسية تميز ذوي ىذا

االضطراب ،ومنيا دراسة (إبراىيـ أبو نياف )2007 ،التي أظيرت أن ىناك خمالً في
ٍ
أيضا إلى أن الخمل الوظيفي
النشاط الدماغي عند األطفال المصابين بعسر القراءة ،وأشار
قد يصيب بعض أجزاء الدماغ األيسر والتي تعتبر مسؤولة فسيولوجياً عن عممية تحميل المغة

واإلشارات العصبية البصرية.

كما أوصت دراسة ( قيرواني زىية )2009 ،إلى الكشف المبكر والتدخل في الوقت

المناسب بيدف تشخيص اضطراب القدرة السيميولوجية والقدرة الفونولوجية في سن

5-3

سنوات أى قبل الدخول المدرسي ،ذلك لتحقيق تعمم ناجح بالنسبة لمتالميذ ،واجراء دراسات

تتبعيو لتطور كل من القدرة الفونولوجية والقدرة السيميولوجية عبر المراحل العمرية المختمفة

لدراسة أوسع حول العالقة بينيما.
واتفقت دراسة (إبراىيـ أبونياف )2007 ،مع دراسة (سامية شويعؿ )2012 ،التي
أوضحت نتائجيا أن عسر القراءة ذي أصل عصبي يتمثل في غياب النمط النموذجي في
المعالجة المغوية والذي يتجمى في الال توافق الوظيفي بين نصفي المخ بالنسبة لمغة.

بينما أوصت دراسة (السيد سممياف )2013 ،إلى عقد دورات تدريبية لمعممات

أطفال الروضة لتدريبيم عمى الكشف الفونولوجي المبكر لدى أطفال الروضة المعرضين

لخطر الدسمكسيا في المستقبل ،ويجب عمى معممات الروضة المبادرة في حضور الدورات
التدريبية المرتبطة بكيفية الكشف المبكر لموعي الفونولوجي لما ذلك من مردود إيجابي عمى
أطفال الروضة ،ويجب عمى أولياء األمور حضور الندوات العممية التي تعد خصيصا ليم
والتي تكون بمثابة ورش عمل لتدريبيم عمى الكشف المبكر لموعي الفونولوجي ألبنائيم،

ويجب عمى الباحثين وأساتذة الجامعات اعتبار موضوع الكشف الفونولوجي المبكر مادة

خصبة لمبحث العممي لدى أطفال الروضة المعرضين لخطر الدسمكسيا في المستقبل.
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وأوصت دراسة (مروة عبداهلل )2016 ،إلى تفعيل دور أخصائي النطق والتخاطب

داخل المدرسة ،لضرورة االكتشاف المبكر لحاالت النطق غير الصحيح لمحروف والكممات

وعالجيا ،وضرورة تصويب أخطاء التالميذ في القراءة والكتابة أول بأول حتى ال تتراكم ىذه

األخطاء ويصعب عالجيا بعد ذلك.

ومن خالل االطالع عمى الدراسات السابقة تبين أن اطفال الذين لدييم الدسمكسيا،
وييممون بدون عالج يؤدي ذلك إلى الشعور بالخجل ،وانخفاض تقدير الذات لدى الطفل،

ويسبب كثي اًر من المشكالت السموكية كالقمق ،والجنوح ،والعدوان ،واإلحباط ،واالكتئاب،

والغضب ،واالنسحاب ،واالغتراب عن األىل واألصدقاء والمعممين ،كما أن ىذه الحالة تؤدي

إلى التشوش في الصف ،والتيرب من الذىاب إلى المدرسة ،وعدم االجتياد في التعميم أو
التغييرات السموكية ،فإن النصيحة األكثر فاعمية لتحديد وحفض اضطراب الدسمكسيا ىي

مشاركة واستشارة األىل واألصدقاء والمعممين ،واحاطة األطفال بالرعاية العاطفية والنفسية
التي تساعدىم في معالجة المشاعر السمبية وتعزيز الميارات االجتماعية ،وذلك من خالل
التدخل العالجي العممي عن طريق البرامج العالجية لخفض اضطراب الدسمكسيا.
وتم الشعور بالمشكمة من خالل المسح الميداني وزيارة الباحثة لبعض مراكز
التخاطب مثل مركز (األمل) وعيادات التخاطب الخاصة بالتأمين الصحي وجد أن أكثر

شكاوى المعممين واآلباء واألميات ىي نقص االنتباه لدى أبنائيم ،أو النشاط الزائد ،أو عدم
التركيز ،والنسيان ،والعدوان ،وعسر في القراءة والكتابة حتى أن كثير من التالميذ ينتقمون
من المرحمة االبتدائية إلى المرحمة اإلعدادية وىم ال يجيدون القراءة والكتابة والحساب.
وىذا ما دفع الباحثة إلى تبني قائمة تقدير لمكشف السريع عن صعوبات التعمم،
وتطبيقيا عمى مجموعة من األطفال ،وبعد االستعانة بطريقة التقدير التفسيرية والتي تنص

عمى :إذا كان طفمك لديو عمى األقل  3أو 4من األعراض المذكورة في قائمة تقدير الكشف
السريع عن صعوبات التعمم في أي مجال من المجاالت الرئيسية (القراءة – الكتابة –
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الحساب) فقد يكون مؤش اًر واضحاً لصعوبات التعمم في ذلك المجال تتطمب اإلحالة
لمتشخيص الدقيق.

ومن خالل تطبيق

(قائمة الكشف السريع عن صعوبات التعمم) عمى العينة

االستطالعية توصمت الباحثة إلى أن العديد من األطفال يخمطون بين صورة (بطة – قطة)،

وبين المتشابيات من الحروف (ص – ض – ط – ظ – ق – ف – ح – ج – خ – ع – غ)

وبين األرقام (  ،)8 – 7 – 6 – 2وأن العديد من األطفال عند النطق يقومون بتبديل الحروف
وبناء عمى ذلك استعانت الباحثة ببعض الدراسات التي استخدمت بعض
مثل (حازم – حامز)،
ً
البرامج العالجية ومنيا:
دراسة (أشرؼ شريت ،)2011 ،والتي أوصت إلى ضرورة االىتمام باستخدام برامج
قائمة عمى العالج بالواقع ،تعمل عمى تعديل اتجاىات األميات نحو إدارة الضغوط النفسية

الناتجة عن إعاقة أبنائين .

وتوصمت دراسة ) :)Jane V. Hale, 2011إلى أن ىناك الكثير من الدعم

الستخدام أساليب "نظرية االختيار/العالج بالواقع" ) (CT/RTفي التعميم لتحسين المناخ
االجتماعي والذي لو تأثير إيجابي في النياية عمى اإلنجاز.

كما أوصت دراسة (محمد إبراىيـ :)2014 ،بتطبيق برنامج العالج الواقعي عمى

الطالب بطيئي التعمم بالمدارس لتحسين مستوى التحصيل الدراسي ليم ،مع توفير البيئة

المناسبة ليم ،وأوصت ىذه الدراسة بتشجيع المعممين القائمين عمى برامج ذوي االحتياجات

الخاصة بالمدارس عمى تبني تطبيق البرنامج العالجي عمى فئات أخرى من ذوي
االحتياجات الخاصة.

وأوصت دراسة ( محمد الدويؾ )2016 ،إلى ضرورة مراعاه مناىج القراءة والبرامج
العالجية لخصائص وحاجات التالميذ ذوي الدسمكسيا ،واالكتشاف المبكر لحاالت صعوبات

التعمم بصفة عامة وحاالت الدسمكسيا بصفة خاصة ،يقمل من المشاكل النفسية واألكاديمية
لمطفل وما يتبع ذلك من مشاكل أسرية.
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وقد ساىم كل ما سبق في الشعور بضرورة بناء برنامج ييدف إلى خفض اضطراب
الدسمكسيا لدى طفل الروضة ،وأنو أمر غاية في األىمية لما لو من أثر كبير في تعديل

سموك الطفل ،وأتضح مدى أىمية عمل برنامج قائم عمى العالج بالواقع في خفض اضطراب

الدسمكسيا لدى ىؤالء األطفال ،مما يعمل عمى تحسين عممية القراءة والكتابة والحساب ،وىذا
ما تسعي إليو الدراسة الحالية.

وبناء عمى ذلؾ يمكف تحديد المشكمة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ً
ما فعالية برنامج قائـ عمى العالج بالواقع في خفض اضطراب الدسمكسيا لدى أطفاؿ
الروضة؟
ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة التالية:
- 1ما المظاىر التعميمية لألطفال الذين لدييم اضطراب الدسمكسيا؟

- 2ما االستراتيجيات التربوية المناسبة لمتعامل مع األطفال الذين لدييم اضطراب
الدسمكسيا؟

- 3ما األسس والفنيات التي سيبني من خالليا البرنامج؟
- 4ما خطوات بناء برنامج العالج بالواقع لخفض اضطراب الدسمكسيا؟
- 5ما فاعمية البرنامج المعد القائم عمى أسس ومبادئ نظرية العالج بالواقع في خفض
اضطراب الدسمكسيا لدى أطفال الروضة؟

أىداؼ البحث :ييدف البحث الحالي إلى:
- 1التعرف عمى المظاىر التعميمية لألشخاص الذين لدييم اضطراب الدسمكسيا.

- 2التعرف عمى االستراتيجيات التربوية المناسبة لمتعامل مع األطفال الذين لدييم
اضطراب الدسمكسيا.
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- 3التعرف عمى األسس التي سيبني من خالليا البرنامج.

- 4التعرف عمى خطوات بناء برنامج العالج بالواقع لخفض اضطراب الدسمكسيا.
- 5التعرف عمى مدى استم اررية أثر البرنامج المعد القائم عمى العالج بالواقع في
خفض اضطراب الدسمكسيا لدى أطفال الروضة.

- 6التعرف عمى أىم العوامل والتدريبات التي تساعد عمى خفض اضطراب الدسمكسيا
لدى أطفال الروضة.
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أىمية البحث:
األىمية النظرية:
قد يفيد البحث الحالي في تقديم إطار نظري يستفيد منو الباحثين في تربية الطفل
حيث تتضمن إطا اًر نظريا يتناول النقاط التالية:
- 1انتشار ظاىرة اضطراب الدسمكسيا في مرحمة رياض األطفال ،وتشكل عقبة أساسية
اجتماعيا وثقافياً.
تؤثر عمى الطفل نفسياً و
ً
- 2تناول ىذه الظاىرة ،ودراستيا لدى طفل الروضة تؤدي إلى اكتشافيا والتقميل من
خطورتيا في وقت مبكر.
- 3وضع إطار نظري يتناول اضطراب الدسمكسيا في مرحمة رياض األطفال.
- 4ندرة الدراسات التي تناولت اضطراب الدسمكسيا لدى أطفال الروضة.

