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  فاعلية برنامج تدريبي قائم على اسرتاتيجيات التعلم النشط
 يالقرائي لدى عينة من التالميذ ذو يف تنمية مهارات الفهم 

  يرحلة التعليم األساسمبصعوبات تعلم القراءة 
   :ملخص

 مشكلة الفهم القرائي لدى ي وهمهمةهدف هذا البحث إلي دراسة مشكله 
 تلميذاً من تالميذ مرحلة )٤٠(أجري البحث على  ،يالتالميذ في مرحلة التعليم األساس

قسمتهم الباحثة إلى  ، سنه١٢ -٩تراوحت أعمارهم مابين  ،التعليم األساسي
 تلميذاً طبقت عليهم برنامج لتنمية مهارات )٢٠(مجموعة تجريبية قوامها  ،مجموعتين

 تلميذاً ٢٠وامهاومجموعة ضابطة ق ،القرائي باستخدام استراتيجيات التعلم النشط الفهم
استخدمت الباحثة اختبار الذكاء غير اللغوي ومقياس التقدير  ،درسوا بالطريقة التقليدية

ودرجات التالميذ في مقرر  ،واختبار الفهم القرائي ،التشخيصي لصعوبات تعلم القراءة
.  والبرنامج التدريبي٢٠١٥ -٢٠١٤اللغة العربية في الفصل الدراسي الثاني عام 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات  تائج البحث إلى أنه التوصلت ن
 . في القياس القبليالقرائيالفهم  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس

و توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية و 
ي القياس البعدي لصالح المجموعة المجموعة الضابطة على مقياس الفهم القرائي ف

توجد فروق بين متوسطي درجات التطبيق البعدي والتتبعي على مقياس  وال .التجريبية
  . الفهم القرائي للمجموعة التجريبية مما يدل على فاعلية البرنامج المستخدم

 – الفهم القرائي -استراتيجيات التعلم النشط  –برنامج تدريبي : (الكلمات المفتاحية
  ).لتالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءةا

                      Abstract: 
The effectiveness of a training program based on active learning 
strategies in the development of Reading Comprehension skills in 

a sample of basic education students with reading learning 
difficulties 

This study aims at exploring an important problem; 
namely, reading comprehension for basic education students. The 
study was conducted on 40 basic education students aged 9-12 
years divided into two groups: the experimental group consists of 
20 students. The researcher implemented reading comprehension 
development program using active learning strategies, and the 
control group consists of 20 students who learned using the 
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traditional method. The researcher used the non- linguistic 
intelligence test, the diagnostic assessment of reading learning 
difficulties, reading comprehension test, and Students' test scores 
in Arabic language at the end of the second term of the academic 
year 2014/2015) and the training program. Results of the study 
indicated that there aren't statistically significant differences 
between the mean scores of the experimental group and the 
control group on the pre-test of reading comprehension. However, 
there are statistically significant differences between the mean 
scores of the experimental group and the control group of reading 
comprehension. There aren't statistically significant differences 
between the post and consecutive implementation of the reading 
comprehension scale for the experimental group which indicates 
the efficacy of the implemented program. 

key words: (training program - active learning strategies -
comprehension skills - pupils with dyslexia) 

  :مقدمة
 ،األبناء هم ثروة البالد الحقيقية؛ لذا فإن الدول تهتم بتنشئتهم تنشئة صحيحة

 بهم من مرحلة التعليم األساسي نظراً ألن المرحلة االبتدائية هي ويبدأ تكثيف االهتمام
أولى المراحل التعليمية التي يتوقف عليها اكتساب األبناء للمهارات المعرفية والوجدانية 

التعليمية الالزمة لتنميتهم في جميع المجاالت العقلية واالجتماعية واالنفعالية والخبرات 
 ،ففي هذه المرحلة يكتسب األبناء أنماط السلوك والتفكير التي تالزم اإلنسان ،والجسمية

سوف ف؛ )القراءة(أي صعوبة تعلم وخاصة في   خالل هذه المرحلةفإذا ظهر على األبناء
  ).٨٧: ٢٠٠٣، عبد الناصر أنيس(الي ينتقل التأثير إلى المجتمع وبالت ،يؤثر ذلك عليهم

ميدان صعوبات التعلم أن هذا  وترى الباحثة من خالل عملها والبحث في
كما أنه من المجاالت  ،الميدان من اإلضافات الحديثة نسبيا في مجال التربية الخاصة

