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عالج اتيجيات واس برامج لبحوث البعدي القراءةالتحليل ات   صعو

بتدائية   باملرحلة

محمد عثمان الديب   .خلف

س، التد وطر املنا رقسم رة ق بالقا ن بن بية ال ر،لية مصرزجامعة ،. 

ي و لك يد   khalafmohamed197@azhar.edu.eg: ال

ص اسةم   :رالد

الد عــــــالجرـــــدفت حاولـــــت ــــــ ال اســـــات الد وخــــــصائص ســـــمات ــــــ ع الوقـــــوف ــــــ إ اليـــــة ا راســــــة

املـــــــستخدمة يـــــــة التجر ــــــات املعا أثـــــــر ــــــم وتحديـــــــد بتدائيـــــــة، باملرحلــــــة القـــــــراءة ات صــــــعو

ـا ا.ف تحديــد تــم بعاد واســ قبــو محــددات ضــوء ــ ــا جمع تــم ــ ال البيانــات قاعــدة 52لومثلــت

ضــــ ــــ مبــــدئيا ــــا تحليل تــــم اســـة، عــــدرد ــــدف، ال ــــذا ل أعــــدت اســــات الد ــــذه ـــ م ل ة اســــتما روء ر

املناسبة بالطر ا وثبا ا صدق من والبحـوث. قالتأكد اسـات للد ي املبـد التحليـل نتائج ت روأو

املــستخدمة ــات املعا بــأنواع علقــت اســات الد ــذه ل الوصــفية والــسمات ــصائص ا مــن رعــددا

ن لــــصنف اســــات الد صـــنفت ا أساســــ ــــ ع ـــ العــــالج،روال ــــ التعليميـــة امج ــــ ال اســــتخدم ا أحـــد

سية التد اتيجيات س استخدمت ـ. روالثانية ع املؤسـسة البعـدي التحليـل نتائج ت و كما

قـــة أنHedges and Olkinطر اســــات، الد ن بـــ س التجـــا وحـــساب ثـــر ــــم ـــ ع رالقـــائم

جـــاء كمــا ا، ــ كب جــاء اســات الد ـــذه ل العــام ثــر ــم يـــةرمتوســط التجر ــات املعا أثــر ــم

أثــــر ــــم وجــــاء أيــــضا، ا ــــ كب التعليميــــة امج ـــ ال ــــت تب ــــ ال والبحــــوث اســــات الد ــــ راملـــستخدمة

أن إال ا، ــ كب ـسية التد اتيجيات سـ ـت تب ـ ال اســات الد ـ املـستخدمة يـة التجر ـات راملعا ر

اسـات zقيم الد ـذه صـنفي ـ ثر وم ن ب الفر رساب اسـةق الد صـدت وقـد ، د رـان ر

املستخدمة ية التجر ة للمعا وفقا ا بي ق الفر   . ووصفيا

املفتاحية لمات القراءة،: ال ات صعو التعلم، ات صعو البعدي، ثرالتحليل   .م
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Meta-analysis of Programs and Strategies for Dyslexia 
Treatment Research at the Primary Stage 

Khalaf Al Deeb Othman Mohammad 
Assistant Professor at the College of Education for Boys in Cairo, 
Al-Azhar University, Egypt. 
Email: khalafmohamed197@azhar.edu.eg 
ABSTRACT: 
The present study aimed to identify the characteristics of the studies 
tried to treat dyslexia at the primary stage and determine the effect size 
of the experimental treatments utilized in such studies. Additionally, 
the study sought to calculate the difference between the effect size in 
these studies according to the descriptive classifications that result 
from the initial analysis. The database that was collected in the light of 
the defined acceptance and exclusion determinants included 52 
studies, which were initially analyzed in the light of a form for coding 
these studies after assuring their validity and reliability via the 
appropriate methods. The results of the initial analysis of the studies 
and research revealed a number of characteristics and descriptive 
features related to the types of treatments used. Based on that, the 
studies were classified into two categories, one of which used 
educational programs in treatment, and the second one used teaching 
strategies. The results of the meta-analysis based on the Hedges and 
Olkin method of calculating both the size effect and the homogeneity 
between studies, revealed that the mean size of the overall effect of 
these studies was large.  In addition, the size effect of experimental 
treatments used in the studies and research that adopted both the 
educational programs and the teaching strategies, was large. 
Nevertheless, the Z value of the difference between the effect size of 
the two categories of the studies was significant. Consequently, the 
study described the differences between them based on the 
experimental treatment used. 

Keywords: Meta-analysis, Learning difficulties, Dyslexia, Effect size. 
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  :مقدمة

الفـــــرد يواجـــــھ ـــــا علم ـــــ مـــــشكالت ـــــة مواج و والـــــتعلم، املعرفـــــة بـــــاب مفتـــــاح القـــــراءة
ومــن خــاص، ل ــش علمــھ متطلبـات ــة ومواج عامــة، بــصفة حياتـھ ــة مواج ــ عديــدة مـشكالت
وافـــرا حظــا ـــا علم ات صــعو ـــصوص ا وجــھ ـــ وع ــا، علم ومـــشكالت القــراءة حظيـــت فقــد ثــم

ا ــ ن البــاحث تمــام ا ــمــن ات الــصعو ــذه يص ــ ل م مــ العديــد اتجــھ فقــد ، بــو ال يقــل
لبنــــاء م مـــ العديـــد اتجـــھ كمــــا مختلفـــة، ات ـــ متغ ن ـــ و ــــا بي العالقـــة وتوضـــيح مختلفـــة، مراحـــل

ـــ ــ تف قــد ــ ال اتيجيات ســـ مــن عــدد ــة تجر الــبعض وحـــاو ات، الــصعو ــذه عــا لبــرامج
ا   .عالج

ن البـاحث تمـام ا ـ غـر اتووال الــصعو ـم أ مـن القـراءة ات صـعو إن إذن مــر؛ ـذا
واملـــستو ــ ال املـــستو ــ ع ة ــ كب أثـــار ــا ع ـــتج ي ــا أثر بقــاء وأن ص، الـــ ــا يواج ــ ىال ى

أشـار فقــد ، ـ مـصطفى،(التعلي ــ فت ــات، أن) 419: 2011الز ــ أنمــاطإ ــ أك القـراءة ات صــعو
إن حيــــــث شــــــيوعا؛ الــــــتعلم ات صــــــعو

ً
ذو% 80 اتمــــــن صــــــعو عــــــانو ممــــــن الــــــتعلم ات نصــــــعو ي

ات والــــــــصعو املــــــــشكالت، أنمــــــــاط مــــــــن العديــــــــد اء و تقــــــــف القــــــــراءة ات صــــــــعو أن كمــــــــا رقرائيــــــــة،
ـــــ ا ــــسب ــــ بــــل فقـــــط، ا شــــيوع ــــ تكمــــن ال القـــــراءة ات صــــعو ة فخطــــو ؛ خــــر راديميــــة ى

حـــــل ـــــ ع التلميـــــذ ة قـــــد كعـــــدم اضـــــيات، الر مجـــــال ـــــ ات الـــــصعو ، أخـــــر ات رصـــــعو املـــــسائلى
القراءة ة صعو يجة ن اللفظية سابية   .ا

ـا أثر أن إال الـتعلم، ـ القـراءة ات صـعو تـأث أمثلـة مـن مثـاال إال ـات الز إليـھ أشـار وما
ــــ ات الــــصعو ــــذه ــــ ع تــــب امل لفــــشلھ ليــــة؛ التعلــــيم مــــن ــــسرب لل بــــاملتعلم يــــصل قــــد العــــام

عام بوجھ ا الد   .رالتحصيل

ميــــــة أ مــــــن ــــــد يز عقــــــدوممــــــا و ا عقــــــد اســــــة والد بالبحــــــث القــــــراءة ات صــــــعو رتنــــــاو ل
مرحلـة ـل تتـأثر املراحـل مـن عـدد الفـرد حيـاة ـ ـا علم ر ومـر ا، ـسا اك ـ اكمية وال ا، ا ا وم ر
ـ أك ات صـعو ـ إ يـؤدي قـد مبكـرة، مرحلـة ـ ة الـصعو ـة مواج أو ـز ال فإن ثم ومن ، ىباألخر

عطـل قـد بـل التاليـة، املراحـل تحقيــقـ ـ املـتعلم فـشل يولـد ممـا امـل ل ـش ـا علم عمليـات
ا ذا القراءة من أساس دفا عد وال املختلفة ا بأنواع م الف ات ا   .رم

ـش فيــھ(Dole & Duffy, 1999: 25) ف يتفـق واحــدا مـستو ـست ل القــراءة أن ـ إ
ً

ى
م والف التعرف ة كث عمليات تتضمن فالقراءة ، ب وا والقـراءةاملبتدئ والتقيـيم، ، والتفـس

ي املحـو ـدف ال فـإن تـھ وقد القـار عمـر عـن النظر غض و ثقة، من ة خ عملية ا بوصف رتتطو رر ئ
الــدعم وكميــة القــراءة، عقــد مــستو ــو ف الــزمن ــ ع ــ يتغ مــا أمــا ، ــ املع بنــاء ــو دائمــا ىللقــراءة

املعلم م ل يقدمھ أن التالميذ يحتاج الذي ي والتصو سقي    .رال

ف، ـــــر ا عـــــرف ات ـــــا م التالميـــــذ إكـــــساب القـــــراءة بتعلـــــيم البـــــدء ـــــ ـــــاز ت وونقطـــــة ر ر
واملقـصود للمتعلم، ا إكسا إ القراءة عليم س ال و ة ا امل و فالتعرف لمات، روال
عرفـا يمثـل مطبوعـة لمـة لفـظ ـ إ التوصـل ـ ع ة والقـد مل، وا لمات وال ف ر ا عرف بھ
ً

ر و
ــلل ع ـذا ف لمـة بال ـ املع ـط ــ ع ا قـاد القـار يكـن لـم إذا ولكــن ـا، ملعنا ـى د ـد با رلمـة ر

ً
ئ

املع شكيل ب ت ت أن يجب فالقراءة لمة، ال يقرأ لم   .أنھ
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ت ف(روأشـــــا شـــــر يم إبـــــرا ـــــا) 67: 1،2002أســـــماء بأ املبتدئـــــة القـــــراءة أن ـــــ عمليـــــة"إ
تتـــــــ طيـــــــة ا ـــــــة الرمز للمعلومـــــــات ـــــــة واملعرفيـــــــةمعا اكيـــــــة د العمليـــــــات مـــــــن مجموعـــــــة رضمن

التفاعــل خــالل ومــن الــذاكرة، ــ ــا املتــصلة ي للمعــا طيــة ا الرمــو ة ثا باســ تبــدأ زوالوجدانيــة ر
ــــم، الف ــــا ع ثـــق ين نيــــة ذ ات تـــصو ــــتج ت واملـــوقفي اللغــــو ن والـــسياق القــــار ة ـــ خ ن ــــ و ـــا ربي ي ئ

وتخت القـــــــراءة، نــــــاتج تمثـــــــل ســــــلوكية ات ــــــ غ ِو
ّ

تـــــــھ، وخ القــــــار بـــــــاختالف ات التــــــصو ـــــــذه ئلــــــف ر
ءة املقر املادة وطبيعة القراءة من   ".ووالغرض

ذكــر التــصو ــذا إطــار ــ ،(رو ــ ع ــ فت س، يمــر) 25-24 : 2009يــو القــراءة علــيم أن
للقـــراءة باالســــتعداد بيــــة ال اء ـــ خ ا صــــنف كمـــا تبــــدأ تراكميــــة عـــة متتا مراحــــل مرحلــــة: َّعـــدة ــــ

طفـــا ـــاض عـــضر ـــساب اك ـــ إ ـــا ف العنايـــة وتتجـــھ ســـنوات، ســـت ـــ إ ـــع أ ســـن مـــن وتبـــدأ رل،
القـــراءة علـــيم ـــ البـــدء مرحلـــة ـــا تل ثـــم لمـــات، وال ف ـــر ا عـــن بالـــصف: واملعلومـــات وتخـــتص