- 5تفتح البحث الحالية الطريق لدراسات أخري تيدف إلى خفض اضطراب الدسمكسيا
لدى طفل الروضة.

األىمية التطبيقية:
تكمن األىمية التطبيقية في:
 .1تتناول أسموباً تدخمياً ) (Interventionلخفض اضطراب الدسمكسيا لدى أطفال
الروضة من خالل تطبيقات وفنيات العالج بالواقع في ضوء نظرية جالسر،

والتعرف عمى أىم المصادر التي ينتج عنيا اضطراب الدسمكسيا ،والتعرف عمى

فعالية البرنامج اإلرشادي القائم عمى العالج بالواقع.

 .2تزويد معممات رياض األطفال بميارات وأساليب التعامل مع األطفال ذوي
اضطراب الدسمكسيا من خالل تدريبيم عمى كيفية استخدام أساليب وبرامج تعديل
السموك مع االستفادة كذلك من بطاقة المالحظة في التعرف عمى المظاىر الرئيسة

الضطراب الدسمكسيا.
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مصطمحات البحث:
 )1العالج بالواقعReality therapy :
عرفو (جالسر )2002 ،بأنو" أحد األساليب العالجية النفسية الحديثة في ضوء
نظرية االختيار" "Choice theoryوىو أحدث ما قدم في ميدان الصحة النفسية بصفة
عامة والعالج النفسي بصفة خاصة ،حيث بيدف إلى جعل المسترشد عمى وعي بالسموك،

وضبطو ،والحكم عمبو وتقييمو ،وكذلك مساعدة األفراد عمى إعادة االرتباط مع اآلخرين من

خالل خطة عالجية ،أي أن العالج بالواقع ىو طريقة لإلرشاد تستخدم لخمق عادات ذات
معني ،ومن خالل ىذه العالقة يتم تعمم الميارات التي تساعد الناس عمى

إيجاد السعادة"

(أشرف شريت.)140،2011 ،
وأورد جالسر تعريفاً لمعالج بالواقع بأنو :العالج الذي يقود المسترشدين تجاه الواقع

والتمسك بالنجاح في النواحي المادية ،وغير المادية لمعالم الواقعي ،من خالل مساعدتيم

عمى مواجية الواقع واشباع حاجاتيم بطرق مسؤولة ،ومن ثم يعتبر نوع خاص من التعمم

والتدرب يحاول المرشد من خاللو أن يحقق وفي فترة قصيرة نسبياً ما يجب أن يتم تحقيقو
وتأسيسو خالل فترة النمو الطبيعي ،كما وتري

) (Bettyأن العالج الواقعي يمثل منطمقاً

عالجياً ووقائياً وتنموياً يستثمر القوة أكثر مما يعالج الضعف"( رقية الصرايرة ،سميم الزبون،

0)7 ،2016

ويعرف العالج بالواقع إجرائياً  :بانو عممية تعميم وتعمم تيدف إلى مساعدة المسترشد

عمى إشباع حاجاتو وفق مفاىيم المسؤولية والواقع والصواب ،ومساعدتو عمى الوعي بالسموك
وضبطو والحكم عميو وتقييمو واختيار بدائل سموكية أفضل ،تمكنو من االنغماس في حياة

تمنحو التقدير الذاتي ،وتشعره أنو قادر عمى النجاح من خالل خطة عالجية قائمة عمى

فنيات العالج الواقعي وىي االندماج مع اآلخرين ،وبذلك يتمكن المسترشد من تعمم الميارات
التي تساعده عمى تحقيق ذاتو وأىدافو وسعادتو في سائر أمور الحياة .
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 )2الدسمكسيا (عسر القراءة)Dyslexia :

وقدمت الجمعية العالمية لمدسمكسيا بالواليات المتحدة األمريكية عام(  )2003تعريفاً

إجرائياًمحو اًر بطريقة عممية" :الدسمكسيا ىي صعوبة تعمم خاصة عصبية المنشأ ،تتميز

بمشكالت فيدقة أو سرعة التعرف عمى المفردات ،والتيجئة السيئة ،وىذه الصعوبات تنشأ في

العادة منمشكمة تصيب المكون الفونولوجي (الصوتي) لمغة ،ودائماً غير متوقعة عند األفراد
إذا قورنتبالقدرات المعرفية األخرى ،مع توافر وسائل التدريس الفعالة والنتائج الثانوية ليذه

الصعوبات قدتتضمن مشكالت القراءة،والفيم ،وقمة الخبرة في مجال القراءة التي تعيق بدورىا

نمو المفرداتوالخبرة عند األفراد" ( 0مصعب عموان ،وأنور راشد0)57 ،2013 ،

وقدمت الجمعية البريطانيةلمدسمكسيا(  )2008تعريفاً لعسر القراءة:بأنو صعوبة تعمم

خاصة،تؤثر عمى تطور القراءة والكتابة والميارات المتعمقة بيا ،وعمى األرجح أنيا توجد مع

الفرد منذوالدتو ،وتستمر معو طيمة حياتو ،ومن خصائصيا صعوبات في المعالجة الصوتية،
والتسميةالسريعة لألشياء ،والذاكرة العاممة ،وسرعة معالجة المعمومات ،والتطور التمقائي

(اآللي) لمميارات التي قد ال تتماشي مع القدرات الذىنية األخرى عند الفرد وعادة يصعب
تدريسالمعسرين فرائيا بالطرائق التعميمية التقميدية ،ويمكن تخفيف أثر عسر القراءة ببرنامج

تدريسي خاص(.محمود إسماعيل ،وأخرون0)4 ،2017 ،

وتعرف الدسمكسيا اصطالحا :بأنيا اضطراب يتسبب في حدوث صعوبة في القراءة
خارج أي إعاقة عقمية أو حسية وترافق ىذه الصعوبة صعوبات في الكتابة ،وىي ناتجة عن

خمل عصبي غير مرتبط بعدم الرغبة في البحث ،ويكون معدل الذكاء لدى الطفل عادي أو

فوق العادي ،وتظير عند األوالد أكثر من البنات ويرجع السبب في ذلك أن مركز المغة في

الدماغ عند البنات يكون أكثر نضجاً بالمقارنة مع األوالد حتى سنين البموغ والمراىقة األولى .
 )3طفؿ الروضةKindergarten Child :
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عرفتو (رانيا عبد المعز الجمالي )12 ،2009 ،بأنو :ذكر كان أم أنثي الممتحق

بمرحمة ما قبل المدرسة ويكون ىذا الطفل في سن الطفولة المبكرة من (

 )6 - 4سنوات.

(مروة عادل محمد)9 ،2015 ،
ويمكن تعريف طفل الروضة إجرائيا في ىذاالبحث بأنو  :ىو الطفل الممتحق بالمستوى الثاني

رياض أطفال وفي سن ( )6- 5سنوات من الذكور واإلناث.

اإلطار النظري:
أووً :العالج بالواقع
يعتبر العالج الواقعي المبني عمى نظرية االختيار من االتجاىات الحديثة في مجال
اإلرشاد ،ويعد الطبيب األمريكي وليام جالسر ) (W.Glasserمؤسس ىذه االتجاه ،حيث
قام بنشر أفكاره من خالل سمسمة من الكتب التي طرحيا خالل نصف قرن (.رافدة الحريري،

سمير اإلمام ،)60 ،2011 ،وتفترض نظرية العالج بالواقع أن اإلنسان ليس مولوداً

كصفحة بيضاء ،وانما اإلنسان مولود ومعو خمس موروثات ىي في الحقيقة خمس حاجات

أساسية لكل إنسان تقوده خالل حياتو اليومية ،ربما بشكل غير واضح ،وىي الحاجة لمبقاء،

والحاجة لمحب واالنتماء ،والحاجة لمقوة والتمسك ،والحاجة لمحرية واالستقاللية ،وأخي اًر

الحاجة لممرح(0أحمد الصمادي ،وبالل الخزعمي0)35 ،2006 ،

وكل إنسان لديو ىذه الحاجات الخمس ،ولكن قوة كل حاجة تختمف من فرد آلخر،
ويرى جالسر أن الحاجات تمتقي بواسطة الدماغ والذي يتحدد عممو حسب نظرية العالج
بالواقع بواسطة قسمين أساسيين:
الدماغ القديـ  :ويشير إلى القشرة المخية والتي تشبع حاجات الجوع ،والعطش،والحاجة إلى الحماية ،والحاجة إلى اإلنتاج ،والحاجة إلى اإلخراج.

الدماغ الجديد  :ويكون تحت القشرة المخية وتقابمو الحاجات النفسية ومعظمالمشكالت النفسية تبدو عندما تكون الحاجات في الدماغ غير

مشبعة(Shraf,2010,420: 421).0
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ووفقاً لذلك فعدم الشعور بالرضا مرده عدم إشباع لواحد أو أكثر من ىذه الحاجات،

واإلنسان ربما ال يكون واعياً بحاجاتو بقدر وعيو بأنو متعب نفسياً ،ومن ىذا المنطمق يكون
دور المرشد تدريس أو تعميم المسترشد نظرية العالج بالواقع التي ستمكنو من التعرف عمى

الحاجة الغير مشبعة سعياً إلشباعيا ،وفي نياية المطاف إذا نجح المسترشد في فيم تطبيق

النظرية سيتولد لديو الشعور بالرضا وتختفي المشكمة( .عبدالعزيز البرثين0)115 ،2011 ،
وتؤكد نظرية العالج بالواقع عمى أن كل ما نفعمو وما نفكر بو ،وما نقوم بو منذ

الوالدة حتى الموت ىي سموكيات (0محمد حسن0)143 ،2010 ،

وىي مدفوعة بدوافع داخمية ،ويرى جالسر أن السموك يرتبط بمجموعة من الصور

في الدماغ حيث يحتوي دماغ اإلنسان عمى صور لجميع الحاجات والرغبات المتعمقة بتمك

الحاجات فعندما يشعر الشخص بحاجة محددة فغنو يقوم باستدعاء الصور المخصصة بيا
من ألبوم الصور( .رامي الطشطوشي. )32 .2007 .
وىذا العالم مقسم عمى شكل أبواب بعدد الحاجات في كل باب فصول تمثل

النشاطات التي بممارستيا يتم إشباع الحاجات ومن ىنا يعد اإلنسان مسؤوال عن اختيار
سموكو المناسب بحرية مطمقة إلشباع حاجاتو فكل سموكنا موجيو نحو إشباع حاجاتنا) .أحمد

الصمادي .بالل الخزعمي.)135 .2006 .