 أو داخل الفرد إلى أقصى سواء بين األفراد ،الهامة التي تتضح فيها الفروق الفردية
حيث نجد في هذا المجال أطفاالً غالبا ما يبدون عاديون تماما في معظم  ،درجة ممكنة

إال إنهم يعانون من قصور واضح في مجال أو أكثر من المجاالت  ،المظاهر السلوكية
م أو اضطرابات في الكالم أو في فه ،وقد يبدو أنهم يعانون من تخلف عقلي ،األكاديمية

إال أنهم قد يملكون قدرات متوسطة أو أكثر من  ،واستيعاب ما يسمعون أو يرون
  .وربما مرتفعة ،المتوسطة
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 التي المهمة األساسية المحاور أحد القرائي الفهم أن أيضاً الباحثة ترى كما
 وأن ،فيها واألساسي األهم المحور يكن لم إن ،أكاديمية تعلم صعوبات إلى تؤدي

 يؤثر والذي ،الدراسي الفشل إلى المؤدية الرئيسية األسباب من لقرائيا الفهم صعوبات
 الفهم صعوبات وأن ،الذاتية بالكفاءة التلميذ شعور لعدم الذات؛ صورة على بدوره

 إلى واالفتقار ،والقلق ،الالتوافقي السلوك أنماط من العديد إلى تقود أن يمكن القرائي
  .لها اآلخرين ترامواح الذات احترام وانحسار ،الدافعية

 وجود إلى تشير دالالت لديهم تظهر التالميذ هؤالء أن على الباحثة وتؤكد
وأنهم  ،فهم يحتاجون إلى وقت طويل لتنظيم أفكارهم ،التفكير عمليات في صعوبات

وتؤكد الباحثة  ،وعدم المرونة ،وعدم التركيز ،يعانون من االعتماد الزائد على المدرس
مما  ،هم في استخدام العمليات العقلية وفي التخطيط لحل المشكالتعلى وجود قصور لدي

 ،وتذكر الكلمات ،وترتيب الجمل ،تأخرهم في أداء الواجبات وحل المسائل يؤدي ذلك إلى
فهؤالء التالميذ يحتاجون إلى استراتيجيات تعلم وطرق تدريس خاصة ؛ وتنظيم األفكار

يجيات التدريس الفعالة والحديثة التي تهدف ويمثل التعلم النشط إحدى استرات ،ومتنوعة
  .وتنمية تفكيرهم ،والمشاركة اإليجابية من جانب التالميذ ،إلى ربط التعلم بالعمل

على أن التدريب على اكتساب السلوك التعاوني  )١٩٩٨، الزيات فتحي(أكد و
اب كما يساعد على تعلم واكتس ،يحل محل سيطرة المعلم في نظم التعليم التقليدية

 ،ويساعد التالميذ على أن يكون لهم دور إيجابي في عملية التعليم والتعلم ،المعلومات
وأكد على أهمية أسلوب التعلم  ،مما يخلق مناخ تعليمي يساعد على الفهم واالستيعاب

النشط ودوره المؤثر في تدريس ذوي صعوبات التعلم وإكسابهم المهارات الالزمة 
 القرائي الفهم صعوبات ذوي نسبة أن إلى يشير كما ،واصلللتحصيل والتفكير والت

  .المدارس أطفال مجتمع من%) ١٥-١٠ (بين ما تتراوح
  :مشكلة البحث

وعملياتها بصورة  يرى بعض الباحثين أنه يجب أن يكون تعليم مهارات القراءة
بينما يرى آخرون أنه يمكن إدماج  ،مباشرة بغض النظر عن محتوى المواد الدراسية

ويكون جزء من خطط الدروس  ،هذه المهارات والعمليات ضمن محتوى المواد الدراسية
ولكن تتعداها إلى  ،حيث أن القراءة عملية عقلية بحتة ال تقتصر على مجرد فك الرموز

وترى الباحثة  ،وهى تعني التفكير ،كما أن القراءة هي التعلم ،التحليل والنقد والفهم
يفهمون المعنى   إلى حد ما ولكن اليقرؤونمور بأن أبنائهم انتشار شكوى من أولياء األ

يمتلكون وكذلك انتشار شكوى المعلمين من أن بعض التالميذ  ،من المادة المقروءة
ولكنهم ال يقدرون على فهم ما  القدرة على فك الشفرة أو رموز الكلمات المكتوبة