القــــــراءة ــــــ ساســــــية ات ــــــا امل التالميــــــذ إكــــــساب خــــــالل مــــــن ي بتــــــدا رو والنطــــــق(ل التعــــــرف
لمات لل يح   ). ال

ستق القـراءةو ات صـعو أو ـي القرا العـسر ـوم ملف املقدمـة فـات التعر من Dyslexiaئر
ف ات(كتعر الز ـا) 443: 2012،فت ي: بأ نمـا قـصو أو Developmental Disorderراضـطراب

اء الـذ مـن املالئـم القـدر تـوافر غـم ـة، املكتو لمـات ال قـراءة ة صـعو ـ نفـسھ عن رع ف،ُ ووظـر
والــــــتعل ــــــف،مالتعلــــــيم عر و ، جتمــــــا و الثقــــــا طــــــار أحمــــــد،(و الــــــسيد ) 13: 2000محمــــــود،

يقـــوم مـــا شـــفرة فـــك ـــ ع ة القـــد ـــ ـــي ز ا ضـــطراب ـــ إ ـــش ـــوم مف ـــا بأ القـــراءة ات رصـــعو
للطفـــل ـــ ا الد والـــصف العقليـــة ة القـــد مـــستو مـــع ناســـب ي ال بمـــا مـــھ ف أو بقراءتـــھ رالطفـــل ر . ى

صـــعو أخطـــر أن جليـــا لنـــا ـــيتـــ ـــا يواج ـــ ال ات الـــصعو تلـــك ـــ أثـــرا، ـــا وأبقا القـــراءة ات
ـــ و ـــو املرحلـــة ـــذه ـــ ات الـــصعو تلـــك عـــالج تمـــام فـــإن ثـــم ومـــن للقـــراءة، علمـــھ بدايـــة

ا عليم ع ن والقائم ن الباحث   .برعاية

ل ـــش ـــا وم مف ـــش ـــ وال الـــتعلم، ات صـــعو أصـــناف مـــن صـــنف القـــراءة ات وصـــعو
إ سر عـودم ألسـباب وذلـك الـتعلم، ـذا مقومات توافر مع ما ء علم ع الفرد ة قد رعدم

الفرد ا يواج عليمية لعوامل ا عض عود و تنميتھ، عوامل إ ا   .عض

ا بأ عام بوجھ التعلم ات صعو انخفاضـا" وعرفت ن ـر يظ الذين ن للمتعلم وصف
ً

و
التحـصيل عـن ـ الفع ا الد مرالتحصيل لـد أن إال متوسـط اء بـذ ون ـ تم و ـم، ل املتوقـع

أو العقليـــة عاقـــات ذو التالميـــذ بعاد اســـ عـــد بـــالتعلم املتـــصلة العمليـــات عـــض ـــ يمـــشكالت
عاقات ومتعددي انفعاليا ن املضطر أو سية ا

ً
ميد،( ا عبد كمال ، نتو   ).111: 2009ز

ا ات صعو ر مظا ن ب ية سب عالقة ثمة ست الـضعفول خـالل من تجلو وال لتعلم
العقليـــة ة القـــد ن ـــ و التحـــصيل أو داء ـــ ـــ ـــط،رالوا و ذلـــك ـــ و ميـــد( رو عبدا الـــسيد

ن) 2005،27سليمان، بـ تباعـدا ن ـر يظ الـذين التالميـذ ـم التعلم ات صعو ذو أن ن ب حيث
ً

و ى
اديميــــة املجــــاالت مــــن ــــ أك أو مجــــال ــــ ــــ الفع ـــم يقــــ(أدا التحــــصيليةكمــــا ات باالختبــــا ) راس

                                                             
 السیدات أسماء في العربیة للثقافة مراعاة األول االسم ذكر 1
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املتوقـــــع ـــــم اء(وأدا الـــــذ ات باختبـــــا يقـــــاس ـــــام)ركمـــــا امل أداء ـــــ قـــــصو ل شـــــ ـــــ ذلـــــك ـــــو و ر، ن
والـــصف ـــ العق واملـــستو ـــ الزم العمـــر نفـــس ـــ م بـــأقرا نـــة باملقا ـــادي باملجـــال ىاملرتبطـــة ر

ســوا املختلفــة عاقـات ذو التالميــذ ــؤالء مـن بعد ــس و ، ـ ا ىالد أور ســمعية أو ة بــصر انـت ء
  . حركية

ر ن،( ىو جس ـاTorgesen, 2003)رتو يواج ـ ال املشكالت ا أ ع التعلم ات صعو
ـ إ ساس وترجع مختلفة، ات ا م من ا يرتبط وما اديمية ف املعا ساب اك رالتالميذ ر

بـــدو ترجـــع ـــ ال ساســـية، ولوجية الـــسي العمليـــات ـــ الـــوظيفيراضـــطراب داء اخـــتالل ـــ إ ا
املركز العص از   . يل

ــ ع القــراءة ات وصــعو عامــة الــتعلم ات لــصعو خــصب ــع مر بتدائيــة املرحلــة عــد و
ـــ إ ن وآخـــر وفمـــان و ـــان اال أشـــار حيـــث ـــصوص؛ ا الـــتعلمووجـــھ ات صـــعو ـــشار ان ـــسبة أن

ن ب اوح التالميـذ%) 6-5(ت من با تقر
ً

أعمـ  اوح ـ ت مـنالـذين عـشرة عة والـسا الـسادسة ن بـ م را
  )(Hallahan, D., Lloyd, J., Kauffman, J., Weiss, M., & Martinez, E,2005,365. العمر

ــش ،(و حـــسن،أرعاشــو ــ) 2002حمــد ئـــةإ الب ــ الــتعلم ات صـــعو ــشار ان ــسبة أن
سبة ب بتدائية املرحلة تالميذ ن ب ي يأ ة   %).       12(املصر

أحـــدوتقــ تمثـــل إذ الـــتعلم، ات صـــعو يفات تـــص ــ أســـاس كعنـــصر القـــراءة ات صـــعو ع
العالقــة يفقــدان ال ن أساسـي ن لــصنف الـتعلم ات صــعو وتــصنف اديميـة؛ ات الــصعو عناصـر

مـا مـا بي النمائيـة: فيمـا الـتعلم ات ـشملDevelopmental learning Disabilitiesصـعو مـا: و
التحـــــــص ــــــدف الطفـــــــل والـــــــذاكرةيحتاجــــــھ بـــــــاه ن ات كــــــصعو اديميـــــــة، املوضــــــوعات ـــــــ يل

اديميــة الــتعلم ات وصـعو اك، د اضــطراب Academic Disabilitiesرو حــدث إذا تبـدو ــ و
ـا ذكر الــسابق النفـسية العمليـات ــ الطفـل النمائيــة(لـدى ات ة،) الـصعو ــ ا و ة ـ كب جـة وبد ر

، أخـر وظـائف خـالل مـن ا ـض عو عـن ـز علـمىو ـ ة صـعو الطفـل لـدى عندئـذ ـو ي نحيـث
سابية ا العمليات إجراء أو القراءة أو ال أو    )  (Calahan, 2001:12 الكتابة

ي ل بالش يف التص ذا عن التعب مكن   :و
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ل   )1(ش

التعلم ات صعو يف   تص

عنب،( :املصدر(    )428 :2014،جمال

 

صــــع ــــو ــــ يو ــــشنوقــــد و إليــــھ أشــــار مــــا القــــراءة ات أن"و ــــ إ وفمــــان، و ــــان اال
ـر تظ ـ ال ضـطرابات مـن سة متجا غ مجموعة إ ش عاما ا مصط عد التعلم ات صعو
أو التحــــدث، أو ســــتماع، ــــ ع ة القــــد واســــتخدام ــــساب اك ــــ داللــــة ذات ات صــــعو يئــــة ـــ رع

ا أو ، ــ التفك أو الكتابـــة، أو مثـــلالقــراءة، عـــد و املختلفــة، ـــسابية ا العمليـــات إجــراء ـــ ع ة رلقـــد
ــاز ل الــوظيفي داء ــ اخــتالل ب ــس لــھ وتحــدث للفــرد، ــسبة بال ــة ر جو ضــطرابات ــذه

حياتــھ ة ـ ف خــالل وقـت أي ــ تحـدث قــد ـا أ كمــا ، املركـز  ,.Hallahan, D., Lloyd, J. يالعـص
Kauffman, J., Weiss, M., & Martinez, E,2005,463)(  

ـــا بأ دقيـــق نحــــو ـــ ع القــــراءة ات صـــعو عـــرف ــــ" و و ة، ـــ املم الــــتعلم ات صـــعو أحــــد
ــــة املعا ـــ ع افيـــة ــــ غ ات قـــد و لمـــات ال قـــراءة ــــ ع ة القـــد ـــ ات بــــصعو ـــ يتم خـــاص رخلـــل ر
ــا ن مقا عنــد متوقعــة ــ غ دائمــا ــو ت املفــردة لمــات ال قــراءة ــ ات الــصعو ــذه و رالفونولوجيــة ن
نمائيـة ات صـعو نتـاج ـست ل ات الصعو ذه و ، خر اديمية و املعرفية اتھ وقد الفرد ىعمر ر
مــا ودائمـا املختلفـة اللغــة ال أشـ ـ متنوعــة ات بـصعو سلكـسيا الد ــ وتتم ، حـ خلـل أو عامـة

ئـــة والت الكتابــــة إتقـــان رة ظــــا لة مـــش القــــراءة، مـــشكالت ــــ إ باإلضـــافة ــــا عل أســــامة(ـــشتمل
  ).2005،133انية،البط

عـــــــام كيـــــــة مر املتحـــــــدة بالواليـــــــات سلكـــــــسيا للد العامليـــــــة معيـــــــة ا ) 2003(وعرفـــــــت
ـا بأ ـا عرف حيـث علميـة؛ قـة بطر ا محـو إجرائيـا فا عر القراءة ات صعو

ً ً ً
خاصـة" ر علـم ة صـعو

ئ الس ئة والت املفردات، ع التعرف سرعة أو دقة بمشكالت تتم شأ، امل ية ـذهعص و ة،
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الفونولـــو ـــو امل ب تـــص لة مـــش مـــن العـــادة ـــ ـــشأ ت ات ي(نالـــصعو ـــ) الـــصو غ ودائمـــا للغـــة،
ً

الفعالــة س التـد وســائل تـوافر مــع ، خـر املعرفيـة ات بالقــد نـت قو إذا فــراد عنـد رمتوقعـة ىر  0ر
شعبان،( محمد مصعب   0)2013،57علوان،

عــــــام للدسلكــــــسيا يطانيــــــة ال معيــــــة ا القــــــراءة) 2008(وقــــــدمت لعــــــسر فــــــا عر
ً

بأنــــــھ: 
ــا أ ــ ــ وع ــا، املتعلقــة ات ــا وامل والكتابــة القــراءة تطــو ــ ع تــؤثر خاصــة، علــم ة رصــعو ر ر
ـــة املعا ــ ات صــعو ا خصائــص ومــن حياتــھ، طيلــة معــھ ــستمر و والدتــھ، منــذ الفــرد مــع توجــد

وســر العاملــة، والــذاكرة لألشــياء، عة الــسر ــسمية وال والتطــوالــصوتية، املعلومــات، ــة معا رعة
ي وعـــــادة) ــــ(التلقــــا الفــــرد عنــــد خــــر نيــــة الذ ات القــــد مــــع ــــ تتما ال قــــد ــــ ال ات ــــا ىللم ر ر

القـراءة عـسر أثـر تخفيـف مكـن و التقليديـة، التعليمية بالطرائق فرائيا ن املعسر س تد ريصعب
خـــاص ـــ تد نـــامج ســـام.(رب ســــامية ـــز، عز حـــسن، محمـــود حــــسن،،يإســــماعيل، عمـــر  ســـيد،

2017،4(  

املراحـــــــل ـــــــ الطـــــــالب ن بـــــــ ا ـــــــشا ان الـــــــتعلم ات صـــــــعو أنـــــــواع ـــــــ أك القـــــــراءة ات روصـــــــعو
أشـــــار فقـــــد مـــــصطفى(املختلفــــة، فــــؤاد،القمــــش، والـــــده، القـــــراءة)  2012(وا ات صـــــعو أن ـــــ إ