ويرى جالسر أن ىناك أربعة مكونات أساسية لمسموك يتحدد بيا اتجاه الفرد في

الحياة الشعور -التفكير -والوظائف الجسمية (الفسيولوجية) -والحركات (العمل) .والمحصمة
التي يصل إلييا جالسر أن السموك الكمي الشامل ىو الوصول إلى سد الفجوة بين ما نريد
تحقيقو من احتياجات .وبين إدراكنا لما حققنا .ويعطي جالسر أىمية كبرى لعنصري العمل
والتفكير .النيما يوجيان السموك البشري .فالعالج الواقعي يركز عمى تغيير األعمال

واألفكار .النيما أكثر قابمية لمتغيير والتي بدورىا ستؤدي إلى تغيير المشاعر(Misztal, .

).2010, 66:68

أ-المفاىيـ األساسية لمعالج بالواقع:
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 -1المسؤولية :وىي مسؤولية الفرد عن إشباع حاجاتو ،وتتمثل في الحاجات الفسيولوجية
مثل الحاجة إلىاألمن ،والحاجة إلى الحب ،والحاجة إلى االحترام ،والحاجة إلى تقدير

الذات( .سميمان المياحي ،)28،2010 ،وتتضمن المسؤولية حرص الفرد وىو يشبع
حاجاتو ،عمى أن يمكن اآلخرين من إشباع حاجاتيم والسموك الغير مسؤول يؤدي إلى
المرض النفسي(0حامد زىران.)375 ،2005 ،
-2الواقع :وىو عبارة عن الخبرات الواقعية الشعورية في الحاضر ،بعيداً عن المثالية أو
الخيال أو األحالم ،وأن الشخص السوي ىو الذي يتقبل الواقع الذي يعيشو ،بغض

اإلطالق
النظر عن األحوال والظروف المصاحبة ،وأن إنكار الواقع جزئياً أو عمى
ُ
يكون نتيجة الضطراب في السموك ،ويرى جالسر أن غايات نظريتو ىو تعزيز وتدعيم
الواقع لدى المسترشد( .نايف الحمد ،حازم المؤمني.)13 ،2014 ،
-3الصواب والخطأ  :أي ُّ
تمكن اإلنسان عمى فعل الصواب وتجنب الخطأ ،وىو مبدأ معياري
أخالقي يحدد السموك السوي وغير السوي ،وييدف إلى تقصي حياة اجتماعية ناجحة

بعيداً عن االضطراب والفشل( .بشرى أرنوط.)43 ،2015 ،
انياً :الدسمكسيا (عسر القراءة)
- 1القراءة:
أ  -تعريؼ القراءة:
عرفيا (محمد التتري )25 ،2016 ،بأنيا<< :عممية عقمية ،انفعالية ،دافعية تشمل

تفسير الرموز ،والرسوم التي يتمقاىا القارئ عن طريق عينيو ،وفيم المعاني ،والربط بين
الخبرة السابقة وىذه المعاني ،واالستنتاج ،والنقد ،والحكم ،وحل المشكالت>> 0

ويعرفيا (واصف البارودي ،د.ت )1727 ،بأنيا <<:رابطة ذىنية بين األصوات

واشاراتيا التي ىي الحروف>>0

وتعرف القراءة إجرائياً بأنيا :العممية الفعمية والرابطة الذىنية التي من حالليا يتم

تفسير وترجمة الرموز والصور والرسوم والحروف المكتوبة إلى لغة سواء كانت لفظية أو
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غير لفظية ،وتتم من خالل اإلدراك البصري ليذه الرموز أو الرسوم أو الحروف أو الصور
ونقميا إلى الدماغ وترجمتيا وتحميل مضمونيا.

ب -أىداؼ إكساب ميارات القراءة في رياض األطفاؿ:
ورد في (دليل المنياج التفاعمي لرياض األطفال المعمول بو في و ازرة التربية
والتعميم )2003 ،أن أىداف إكساب األطفال ميارات القراءة في مرحمة رياض األطفال

تتمخص فيما يمي:

 .1تسمية األشياء بأسمائيا.
 .2نطق صوت الحرف بشكل واضح وسميم .
 .3تمييز أصوات الحروف المنتيية بحرف المد .

 .4االىتمام بالقراءة في مواقف مختمفة ومتنوعة في الروضة.

 .5قراءة الصور ،والرموز واإلشارات المتكررة ،والقصص المصورة.
 .6فحص الصور الكبيرة وسرد ما بيا من أحداث.
 .7يسرد قصصاً سبق أن سمعيا.

 .8يكرر ويعيد قصصاً بمغتو لقيم واتجاىات مختمفة سمعيا.
-2الدسمكسيا (عسر القراءة) :
الدسمكسيا ىي كممة يونانية األصل تتركب من جزئيين ىما (  )Dysوتعني ردئ أو

سيء أو صعوبة بالنسبة لمتعميم ،و

) )Lexiaتعني الكممات أو المغة المفظية ،ومن ثم

استعمل ذلك المصطمح العمماء لوصف الصعوبة ،وربما عبر أحد األطفال عن ذلك المعني

بقولو" إنني أستطيع أن أفكر بصورة جيدة ولكن الخطأ عندي يمكن في الكممات حيث أنني
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أنساىا وال أستطيع التعامل معيا" وغالباً ما يشار إلي الدسمكسيا عمى إنيا اإلعاقة المختفية

" "Hidden Handicapواألشياء الظاىرة غالباً ما تكون صعوبات في القراءة واليجاء
والكتابة ،واألخطاء الشائعة بالنسبة لمقراءة الجيرية عادة تكون في اإلقالب ،واإلبدال،

والحذف ،واإلضافة ،والتكرار ( .نصرة جمجل.)63 ،2009 ،

أ -أعراض الدسمكسيا:
- 1يشخص معيد تنمية الطفل األمريكي مرض الدسمكسيا عندما يظير عمى الطفل
واحدة أو أكثر من األعراض التالية  :خمط الحروف أو الكممات عند القراءة ،مثالً

يق أر كممة ىل بدالً من (لو).

- 2خمط الحروف أو الكممات عند الكتابة.
- 3سوء الخط وعدم التمكن من رسم الخطوط.
- 4عكس الكممات أو الحروف عند تيجي الكممات الشفوية.
- 5عدم التمكن من الرسم.
- 6صعوبة في تكرار ما قيل لو.
- 7صعوبة في فيم أو تذكر ما قيل لو.
- 8صعوبة في فيم أو تذكر ما قيل لو.
- 9صعوبة في طرح أفكاره عمى الورق.
- 10صعوبة في معرفةاتجاه اليمين واليسار.
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- 11صعوبة في معرفة االتجاىات مكتوبة أو منطوقة ( .جاد اهلل أبو المكارم،2018 ،
0)155 :154

ب-أنواع الدسمكسيا:
يجد الميتم بيذه الظاىرة صعوبة كبيرة في اإللمام بأىم تصنيفاتيا ،وربما يرجع
السبب إلى تشعبيا وكثرة ما جاء فييا ،وظيرت عمى إثر ىذا عدة أنواع يمكن أن نمخصيا

كما يمي:

- 1الدسمكسيا النمائية،

- 2الدسمكسيا المكتسبة0
 -1الدسمكسيا النمائية :
ىي عبارة عن صعوبة أو اضطراب في تعمم القراءة تظير عند األطفال ذو نمو

ذىني عادي ،ال يعانون من أي اضطراب سمعي أو حسي بصري ،وال من اضطراب
نفسي ،وىم أطفال متمدرسين بصورة طبيعية ،وينتمون إلي أوساط محفزة ،وىي تنتقل
لألشخاص نتيجة لمعوامل الوراثية ،وتعود إلي العوامل عصبية وتتواصل معيم طوال

الحياة(0برنامج المشاركة لمنظمة األون از (د.ت)،

 )8متاح في www.dyslexia- /

international.org/wp-content/uploads/2017/09/ONL_Arabic_17-

 Sept_R1.pdfتاريخ االطالع 2018/6/9م ،ويميز المختصون ضمن ىذا النوع
ثالثة أصناف من الدسمكسيا (عسر القراءة

) :دسمكسيا (عسر القراءة) الفونولوجي،

ودسمكسيا(عسر القراءة) السطحي ،ودسمكسيا(عسر القراءة) العميق .

 -2الدسمكسيا المكتسبة :

وىي صعوبة تتم عندما يفتقد المرء القدرة عمى القراءة والكتابة نتيجة إلصابة في

الدماغ أو مرض ما (0حمدي الفرماوي ،)267 ،2006 ،وتصنف عمى حسب تصنيف
 M.Plazaإلى:
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أ -دسمكسيا (عسر القراءة)المركزي .
ب-ودسمكسيا(عسر القراءة)المحيطيي 0
ج -المؤشرات الدالة عمى وجود الدسمكسيا لدى األطفاؿ في مرحمة الطفولة
المبكرة :تشير (تيسير كوافحة )100 ،2003 ،إلى أن ىناك دالالت تظير
قبل سن التعمم وتدل أن الطفل في حالة خطر وىي:

 . 1التأخر أو عدم الكالم بوضوح أو خمط الكممات أو الجمل،
 . 2صعوبة في تنفيذ وتطبيق بعض األعمال مثل (ارتداء المالبس بصورة
طبيعية ،وربط الحذاء ،واستخدام األزرار)
 . 3طريقة استخدام األدوات كأن تقع من يده األغراض أو عندما يحمل
كوب ماء ييتز ويتناثر ما فيو.

 . 4صعوبة التنسيق فيما يقوم بو من أعمال مثل (مسك الكرات أو
تنتيطيا أو رمييا بصورة عادية)،

 . 5صعوبة التركيز والتشويش عند االستماع لمقصص أو عندما يسرد ليم
قصص.

وأوضحت (تياني صبحي )4 ،2007 ،بعض المؤشرات الدالة عمى وجود

الدسمكسيا لدى األطفال في مرحمة الطفولة المبكرة وىي:

- 1صعوبة في نطق الكممات كأن يقول "باما" بدالً عن "ماما" .
- 2يكونون بطيئين في اكتساب المفردات المغوية الجديدة .

- 3يكونون غير قادرين عمى استدعاء الكممات الصحيحة ليستعمموىا في المكان المناسب .
- 4قد يواجيون صعوبات ومشاكل في تعمم األحرف األبجدية واألرقام وأسماء األيام
واأللوان واألشكال ،وكيفية تيجئة وكتابة أسمائو .

