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 (49 :الرقم يف الكاتالوج) 

 
يسّلط العمل احلايّل الضوء على أمهّية منح فرصة ثانية ألشخاص بالغني ذوي حمدودية عقلّية الكتساب مهارات الوعي 
القرائي، وذلك بغرض توسيع فرص اخنراطهم يف اجملتمع. يف خلفّية هذا البحث يقع برنامج تدّخل يف الوعي القرائي جرى 

حيفا. اهلدف من البحث هو مراجعة وفحص تأثري برنامج التدّخل يف جمال  تنفيذه يف إطار الدراسات املتقّدمة يف جامعة
الوعي القرائّي على مهارات القراءة والكتابة، وفهم املقروء، والذاكرة اللغويّة، وكذلك مسامهته يف حتسني جودة حياة بالغني 

 ذوي إعاقة عقلّية. 
 

يف احلياة اليومّية ) هدار،  -ال بل ضرورية -مكانة ُمهّمة  تتبّوأ القدرة على القراءة -وأكثر من أي وقت مضى-اليوم 
(. التحّكم بالّلغة والوعي القرائّي ميّكنان الفرد من فهم الرموز واإلشارات املعروضة يف عاملنا احلديث، يف كوكبة من 2000

 اللغة التوّور على املستوى الفردّي ) اجملاالت االجتماعّية والسياسّية والتشغيلّية واالقتصاديّة. إىل ذلك، تُعّزز الدراية يف
. عدم القدرة على الكتابة والقراءة يعيق اخنراط األشخاص مع حمدوديّة عقلّية يف اجملتمع، (Mike, 1995؛1998ألؤور، 

قدرة جيد من ال ميلكون ناصية القراءة والكتابة صعوبة يف فهم الرموز الضرورية ألدائهم اليومّي، وقد تتجّسد صعوباهتهم يف 
االهتداء داخل  احليز، ويف متناولّية املعلومات واملعرفة، ويف مستوى االخنراط اجملتمعّي، ويف تنظيم املعرفة وختويط األجندة 
اليومّية، وما شابه.  من هنا تربز أمهّية تقدمي الدعم اخلارجّي على املستوى اليومي عند تنفيذ م هّمات تتوّلب قدرات 

لوعي اللغوّي إىل جانب تلّقي املساعدة من اآلخرين  قد يلحقان الضرر بالّتقييم الذايت، ويف لغويّة. غياب كفاءات ا
إحساس الفرد بالقدرة على تدبّر اموره.  من شأن كل هذه أن تتسّبب يف اإلحجام عن اخلوض يف التحّديات، ويف فقدان 

داة مركزيّة ُُتّكن الفرد من تووير األداء املستقّل، لذا فهي املهارات املولوبة لالخنراط اجملتمعّي. الوعي اللغوي يشّكل إذًا أ



 

 

نظريّة جودة  (. 05Dowing, 20)ُتساهم على حنو كبري يف رفع مستوى جودة حياة الّشخص الذي يعاين من احملدوديّة 
راته الفرديّة الكامنة، وحيّقق احلياة السائدة اليوم تشري إىل أّن احلياة ذات املغزى تتعّلق بالدرجة اليت يستنفُذ فيها الفرد قد

االكتفاء، ويشعر أنّه يتحّكم حبياته، وميلك القدرة على االختيار، ويتمّتع بالرفاهّية النفسية. ُتشتّق جودة احلياة من تصّور 
لوك، الفرد الذايت، يف الوقت الذي يعي فيه هذا الفرد منظومة قيِمه واحتياجاته، ويشارك على حنو فاعل يف صياغتها. ) شا

 (. 1997، رايرت، 1988
القرائي يفّندان االّدعاء أّن  -االنتقال من نظرة طبّية إىل نظرة اجتماعّية واستعراض العالقة بني احملدوديّة والوعي اللغوي

يوة اإلعاقة العقلية هي املعيار الوحيد لعدم القدرة على اكتساب القراءة. هذا الواقع يستدعي التوّرق إىل مواقف البيئة احمل
 Kliewer, Biklen, Kasa-Hendrickson, 2006; Browderوإىل املساعي القليلة اليت تُبذل إلكساب الوعي القرائي ) 

et.al, 2006.) 
 البنيوي قدرات التعّلم الكامنة يف سن املراهقة دون عالقة بدرجة خوورة ومسبّبات اإلعاقة -تُفّسر نظرية التغري الذهنّ 

Feuerstein, Rand,  Hoffman, & Miller, 1980; Feuerstein ,1977) .  تنولق هذه النظريّة من الفرضّية القائلة أّن
همات الذهنية احملفِّزة يف مجيع األعمار. إخراج 

 
الفرد بوبيعته ميلك قدرة على التغيري نتيجة لتأثريات حميوّية يف تنويعة من امل

 (.Feuerstein , 1991) توّسويا عينيا  -تربويا هذه القدرة الكامنة إىل حيز التنفيذ يستوجب تدخال
 

جرى تنفيذ خوّة التدخل من قبل طاقم مهن ملّدة عام كامل على امتداد ثالثة فصول تدريسّية، ملرّتني يف كل أسبوع، ومبا 
ية ، ومجيعهم من ذوي حمدوديّة عقل36-19شخصا بالغا يف سن  21ساعة أكادميية. شارك يف الربنامج  448جمموعها 

ُمعّرفة كتخّلف عقلي خفيف حىت متوّسط. يسكن املشاركون يف الربنامج يف مساكن داخل اجملتمعات احمللّية، ويسكن 
بعضهم يف منازل عائالهتم. جرت مالئمة بنية التعليم لعامل املضامني البالغ وملمّيزات تعّلم املشاركني. جرى خالل التعليم 

إكساب مهارة القراءة، والقراءة احمليوّية، واالّتصال، وحكايات من عامل املضامني تسليط الضوء على املواضيع التالية: 
 املالئم، وزيارات إىل موقع غنّية باملضامني اللغويّة ) كاملتاحف واملكتبات، وما شابه(.