وأن شـــيوعا، اديميـــة الـــتعلم ات صـــعو أنمـــاط ـــ أك صـــعو %) 80(تمثـــل ذو التالميـــذ اتيمـــن
ن بـ مـا تـصل القـراءة ات صـعو ذو ـسبة وأن القراءة، ات صعو م لد ممن م -10(يالتعلم

ن %) 15 بـ مـا وان س، املـدا أطفال مجتمع ذو %) 70-60(رمن بـرامج ـ ن ل املـ طفـال يمـن
القراءة ات صعو من عانو التعلم، ات   . نصعو

ا الـــصعو أنـــواع أشـــد مـــن القـــراءة ات صـــعو أن أشـــاركمـــا فقـــد ة خطـــو ،( رت ر ىالـــسو
ز العز جـة) 2006،عبد بد ساسـية املتطلبـات يفتقـدو القـراءة علـم ات صعو ذو الطلبة رأن ن ي

املطلــوب ــو ي عنــدما العمــر، مراحــل مــدى ـ ع القــراءة متوســطي مــن م بــأقرا نــھ مقا ة، ـ نوا ر
مثـــل املألوفـــة ـــ وغ املألوفـــة نـــھ مقا ة، الـــشفو املـــواد ا يتــذكر رأن قـــام،ا: و و لمـــات، وال ف، رـــر و

ـــو ي م لـــد الـــذاكرة أداء فـــإن سلـــسلھ م ة بـــصو قـــوائم جاع اســـ مـــة امل تتطلـــب عنـــدما نكـــذلك ر
  .منخفضا

ذكـــر أحمـــد،(كمـــا ـــ) 2006نايـــل، إ الطـــالب لـــدى ـــا وجود يـــؤدى القـــراءة ات صـــعو أن
املع ـــم ف ـــ إ الطفـــل وصـــو دو حـــو و والطالقـــة الـــصوتيات ـــ الطفـــل تقـــدم لبـــطء ن عتمـــدل و ـــ

ا م متعددة أنماطا القراءة ات صعو تتخذ حيث القراءة، ة صعو نمط ع   :ذلك

 ا م جزء أو لمة لل ذف   . ا

 أصال النص املوجودة غ ديدة ا لمات ال عض   .إدخال

 أخر لمات ب النص داخل لمات ال   .ىإبدال

 صعبھ لمات م تواج عندما وخاصة جمل أو لمات ل   .التكرار

 احذف و يقر ال لمة ال إ أصوات إضافة   . ؤأو

 وسة مع لمة ال   .قراءة

 يحة ال وغ عة السر   . القراءة

 فقط لمات ال نطق ع ك ال عن الناتج م الف  .نقص
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ا يفا تــص عـن أمـا القـراءة، ات لــصعو ر مظـا إال يمثـل ال أحمـد نايــل حـدده مـا أن ـ غ
بالع ـــــــا تباط ال وفقــــــا عـــــــددت و ـــــــشعبت ـــــــةرفقــــــد املعا ات صـــــــعو ـــــــا وم للطفــــــل النمائيـــــــة وامـــــــل

لمـــات لل الـــصوتية البـــصر). .(Alloway, 2006, 113الـــسمعية ـــل التحو ـــة معا ات صـــعو يو
ي ر ركية–ا ا ة البصر ة املعا ات صعو و ، الرجـوع.(Luck, 2006, 1436) السم مكـن و

مظا ـــــ ا يـــــص ســـــائل و ـــــا ر ومظا ات الـــــصعو ـــــذه يفات اتولتـــــص صـــــعو أدبيـــــات مـــــن ـــــا
والقراءة   . التعلم

ات صــــــعو اســــــة بد ن البــــــاحث مــــــن م ــــــ وغ يــــــة العر اللغــــــة س تــــــد متخصــــــصو ــــــتم روا ر
لعــــالج صــــممت ـــ ال ســــاليب و امج ــــ ال عـــددت و ــــت تباي ولقــــد مختلفـــة، ى ر عــــدة مــــن ؤالقـــراءة

ن والقـــائم ا، حـــد جـــة ود ات، الـــصعو ملجـــال وفقـــا طفـــال لـــدى القـــراءة ات تطبيـــقرصـــعو ـــ ع
اسـات الد ـذه ل أمثلـة للتحليـل املبدئيـة اسات والد البحوث قائمة وتمثل ا، وتنفيذ امج ال رذه ر

املختلفة ا يفا   .بتص

ي يــأ القــراءة، ات صــعو عاجلــت ــ ال والبحــوث اســات الد مــن اكم ــ امل الكــم ــذا اء روإ ز
اسـ والد البحوث ذه تحليل من البد إذ جديد، من العل البحث ردو ا،ر سـما ـ ع للتعـرف ات

التحليـــــل ي يـــــأ ثـــــم ومـــــن ات، الـــــصعو ـــــذه لعـــــالج ـــــا ف املـــــستخدمة ات ـــــ املتغ أثـــــر ـــــم وقيـــــاس
دف ال ذا لتحقيق مناسب كأسلوب والبحوث اسات الد ذه لنتائج   .رالبعدي

جالس دعوة البعد التحليل أساس ان معيـةGlassو ل الـسنو املـؤتمر يخطابھ
للبحـــــ كيــــة بـــــومر ال للمناقـــــشاتAREAيث م صـــــا لبـــــديل ـــــوء ال ة ضـــــر ــــ إ ـــــا ف دعـــــا ـــــ رال ور

للبحـــــث اكم ـــــ امل اث ـــــ ال مـــــن محـــــدد ـــــ مع الشـــــتقاق بالـــــضيق، ا وصـــــف ـــــ وال للبحـــــوث ية الـــــسب
بو اسـات. يال والد البحـوث نتـائج تحليـل ـ مالمـح لـھ وا لألسلوب تحولت أن ت لب ما روال

ا املتغ أثر م ع البعـدييؤسس التحليـل أسلوب و ا، ل املختلفة رضـا (.Meta-Analysisت
  ).88: 2009مسعد،

ـ وال الـسادس، ا إصـدا ـ الـنفس لعلـم كيـة مر معيـة ا ـة الر ـذه مع سقت روا ؤ
البحثيــــة م ر تقــــا ــــ الثقــــة وحــــدود ثــــر ــــم ن تــــضم ة ضــــر ــــ إ ن البــــاحث ردعــــت  ,APA. (ور

Publication Manual.2010:33 (  

البعــدي التحليــل ــوم مف ــر ظ عــام Meat-analysisوقـد جــالس يــد ــ ليطبــق1976ع
واملتنوعــــــة املتعــــــددة النتـــــائج امــــــل ت ـــــدف الرقميــــــة أو الكميـــــة والبحــــــوث اســـــات الد نتــــــائج ـــــ رع

اسات والد   .رللبحوث

بأنـــھ البعــدي التحليــل عــرف ـــ" و رة الظــا التناقــضات ـــل منظمــة يــة من تقنيــات
ال كميـانتائج ـامال ت يحـدث ي إحـصا مـن خـالل مـن ك مـش مقيـاس ـ ع ا يـضع بحيـث بحوث،

املختلفة ا نتائج ن   ).shchar,2008,3(ب

عرفھ ف،(كما شر ونادية هللا عبد يم، ـ ) 2012،24إبرا ع عتمـد ـ ك أسـلوب بأنھ
م ـــ البحـــوث ونتـــائج بيانـــات مـــن املعلومـــات واســـتخراج تنظـــيم ـــ حـــصائية نقالطـــر معـــ جـــال

النتائج تلك من املفيدة التعميمات عض استقراء   .دف



  التحلیل البعدي لبحوث برامج واستراتیجیات عالج صعوبات القراءة 
 بالمرحلة االبتدائیة
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النتــائج لتجميـع ا تــصميم يـتم ــ ال حـصائية جـراءات مــن مجموعـة بأنــھ عـرف كمـا
واحــد موضــوع ــ ك ــش ـــ وال املــستقلة، اســات الد خــالل مــن تباطيــة و يــة رالتجر  gage( .ر

,&stincher,2012,56.( 

التحليـل بحوث دف بالفعـلو ـشرت ـ ال للمـواد دقيـق م تقـو ـ إ نـاو،البعـدي ت لإذ
امـــل،بـــالتنظيم ا،والت ـــشر الــــسابق اســــات والد البحـــوث م خـــالل،روالتقـــو مـــن تحديــــد: وذلـــك

ا وتوضـــــــيح لة للبحـــــــث،املـــــــش ـــــــا ا بالوضـــــــع القـــــــار ـــــــف لتعر الـــــــسـابقة البحـــــــوث ـــــــيص ،ئوت
بالعالقـــــات ـــف الــــسـابقةوالفجـــــو،والتناقــــضات،والتعر البحــــوث ــــ توجــــد قــــد ــــ ال اح،ات ــــ واق

مــــشكالت مــــن نــــاك ــــو ي قــــد مــــا ــــل التاليــــة طــــوات ا أو طــــوة عــــالم،(نا أبــــو ،2004رجــــاء
587.(  

ـــــا إل أشـــــار البعـــــدي، للتحليـــــل البـــــاحثو ا اســـــتخدم ـــــ ال الطـــــر مـــــن العديـــــد نـــــاك نو ق
اشم،( أبو محمد ا) 18-2005،15حسن،السيد م أ   :من

جالسطر) 1(   :Glass قة

تــضم انــت ولــو ــ ح محــددة لة مــش أو بموضـوع املرتبطــة اســات الد ــل جمــع يــتم ـا روف
ثـم ـا، عل ف املتعـا العلميـة املعـاي مـستو ـ إ ـ تر ال بحثية وطر أساليب ع ية مب اسات رد ىر ق

بــ نــات مقا إجــراء مــن نــتمكن ــى ل كة مــش قيــاس وحــدة ــ إ اســات الد ــذه نتــائج ــل تحو ريــتم نر
اسـة د ـل مـن يجـة ن مـن ـ أك اسـتخراج املمكـن مـن فإنـھ التـا و ا تقـسيم عـد اسـات الد رـذه . ر

ـع أ نـا ت ـ اعت ـ املتغ لقيـاس س مقـاي عـة أ اسـات الد إحـدى ـ باحـث ستخدم عندما رفمثال ر ر
ً

ساس ذا ع ا مع التعامل تم و   . نتائج

قة) 2( وس طر و سفيلد    :Mansfield and Busse ما

ــا نتائج ــ ع س ولــ اســة الد أثــر ــ ع ــ املب البعــدي التحليــل قــة بطر ــس ــان،رو حيــث
ـت وج ـ ال نتقـادات جـالسمن قـة يبـدولطر كـذا و مـرة مـن ـ أك تمثـل الواحـدة اسـة الد رأن

ـ بكث ذلـك مـن أقـل الواقـع ـ أنـھ مـع جدا كب اسات الد عدد أن
ً

ل،ر ـش لة املـش ـذه وتتـ
إذا ــ نأك معــ يف تــص ــ ع بنــاء اســات الد قــسمت مـــن،رمــا عــدد يفات التــص أحــد تحــت وأدرج

التحليــــــل نتـــــائج عمـــــيم الـــــصعب مـــــن ـــــو ي حيــــــث فقـــــط ن اســـــت د أو اســـــة بد اصـــــة ا نالنتـــــائج ر ر
  .البعدي

أثــــر ـــم حـــساب خـــالل مــــن لة املـــش ـــذه ـــ ع التغلــــب البديلـــة قـــة الطر ـــذه لوتحـــاو
وجود حالة و اسة، د ل ل فقط بجمـعرواحد إمـا الباحـث يقـوم ع التـا ـ للمتغ مقياس من أك

واحــد ــ متغ س تقــ س املقــاي انــت إذا ــام ــذه ل ي الــو املتوســـط واســتخراج ثــر ــام ،زأ
ات ــ املتغ لعــدد وفقــا عــدى تحليــل مــن أكـــ إجــراء يــتم مختلفــة ات ــ متغ س تقــ انــت إذا ولكــن