- 5تتطور مياراتيم الحركية بشكل أبطء من األطفال الذين في أعمارىم 0

دراسات السابقة:

 دراسة (غادة سويفي )2019 ،ىدفت :إلى خفض السموك االنسحابي لدى أطفال

الروضة والتعرف عمى تأثير ذلك التمعثمين خالل برنامج العالج بالواقع لدى األطفال،
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والتأكد من استمرار فاعميتو بعد توقفو من خالل القياس التتبعي

 ،وتكونت عينة

الدراسة :من (  )12طفالً وطفمة ،وقد اشتممت المجموعة التجريبية عمى (  )6أطفال
منيم (  )3ذكور و(  )3إناث ،أما المجموعة الضابطة فتكونت من (  )6أطفال منيم

( )2ذكور و(  )4إناث ،وتراوحت أعمارىم من (  ،)6.9-4.8وقد تـ استخداـ أدوات
البحث التالية وىي  :مقياس التمعثم لطفل الروضة ،ومقياس السموك االنسحابي
ألطفال الروضة ذوي التمعثم ،واختبار المصفوفات المتتابعة الممونة ل

،RAVEN

وبرنامج العالج بالواقع لخفض السموك االنسحابي لدى أطفال الروضة المتمعثمين

،

وتوصمت نتائج الدراسة إلى :
وجود عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين التمثعم والسموكاالنسحابي لدى األطفال عينة الدراسة  ،وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات
الرتب لدرجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبمي والبعدي عمى مقياس

السموك االنسحابي لصالح القياس البعدي ،وجود فروق دالة إحصائياً بين

متوسطات الرتب لدرجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيين القبمي والبعدي

عمى مقياس التمعثم لصالح القياس البعدي ،عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين

متوسطات الرتب لدرجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي

(بعد شير من إنتياء التطبيق) عمى مقياس السموك االنسحابي.
 دراسة (محمد عمي حسف إبراىيـ )2013 ،ىدفت إلى :الكشف عن فاعمية برنامج
لمعالج بالواقع في تخفيف حدة اضطرابات التوحد لدى عينة من األطفال ،و

تكونت

عينة الدراسة :من (  )5أطفال من المترددين عمى وحدات عالج التوحد ،والمصنفين
إكمينيكيا أنيم أطفال التوحد ،
 واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي ،مقياس الطفل التوحدي ،برنامج العالج بالواقع
لتخفيف حدة اضطرابات التوحد لدى األطفال ،و أسفرت الدراسة عف النتائج التالية:
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 -توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات رتب أفراد العينة قبل تطبيق البرنامج

العالجي ،ومتوسطات رتب نفس األفراد بعد التطبيق في السموك التوحدي ،كما

يقاس بمقياس "الطفل التوحدي" في اتجاه انخفاض المتوسط بعد التطبيق .
 ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات رتب أفراد العينة بعد فترة المتابعةفي السموك التوحدي ،كما يقاس بمقياس " الطفل التوحدي.

 دراسة (بحرة كريمة )2016 ،ىدفت إلى :معرفة العالقة بين عسر القراءة والتحصيل
الدراسي عند التالميذ ،و تكونت عينة الدراسة :من (  )17تمميذاً من تالميذ التعميم

االبتدائي ممثالً في السنة الثانية ابتدائي نموذجاً،

واستخدمت الدراسة :مقياس رسم

الرجل (لجودانف) ،تقنية تضخيم الحروف والفصل بين األحرف المتشابية  ،وتوصمت
الدراسة إلى النتائج التالية -:توجد عالقة بين عسر القراءة والتحصيل الدراسي عند
تالميذ السنة الثانية- ،توجد عالقة عكسية بين عسر القراءة والقدرات العقمية عند

تالميذ السنة الثانية ابتدائي- ،وجود فروق من حيث الذكاء تعزى السن ويرجع
لألطفال ذو ثمان سنوات- ،ال توجد فروق بين الذكور واإلناث فيما يخص الذكاء.
 دراسة ( مديحة عمي )2016 ،ىدفت إلى :بحث فعالية برنامج تدريبي لتحسين أداءالذاكرة العاممة لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات التعمم  ،وتكونت عينة الدراسة:

من (  )20طفالً منيم (  )18ذكور ،و(  )18إناث ،ممن تراوحت أعمارىم ما بين

( )4.5-5.5عاماً  ،واستخدمت الدراسة:

بطارية المسح المبكر لمعسر القرائي

(الدسمكسيا) ،اختبار القدرة العقمية العامة )(  )7-5أعوام ،مقياس أداء الذاكرة العامة،
البرنامج التدريبي لتحسين أداء الذاكرة العامة لألطفال ذوي صعوبات التعمم بمرحمة
الروضة ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية- :فعالية البرنامج التدريبي لتحسين
أداء الذاكرة العاممة لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات التعمم.

 دراسة (  )Ahmad A.AL-Samdi,Belal M.Al Khazali.2017ىدفت
إلى :دراسة تأثير برنامج اإلرشاد الجماعي الذي يعتمد عمى العالج الواقعي في
تطوير الميارات االجتماعية ،وتعديل موضع السيطرة بين األطفال المعرضين

لمخطر ،حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئمة التالية-1 :ما ىو تأثير برنامج اإلرشاد
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الجماعي لمعالج الواقعي في تطوير الميارات االجتماعية وتعديل موضع السيطرة؟
-2ىل ىناك أثر لمتفاعل بين عمر العينة وبرنامج اإلرشاد فيما يتعمق بتطوير
الميارات االجتماعية وتعديل وحدة التحكم؟ ،و تكونت عينة الدراسة :من ( )60طفالً

في خطر ،وجميعيم من األطفال الذكور ،ثم تم تعيين العينة عشوائياً إلى مجموعتين
التجريبية والضابطة ،تم تقسيم كال المجموعتين إلى مجموعتين فرعيتين ،وكانت كل

مجموعة فرعية تضم (  )15طفالً ،تمقت المجموعة التجريبية برنامج اإلرشاد القائم
عمى العالج بالواقع بينما لم تفعل المجموعة الضابطة ،وتم تنفيذ برنامج اإلرشاد

الجماعي خالل(  )14جمسة ،و

استخدمت الدراسة

مقياس روترز لمميارات

االجتماعية ووحدة التحكم ،برنامج اإلرشاد القائم عمى العالج بالواقع ،استخدام

طريقة ( )ANOVAذات النمطيين ،وأوضحت النتائج اآلتي:
 أن ىناك تأثير لبرنامج اإلرشاد القائم عمى العالج بالواقع في تطوير المياراتاالجتماعية وتعديل وحدة التحكم ،وأصبح األطفال من ذوي وحدة التحكم

الداخمي.

 -عدم وجود تفاعل بين عمر العينة وبرنامج اإلرشاد من حيث تطوير المياراتاالجتماعية وتعديل وحدة التحكم 0


تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة :
وجدت الباحثة بأن ىناك عالقة بين تمك الدراسات ودراستيا الحالية ،فبعضالدراسات تناولت عسر القراءة (الدسمكسيا) .

-أكدت نتائج الدراسات عمى أىمية عالج عسر القراءة (الدسمكسيا) في المراحل

األولى من التعميم ،وذلك العتبار أن ىذه المرحمة يبني عمييا المراحل التعميمية

الالحقة.
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 -أوصت بعض الدراسات بضرورة االىتمام بتقنين اختبارات لمكشف عن

صعوبات التعمم وخاصة (عسر القراءة) أو الدسمكسيا ،وعمى ذلك فالحاجة قائمة

إلى الدراسة الحالية.


أوجو تميزت بيا الدراسة الحالية :

 ركزت الدراسة الحالية عمى خفض اضطراب الدسمكسيا (عسر القراءة) لدىأطفال الروضة.

 أعدت الباحثة أداتين لمدراسة ىما :مقياس االستعداد لمقراءة المصور لطفلالروضة ،برنامج العالج بالواقع لخفض اضطراب الدسمكسيا لدى طفل

الروضة.
 تميزت الدراسة الحالية بتناوليا عينة ميمة وىي طفل الروضة (  )6-5سنوات،ومن محافظة الوادي الجديد ،ودراسة أكثر األعراض والسموكيات المميزة لذوي

عسر القراءة ،حيث لم يتم تناول ىذه األدوات عمى ىذه العينة في دراسات
سابقة في محافظة الوادي الجديد ،وذلك في حدود عمم الباحثة.


اوستفادة مف الدراسات السابقة:

لقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بعض النواحي وأىميا:
 -تحديد المصطمحات الدراسية .

 -إختيار المنيج المناسب لمدراسة .

 بناء إطار النظري لمدراسة الحالية . بناء مقياس الدراسة. -وبرنامج العالج بالواقع.

 -االستفادة من بعض نتائج الدراسات السابقة.

فروض البحث:
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محمذ

 - 1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات األطفال مجموعة البحث
عمى مقياس ميارات االستعداد لمقراءة المصور لطفل الروضة في القياس القبمي

والبعدي لصالح القياس البعدي.

 - 2ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات األطفال مجموعة

البحث عمى مقياس ميارات االستعداد لمقراءة المصور في القياس البعدي والتتبعي.

منيج الدراسة:
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة،اتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,وذلك إلثبات

فروض معينو تمييدا لإلجابة عن تساؤالت محدده سمفا ,وبعد تدخل من الباحثة في مجرياتيا
وتستطيع الباحثة أن تتفاعل معيا بشكل عممي وموضوعي .واستخدام المقارنة وذلك لموقوف
عمي أىم الفروق ،كما واتبعت تصميـ قبمي – بعدي لمجموعة واحده (المجموعة التجريبية
طبق عمييم برنامج قائم عمي العالج بالواقع من أجل التعرف إلى فاعمية ىذا البرنامج في

عالج العسر القرائي لدي أطفال الروضة.

مجتمع وعينة البحث:
- 1مجتمع البحث :يتكون مجتمع البحث من مجموع أطفال الروضة بمحافظة الوادي

الجديد والبالغ عددىم (  )6723طفالً ،إجمالي الكور (  )3226واجمالي اإلناث

( )3497ممن تتراوح أعمارىم ما بين (  )6-5سنوات.

عينة البحث:
-1عينة البحث اوستطالعية:
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تكونت عينة البحث االستطالعية من مجموعة من أطفال الروضة بمحافظة

الوادي الجديد ،بمغ عددىم (  )50طفال من كال الجنسين بمتوسط عمر قدره (  5.2سنة)،
وانحراف معياري قدره (  0.8سنة) ،وتم تطبيق أدوات البحث عمييم لمتأكد من صدق
وثبات المقاييس.
-2عينة البحث األساسية:
الختيار عينة الدراسية األساسية تم استبعاد العينة االستطالعية وتطبيق اختبار
االستعداد لمقراءة المصور بصورة فردية عمي(

 )100طفل من المجتمع األصمي تم

اختيارىم بطريقة عشوائية ،وتم اختيار المعسرين قرائيا بناء عمي حصوليم عمي درجات

تقل عن (  ) 30درجة والتي تمثل األرباع األدنى ،وقد تحقق ذلك بالنسبة ل (

)10

أطفال ،طبق مقياس ستانفورد بنية الصورة الخامسة (محمد طو ،وعبد الموجود
عبدالسميع ،ومحمود السيد أبو النيل،

 )62 :58 ،2011عمي (  )10حاالت وذلك

الستبعاد الحاالت الذين تكون نسبة ذكائيم أقل من (  ،)90وتم استبعاد حالتان ليكون
عدد األطفال الذين يعانون من العسر القرائي (  )8حاالت تراوحت نسبة ذكائيم من( 70
7 ( )110 :ذكور ،وأنثى واحدة) ،تراوحت أعمارىم من (  )6 -5سنوات بمتوسط عمر

قدره(  5.5سنة ) ،وانحراف معياري قدره (  0.5سنة).