 
 -املقروء ) اختبارات أ دم ج  البحث بني املنهجية الكمّية وتلك النوعية، وُأجريت اختبارات يف القراءة والكتابة احلفظ وفهم

،  وجملموعة (n= 21)ت، ومنظومة لتشخيص سريورات القراءة حبسب املعايري الُقورية(. جرى ُترير االختبارات للمجموعة
قبل وبعد تنفيذ الربنامج. عند فحص تأثري برنامج التدّخل يف الوعي اللغوي على مهارات القراءة أجريت  (n= 19)املراقبة 

لعّينات غري  Wilcoxon signed- rank testفرتتني داخل كل واحدة من اجملموعتني بواسوة اختبارات مقارنات بني ال
لعينات تابعة بغرض املقارنة بني جمموعيّت البحث. باإلضافة  Wilcoxon signed- rank testمستقّلة. أجريت اختبارات 

 ت مقابالت فرديّة مع أبناء العائلة وأفراد طواقم املساكن.إىل ذلك اشتُ ّقت جمموعات بؤريّة  من اجملموعات الكبرية، وأجري



 

 

 

اللغوي وبني حتسني قدرات تفكيك  -فحصت فرضّيات البحث الكمّية العالقة بني املشاركة يف برنامج الوعي القرائي
نسابة، والقدرة على فهم الّنص واستخالص معانيه، واحلفظ، وكتابة الك

ُ
لمات وِهجائها.  الّنغمات، والقراءة الدقيقة وامل

املتوّسط(، وسّن املشاركني يف  -طر حت فرضّيات أخرى عدم وجود عالقة بني مستوى اإلعاقة العقلّية ) التخّلف اخلفيف
( وبني القدرات اللغويّة. أما فرضّيات البحث النوعّية فقد تناولت تأثري برنامج التدّخل على جودة حياة 36-19البحث ) 

العقلية. تفرّع من هذا السؤال عدٌد من األسئلة الثانويّة. يف بداية الربنامج قمنا بفحص أسباب رغبة البالغني ذوي اإلعاقة 
 املشاركني يف التعّلم، ويف هنايته قُمنا بفحص مواقف املشاركني، والواقم، واألّمهات، حول الفائدة اليت اسُتخلصت منه. 

اظهرت نتائج الربنامج حتّسنا  حامسا )من الناحية اإلحصائّية( يف حتصيل املشاركني بكل ما يتعّلق بقراءة الكلمات وفهم 
هّمات بعاّمة، ويف املهّمات اليت تقيس الذاكرة الّلغوية، ويف الكتابة. مل يورأ تغيري على مؤّشر الوترية الذي 

 
املقروء يف امل

ملشاركون وكتبوا بدقّة أكرب لكن بوترية بويئة. مل يُعثر على عالقة بني مستوى التخّلف العقلي يقيس سرعة القراءة. قرأ ا
القرائي. من هنا نستنتج أّن اإلعاقة الذهنّية ال ُتشري بالضرورة إىل انعدام القدرة على  -وبني قدرات الوعي اللغوي

نا بقياسها. أظهر املشاركون كذلك قدرة تعّلم يف سن اكتساب كفاءات لغوية، وعلى األقل يف مستويات التخّلف اليت قم
الكرب، وعلى األقل حىت سّن السادسة والثالثني.  أظهر البحث النوعّي ارتباط اكتساب مهارة القراءة مبتغرّيات إضافية 

م واخنراطهم يف ومنها  انكشاف املشاركني على التعّلم كأشخاص بالغني وناضجني يدركون دور القراءة يف تعزيز استقاللّيته
اجملتمع وحتسني جودة حياهتم.  تناولت املواضيع اليت أشارت إىل دوافع التعّلم الرغبة يف التعلم والتقّدم، واالعرتاف مبسامهة 

اللغوي يف إدارة احلياة، ويف السعي لتخفيف االعتماد على اآلخرين. اشتُ ّقت مواضيع أخرى من  -قدرات الوعي القرائي
ع املشاركني وأفراد الواقم واألّمهات يف هناية الربنامج، وتناولت الفائدة اليت جناها املشاركون يف جمال مقابالت أجريت م

اإلحساس بالقدرة، واملكانة الشخصّية يف احليز االجتماعي والعائلي، والتعّلم والتوّور كفرصة لتحقيق الذات، واملهارات 
 االتصال.  اليومّية، واستخدام اخلدمات اجملتمعية وأجهزة 

أفضى  حتليل نتائج البحث  إىل استنتاج مفاده أّن الربنامج قد ساهم يف فهم القدرات الكامنة لدى البالغني ذوي 
احملدوديّة الذهنية يف اكتساب كفاءات القراءة ومهارات لغوية أخرى لصاحل رفاهّيتهم وجودة حياهتم. يساهم البحث 

ة، ويعزز نتائج  األحباث األخرى اليت تشري إىل امتالك هذه الفئة قدرة اكتساب الّلغة احلايّل يف توسيع رقعة املعارف النظريّ 
يف سن املدرسة وسن التقّدم المتحانات البجروت. ميكن استخدام الربنامج احلايّل كأمنوذج للربامج املعّدة لألفراد ذوي 

 احملدودية الذهنّية، من أجل حتسني جودة حياهتم.
 