ً

  . املقاسة

قة) 3(     : Stoufferستوفر طر

اســــة د ــــل ل الداللــــة ات مـــــستو جمــــع ــــ ع قــــة الطر ــــذه عتمــــد الباحـــــث. رو يقــــوم حيــــث
ــستخرج ثـــم معينــة، بفرضــية خـــاص داللــة مـــستو ــل يل ــ مـــستوZ Scoreىب ــل ل ىاملقابلـــة

جـــات د يجمـــع ثـــم ـــZرداللـــة، املـــستخدمة اســـات الد لعـــدد ـــ بي ال ـــذر ا ـــ ع النـــاتج قـــسم رو
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ستخرج ا وأخ التحليل،
ً

جة لد املقابل الداللة رمستو ل . Zى ل داللة كمستو ذلك ستخدم ىو
التحليل ا شمل ال اسات   .رالد

قة) 4( وأولكن طر    :Hedges and Olkinدجز

الــسابقة الطــر ــ كمــا اسـة د ــل ل ثــر ــم بحــساب الباحــث يقــوم ـا قوف ــم،ر أ ولكــن
ا تأكيــــد ــــو خــــر الطــــر عــــن قــــة الطر ــــذه بــــھ ــــ تتم ىمــــا نق بــــ س التجــــا بحــــث ة ضــــر ــــ ورع

ــــا جمع قبـــل البعـــدي التحليــــل ـــ املـــستخدمة ات ـــ ثــــر،املتغ ـــام أ جمـــع ــــ ـــ و طـــوة وا
ال، أم ــسة متجا ــذه ثــر ــام أ انــت إذا مــا تحديــد ــ اســات الد مــن عــدد مــن راملــستخرجة

م إ ا بتقسيم قام سة متجا غ ثر ام أ أن للباحث ن تب ما أسـسفإذا ـ ع بناء جموعات
عملية أو ة املجموعـات،نظر ـذه داخـل س التجـا س يق ـذه،ثم تقـسيم ـ إ أيـضا يـضطر وقـد

ً

س التجا يتحقق ح أصغر مجموعات إ  . املجموعات

قة) 5( وشميدت طر    : Hunter and Schmidtن

ثــــر ــــام أ يجمــــع ثــــم أثــــر ــــام أ ــــ إ اســــة د ــــل نتــــائج ــــل تحو يــــتم ـــا يحــــاوروف ثــــم ل،
املـستخدم القيـاس أسـلوب أو بالعينــة املرتبطـة خطـاء مـن عمليــة. الـتخلص عـد اتـ مـا فــإذا

ات ـــ متغ وجـــود احتمــال ـــ ع مؤشــرا ذلـــك ــ اعت يا ـــس ــ كب املتبقـــي التبــاين ـــم أن يح التــ
ً ً

التباين وجود تفسر قد   .وسيطة

وأولكـن ـز قـة طر ـ ع اليـة ا اسـة الد اعتمـدت ـاHedges and Olkinروقـد العتماد
يـر كمـا ثـر م ش و ا، تحليل يتم ال اسات الد س تجا ضوء ثر م حساب ىع ( ر

، ـ يح مجتمــع) 2002نـصار، ضـمن اســة الد ات ـ متغ ن بــ العالقـة جــة د ـ تو كميــة قيمـة ــ رإ ر
اسـة الد مجتمــع ــو مــسبقا رمحـدد

ً
املــستخ، ي حــصا سـلوب عــن النظــر عــنغــض ــ للتعب دم

ثر   . ذلك

يـــــنج( وعرفتـــــھ ا وال ـــــشيل، س ـــــا مجموعـــــة) 887،ص2008رموني ن بـــــ املوحـــــد الفـــــر قبأنـــــھ
ية( التدخل الضابطة) التجر   .واملجموعة

قبــل املوحـد الفـر ـو ي كــأن التـأث ـم ـ أخــر جوانـب أغفـل ـا موني ـف عر أن قإال ن ى
ـا ا الباحـث إليـھ يميـل ومـا ا، عد و ة الـذيالتجر ـ الك املقـدار ـو ، التـأث ـم ـف عر ـ

أن يمكــن والـذي عـة، التا ات ــ املتغ أو ـ املتغ ـ املــستقل ـ املتغ يحدثـھ الــذي ـ التغ مقـدار يفـسر
ي حـصا سـلوب و اسـة الد عينـة لطبيعـة وفقـا مختلفـة معـادالت باستخدام إحصائيا ريحسب

املستخدم   .سا

البعدي التحليل   :خطوات

البعــدي التحليــل اســتخدمت ــ ال والبحــوث اســات الد خــامي( رحــددت ــت. رآل ب ــشاير
هللا، عبـــد يم، وإبـــرا هللا، عبـــد ســـعد،(و ) 2018محمـــد خالـــد ، ـــ عبـــد(و ) 2015القا يوســـف،

يـــــــــنج(و) 2012الواحـــــــــد ا وال ـــــــــشيل، س ـــــــــا فـــــــــوكس،( و) 2008رموني ـــــــــ مـــــــــن ) 2009ايم ـــــــــا وغ
أساســية خطــوات اســات اســـاترالد الد جمــع يــتم الــذي املوضــوع تحديــد ـــ و البعــدي، رللتحليــل
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أداة باســــتخدام بــــالبحوث اصــــة ا البيانــــات ــــ ترم باملوضــــوع، املرتبطــــة اســــات الد جمــــع رحولــــھ،
التحلـــــيالت إجـــــراء ا، ضـــــو ـــــ البيانـــــات تحليـــــل ـــــا، وثبا ا صـــــدق مـــــن التأكـــــد مـــــع لـــــذلك مناســـــبة

ب تبو مة، الال النتائجواسالبياناتزحصائية   .تخراج

تمــتوقــد مـــنا عــدد ـــتم ا وقــد يـــة، وأجن يــة عر البعــدي، بالتحليـــل عديــدة اســـات رد
اسـة د تجـر لـم أنـھ إال الـتعلم، ات صـعو تناولـت اسـات لد البعـدي بالتحليـل يـة العر اسات رالد ر ىر

الباحــث– علــم حــدود ات-ــ صــعو تناولــت ــ ال اســات والد للبحــوث البعــدي بالتحليــل تمــت را
  .ءةالقرا

اســـــة د الـــــتعلم ات لـــــصعو البعـــــدي بالتحليـــــل تمـــــت ا ـــــ ال يـــــة العر اســـــات الد رومـــــن ( ر
سليمان الـتعلم) 2012يوسف، ات صـعو ـ تمت ال اسات للد البعدي بالتحليل تمت ا روال

التعــرف إطـار يصـ ـ البعـديوال التحليــل اسـة ود خـامي( ر، هللا،. رآل عبــد محمـد ـت ب ــشاير
هللا عبد يم، بامللكـة) 2018،وإبرا الـتعلم ات صـعو تناولـت ـ ال اسـات الد بتحليـل تمـت ا روال

املستقبلية ات التوج تحديد مع السعودية ية   .العر

ــــ ـــت أجر حـــوث و اســـات لد البعـــدي بالتحليــــل تمـــت ا يـــة أجن اســـات د نـــاك نمـــا رب ر
اسة د ا م أ من القراءة ن،( رمجال وآخر ـ) 2009وميجان، تقر قدمت مـنوال مجموعـة عـن ًرا

ـ ال التـدخل اسـات ـترد عــاميأجر ن سـنا2004و1994بـ ـ ك الطـالب ) 12-6الــصفوف(ًمـع
القــــراءة ـــ ات صــــعو مـــن عــــانو اســـة. نالـــذين ن(رود وأخــــر ســـليفن ــــرت ور حللــــت) 2009و ـــ وال

القـــــراء نجـــــاح ن لتحـــــس ســـــاليب مــــن بـــــأنواع تمـــــت ا ـــــ ال اســــات الد مـــــن عـــــدد نتـــــائج ةرعــــديا
اســة ود بتدائيـــة، الــصفوف ــ ،(رلألطفــال ــ نج وشـــ ســواننج، بتحليـــل ) 2009ــ قامــت ــ وال

الــــــذين ن للبــــــالغ ي والــــــسلو ـــــ واملعر ــــــادي داء تقــــــار ـــــ ال يــــــة التجر اســــــات للد نعـــــدي ر
نجـــــاز متوســـــطي ن البـــــالغ القـــــراء بـــــأداء القـــــراءة ـــــ ات صـــــعو مـــــن اســـــة،نعـــــانو ن،( رود رلـــــو

املفـردات ) 2010سان،وسو تـدخالت بآثـار تمـت ا ـ ال اسـات للد ـ ع عـديا تحليال أجرت روال
طفــال ــاض و ضــة الر قبــل مــا مرحلــة ــ لألطفــال ة الــشفو اللغــة تطــو ــ رع و اســة. ر ــ( رود جي

ك، ــ نتــائج ) 2013و ن تحــس ــ املكثفــة التــدخالت فعاليــة مــدى البعــدي بالتحليــل بحثــت ــ وال
اســةالقــراء ود القــراءة، ــ ات صــعو مــن عــانو الــذين ســنا ــ ك للطــالب رة ن ن،( ً وآخــر وت وســ
ـــم ) 2001 الف اتيجيات اســـ س بتـــد تمـــت ا ـــ ال اســـات والد البحـــوث مـــن عـــددا اجعـــت ـــ روال ر ًر

التعلم ات صعو من عانو الذين للطالب ي   .نالقرا

اسة الد لة   :رمش

وصـ عـام بوجـھ الـتعلم ات صـعو ة خطو اء رإ البحـثز أنـتج خـاص، بوجـھ القـراءة ات عو
تلـــــــك ــــــة ملواج عديـــــــدة حلــــــوال تجـــــــرب أن حاولــــــت ــــــ ال اســـــــات والد البحــــــوث مـــــــن عــــــددا ــــــ رالعل
اســـات الد ـــذه خـــصائص توضـــيح ة ضـــر ـــ و ة، ـــ وا لة مـــش ل شـــ الـــذي مـــر ات، رالـــصعو ور

يفات التـص وفـق ـا ف ثـر ـوم نـة ومقا ـا لنتائج عدي تحليل وإجراء ـاروالبحوث، ر تظ ـ ال
ا ل املبدئية   . التحليالت

ــ ال اسـات والد البحـوث وخــصائص سـمات ـ ع الوقـوف اليــة ا اسـة الد تحـاو رلـذا ر ل
عـالج ـ والبحـوث اسـات الد ـا تناول ـ ال ات ـ املتغ أثـر ـم وتوضـيح القـراءة، ات صـعو رتناولـت

عديا تحليال ا تحليل ع ات الصعو  .ذه
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اسة الد   :رأسئلة

تيةلتحاو سئلة عن جابة الية ا اسة   :رالد

كما .1 القراءة، ات صعو عالج حاولت ال اسات والد البحوث وخصائص سمات رما
البعدي؟ للتحليل ساسية النتائج ا  تو

ات .2 صعو لعالج اسات والد البحوث ا ن ت ال ية التجر ات املعا أثر م رما
بت املرحلة تالميذ لدى  دائية؟القراءة

اسة الد   :ردف

حاولـــت ـــ ال اســـات الد وخـــصائص ســـمات ـــ ع الوقـــوف ـــ إ اليـــة ا اســـة الد رـــدفت ر
املــستخدمة يــة التجر ــات املعا أثــر ــم وتحديــد بتدائيــة، باملرحلــة القــراءة ات صــعو عــالج
ـــسفر ـــ ال الوصـــفية يفات التـــص وفــق اســـات الد ـــذه ـــ ثـــر ــم ن بـــ الفـــر وحـــساب ــا، رف ق

يع املبد التحليل نتائج   .ا

املستخدمة البعدي التحليل قة وطر اسة الد   :رمن

الواقـع يـصف الـذي املـن ذلك و و الوصفي، املن اسات د ضمن اسة الد ذه رتقع ر
ـا وتحليل النتـائج صـد و ا وتبو البيانات بجمع سو الباحث من تدخل ردو ى أسـلوب. ن واسـتخدم