أدوات الدراسة:
لتحقيق أىداف الدراسة تم أعداد مجموعو من األدوات المتمثمة في اآلتي:
- 1

تصميـ أدوات المقياس محكية المرجع:

 -1/1مقياس ميارات اإلستعداد لمقراءة المصور لطفؿ الروضة:
 خطوات إعداد المقياس قامت الباح ة باآلتي:

تم صياغة مفردات المقياس في صورة سؤال حيث تم كتابة سؤال المفردة عمى شكل

موقف أو عبارة لمتعبير عن معمومات لفظية تمثل سؤاالً مباش اًر لمطفل ،يمي المفردة

اختيارين ،حيث تم استخدام الصور ،والرسومات ليتناسب مع خصائص الطفل ويساعده
عمى فيم المفردة واختيار اإلجابة المناسبة ،وتمت صياغة مفردات المقياس عمى االختيار
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بين بديمين وعميو فإن المفردة

تتكوف مف جزئييف ىما  :األوؿ :سؤال كامل،

وال اني:

اختيارين يمثل أحدىما اإلجابة الصحيحة لمسؤال (تمكن) ،وأخر يمثل إجابة خاطئة (لم

يتمكن) ،ويطمب من الطفل إختيار إجابة واحدة من اإلثنين تكون ىي المناسبة لإلجابة عن

السؤال.

صدؽ اوختبار
حيث اعتمدت الباحثة عمى:
الصدؽ الظاىري:تم عرض المقياس في صورتو األولية عمي عدد من المحكمين تم اختيارىم من

الخبراء المتخصصين في التربية وعمم النفس ،وذلك بغية إبداء آرائيم في صالحية وشمولية
العبارات لقياس ما وضعت من أجمو،
 اوتساؽ الداخمي:لمتحقق من صدق االتساق الداخمي تم حساب معامل ارتباط (بيرسون) بين كل بعد

من أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس ،وذلك لمعرفو مدى ارتباط واتساق أبعاد المقياس
بالدرجة الكمية لممقياس ،والجدول رقم (  )1التالي يوضح ىذه النتائج التالية:
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جدوؿ ( :)1معامالت اورتباط بيف كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لممقياس (ف=)50
معامؿ

البعد

اورتباط

جذب اونتباه

**.850

الذاكرة البصرية

**

البعد

معامؿ اورتباط

التداعي السمعي

**.777

.705

اونتباه

**

الذاكرة البصرية المكانية

**.681

القراءة

**.726

الذاكرة السمعية

**

.734

اإلغالؽ السمعي

**

.718

الحساب
ما قبؿ الكتابة

.743

**

.820

**

.680

*داؿ عند( ** ،)0.05داؿ عند ()0.01

يتضح من الجدول السابق بان أبعاد المقياس تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالو

إحصائيا عند مستوي (  )0.01مع الدرجة الكمية لممقياس وىذا يدل عمى أن االختبار يتمتع
باتساق داخمي عالي.

-ال بات بطريقة أعادة التطبيؽ

تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالب بعد تطبيق المقياس واعادة

تطبيقو مرة أخري بعد أسبوعين من التطبيق األول وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول رقم

( )2التالي:

جدوؿ ( :)2مصفوفة معامالت اورتباط بيف التطبيؽ األوؿ وال اني وختبار ميارات الكتابة
اوقناعية (ف=)50
البعد

معامؿ كودار

جذب اونتباه

**

.876

الذاكرة البصرية

**

معامؿ كودار

البعد
**

.847

.888

اونتباه

**

.868

الذاكرة البصرية المكانية

**.799

القراءة

**.862

الذاكرة السمعية

**

.875

اإلغالؽ السمعي

**

.868

المقياس ككؿ

التداعي السمعي

الحساب
ما قبؿ الكتابة

**

.843

**

.840

**

.875

*داؿ عند( ** ،)0.05داؿ عند ()0.01
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ا
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أ /فاطمة محمذ عبذهللا
محمذ

يتضح من الجدول رقم (  )5السابق أن معامالت االرتباط قوية ودالة إحصائيا عند
مستوي داللة ( )0.01مما يعني أن االختبار يتمتع بمعامل ثبات قوي
انيا مقياس ستانفورد بنية الصورة الخامسة
ال ا :البرنامج القائـ عمى العالج بالواقع :والذي يقوم عمى استخدام :
 الفكاىة والدعابة
 القصص وتستخدم كأسموب لجذب انتباه األطفال وتبسيط المعمومات المقدمة
لألطفال.
 االندماج
 حل المشكالت
 الواجب المنزلي
 األلعاب
التحقؽ مف فروض البحث:
لمتحقؽ مف الفرض األوؿ والذي ينص عمى " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطي رتب القياس القبمي والبعدي الختبار االستعداد القرائي لممجموعة التجريبية لصالح

التطبيق البعدي" .استخدم اختبار ويمككسون ) (Wilcoxon Signed Ranks Testوىو
اختبار البارامتري يستخدم لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي رتب القياس القبمي والبعدي
(عند صغر حجم العينة) أي داللة الفروق بين مجموعتين مرتبطتين ،والجدول رقم (
التالي يوضح نتائج ىذا االختبار
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جدوؿ ( :)3يبيف قيمة ( )Zلدولة الفروؽ بيف متوسط رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي وختبار اوستعداد القرائي (ف= )8
المتغير

العدد

المجموعة

متوسط

مجموع

الرتب

الرتب

جذب

الرتب السالبة

0

.00

.00

اونتباه

الرتب الموجبة

8

4.50

36.00

الرتب المحايدة

0

المجموع

8

الذاكرة

الرتب السالبة

0

.00

البصرية

الرتب الموجبة

8

4.50

36.00

الرتب المحايدة

0

المجموع

8

الذاكرة

الرتب السالبة

0

.00

البصرية

الرتب الموجبة

8

4.50

36.00

الرتب المحايدة

0

المجموع

8

الذاكرة

الرتب السالبة

0

.00

السمعية

الرتب الموجبة

8

4.50

36.00

الرتب المحايدة

0

المجموع

8

التداعي

السمعي

اونتباه

2.558

0.05

داؿ عند
2.555

0.90

0.05

داؿ عند
2.546

0.90

0.05
مرتفع

.00

السمعي

داؿ عند

0.90

مرتفع
.00

اإلغالؽ

الدولة

مرتفع
.00

المكانية

قيمة ()Z

مستوي

حجـ األ ر

الرتب السالبة

0

.00

.00

الرتب الموجبة

8

4.50

36.00

الرتب المحايدة

0

المجموع

8

الرتب السالبة

0

.00

.00

الرتب الموجبة

8

4.50

36.00

الرتب المحايدة

0

المجموع

8

الرتب السالبة

0

.00

.00

الرتب الموجبة

8

4.50

36.00

الرتب المحايدة

0

داؿ عند
2.555

0.05
مرتفع
داؿ عند

2.640

0.01

0.01

0.91
مرتفع

داؿ عند

2.530

0.93
مرتفع

داؿ عند

2.585

0.90

0.05

0.89
مرتفع
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د /محمذ عبذالعسيس منصىر
د /هنية محمىد علي

أ /فاطمة محمذ عبذهللا
محمذ
المتغير

القراءة

الحساب

العدد

المجموعة
المجموع

8

متوسط

مجموع

الرتب

الرتب

الرتب السالبة

0

.00

.00

الرتب الموجبة

8

4.50

36.00

الرتب المحايدة

0

المجموع

8

الرتب السالبة

0

.00

.00

الرتب الموجبة

8

4.50

36.00

الرتب المحايدة

0

المجموع

8

ما قبؿ

الرتب السالبة

0

.00

.00

الكتابة

الرتب الموجبة

8

4.50

36.00

الرتب المحايدة

0

المجموع

8

اوختبار
ككؿ

الرتب السالبة

0

.00

.00

الرتب الموجبة

8

4.50

36.00

الرتب المحايدة

0

المجموع

8

قيمة ()Z

مستوي
الدولة
داؿ عند

2.565

مرتفع

مرتفع
0.90

0.05
مرتفع
داؿ عند

2.524

0.92

0.01

داؿ عند
2.546

0.90

0.01

داؿ عند
2.598

حجـ األ ر

0.05

0.89
مرتفع

يتضح من الجدول رقم (  )3السابق أن قيمة ) )Zتساوي (  )2.524وىي قيمة دالة
إحصائيا عند مستوي داللة (  )0.05وىذايعني أنو توجد فروق ذات داللةإ حصائية بين رتب
متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبمي والبعدي لمقياس ميارات

االستعداد القرائي لصالح القياس البعدي .

وىذايعني أن استخدام البرنامج في تحسين االستعداد القرائي حقق تحسناً ممحوظاً

ألفراد المجموعة التجريبية التي تمقت البرنامج ،ومماساعد أيضاً ىوالفنيات واألساليب

المستخدمة في البرنامج ،وكذلك استخدام األنشطة والمناقشات المحببة
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استخدمتيا أثناء تطبيقيا لمبرنامج في معظم جمساتو  .وىذا يتضح عند حساب حجم األثر

والذي بمغ (  )0.89وىي قيمة مرتفعة حيث وضح )Rosenthal (1994أنو :يكون حجم
األثر صغير من  0.1فأقل ،متوسط  0.3فأكثر من  0.5فأكثر والشكل رقم (  )1التالي
يوضح ىذه النتائج

شكؿ ( :)1يوضح الفروؽ بيف متوسطي المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي البعدي
وختبار اوستعداد القرائي
لمتحقؽ مف الفرض ال اني والذي ينص عمى " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

بين متوسطي رتب القياس البعدي والتتبعي الختبار االستعداد القرائي لممجموعة التجريبية ".

