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 المستخلص

 

تهدف الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات الوعي 

الصوتي، قائم على األنشطة التدريبية، والوسائل التعليمية، واأللعاب اللغوية، لدى عينة من 

طالبات صعوبات القراءة بمدينة جدة، وذلك باستخدام المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة 

من ذوي صعوبات ( رابع وخامس وسادس)بة في الصفوف العليا طال( 62)الدراسة من 

من مدرستين أهليتين، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين،  قصديةالقراءة، تم اختيارهن بطريقة 

طالبة تم تطبيق البرنامج التدريبي عليها، و مجموعة ضابطة ( 41)مجموعة تجريبية تضمنت 

قبلية والبعدية على المجموعتين، وتمثلت طالبة، و تم تطبيق االختبارات ال (46)تضمنت 

وتم تحليل البيانات . أدوات الدراسة في  اختبار معالجة األصوات المقنن لألطفال، المالحظة

لعينتين مستقلتين؛ لتحديد الفروق بين متوسطات ( T-Test)إحصائيًا باستخدام اختبار 

ر وقوة التأثير، وتوصلت الدراسة المجموعة التجريبية والضابطة، ومربع إيتا لتحديد حجم األث

إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات أداء المجموعتين التجريبية والضابطة لمهارات 

حذف المقاطع واألصوات، دمج المقاطع واألصوات، مطابقة : الوعي الصوتي المتمثلة في 

كلمات غير الحقيقية، الصوت األول واألخير، ومهارات الذاكرة الصوتية المتمثلة في تكرار ال

وقد أثبتت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات الوعي الصوتي لصالح 

المجموعة التجريبية، وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بتحفيز لجان تطوير المناهج 

ية ، الدراسية على تضمين مهارات الوعي الصوتي في المنهج الدراسي للمرحلة االبتدائ

وتحفيز الباحثين على تصميم وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تنمية مهارات الوعي الصوتي 

 . لذوي صعوبات التعلم 
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Abstract 

The study aims to verify the effectiveness of training program in the development 

of phonological awareness skills. Based on training activities, educational aids, 

and linguistics games, among a sample of dyslexic female students in Jeddah, 

using a qusi-experimental design. The study sample consisted of (26) dyslexic 

students in the upper grades (fourth, fifth, and sixth), has been Purposive sample 

chosen from two private schools, and have been divided into two groups. The 

first group is an experimental group, which includes (14) students and has been 

applied the training program. The other group is a control group which includes 

(12) students, and has been applied the pre and post test on these two groups. 

Tools of study represented in sounds treatment test rationed for children, and the 

observation. The data has analyzed statistically by using (T-Test) for two separate 

samples to determine the differences between the mean of experimental group 

and control group. And ETA square to determine the size of effect and impact 

strength. The study found the presence of statistically significant differences 

between the average performance mean of the experimental and control group for 

phonological awareness skills, which represented in: delete sections and sounds, 

integrate sections and sounds, matching the first and last sounds, and 

phonological memory skills which represented in repetition of unreal words. The 

results of study proved the effectiveness of the training program in development 

the phonological awareness skills for the experimental group. According to  these 



results, the study recommended to motivate curriculum development committees 

to include phonological awareness skill in the curriculum for elementary school, 

and motivate researchers to design and develop training program that aims to 

develop phonological awareness skills for students with learning disabilities. 

 

 

 

 