اس للد الثابت ثر م لرحساب وفقا وأولكنات يدجز قة يـتمHedges and Olkinطر وال
ا اتف ـ املتغ باعتبار اسات الد ن ب س التجا وحساب حدة، ع اسة د ل ل ثر م رحساب ر

ــسة متجا ـ غ اسـات الد ن بـ ثــر ـام أ انـت فـإذا ـا؛ جمع قبــل البعـدي التحليـل ا تـضم ـ رال
أ ضـــوء ـــ مجموعـــات ـــ إ ا تقـــسيم عمليـــةيـــتم أو ـــة نظر ـــذه،ســـس داخـــل س التجـــا س يقـــ ثـــم

س،املجموعـــــــات التجــــــــا يتحقــــــــق ـــــــ ح أصــــــــغر مجموعــــــــات ـــــــ إ اســــــــات الد تقــــــــسيم ـــــــ ــــــــستمر . رو
(Hedges&Olkin,1985 p:36) 

اسات والد البحوث بيانات   :رقاعدة

باملرحلــــة القــــراءة ات صــــعو عــــالج تمــــت ا ــــ ال اســــات للد البعــــدي التحليــــل رإلجـــراءات
واعتمــــدبتدائيـــة القــــضية، تلـــك تنــــاو ـــ ال والبحــــوث اســـات بالد قائمــــة إعـــداد مــــن البـــد لــــان ر

ي يأ ما ع اسات الد البحوث صد ا ا رالبحث   :ر

بنـــك .1 ـــ ع ـــة بو ال البحـــوث ـــشر ب ـــتم ـــ ال العلميـــة للمجـــالت املتاحـــة البيانـــات قواعــد
املصر  .ياملعرفة

ــــشر .2 ت ــــ ال ــــة بو ال البحــــوث بيانــــات باســــمقاعــــدة فــــة واملعر املنظومــــة دار  Eduوا
search. 

املطبوعة .3 ة شو امل املجالت  .رالبحث
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ســـــاليب .4 مـــــن ـــــا جمع تـــــم ـــــ ال اســـــات الد ـــــ املوجـــــودة املراجـــــع قائمـــــة ـــــ ع رعتمــــاد
للبحث  .السابقة

والتحليـــل ـــ م لل خـــضعت ـــ وال الباحـــث ـــا عل تحـــصل ـــ ال اســـات الد عـــدد بلـــغ 52روقـــد
تـــم حـــث، و اســـة ارد حـــدد ـــ ال بعاد ســـ و القبـــو محـــددات ضـــوء ـــ ـــا م ـــ كب عـــدد بعاد لاســـ

ي حصا للتحليل اضع ا ي ا ال العدد لغ و الية، ا اسة حث19رالد و اسة د عشرة  .رسع

بعاد س و القبو   :لمعاي

ال    اسات الد عينة اختيار ا أساس ع يتم ال ات واملح املعاي من عدد تحديد ـرتم
ي يأ كما و للتحليل، مة الال جراءات و البحث داف أ ضوء ا، تحليل   :زيتم

 اســة الد أو البحــث إجــراء رمــن عــام: ز مــن ة ــ الف اســة الد حــددت ــ2000روقــد 2020إ
البحث أو اسة الد لقبو م ركمدى  .لز

 اســــــة الد ناولــــــھ ت الــــــذي ع التــــــا ــــــ ــــــا: راملتغ غ دو اديميــــــة القــــــراءة ات مــــــننصــــــعو
خر اديمية ات املتغ من ا غ مع أو منفردة انت سواء النمائية، ات  .ىالصعو

 ــــ البح املــــن املــــن: نــــوع تنــــاو ــــ ال اســــات والد بــــالبحوث اليــــة ا اســــة الد تمــــت لا ر ر
لــيط، ا ــ البح املــدخ خــالل مــن أو فقــط ــ الك املــدخل خــالل مــن ســواء ــ التجر

البيانــــات ن بــــ يجمــــع اســــتخدمتالــــذي ــــ ال اســــات الد بعدت واســــ والكيفيــــة، رالكميــــة
فقط الكيفي املدخل استخدمت ال والبحوث اسات الد أو الوصفي،  .راملن

 املوضــو تناولـــت: النطــاق ــ ال اســات والد البحــوث بتحليــل اليــة ا اســة الد تمــت را ر
خر اللغات من ا غ دو ية العر اللغة القراءة ات ىصعو  .ن

 ــــالنطـــا غرا ا ــــ: ق ــــا إجراؤ تــــم ـــ ال والبحــــوث اســــات الد اليــــة ا اســـة الد رتناولــــت ر
ية العر  .البلدان

 التعليميـــة ــــ: املرحلـــة الـــتعلم ات صــــعو تناولـــت ــــ ال اســـات والد البحــــوث ة لنـــد رنظــــرا ر
عداديــــة ن ــــ) املتوســــطة(املــــرحلت ال اســــات الد ــــ ع قتــــصار تــــم فقــــد ــــة، الثانو رأو

املر ـــــ ع ـــــت ــــــذهأجر ـــــو ظ ة خطـــــو ـــــو آخـــــر والعتبــــــار ا، ســـــوا دو بتدائيـــــة رحلـــــة ر ن
املراحـــل ـــ الطالـــب مـــع ـــستمر ـــا و بـــالعالج ـــا تناول دو املرحلـــة ـــذه ـــ ات نالـــصعو

 .التالية

 البحــــث ـــــشر ـــــ: طبيعــــة ـــــشرت ــــ ال اســـــات والد بــــالبحوث اليـــــة ا اســــة الد تمـــــت را ر
كرســــــا البحــــــوث مــــــن ــــــا غ دو محكمــــــة، علميــــــة اه،نمجــــــالت والــــــدكتو املاجــــــست رئل

محكمة علمية مجالت شرت ولو ا م املشتقة املستالت بعدت اس  .وكذلك

 للتحليل مة الال البيانات ـ: زاكتمال ال والبحـوث اسـات الد اليـة ا اسـة الد بعدت راس ر
لــم اســة د اســات الد ذلــك أمثلــة ومــن للتحليــل، مــة الال حــصائية البيانــات تقــدم رلــم ر ز

ــم يتحــدد حــصا ختبــار داللــة ا أساســ ــ ع حــدد ــ ال ــة ر ا جــة د أو . رالعينــة
ط الـــشر فيـــھ تتـــوافر ال املـــستخدم ي حـــصا ســـلوب ـــو ل اســـات د بعدت اســـ وكمـــا ن ر

ا ـس وتجا البيانـات اعتـدال كعـدم الستخدامھ مة ناسـب. زالال ي ال أسـلوب اسـتخدام أو
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قليل عينة مع ت اختبار استخدام العينة م جداو تـم .ة ـ ال اسـات الد بعدت رواس
حـــــصاء بيانـــــات تـــــوافر لعـــــدم وذلـــــك ؛ م الالبـــــا حـــــصاء بأســـــاليب ـــــا نتائج يتحليـــــل ر

ا معظم  .الوصفي

 عن تقل ال أو ا عتد ثبات جات د ا ول صادقة املستخدمة دوات و ت رأن   0.60ن

البيانات   :ترم

بالد اصــة ا البيانــات ــ م ل ة اســتما قاعــدةرصــممت إعــداد تــم ــ ال والبحــوث راســات
اســــات، الد ــــذه عــــن والكيفيــــة الكميــــة للبيانــــات الوصــــو ــــدف وذلــــك ــــا، اصــــة ا رالبيانــــات ل

اسة الد أسئلة عن جابة غية ا بيانا لتحليل يدا خطـوات. رتم عـدة داة ـذه إعداد مر وقد
ا م أ   :من

اس .1 الد وترم شف ل مة الال البيانات رتحديد از أساس ع خـاللات من ذلك وتم طـالع: ،
مــــن عــــدد البيانــــات ــــ م ل املــــستخدمة دوات و البعــــدي، التحليــــل مجــــال ــــ دبيــــات ــــ ع
ن املتخصـص مـن عـدد مـع لقـاءات وعقـد البعـدي، بالتحليـل تمـت ا ـ ال اسات والد رالبحوث

الب ـــــم أ عـــــن م مـــــ ستفـــــسار و البعـــــدي التحليـــــل مجـــــال ـــــ ن أنوالبــــاحث يجـــــب ـــــ ال يانـــــات
البيانات ترم ة استما ا  2.رشمل

ي .2 املبــــد ا ل شــــ ــــ ة ســــتما مــــن:رإعــــداد أنــــواع ثالثــــة ي املبــــد ا ل شــــ ــــ ة ســــتما رشــــملت
والبيانـــات، أو: لالنـــوع للبحــــث ـــ الرق ـــود ال مثــــل البحـــث، أو اســـة الد عـــن عامــــة ربيانـــات

امل التوثيـــق نظـــام وفـــق ـــا بيان توثيـــق اســـة، ِرالد الـــنفس لعلـــم كيـــة مر معيـــة با  APAتبـــع
ا، ـشر طبيعـة حيث من اسة الد ونوع السادس، يرصدار الثـا يتعلـقوالنـوع البيانـات مـن

وشـــمل اســـة الد أو للبحـــث النوعيـــة اســـة( ربالبيانـــات الد فقـــط: رطبيعـــة فقـــط،كميـــة ،كيفيـــة
خلــــيط أو املـــــستخدم-كمكيفيــــھ املــــن ــــ–وصــــفي: نـــــوع ــــ–تجر تجر التـــــصميم–شـــــبھ
املـــستخدم ــ الواحــدة: التجر املجموعـــة ـــ،تــصميم القب القيـــاس ذات ن املجمــوعت تـــصميم

التــــــــــصميمات والبعــــــــــدي، ــــــــــ القب القيــــــــــاس ذات املتعــــــــــددة املجموعــــــــــات تــــــــــصميم والبعــــــــــدي،
املختلفـــة–التفاعليــة ات ــ يفية،املــستقلة: املتغ التــص عـــة املـــستخدمة–التا ــة املعا مـــواد

ـــا– تقني وطبيعـــة ـــا–دوات اختيا وأســـاليب العينـــة ـــة–رطبيعـــة التجر واملـــدة–ومنفـــذ
ـــة التجر إلجـــراء الثالـــث) الزمنيــة الكميـــة،والنـــوع حـــصائية للبيانـــات خـــصص البيانـــات مــن

املـستخ ي حــصا ختبــار نــوع فيــھ ــةوطلـب املعيا نحرافــات و املجموعــات ومتوســطات ردم
املــــــستخدم الداللــــــة ومــــــستو ــــــة ر ا جــــــات ود ــــــا، نوع وفــــــق ات لالختبــــــا ة املحــــــسو ىوالقــــــيم ر ر

اسة بالد حسابھ تم إن التأث م  .رو

ة .3 ستما  :رصدق

ـــ ع ا عرضــ تــم اســـة الد مــن ــدف ال لتحقيـــق ا وصــالحي ة ســتما صـــدق مــن رللتأكــد ر
ن املختـص مــن التحليــلعـدد ببحــوث تمـوا ا ممــن س التــد وطـر واملنــا م والتقـو القيــاس رــ ق

                                                             
 بالكلیة التدریس وطرق المناھج أستاذ حسن أحمد المنعم عبد. د.أ 2
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ـــــ بالوضـــــوح ـــــسم لت ة ســـــتما مفـــــردات عــــض صـــــياغات بتعـــــديل م عـــــض أشـــــار وقـــــد رالكيفــــي،
م ا آ ضوء ا عديل وتم ق. رالتحليل، البيانات) 1(م ترم ة   . راستما

ة .4 ستما  رثبات

ابـا ن ـو معادلـة مقيـاس) κ(اسـتخدمت ي ـو ن إحـصا بـ بـالتوافق عـرف مـا س يقـ
ن املحللـ أو ن املقيمـ

ُ
Julius Sim, Chris C Wright,2005,258)(   مـع اسـات الد بتحليـل قـام روقـد

وفــق ةالباحـث حــصاء رســتما و م والتقـو القيــاس ــ ن املتخصــص الـزمالء ــغ ،3أحــد تفر عــد و
بلغ التحليل ثبات معامل أن وجد ابا، ن و معادلة وفق ا وتحليل معامـل) 0.73( البيانات و و