استخدم اختبار ويمككسون ) (Wilcoxon Signed Ranks Testوىو اختبار البارامتري
يستخدم لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي رتب القياس القبمي والبعدي
العينة) أي داللة الفروق بين مجموعتين مرتبطتين ،والجدول رقم (

(عند صغر حجم

 )6التالي يوضح نتائج

ىذا االختبار.
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0د /شهناز محمذ محمذ

ا

د /محمذ عبذالعسيس منصىر
د /هنية محمىد علي

أ /فاطمة محمذ عبذهللا
محمذ

جدوؿ (:)4يبيف قيمة ( )Zلدولة الفروؽ بيف متوسط رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية في التطبيؽ البعدي والتتبعي وختبار الفيـ القرائي (ف= )8
المتغير

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة ()Z

مستوي الدولة

جذب اونتباه

الرتب السالبة

0

.00

.00

1.00

غير داؿ

الرتب الموجبة

1

1.00

1.00

الرتب المحايدة

7

المجموع

8

الذاكرة البصرية

الرتب السالبة

2

1.50

3.00

الرتب الموجبة

0

.00

.00

الرتب المحايدة

6

المجموع

8

الذاكرة البصرية

الرتب السالبة

1

1.00

1.00

المكانية

الرتب الموجبة

0

.00

.00

الرتب المحايدة

7

المجموع

8

الذاكرة السمعية

الرتب السالبة

1

1.00

1.00

الرتب الموجبة

0

.00

.00

الرتب المحايدة

7

المجموع

8

اإلغالؽ

الرتب السالبة

0

.00

.00

السمعي

الرتب الموجبة

1

1.00

1.00

الرتب المحايدة

7

المجموع

8

التداعي

السمعي

اونتباه

الرتب السالبة

0

.00

.00

الرتب الموجبة

1

1.00

1.00

الرتب المحايدة

7

المجموع

8

الرتب السالبة

0

.00

.00

الرتب الموجبة

1

1.00

1.00
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1.414

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

غير داؿ

غير داؿ

غير داؿ

غير داؿ

غير داؿ

غير داؿ
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المتغير

القراءة

الحساب

ما قبؿ الكتابة

اوختبار ككؿ

المجموعة

العدد

الرتب المحايدة

7

المجموع

8

متوسط الرتب

مجموع الرتب

الرتب السالبة

2

1.50

3.00

الرتب الموجبة

0

.00

.00

الرتب المحايدة

6

المجموع

8

الرتب السالبة

1

1.00

1.00

الرتب الموجبة

0

.00

.00

الرتب المحايدة

7

المجموع

8

الرتب السالبة

1

1.00

1.00

الرتب الموجبة

0

.00

.00

الرتب المحايدة

7

المجموع

8

الرتب السالبة

5

3.60

18.00

الرتب الموجبة

1

3.00

3.00

الرتب المحايدة

2

المجموع

8

قيمة ()Z

1.342

1.00

1.00

1.667

مستوي الدولة

غير داؿ

غير داؿ

غير داؿ

غير داؿ

يتضح من الجدول رقم (  )4السابق أن قيمة ) (Zتساوي (  )1.667وىي قيمة غير
دالة إحصائيا وىذا يعني أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات
أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي الختبار االستعداد القرائي .

وىذا يعني أن البرنامج أسيم في تحسين االستعداد القرائي ألفراد المجموعة
التجريبية،وبقي ىذا األثر بعد تطبيقا لبرنامج بمدة شير وتسعة عشر يوماً من تطبيق

البرنامج ،مما يؤكد أن البرنامج لم يكن لو أثر رجعي بسبب عامل الزمن،وان البرنامج حقق
درجة من النجاح في تحسين االستعداد القرائي استمر عبرالزمن

يوضح ىذه النتائج
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شكؿ ( :)2يوضح الفروؽ بيف متوسطي المجموعة التجريبية في التطبيقيف البعدي
والتتبعي وختبار اوستعداد القرائي
تفسير النتائج ومناقشتيا:
توصل البحث الحالي إلي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
القياس القبمي والبعدي لمقياس ميارات االستعداد القرائي لممجموعة التجريبية لصالح التطبيق
البعدي ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسات دراسة (مسعودة منتصر،

 )2014التي كشفت

نتائجيا إلى أن عسر القراءة يرتبط ارتباطا وثيقاًبمستوي الوعي الفونولوجي لدى األطفال.

أيضاً اتفقت مع دراسة (بحرة كريمة )2016 ،التي أسفرت نتائجيا عن وجود عالقة

بين عسر القراءة والتحصيل الدراسي ،ووجود عالقة عكسية بين عسر القراءة والقدرات

العقمية لدى أطفال الصف الثاني االبتدائي ،فيما يتعمق بوجود اضطراب الدسمكسيا لدى

أطفال الروضة ،وأن التدخل العالجي باإلرشاد أو التدريب يمكنو الخفض من اضطراب
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الدسمكسيا لدى أطفال الروضة ،وىذا ما تؤكده دراسات كل من دراسة(أحمد الصمادي،

وبالل الخزعمي )2006 ،والتي كشفت نتائجيا عن وجود أثر لبرنامج اإلرشاد الجمعي
الواقعي في تنمية الميارات االجتماعية ،وتعديل مركز الضبط نحو الداخل لدى األطفال
المعرضين لمخطر الذين أخضعوا لمبرنامج ،واتفقت معو دراسة(رامي الطشطوشي،

)2007

التي توصمت نتائجيا إلى وجود أثر لبرنامج العالج الواقعي الجمعي في خفض مستوى

الشعور بالوحدة النفسية وزيادة المسؤولية االجتماعية لدى األطفال المعرضين لمخطر الذين
تمقوا التدريب عمى البرنامج ،وأيضا دراسة(محمد إبراىيم )2013 ،التي أسفرت نتائجيا عن
وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات رتب أفراد العينة قبل تطبيق البرنامج العالجي،
ومتوسطات رتب نفس األفراد بعد التطبيق في السموك التوحدي ،وكذلك دراسة(

 )A.AL-Samdi,BelalM.Al Khazali.2017التي كشفت نتائجيا عن

Ahmad

تأثير برنامج

اإلرشاد القائم عمى العالج بالواقع في تطوير الميارات االجتماعية وتعديل وحدة التحكم،

وأصبح األطفال من ذوي وحدة التحكم الداخمي ،وىو ما تشير إليو نتائج البحث الحالي حيث
أن خفض اضطراب الدسمكسيا في المجموعة التجريبية يرجع إلى فعالية البرنامج-عبر

جمساتو-من خالل إمداد أطفال الروضة بمؤشرات التكيف والتوافق ،األمر الذي يساعد
األطفال الذين يعانون من اضطراب الدسمكسيا عمى التواصل والتفاعل الجيد ،وامكانية إيجاد
حوار مشترك بينيم وبين اآلخرين ،وىو األمر الذي جعميم يشعرون بأنيم أناس ليم كيانيم
ومكانتيم وقيمتيم في المجتمع ،ونمت لدييم مشاعر وأحاسيس أن الكممة التي ينطقونيا أو

يشيرون إلييا ليا قيمة وليا مدلول محدد يتفيمو اآلخرون ،وبالتالي يصبح الحوار إيجابياً
وبناء.
ً

 كما أن العالج بالواقع طريقة فعالة ومثمرة في خفض اضطراب الدسمكسيا لدى

أطفال الروضة ،ففي إطار البحث الحالي ،تمقي أفراد المجموعة التجريبية بعض
الميارات االجتماعية والميارات األكاديمية لخفض وتحسين اضطراب الدسمكسيا
لدييم ،وذلك من خالل جمسات البرنامج المختمفة ،حيث كان األطفال يقومون بأداء

أدوار مختمفة ،وذلك باستخدام الفنيات الموجودة في البرنامج ،وأيضا من خالل

تشجيع األطفال الذين يعانون من اضطراب الدسمكسيا عمى التعبير عن أنفسيم
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واإلفصاح بمشاعرىم ،ومساعدتيم دائماً نحو إنجاز األوامر والميام المطموبة منيم،
وتعزيز ثقتيم بأنفسيم ودفعيم إلقامة حوار مع اآلخرين.

 لكن في بداية التعامل مع األطفال لوحظ نفورىم تجاه االشتراك في البرنامج العالجي
والتزام بعض األطفال لمصمت التام ،وربما يرجع ذلك إلى أن غالبية أفراد العينة
يشعرون بالنقص نتيجة لالستيزاء بيم وتوبيخيم المستمر واتياميم بالفشل والالمباالة
والسخرية منيم أمام أخواتيم وأقرانيم سواء في المنزل أو الروضة بسبب إبدال أو
إقالب بعض حروف الكممات أثناء الحديث وعدم قدرتيم عمى التحكم في المعب أو
السيطرة عمى الكرة ،أو فشميم في تنفيذ بعض الميام المطموبة منيم مثل عد

المكعبات أو تصنيفيا حسب ألوانيا ،األمر الذي يترتب عميو انطواء األطفال

وتوترىم وقمقيم وعزلتيم ورفضيم التعامل مع اآلخرين ،وليذا تم أخذ فترة لمجموس

مع األطفال والتعرف عمييم والتحدث معيم عن الحياة بشكل عام وعن ىواياتيم
وأنشطتيم وحتى نوميم ،ثم عرض عمييم لعبة باسم(لعبة األشياء المحببة) وتم

مشاركتيم في المعب فييا لكي تكسر أي حواجز بينيم ،وتم استخدام الفنيات مع

األطفال بشكل جماعي ،واستخدم أكثر من فنية في جمسة واحدة مثل فنية الحوار

والمناقشة والتساؤل والفكاىة والتغذية الراجعة ،ومع مرور الوقت اعتاد أفراد العينة

عمى الباحثة ،وبدأوا في االنتباه إلى البرنامج والتفاعل مع جمساتو وفنياتو المتعددة،

فضالً عن استخدام المفاىيم األساسية لمبرنامج مثل مفيم الواقع ،وذلك من خالل

قياميا بتطبيق أنشطة تضاىي الواقع كما ىو ،واصطحابيا ألفراد العينة إلى (محل

الخضري -الفاكياني -الكوافير الرجالي -مخبز الفينو -ومطعم لممشويات-

والمالىي-وحديقة الحيوان) ومشاىدة األشياء كماىي في واقعيا الطبيعي ولمسيا
والتعرف عمييا ونطق أسمائيا.