مناسب   .ثبات

التحليل   :خطوات

تية طوات ل وفقا املستخدمة قة الطر ضوء التحليل إجراءات   :تمت

موضو .1 التحليلتحديد بـرامج: ع فاعليـة يـان ب تمـت ا ـ ال والبحـوث اسـات بالد روتحدد
دو اديميــة ات بالــصعو تمــت ا ــ وال القــراءة، ات صــعو عــالج ــ اتيجيات اســ نأو

ات الصعو من ا  .غ

ا .2 ــد و وت والبحــوث اســات الد الــسابق: رجمــع ــ م ال ة اســتما باســتخدام ذلــك تــم روقــد
ا  .وصف

اســـات .3 الد يف ـــرتـــص ال اســـات الد جميـــع إن وحيـــث ات، ـــ متغ مـــن ـــا ف ـــر ظ ملـــا روفقـــا
ــ ه اعتبـا يمكـن ـ متغ ــم أ فجـاء ـا ف اسـية الد املرحلــة تختلـف لـم للتحليـل رخـضعت ر

ـــــا أول ن لـــــصنف ـــــ املتغ ـــــذا وفـــــق اســـــات الد وصـــــنفت املـــــستقل، ـــــ املتغ ـــــو : رالتحليـــــل
التعليميـــــة، امج ــــــ ال ـــــ ع اعتمــــــدت ـــــ ال والبحــــــوث اســـــات ــــــارالد ــــــ: وثان ال اســـــات رالد

سية التد اتيجيات س ع  .راعتمدت

ــــــ .4 املتاحــــــة حــــــصائية البيانـــــات ضــــــوء ــــــ والبحــــــوث اســـــات للد ثــــــر ــــــم رحـــــساب
بتحديــــد ثــــر ــــم حـــسب وقــــد املــــستخدمة، حـــصائية لألســــاليب فقــــا و والبحـــوث،

د ا)  d(قيمة ثـر ـم لألسـلوب وفقـا اسـة، د ل ل ا ـمروتباينا ـ كمـا لثابـت
ـــم املعيــار طـــأ وا وتبايناتــھ، املـــ ثــر ــم بحـــساب ــ التح تـــأث مــن يثــر
ا بـــــصنف اســـــات للد ثـــــر ـــــم متوســـــط ـــــساب يـــــدا تم وذلـــــك اســـــة د ـــــل ل رثـــــر ر

قيمة ا )z(وحساب ق. ودالل اسة) 2(م بالد املستخدمة حصائية  .راملعادالت

دو ا و للتحليللو اضعة ا اسات للد ولية التحليالت   :ري

  

  

  

                                                             
 جامعة بنین التربیة كلیة يالتربو واإلحصاء التعلیمي النفس علم بقسم مساعد أستاذ أحمد، سید إبراھیم. د 3

   بالقاھرة األزھر
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ا) 1(لجدو شمل ال والبحوث اسات للد التح من امل ثر م و ثر رم
  التحليل

يف تص
اسات  رالد

كود
اسة  رالد

التباين
ك  املش

 dقيمة

م
 ثر

تباين
م
 ثر

طأ ا
ياملعيار

م
 ثر

معامل
يح ت

م
 ثر

م
ثر

 امل

101 13.27 3.58 0.23 0.48 0.97 3.4726 

103 88.72 0.25 0.4 0.63 0.98 0.245 

104 7.35 6.54 0.39 0.62 0.98 6.4092 

105 4.78 7.60 0.51 0.71 0.98 7.448 

106 15.23 0.02 0.06 0.25 0.98 0.0196 

107 2.28 2.15 0.09 0.3 0.988 2.1242 

109 7.63 3.98 0.19 0.44 0.986 3.92428 

110 1.75 3.45 0.16 0.407 0.986 3.4017 

111 8.48 1.81 0.18 0.42 0.892 1.61452 

113 1.33 8.82 1.34 1.15 0.974 8.59068 

114 14.32 1.16 0.106 0.32 0.981 1.13796 

116 2.74 4.81 0.193 0.43 0.988 4.75228 

117 5.14 5.08 0.14 0.37 0.993 5.04444 

118 5.37 2.23 0.37 0.61 0.964 2.14972 

اسات رد
تمت ا
امج بال

 التعليمية

119 14.21 1.38 0.11 0.33 0.981 1.35378 

102 13.27 3.58 0.23 0.48 0.97 3.4726 

108 5.39 5.16 0.24 0.49 0.989 5.10324 

112 2.24 0.26 0.0806 0.28 0.984 0.25584 

اسات رد
تمت ا

اتيجيات  باالس

115 12.15 2.11 0.249 0.499 0.965 2.03615 

أثـــر ـــم جـــاء التحليــل ا شـــمل ـــ ال اســـات الد معظــم أن الـــسابق ـــدو ا مـــن ريتــ ل
ــــا ف ثــــر ــــم جــــاء ــــ ال اســــات الد مــــن عــــدد إال ا، ــــ كب ــــا ف ع التــــا ــــ املتغ ــــ املــــستقل ـــ راملتغ

جدو ا و قد ضعيفا أو   ).1(لمتوسطا
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ثر .5 م متوسط ساب مة الال والتحليالت اسات الد ان أو زحساب ر  ز

قيمــــة وحــــساب ا بــــصنف اســــات الد ــــ ثــــر ــــم ملتوســــط مــــن) z( رللتوصــــل للتأكــــد
ثـــر ــم املعيــار طـــأ وا املــ التبــاين ــساب حـــصائية املعــادالت اســتخدمت يداللتــھ

وفقـا اسـة د ـل ل ـس ال ن والو رامل سـاليبز ـق م ـ ضـمنت ـ ال حـصائية للمعـادالت
املستخدمة ق. حصائية اسة) 2(م بالد املستخدمة حصائية   .راملعادالت

ــــل ز و املعيــــار طــــأ وا وتباينــــھ املــــ ثــــر ــــم قــــيم ــــ يو ــــي ــــدو نوا ي ول
التحليل ا عل اشتمل ال اسات الد من اسة رد  .ر

امل) 2(لجدو ثر اساتم الد ان وأو طأ وا روتباينھ   ز

يف تص
اسات  رالد

كود
اسة  رالد

ثر م
 Gامل

التباين
  VG  امل

طأ ا
ياملعيار

ثر م
امل

SEG 

ن زالو
س  ال

W1 

W1×G (W1*g) (w1)2 

101 3.4726 0.46 4.55 15.78 54.81 20.66 0.46 

103 0.245 0.61 2.63 0.64 0.16 6.93 0.61 

104 6.4092 0.61 2.70 17.32 111.02 7.30 0.61 

105 7.448 0.67 2.17 16.19 120.59 4.73 0.67 

106 0.0196 0.22 20.00 0.39 0.01 400.00 0.22 

107 2.1242 0.29 11.49 24.42 51.86 132.12 0.29 

109 3.92428 0.47 4.35 17.06 66.96 18.90 0.47 

110 3.4017 0.38 6.67 22.68 77.14 44.44 0.38 

111 1.61452 0.37 7.14 11.53 18.62 51.02 0.37 

113 8.59068 1.12 0.79 6.76 58.11 0.62 1.12 

114 1.13796 0.31 9.80 11.16 12.70 96.12 0.31 

116 4.75228 0.43 5.32 25.28 120.13 28.29 0.43 

117 5.04444 0.36 7.69 38.80 195.74 59.17 0.36 

118 2.14972 0.58 2.94 6.32 13.59 8.65 0.58 

تمت ا اسات رد
امج بال

 التعليمية

119 1.35378 0.32 9.52 12.89 17.45 90.70 0.32 

102 3.4726 0.22 0.46 4.55 15.78 54.81 20.66 

108 5.10324 0.23 0.47 4.35 22.19 113.23 18.90 

112 0.25584 0.08 0.28 12.82 3.28 0.84 164.37 

تمت ا اسات رد
اتيجيات  باالس

115 2.03615 0.23 0.47 4.35 8.85 18.03 18.90 
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اسات .6 الد ن ب س التجا   : رحساب

حـــــساب ـــــ ع تقـــــوم اليـــــة ا اســـــة الد ـــــ البعـــــدي التحليـــــل ـــــ املـــــستخدمة قـــــة الطر رـــــو ن
اختبــــار اســــتخدم وقـــد التحليــــل، ــــ اضــــعة ا اســـات الد مجمــــوع ن بــــ س ــــساب(Q)رالتجـــا

ومعامـــــل ا، بـــــصنف اســـــات الد ن بـــــ س للمعـــــادالت(I2) رالتجـــــا وفقـــــا التبـــــاين ـــــسبة ـــــساب
ا يتـــضم ـــ ال ـــقحــصائية اســـة) 2(م بالد املـــستخدمة حـــصائية ـــ.راملعـــادالت يو ـــي ـــدو لوا

النتائج   ذه

وقيم) 3( لجدو س التجا ساب حصائية وقيم Qالتحليالت ا التباين I2ودالل سبة   و

يف تص
اسات  رالد

اسة الد  w1*se2 w1*se (w1*se)2 ركود

101 3.4726 0.46 4.55 

103 0.245 0.61 2.63 

104 6.4092 0.61 2.70 

105 7.448 0.67 2.17 

106 0.0196 0.22 20.00 

107 2.1242 0.29 11.49 

109 3.92428 0.47 4.35 

110 3.4017 0.38 6.67 

111 1.61452 0.37 7.14 

113 8.59068 1.12 0.79 

114 1.13796 0.31 9.80 

116 4.75228 0.43 5.32 

117 5.04444 0.36 7.69 

118 2.14972 0.58 2.94 

تمت ا اسات رد
امج بال

 التعليمية

119 1.35378 0.32 9.52 

102 3.4726 0.22 0.46 

108 5.10324 0.23 0.47 

112 0.25584 0.08 0.28 

تمت ا اسات رد
اتيجيات  باالس

115 2.03615 0.23 0.47 
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يف تص
اسات  رالد

اسة الد  w1*se2 w1*se (w1*se)2 ركود

Q DF الداللة I2 
سبة

 التباين
 

ال اسات رالد
امج بال تمت  ا

3.766134 14 
عند دالة

0.05 

20.34 

 
  ضعيفة

ال اسات رالد
تمت ا

اتيجيات  باالس
13.71049 3 

عند دالة
 0.05ىمستو

2.11 

 
  ضعيفة

مجموع
اسات  رالد

17.61495 18 
عند دالة

 0.05ىمستو
  ضعيفة 2.18

قيم أن السابق دو ا من ت مستو (Q)لو عند دالة قيمة0.05ىجاءت أن بلغت I2كما
التوا م2.18و2.11و20.34ع اسات الد ن ب التباين ضعف ع تدل قيم ا روجميع

ا س تجا ع مؤشرا عد مما   .ثر

  :النتائج

عـالج:أوال تناولـت ـ ال والبحـوث اسـات للد ساسية صائص وا بالسمات املرتبطة رالنتائج
القراءة ات   صعو

ونصھ اسة الد أسئلة من و بالسؤال املحو ذا نتائج رترتبط ل سمات" ر ما
النتائج ا تو كما القراءة، ات صعو عالج حاولت ال اسات والد البحوث روخصائص

ال التحليل   بعدي؟ساسية

وتوصـل والبحـوث، اسـات للد البيانـات ـ ترم ة اسـتما أعـدت الـسؤال ذا عن رولإلجابة ر
ـــ ع اعتمـــدت ـــ ال اســـات والد الوصـــفية، اســـات الد بعاد اســـ عـــد البيانـــات خـــالل مـــن رالباحـــث ر

اســـــات للد الــــسمات مـــــن عــــدد ـــــ إ ــــا عل حـــــصل ــــ ال البحتـــــة الكيفيــــة الطـــــر أو الــــة ا اســــة رد قر
ا م أ من يوالبحوث يأ   :ما

ساســــية .1 ـــــة املعا مــــن ن نـــــوع ــــ ع ـــــةعتمــــاد تجر أو العالجيــــة، التعليميـــــة امج ــــ ال ،
املختلفـــــــة ـــــــسية التد اتيجيات كمـــــــا. رســـــــ اتيجيات، ســـــــ تلـــــــك اســـــــتخدام تتكـــــــر رولـــــــم

العالجيــة التعليميـة امج ــ ال ــا عل تقـوم ــ ال سـس أيــضا ــ. اختلفـت يو ــي ل والـش
بن ال ـسس ال ـسية التد اتيجيات سـ و العالجيـة، التعليميـة امج ـ ال ا ضـو ـ رـت

القراءة ات صعو لعالج ا تجر  .تمت
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ل   )2(ش

املستخدمة اتيجيات س و امج ال ا ضو ت بن ال   سس

  
ع .2 تـــــا ــــــ كمتغ أســـــاس القـــــراءة ات بـــــصعو التحليــــــل:تمـــــام موضـــــع اســـــات الد رجميـــــع

ــ تمــت اســاتا الد ــل تقتــصر لــم ولكــن اديميــة، القــراءة ات بــصعو ع التــا ــا رمتغ
بجانــب الكتابــة ات صــعو اســات الد عــض تناولــت فقــد ات، الــصعو مــن النــوع ــذا ــ رع
ات بــــصعو اصـــة ا البيانــــات ـــ ع اقتـــصر البعــــدي التحليـــل ــــان وإن القـــراءة، ات صـــعو

ات الـــصعو عـــض عـــالج ا عـــض ـــتم ا كمـــا بجانـــبالقـــراءة، بـــاه ن و اك ـــاإلد رالنمائيـــة
ــــــالو القــــــراءة ات صــــــعو بجانــــــب آخــــــر ــــــ بمتغ ا عــــــض ــــــتم وا اديميــــــة، ات الــــــصعو

القـــــراءة ات كـــــصعو القـــــراءة ات صـــــعو مـــــن معينـــــة أنـــــوا ـــــا م عـــــدد واخـــــتص ، الفونـــــول
القرائية والطالقة ة، ر  .ا

العينــات .3 ــم ــ: تنــوع اســات الد معظــم ــ العينــات ــام نرا بــ مــا اوح ــ ي طــالب10ان
عينــــات32و ــــ ع اســــات الد عــــض اعتمــــدت فقــــد ــــة، معا أو مجموعــــة ــــل ــــ رطالــــب،

ال قـــد قـــصدية عينـــات الــتعلم ات صـــعو عينـــات ــو ذلـــك ر ـــ ي مــا نـــاك و العـــدد، نقليلــة
مــن ــ أك بلــغ ا ــ كب ــا ف العينــة ــم ــان اســات الد عــض و حيــان، عــض ــ 30رتتـوفر

أحيانـــا، ـــطالبـــا ال ـــة ر ا جـــات د تحـــدد ولـــم العينـــة ـــم تحـــدد لـــم اســـة د بعدت راســـ ر
ا القبو محددات توافر غم العينة م ع التعرف ا أساس ع ليمكن  .ر

يـــة .4 التجر التـــصميمات اســـات،: تنـــوع والد البحـــوث ـــ يـــة التجر التـــصميمات راختلفـــت
والــــض يــــة التجر املجموعــــة تـــــصميم ــــ ع اعتمــــد ــــا معظم ــــان نوإن القياســـــ ذات ابطة

والبعــدي، ـ القب القيـاس ذات الواحـدة املجموعـة ــ ع الـبعض واعتمـد والبعـدي، ـ القب
والبعدي القب القياس ذات والضابطة ية التجر املجموعات ع ا عض  .و
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العينة .5 ب كمحـدد: طبيعة اء الـذ اختبار ع التحليل موضع اسات الد ل راعتمدت
وان العينـــــة، العينـــــةلتحديـــــد لتحديـــــد أخـــــر لوســـــائل ـــــأت قـــــد اســـــات الد عـــــض رانـــــت

اء الذ اختبار بجانب التعلم ات صعو ذو فئة تقع أنھ من  .يوالتأكد

ن .6 البـاحث ع عتمد ة التجر تنفيذ ـ: طبيعة ن البـاحث ـ ع اعتمـدت اسـات الد رجميـع
ة التجر  .تنفيذ

املستخدمة .7 حصائية ساليب سـاليب: تنوع لتحليـلتنوعت املـستخدمة حـصائية
فقــــــد ، ــــــ القب القيــــــاس ــــــ ق والفــــــر ــــــم ا حيــــــث مــــــن العينــــــة لطبيعــــــة وفقــــــا والبيانـــــات
، ــــــ ت و مــــــان واختبــــــار ن مــــــستقلت ن وملجمــــــوعت ن مــــــرتبط ن ملتوســــــط ت اختبــــــار اســــــتخدم
وقــــــــد التغــــــــاير، وتحليــــــــل تجـــــــاه، أحــــــــادي التبــــــــاين تحليـــــــل اســــــــتخدم كمــــــــا ، لكـــــــسو نو و

ل اســـة د بعدت اراســـ اســـتخدام غـــم البيانـــات اعتداليـــة عـــدم ـــ إ ـــش املتوســـطات رـــو ن
 ).ت(الختبار

لعالج: ثانيا والبحوث اسات الد ا ن ت ال ية التجر ات املعا أثر م ب اصة ا رالنتائج
بتدائية املرحلة التعلم ات   :صعو

ونـــصھ اســـة الد أســـئلة مـــن ي الثـــا بالـــسؤال املحـــو ـــذا نتـــائج رتـــرتبط ـــات"ر املعا أثـــر ـــم مـــا
املرحلـــــــــة تالميـــــــــذ لــــــــدى القـــــــــراءة ات صــــــــعو لعـــــــــالج اســــــــات والد البحـــــــــوث ــــــــا ن ت ـــــــــ ال يــــــــة رالتجر

  "بتدائية؟

اســـات الد أصـــناف مـــن صـــنف ـــل ل ثـــر ـــم متوســـط حـــساب تـــم الـــسؤال ـــذا عـــن رولإلجابـــة
ة ـ لف ــى د ـد وا الثقـة ة ــ لف قـ ـد ا حـساب تــم كمـا ـل، ك اسـات وقـيمروللد  (z)الثقـة

تية الفرعية املحاو عرضھ تم س ما و و ثر، م داللة من   :رللتأكد

القراءة .1 ات صعو ت عا ال والبحوث اسات للد العام التأث  رم

جـــدو ـــ وقـــيم) 4(ليو الثقـــة ة ـــ لف قـــ و ـــي د ـــدين وا ثـــر ـــم متوســـط  zقـــيم
ص ت عا ال اسات للد ا عامرودالل بوجھ القراءة ات   عو

ال) 4(لجدو والبحوث اسات الد ا استخدم ال ية التجر ات للمعا ثر م رمتوسط
القراءة ات صعو ت   عا

متوسط
ثر م
اسات رللد

ل  ك

م تباين
ثر

اسات رللد
ل  ك

طأ ا
ياملعيار

ثر م
اسات رللد

ل  ك

ى د د ا
الثقة ة  لف

د ا
ق

الثقة ة  لف
 الداللة zقيمة

2.220924  

 كب
0.008323 0.09  2.044524 2.397324 24.67694 

دالة
عند
ىمستو
0.05 
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ات صــــــعو ـــــت عا ــــــ ال اســـــات للد ثــــــر ـــــم متوســــــط أن الـــــسابق ــــــدو ا مـــــن ريتـــــ ل
بلـــــغ أجمـــــاال، ـــــات2.22القــــراءة املعا أن ـــــ إ ـــــش ه بـــــدو ـــــو و ، ـــــ كب أثــــر ـــــم متوســـــط ـــــ رو

تبـــاين لـــغ و القـــراءة، ات صـــعو عـــالج ـــ فاعلـــة انـــت اســـات الد ـــذه ا اســـتخدم ـــ ال يـــة رالتجر
ثـــر بلـــغ0.00832ـــم املعيـــار طـــأ ا أن كمـــا ضـــعيف، تبـــاين ـــو ـــ0.09يو إ ـــش مـــا ـــو و ،

متوســط قـع و ، ـ كب ل ـش املتوسـط ـذا عـن ــشتھ وعـدم اسـات الد ـذه ـ ثـر ـم ب رتقـا ر
ثـــر اختبـــارـــم اســـتخدم وقـــد ا، تحديـــد تـــم ـــ ال الثقـــة ـــي ف ن بـــ ـــساب (z)املحـــسوب

بلغـــت وقـــد اســـات، الد ـــذه ـــ ثـــر ـــوم ن بـــ رالفـــر عنـــد23.011ق إحـــصائيا دالـــة قيمـــة ـــ و
ة0.05ىمستو حر جة دالة18ربد ق فر ا بي ان ات املعا أثر م أن إ ش   .ومما

است .2 ال اسات الد تأث القراءةرم ات صعو عالج التعليمية امج ال   خدمت

جــدو ـ وقــيم) 5(ليو الثقــة ة ـ لف قــ و ــي د ـدين وا ثــر ــم متوسـط  zقــيم
التعليمية امج ال باستخدام القراءة ات صعو ت عا ال اسات للد ا   .رودالل

ا) 5(لجدو ا استخدم ال ية التجر ات للمعا ثر م المتوسط والبحوث اسات رلد
التعليمية امج بال القراءة ات صعو ت   عا

م متوسط
ثر

اسات رللد
ل  ك

م تباين
ثر

اسات رللد
ل  ك

طأ ا
ياملعيار

ثر م
اسات رللد

ل  ك

د ا
ى د

الثقة ة  لف

د ا
ق

الثقة ة  لف
  الداللة zقيمة

2.324172  

 كب
0.010228 0.101 2.126212 2.522132  23.0116 

عند دالة
ىمستو
0.05 

امج ـــــ ال اســـــتخدمت ــــ ال اســـــات للد ثـــــر ــــم متوســـــط أن الـــــسابق ــــدو ا مـــــن ريتــــ ل
بلغ يـة2.32التعليمية، التجر ـات املعا أن ـ إ ـش ه بدو و و ، كب أثر م متوسط ( رو

التعليميــة امج ـ فاع) ال انـت اســات الد ــذه ا اسـتخدم ــ لــغرال و القــراءة، ات صــعو عـالج ــ لــة
ثـر ــم بلــغ0.0102تبـاين املعيـار طــأ ا أن كمـا ضــعيف، تبـاين ــو ــش0.101يو مــا ـو و ،

قــــع و ، ــــ كب ل ــــش املتوســــط ــــذا عــــن ــــشتھ وعــــدم اســــات الد ــــذه ــــ ثــــر ــــم ب تقــــا ــــ رإ ر
اســـ وقـــد ا، تحديـــد تـــم ـــ ال الثقـــة ـــي ف ن بـــ املحـــسوب ثـــر ـــم اختبـــارمتوســـط  (z)تخدم

بلغـت وقـد اسـات، الد ذه ثر وم ن ب الفر رساب إحـصائيا23.011ق دالـة قيمـة ـ و
مستو ـة0.05ىعند حر جة دالـة14ربد ق فـر ـا بي ـان ـات املعا أثـر ـم أن ـ إ ـش ممـا . و،

ف املستخدمة ة املعا نوع بحسب اسة د ل ل ثر م قيم ي دو ا و رو   :ال

  

  

  



  التحلیل البعدي لبحوث برامج واستراتیجیات عالج صعوبات القراءة 
 بالمرحلة االبتدائیة

 خلف الدیب عثمان محمد/ د

 

 
 
 

 

 

24 

التعليم) 6(لجدو امج ال استخدمت ال اسات للد ثر ةروم املعا لنوع وفقا ية
  املستخدمة