وقد كان لمفنيات المستخدمة في البرنامج دور واضح في خفض اضطراب

الدسمكسيا ،وذلك من خالل استخدام القصص المصورة ،والكتب التفاعمية مثل (كتب
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الحروف -واألرقام -وأكمل بنفس النمط -وكتب النظافة الشخصية والتعرف عمى

مالبس البنات واألوالد) والبطاقات ،والصمصال ،ثم بعد مرور الوقت لوحظ أن ىناك

تفاوت بين استجابات أفراد العينة ،فيناك من أثر فيو البرنامج تأثي اًر واضحاً ،وىناك
من تأثر ولكن ليس بشكل كبير ،ولكن ىناك تغيير في سموكو بعض استخدام

البرنامج ،وقد كان الستخدام فنيات التساؤل والحوار والمناقشة وحل المشكالت
والفكاىة والدعابة ،والمواجية الفضل األكبر في جعل األطفال المشاركين من أفراد
العينة (المجموعة التجريبية) يتفاعمون مع البرنامج بشكل سيل وسمس ،وذلك في
إطار مناقشة فكرة" المسؤولية" وتحمميا ،فقد كان من المالحظ عمييم أنيم يعتمدون

اعتماد كمي عمى الوالدين ،وذلك بسبب فقدانيم الثقة في أنفسيم وعدم إتاحة الفرصة
ليم لالعتماد عمى ذاتيم في القيام بمياىم ،وليذا عقد اجتماع مع أولياء أمور ىؤالء

األطفال(أفراد العينة) وناقشتيم في مشكمة أطفاليم ونقاط ضعفيم ،وطمبت منيم أن
يساعدوا أطفاليم لكي يتخمصوا من ىذا االضطراب ،وذلك من خالل الحب والتقبل
واالحتضان والصبر واإلصرار عمى نجاح أطفاليم من خالل استخدام القصص

واألنشطة البسيطة في المنزل ،وتشجيع ىؤالء األطفال المشاركين ومساعدتيم عمى

التعرف عمى كيفية التغمب عمى اضطراب الدسمكسيا ،وذلك بتبصيرىم بمفيوم
االندماج والتفاعل الجيد ،ومساعدتيم عمى تقبل فكرة تحمل ولوجزء من المسؤولية

كخطوة أولى لتطوير عالقاتيم االجتماعية.

 ويرى البحث الحالي أن األطفال الذين يعانون من اضطراب الدسمكسيا في أمس

الحاجة لمثل ىذه البرامج(المجموعة التجريبية) حيث ركز البرنامج عمى األىداف
التي صيغت في الجمسات العالجية والمرتبطة بشكل مباشر ،وبخاصة تشجيع

األطفال الذين يعانون من اضطراب الدسمكسيا عمى تنمية الثقة بالنفس ،وتنمية

بعض الميارات االجتماعية مثل التعاون -والحب واالنتماء -والحرية -والمرح،
وتنمية بعض الميارات المغوية ،وتنمية بعض الميارات األكاديمية مثل االستعداد

لقراءة الصور والبطاقات ،وميارات الحساب من خالل عد المكعبات والفواكو
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واألقالم ،وتنمية ميارات ما قبل الكتابة من خالل أنشطة تتبع الخطوط ،وتنمية
العضالت الدقيقة لألطفال من خالل ممارسة لعبة الكبش ،والخرز الخشبي.

 وترجع ىذه النتيجة إلى استخدام العديد من الفنيات ،فقد ساعد الكثير منيا في
التقميل والخفض من اضطراب الدسمكسيا لدى أطفال الروضة ومنيا:
 الواجب المنزلي :وىو الذي يكمف بو األطفال (أفراد العينة) بعد االنتياء من كل
جمسة ،ويتم مناقشة ىذه الواجبات المنزلية في جمسات البرنامج التالية ،وذلك بيدف
مساعدة (أفراد العينة) عمى ممارسة الميارات المتعممة في جمسات البرنامج ،وقد تم
متابعة كل واجب أداه األطفال المشاركين في بداية كل جمسة جديدة لمتعرف

والوقوف عمى ما انجزه كل طفل دسمكسي من تقدم.

 الحوار والمناقشة :ىي أحدي األساليب اليامة التي تساعد األطفال الذين يعانون من
اضطراب الدسمكسيا لفيم طبيعة الموقف المسبب لممشاعر السمبية لدييم ،التواصل
والتفاعل من أجل الوصول إلى حمول مرضية ،األمر الذي يكسبيم خبرة لتعديل

اتجاىاتيم.

 لعب الدور :أحد الفنيات التي يستخدميا المعالجين بيدف التنفيس االنفعالي وتحقيق
التوافق والتفاعل السميم ،وتمثيل المشكالت التي يعاني معظم (أفراد العينة).

 النمذجة :تقوم عمى افتراض أن اإلنسان قادر عمى التعمم من خالل مالحظة سموك
اآلخرين وتعرضيم بصورة منتظمة لمنماذج ،حيث تعطى لمطفل فرصة لمالحة

النموذج ،ثم يطمب من الطفل القيام بأداء نفس العمل الذي يقوم بو النموذج.
 التعزيز :وىي فنية يتم فييا تعزيز واثابة السموك الحسن والمرغوب فيو ،مما يؤدي
إلى دعمو وتثبيتو وتكرار نفس السموك مرة أخرى.

 حل المشكالت :وتتم من خالل عرض الموقف أو القصة في صورة مشكمة يصعب
عمى الفرد مواجيتو ،ثم يطمب من األطفال (أفراد العينة) أن يضعوا حمول ليذا
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الموقف ،وقد يصعب عمى بعض األطفال استخدام ىذه اإلجراءات األمر الذي

يتطمب من المعالج تدريبيم عمييا.

واجماو:
 تم توظيف تمك الفنيات داخل البرنامج بما يمكن األطفال ومن التغمب عمى اضطراب
الدسمكسيا لدييم.

 تم االستعانة ببعض المواقف الحياتية مثل قصة العالم (أديسون-واينشتاين) في
توصيل معني اضطراب الدسمكسيا لكل من أطفال الروضة ومعممييم وأولياء أمورىم.

 مراعاة أن ارتفاع اضطراب الدسمكسيا لدي أطفال الروضة يترتب عميو:
 عدم توافق تصرفات وسموكيات ىؤالء األطفال مع المجتمع.

 تحول اضطراب الدسمكسيا من دسمكسيا إيجابية يمكن استثمارىا واستغالليا في نفع
المجتمع إلى دسمكسيا سمبية تظل عالة عمى المجتمع الموجودة فيو.

 مضاعفة إحساس األطفال بالفشل.

 خفض معدالت نمو الذكاء االجتماعي واألكاديمي الذي يتمتع بو ىؤالء األطفال.
 تدني المستويات الدراسية ليؤالء األطفال األمر الذي قد يترتب عميو خروجيم من
المدارس.

أما عن استم اررية فعالية العالج بالواقع ،فقد كان الستخدام األنشطة والخبرات

التربوية الجماعية والفردية مع األطفال الذين يعانون من اضطراب الدسمكسيا ،وأىمية الدور
األساسي ليم في المشاركة ،وتفاعميم مع بعضيم البعض في أنشطة المعب الحر ولعب
الدور والواجب المنزلي ،دور في إشباع الحاجات األساسية لدييم مثل(الحب واالنتماء-
والقوة -والحرية والمرح) ،وأثر في استمرار االحتفاظ بالتحسن في متغيرات البحث إلى فترة ما
بعد التتبعي ،وبالتالي يكون البرنامج المستخدم حقق غالبية األىداف األساسية بشكل عام
مثل تعديل السموك ،وتنمية ميارات االستعداد لقراءة الصور لدي األطفال.

توصيات البحث:
في ضوءالنتائج التي توصل إليياالبحثي وصي البحث الحالي بمايمي:
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 تبصير معممي األطفال الذين يعانون من اضطراب الدسمكسيا بطرق التعاملالسوية التي يمكن أن تساعد في زيادة المشاعر الموجبة.
 عقد دورات تدريبة مع معممات الروضة لتوعيتيم بمفيوم الدسمكسيا وتبصيرىمباآلليات التي يمكن استخداميا مع األطفال الذين يعانون من اضطراب الدسمكسيا

لتساعدىم عمى التكيف مع الواقع.

 تنظيم ورش عمل مع أولياء أمور األطفال الذين يعانون من اضطراب الدسمكسياوعرض نماذج من العمماء الذين كانوا يعانون من نفس االضطراب وتبصيرىم بنقاط
الضعف لدى أبنائيم ،األمر الذي يساعد عمى تحسين األنا لدييم.

 تجييز وتخطيط األركان التعميمية التي يمكن أن تستخدميا معممة الروضة فيتنمية المفاىيم المختمفة.
 توفير الوقت الكافي والمكان لمسماح لألطفال بالقيام باألنشطة والمحاكاة لبعضالمفاىيم.

بحوث ودراسات مقترحة:
في إطار نتائج البحث الحالي يمكف اقتراح دراسة الموضوعات التالي
 فعالية برنامج إرشادي قائم عمى فنيات العالج بالواقع في خفض اضطراب الحسابلدي أطفال الروضة.

 فعالية برنامج التدخل المبكر في تحسين ميارات ما قبل الكتابة لدى أطفالالروضة.

 دور بعض الفنيات العالجية في تخفيف اضطراب االنتباه وفرط الحركة لدى أطفالالروضة.
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المراجع
 إبراىيم بن سعد أبو نيان (  :)2007صعوبات التعمم :طرق التدريس واالستراتيجيات المعرفية ،أكاديمية التربية الخاصة ،السعودية.

 أحمد عبد المجيد الصمادي ،وبالل محمود الخزعمي ( " :)2006فاعمية العالج بالواقع فيتنمية الميارات االجتماعية وتعديل مركز الضبط لدى األطفال المعرضين لمخطر"،

العموم التربوية ،المجمد( ،)33العدد(.146-134 ،)1

دراسات

 أسماء عثمان دياب( " :)2015الديناميات الوظيفية لألطفال الذين يعانون من العسر القرائي(الديسمكسيا) في ضوء اختبار الروشاخ"دراسة كمينيكيو" ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،كمية
التربية بالوادي الجديد ،جامعة أسيوط ،العدد( ،)1المجمد(.530-500 ،)16
 -أسماء عز الدين الشريف ،ونجدة محمد عبد الرحيم ( " :)2016فاعمية برنامج تعميمي لتحسين

ميارة القراءة لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم بمراكز التربية الخاصة" ،مجمة العموم التربوية،

كمية التربية ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا ،العدد( ،)3المجمد(.104-93 ،)17
 أشرف محمد عبد الغني شريت ( " :)2011برنامج إرشادي قائم عمى العالج بالواقع لخفضحدة الضغوط النفسية لدى أميات األطفال ذوي اإلعاقة " ،المجمة التربوية ،اإلسكندرية ،المجمد

( ،)25العدد (.169 – 129 ،)99

 -أشرف محمد عبد الغني شريت ( " :)2011برنامج إرشادي قائم عمى العالج بالواقع لخفض

حدة الضغوط النفسية لدى أميات األطفال ذوي اإلعاقة " ،المجمة التربوية ،اإلسكندرية ،المجمد