اسة الد ة ركود امل املعا ثر  م

ات 101 ار ال سوم ع قائم  3.4726 ربرنامج

ز 103 تر ة نظر ع قائم  0.245 برنامج

ح 104 مق  6.4092 برنامج

مع 105 يبرنامج سلو  7.448 ر

ح 106 مق  0.0196 برنامج

ز 107 تر ة نظر ع قائم  2.1242 برنامج

املتعددة 109 اءات الذ ع قائم  3.92428 برنامج

املتعددة 110 اءات الذ ع قائم  3.4017 برنامج

ي 111 الصو الو لتنمية  1.61452 برنامج

113 
موجھ شاف اك ع قائم تد ربرنامج

 خاءواس
8.59068 

ح 114 مق  1.13796 برنامج

املتعددة 116 اءات الذ ع قائم  4.75228 برنامج

الذ 117 العصف ع قائم  5.04444 برنامج

العقل 118 عادات ع قائم  2.14972 برنامج

ح 119 مق عليمي  1.35378 برنامج

ت م حيث من ات املعا أقل أن السابق دو ا من ت ـلو ا ف املستقل املتغ أث
حــة، املق امج ــ ال اســتخدمت ــ ال اســات الد ــا تل ــز، تر ــة نظر ضــوء ــ ح ــ مق برنــامج ــت ب ــ رال

قم اسة الد عدا رفيما ة104ر للمعا تأث أك ان بنما ا، كب ا ف املعاجلة أثر م ان وال
ـ و و خاء، سـ مـع املوجـھ شاف ك استخدمت وفقـاال ثـر ـوم ـي ي البيـا الرسـم

املستخدمة ات   .للمعا
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ات .3 صــعو عــالج ــ ــسية التد اتيجيات ســ اســتخدمت ــ ال اســات الد تــأث رـم ر

  القراءة

جدوو وقيم) 7(لو الثقة ة لف ق و ي د دين وا ثر م متوسط    (z)قيم
ات صعو ت عا ال اسات للد ا سيةرودالل التد اتيجيات س باستخدام   .رالقراءة

ات) 7(لجدو صعو ت عا ال والبحوث اسات الد ا استخدم ال ية التجر ات للمعا ثر م رمتوسط
التعليمية امج بال   القراءة

م متوسط
اسات للد رثر

ل  ك

م تباين
اسات للد رثر

ل  ك

املعيار طأ يا
ثر م

اسات لرللد  ك

ى د د ا
الثقة ة  لف

ق د ا
الثقة ة  لف

 الداللة zقيمة

1.922573 

 كب
0.038371  0.619 0.709333  3.135813 3.105934  

عند دالة
 0.05ىمستو

اســـــــــــتخدمت ـــــــــــ ال اســـــــــــات للد ثـــــــــــر ــــــــــم متوســـــــــــط أن الـــــــــــسابق ـــــــــــدو ا مـــــــــــن ريتــــــــــ ل
بلـــــغ ـــــسية، التد اتيجيات ـــــم2.32رســـــ متوســـــط ـــــ أنو ـــــ إ ـــــش ه بـــــدو ـــــو و ، ـــــ كب رأثـــــر

يــة التجر ــات التعليميــة( املعا امج ـــ عـــالج) ال ــ فاعلــة انـــت اســات الد ــذه ا اســـتخدم ــ رال
ثــر ــم تبــاين لــغ و القــراءة، ات املعيــار0.00383صـعو طــأ ا أن كمــا ضــعيف، تبــاين ـو يو

ال0.619بلغ ـذه ـ ثر م ب تقا إ ش ما و و املتوسـطر، ـذا عـن ـشتھ وعـدم اسـات رد
وقـــــد ا، تحديـــــد تـــــم ـــــ ال الثقـــــة ـــــي ف ن بـــــ املحـــــسوب ثـــــر ـــــم متوســـــط قـــــع و ، ـــــ كب ل ـــــش



  التحلیل البعدي لبحوث برامج واستراتیجیات عالج صعوبات القراءة 
 بالمرحلة االبتدائیة

 خلف الدیب عثمان محمد/ د

 

 
 
 

 

 

26 

اختبار بلغـت (z)استخدم وقـد اسـات، الد ـذه ـ ثـر ـوم ن بـ الفـر رساب ـ3.105ق و
مستو عند إحصائيا دالة ة0.05ىقيمة حر جة ـ3ربد أن ـ إ ش ـانمما ـات املعا أثـر م

دالـــــــة ق فـــــــر ـــــــا ـــــــي. وبي ـــــــدو ا ـــــــ و وفقـــــــا) 8(لو اســـــــة د ـــــــل ل املـــــــ ثـــــــر ـــــــم رقـــــــيم
فيھ املستخدمة اتيجية   .لالس

اتيجية) 8( لجدو لالس وفقا سية التد اتيجيات س استخدمت ال اسات للد ثر رم ر
القراءة ات صعو عالج   املستخدمة

اسة الد املستخدمةامل ركود ة ثر عا  م

الصوتية 102  3.4726  القراءة

ي  108 الصو الو ع ب  5.10324 رالتد

القار 112 ي و لك  0.25584 ئالقلم

قران 115 س  2.03615 رتد

ــــ ال اســــة الد انــــت ثــــر ــــم مقــــدار ــــ اســــات الد أقــــل أن الــــسابق ــــدو ا مــــن ريتــــ ر ل
ب ـــ112رمـــزت املتغ ــــان يـــة(املــــستقلو التجر ــــة ــــي) املعا و لك القلــــم اســـتخدام ــــ ــــا ف

اتيجية اســ مــع ــا أك وجــاء ا، ــ كب ــا ف ــات املعا أثــر ــم ــان ف اســات الد بقيــة أمــا ، رالقــار ئ
ق الفر ي ي البيا الرسم و و باألقران، س التد ثم الصوتية القراءة ا تلي ي الصو والو ر

ثر اساتوم الد   .رذه
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ا وتفس النتائج   :مناقشة

ـ ال اسـات الد معظـم أن ـا م أ مـن الـسمات مـن عددا ا عرض السابق النتائج رت رأظ
املرحلـــة ـــو ب ذلـــك تفـــس مكـــن و بتدائيـــة، باملرحلـــة تمـــت ا القـــراءة ات صـــعو عـــالج تمـــت نا

املرحلــــة ــــذه وأن ات، الــــصعو ــــذه ل ــــصب ا ــــع املر ــــ تمــــامبتدائيــــة باال املراحــــل ــــ أو ــــ
ة مـــس ـــ وخيمـــة آثـــار عنـــھ ـــتج ي املرحلـــة ـــذه عـــد ة الـــصعو فاســـتمرار ن، البـــاحث مـــن والعنايـــة

فجـــــة عليميــــة مــــشكالت لــــھ ب ــــس مــــا وغالبــــا إليـــــھ. املــــتعلم، أشــــار مــــا مــــع يجــــة الن ــــذه وتتفــــق
)، حـسن،أرعاشـو وفمـان( و) 2002حمــد و املرحلـة) 2005ــاالن أن املراحــلمــن مـن بتدائيــة

خاص بوجھ القراءة ات وصعو عام بوجھ التعلم ات صعو ا ف ر تظ   .ال

حيــــــــث مـــــــن اســـــــات الد تنـــــــوع أيـــــــضا اســــــــات الد لتحليـــــــل الوصـــــــفية النتـــــــائج ت ـــــــ رو ر و
ذلـــــك تفــــس يمكـــــن ولعلــــھ القـــــراءة، ات صــــعو لعـــــالج ا اســــتخدام تـــــم ــــ ال يـــــة التجر ــــات املعا

ـــــا وتنوع ات الـــــصعو تلـــــك املباشـــــربطبيعـــــة ـــــا تباط ا عـــــن فـــــضال ا، ا مـــــستو واخـــــتالف ا عقـــــد رو
ـــــــذه لطبيعــــــة وفقــــــا ــــــات املعا تلــــــك تنــــــوع معـــــــھ اســــــتلزم ممــــــا للمــــــتعلم، النمائيــــــة ات بالــــــصعو

إليـھ أشـار مـا مـع يجـة الن ـذه وتتفـق عـة، تا ات ـ كمتغ ـا تناول يتم ال ات أحمـد،(الصعو نايـل،
  (Luck, 2006, 1436)و) (Alloway, 2006, 113و) 2006

تمــت ا ـ ال والبحــوث اسـات للد ثــر ـم وحــساب البعـدي التحليــل نتـائج ت ـ رأو
جـــاء املـــستخدمة يـــة التجر ـــات املعا تـــأث ـــم متوســـط أن إجمـــاال، القـــراءة ات صـــعو عـــالج

قيمـة أن كمــا ا، ـ مــستو zكب عنــد د ـا تحل تمــت ـ ال اســات الد ـ ثــر ـم ن بــ ق ىللفــر ر و
النحــو 0.05 ـ ع ضـعيفا ــان بـل ا ـ كب ــا ف ثـر ـم يكــن لـم اسـات د نــاك أن ـ إ ـش ـذا رو

سابقا توضيحھ تم   .الذي

العينــة بطبيعــة املــستخدمة ــات املعا عــض مــع ثــر ــم قلــة خــتالف يفــسر وقــد
مــــن عــــدد بتطبيــــق ا تحديــــد يــــتم خاصــــة طبيعــــة ذات فئــــة ــــا إ حيــــث ــــا؛ مع ــــة املعا تــــتم ــــ ال

ـا،امل تطبيق أو س املقاي ذه إعداد عن الناجم طأ با ة املعا تتأثر قد وال دوات، و س قاي
عـض نجـاح يفـسره قد الذي مر ا، طبيع واختالف القراءة ات صعو نوع ب ذلك يفسر قد كما
أسـست ـ ال امج ـال ة، الـصعو بطبيعـة تبطـت ا ـا و ـ كب تـأث ـم ع صو ا امج رال ل

ة ر ا بالقراءة تتعلق ال ات بالصعو ا ط و ي الصو الو   .رع

ا تأث م جاء مرة حة املق امج ال ات املتغ عض أن وجد أيضا بالفحص ولكن
ــتم ا ــ ال عــة التا ات ــ املتغ بــاختالف أيــضا ذلــك تفــس مكــن و ضــعيفا، جــاء أخــر ومــرة ا، ــ ىكب

بنوعية أدق ل ش أو ، الباحثو عـالجنا ـ الباحث طموح مستو و ا، عالج تم ال ة ىالصعو
التعلي برنامج خالل من ات الصعو ذه من مختلفة   .نوعيات

حات واملق   :التوصيات

 لعــــــــالج اتيجيات اســــــــ أو بــــــــرامج ــــــــ تب عنـــــــد اليــــــــة ا اســــــــة الد تــــــــائج ب شـــــــاد رس
ــــــــ أك ــــــــ ع للتعـــــــــرف وذلــــــــك بتدائيــــــــة، املرحلـــــــــة ــــــــ القــــــــراءة ات امجصــــــــعو ـــــــــ ال

ا ا مستو بمختلف القراءة ات صعو عالج تأث اتيجيات س  .و
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 املـــستخدمة اتيجيات ســـ و امج ــ ال مـــن عــددا أن التحليـــل نتــائج ت ـــ أو حيــث
فــــإن املطلــــوب، املــــستو ــــ ع ــــا تأث ــــم يكــــن لــــم القــــراءة ات صــــعو عــــالج ىــــ

اتيجيا واســـــ بــــرامج ـــــ تب ة بـــــضر ــــ تو اليـــــة ا اســــة رالد طبيعـــــةور مـــــع ــــسق ت ت
مــن أخــر بـأنواع ــا تباط وا ا عقـد وطبيعــة ــا، عالج دف املـس القــراءة ات ىصـعو ر

التعلم ات صعو  .أنواع

 ات تــأث بـع وت القـراءة ات صـعو ــ التنـوع نـاو ت عمقـا ــ أك أخـر اسـات د لإجـراء ى ر
يا تجر ا مع التعامل يتم ال ة الصعو لنوع وفقا املستقلة ات  .املتغ

 تـــــؤديإجــــراء ـــــ ال العوامـــــل بـــــع لت كيفيـــــا البعـــــدي التحليـــــل ـــــ ع عتمـــــد اســـــات رد
وتحديــــد القــــراءة، ات لــــصعو مختلفــــة أنــــوا ــــ يــــة تجر ات ــــ متغ قــــوة أو لــــضعف

للعالج اضعة ا عة التا ات واملتغ املستقلة ات املتغ ن ب ساق  .عناصر
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