( ،)25العدد (.169 – 129 ،)99

 -أفنان بنت محمد جميل بن عمي خياط (  :)1431-1430إسيام مرحمة رياض األطفال في

اإلعداد لممرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية ،بحث مكمل لنيل درجة الماجستير في

التربية اإلسالمية والمقارنة ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية.
 -السيد سميمان محمد سميمان (  :)2013التوجيات الحديثة لمكشف المبكر عن أطفال الروضة

المعرضين لخطر الدسمكسيا مستقبميا في ضوء المدخل الفونولوجي  ،المؤتمر العممي العربي

السادس :التعميم  ..وآفاق ما بعد ثورات الربيع العربي ،المجمد(.172-153 ،)1
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 بحرة كريمة ( " :)2016عسر القراءة وعالقتو بالتحصيل الدراسي عند تالميذ السنة الثانيةابتدائي نموذجاً" ،مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية الخاصة بصعوبات التعمم ،جامعة

وىران ،2العددين (.229-209 ،)18-17

 -برنامج المشاركة لمنظمة األون از (د.ت) :المربين والمربيات :الدسمكسيا :كشفيا والتعامل معيا،

www.dyslexia-

(ترجمة) أحمد عويني وكاتيا حزوري ،متاح في

international.org/wp-content/uploads/2017/09/ONL_Arabic_17 Sept_R1.pdfتاريخ االطالع 2018/6/9م.
 بشرى إسماعيل أحمد أرنوط(  ":)2015فاعمية برنامج إرشادي قائم عمى نظرية العالج الواقعيفي خفض الكمالية العصابية وزيادة فاعمية الذات األكاديمية لدى طالبات الدراسات العميا

بجامعة الممك خالد" ،مجمة اإلرشاد النفسي ،مصر ،العدد(.97-23 ،)42
 تياني عتيق اهلل صبحي (  :)2007عسر القراءة لدى األطفال الناطقين بالمغة العربية  ،ط ،4جامعة أم القرى0

 تيسير مفمح كوافحة (  :)2003صعوبات التعمم والخطة العالجية المقترحة  ،ط  ،1عمان ،دارالمسيرة لمنشر والتوزيع0

 -جاد اهلل أبو المكارم جاد اهلل (

 :)2018الدسمكسيا :النشأة والمفيوم-التشخيص والعالج ،

اإلسكندرية ،المكتبة التربوية.

 حامد عبد السالم زىران (  :)2005التوجيو واإلرشاد النفسي ،ط  ،3القاىرة ،عالم الكتب .متاحفي  Book/11542.http:// al. maktaba: Org/تاريخ االطالع .2018/6/19

 حامد عبد السالم زىران ( :)2005الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط ،4القاىرة عالم الكتب. -حمدي عمى الفرماوي (  :)2006نيور وسيكولوجيا معالجة المغة واضطرابات التخاطب

،

القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية.

 -دليل المنياج التفاعمي لرياض األطفال ( :)2003و ازرة التربية والتعميم في االردن0

 رافدة الحريري ،سمير األمامي (  :)2011اإلرشاد التربوي والنفسي في المؤسسات التعميمية ،عمان ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

513

العذد العاشر– يىليى 2019م

مجمة " دراسات في الطفولة والتربية" – جامعة اسيوط
____________________________________________________________
 :)2007أثر العالج الواقعي

 -رامي عبد اهلل يوسف طشطوشي ،سميمان طعمة الريحاني (

الجمعي في الشعور بالوحدة والمسئولية االجتماعية لدى عينة من األطفال المعرضين لمخطر،

رسالة دكتوراه ،كمية الدراسات العميا ،الجامعة األردنية ،األردن.

 -سميمان بن حمفان بن أحمد المياحي (  :)2010فاعمية برنامج إرشاد جمعي قائم عمى نظرية

العالج بالواقع في تنمية الميارات االجتماعية لدى طمبة التعميم األساسي بسمطنة عمان ،رسالة

مقدمة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في التربية تخصص اإلرشاد

والتوجيو ،كمية العموم واآلداب ،جامعة نزوي.

 رقية عبد اهلل سميم الصرايرة ،سميم عودة الزبون (  :)2016فاعمية برنامج إرشادي قائم عمىالعالج بالواقع في تنمية السموك التواصمي وخفض السموك العدواني لدى طالبات المرحمة
الثانوية في محافظة الكرك ،رسالة دكتوراه ،كمية الدراسات العميا ،جامعة العوم اإلسالمية

العالمية ،األردن.

 زينب رفعت زكي أحمد (  :)2010فاعمية برنامج قائم عمى نظرية الذكاءات المتعددة لتنميةالميارات القرائية والكتابية لدى األطفال المراىقين ذوي العسر القرائي والعسر الكتابي ،بحث

مقدم لمحصول عمى درجة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة أسيوط ،مصر.
 -سامية شويعل (  " :)2012دراسة الييمنة المخية لدى التمميذ المصاب بعسر القراءة

(الدسمكسيا) بمنطقة تمنراست :تناول عصبي-نفسي" ،مجمة العموم اإلنسانية  ،الجزائر ،العدد
(.213-195 ،)38

 عبد العزيز عبد اهلل البرثين ( :)2011اإلرشاد األسري ،عمان ،دار الشروق لمنشر والتوزيع. غادة كامل سويفي (  :)2019العالج بالواقع لخفض السموك اإلنسحابي لدى أطفال الروضةالمتمعثمين ،مجمة دراسات في الطفولة والتربية.78 :1 ،10 ،

 قيرواني ذىية (  :)2009عالقة نشاط الرسم بظيور صعوبة تعمم القراءة " دراسة ميدانية لدىأطفال القسم التحضيري واالبتدائي،
المركز الجامعي بالوادي.

رسالة ماجستير  ،معيد العموم االجتماعية واإلنسانية،

 لطيفة حسين الكندري ( :)2004تشجيع القراءة ،الكويت ،المركز اإلقميمي لمطفولة واألمومة. -ليمى أحمد السيد كرم الدين ،مريم أدوار عوض ،نشأت فيد السيد محمد قاعود(

:)2015

" فاعمية استخدام طريقة فرينالد طريقة تعدد الحواس في خفض مشكمة العسر القرائي الدسمكسيا
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لدى عينة من أطفال المرحمة االبتدائية "،دراسات الطفولة  ،مصر ،المجمد( ،)18العدد(،)7-6
.45-41
 مايفيل عمى مصطفي رضوان ،عمرو رفعت عمر ،سامي محمد موسى ىاشم ،أحمد محمدجاد الرب أبوزيد ( " :)2011فعالية برنامج عالجي في خفض اضطراب قصور االنتباه
المصحوب بفرط الحركة لدى األطفال الموىوبين ذوي عسر القراءة"،

مجمة كمية التربية ،

جامعة بورسعيد ،العدد (.619- 579 ،)10
 محمد طو ،عبدا لموجود عبد السميع( :)2011مقياس ستانفورد-بينيو لمذكاء :الصورة الخامسة(مقدمة اإلصدار العربي ودليل الفاحص) ،إشراف ومراجعة :محمود السيد أبو النيل ،ط
المؤسسة العربية إلعداد وتقنين ونشر االختبارات النفسية ،جميورية مصر العربية.

،2

 محمد عمي حسن ( " :)2010توجيات نظرية لمعالج بالواقع" ،مجمة اإلرشاد النفسي  ،مصر،العدد(.154-131 ،)26

 محمد عمي حسن إبراىيم (  ":)2013فاعمية برنامج العالج بالواقع مع تخفيف حدة اضطراباتالتوحد لدى عينة من األطفال "،مجمة اإلرشاد النفسي ،مصر ،العدد(.212-193 ،)36

 " :)2014 ( ------------فاعمية برنامج إرشادي قائم عمى فنيات العالج بالواقع فيتنمية معدل التحصيل الدراسي في العموم لدى عينة من الطالب بطئي التعمم"،

مجمة كمية

التربية ،جامعة األزىر ،المجمد ( ،)1العدد (.189- 168 ،)160

 -محمد عمي سميم التتري (  :)2016أثر توظيف القصص الرقمية في تنمية ميارات الفيم

القرائي لدى طالب الصف الثالث األساسي ،قدمت ىذه البحث استكماال لمتطمبات الحصول

عمى درجة الماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
 -محمد محمود محمود الدويك (  :)2016أثر برنامج تكامل سمعي بصري لتحسين النطق في

الحد من الدسمكسيا لتالميذ المرحمة االبتدائية ،مجمة كمية دار العموم جامعة القاىرة  ،مصر،

العدد(.218 -157 ،)95

 محمود حسن إسماعيل ،سامية سامي عزيز ،وعمر حسن سيد ( " :)2017تأثير استخدام موقعتفاعمي عمى اإلنترنت في رفع مستوى الوعي حول عسر القراءة (دسمكسيا

 )Dyslexiaلدى

طالب المرحمة اإلعدادية والثانوية" ،مجمة دراسات الطفولة ،العدد( ،)74المجمد (.15-1 ،)20
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 -مديحة حامد المحمدي عمي ( " :)2016فعالية برنامج تدريبي لتحسين أداء الذاكرة العاممة لدى

أطفال الروضة ذوي صعوبات التعمم" ،المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية-المؤسسة العربية
لمبحث العممي والتنمية البشرية ،مصر ،العدد(.241-179 ،)3

 مروة دياب أبوزيد عبد اهلل (  :)2016فاعمية برنامج عمى التعمم لإلتقان في عالج صعوباتالقراءة والكتابة لدى تالميذ االعداد الميني بمدارس التربية الفكرية،

رسالة دكتوراه  ،كمية

التربية ،جامعة بنيا0

 -مروة عادل محمد :)2015 ( :فاعمية برنامج مقترح قائم عمى األنشطة لتنمية القيم األخالقية

واالجتماعية والسياسية لدى طفل ما قبل المدرسة ،رسالة ماجستير ،معيد البحوث والدراسات،

جامعة الدول العربية.
 -مسعودة منتصر ،إسماعيل الشايب العيس ،محمد الساسي ( " :)2014الوعي الفونولوجي لدى

األطفال عسيري القراءة :معطيات ميدانية من بعض تالميذ المرحمة االبتدائية (  ،")5-4مجمة
العموم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح_ ودقمة ،الجزائر ،العدد(.35-25 ،)15

 -مصعب محمد شعبان عموان (  :)2013فاعمية برنامج العسر القرائي "الدسمكسيا" دراسة

تجريبية عمى تالميذ المرحمة األساسية في قطاع غزة -فمسطين ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية،

أسوان.

 -نايف بن أحمد الحمد ،حازم عيسى المؤمني (

خفض الشعور باالكتئاب النفسي لدى المراىقين"،

" :)2014دور اإلرشاد والعالج بالواقع في
مجمة المنارة لمبحوث والدراسات  ،األردن،
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