ترى الباحثة أن هؤالء بق مما سمما يؤدي إلى تدني تحصيلهم األكاديمي؛ و ،يقرؤونه
 مادة معينة وفهمها فيواألفكار المتضمنة  لديهم مشكلة في استقبالهم للمعلوماتالتالميذ 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثاني الجزء ١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 - ١٦ -

يرجع لمشكلة  و تدني مستوي التالميذ في الفهم القرائي ال ،وتحقيق االستفادة منها
ة استقبالهم المعلومات فحسب ولكنه يرجع أيضاً إلى اعتماد المعلمين علي الطريق

لذلك قامت الباحثة  ، التدريس الحديثة واستراتيجياتهبأساليب إلمامهموضعف  ،التقليدية
إلى تحسين مهارات الفهم القرائي عن طريق عمل برنامج تدريبي قائم  في بحثها الحالي

والذي يساعد بدرجة كبيرة على تنمية بعض المهارات  ،على استراتيجيات التعلم النشط
  . ه من خالل التدريبات المخطط لهاجمة والتفسير والتفكير ومهاراتالمعرفية منها التر

  :احثة اإلجابة على السؤال التاليوتحاول الب
فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مدى  ما

بمرحلة التعليم  مهارات الفهم القرائي لدى عينة من التالميذ ذوى صعوبات تعلم القراءة
  ؟األساسي

  :أهداف البحث
الكشف عن فاعلية البرنامج التدريبي المعد من قبل الباحثة  :يهدف البحث إلى

  . لتنمية مهارات الفهم القرائي
  :أهمية البحث

تطبيقية يمكن توضيحها تكمن أهمية البحث الحالي في عدة جوانب نظرية و
  :فيما يلي

الفهم القرائي من خالل برنامج  مساعدة معلم التربية الخاصة في تنمية مهارات -
  . لتنمية الفهم القرائي لذوي صعوبات تعلم القراءة

 تُمكن نتائج هذا البحث العاملين في الحقل التربوي والمشرفين في التغلب على -
  .  استراتيجيات التعلم النشطباستخدام صعوبات تعلم القراءة

اولت تنمية مهارات الفهم  تن– ندرة وجود دراسات عربية في حدود علم الباحثة -
   . استراتيجيات التعلم النشطباستخدامالقرائي لذوي صعوبات التعلم 

  :مصطلحات البحث
 training program:  البرنامج التدريبي-١

مجموعة من األنشطة المنظمة " يعرف قاموس التربية البرنامج بأنه 
وتساعدهم على صقل والمخططة التي تهدف إلى تطوير معارف واتجاهات المتدربين 

اهللا  عبد" (مهاراتهم ورفع كفاءاتهم وتوجيه تفكيرهم وتحسين أدائهم في عملهم 
  .  )١٧ ،١٤٢٥الدميخي 
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  : بأنه وتعرف الباحثة البرنامج إجرائياً

لها تهدف إلى تحسين مهارات الفهم  مجموعة من الجلسات المنظمة والمخطط
وتختلف في  ،واألناشيد والقصص راءةوتوزع هذه الجلسات على دروس الق القرائي

وتنمي كل جلسة مهارة أو أكثر من  ،وطرق تفاعل األفراد فيما بينهم خاللها ،محتوياتها
  .مهارات الفهم القرائى

  :effective learningالتعلم النشط -٢
بأنه طريقة تدريس تشرك المتعلمين في عمل  )١٩٩٧ ،كوثر كوجك (عرفهت

ر فيما يتعلمونه إلكسابهم معلومات ومهارات وقيماً أخالقية أشياء تجبرهم على التفكي
ال يسيطر على الموقف ، موجه ومرشد وميسراً ودور المعلم فيه .لتوظيفها في حياتهم

وعلى  ،ويدير الموقف التعليمي بطريقة ذكية ،ولكنه يوجه التالميذ نحو الهدف ،التعليمي
ة وإدارة المناقشات وتصميم المواقف المعلم هنا اإللمام بمهارات تتصل بطرح األسئل

  . التعليمية المثيرة والمشوقة
 : وتعرف الباحثة التعلم النشط إجرائياً بأنه

حيث يعمل التالميذ معاً  ،التعلم الذي يعتمد على مجموعات صغيرة ومتحاورة
ويحتاج التعلم النشط إلى كثير من قواعد  ،في مجموعات بهدف زيادة تفاعلهم وتعلمهم

وهذا يجعل الستخدام التعلم  ،وإلى ممارسات واضحة للعمل بها ،وتنظيم التعلم ،لالعم
النشط قيمة في التدريس أكثر من قيمة التعلم التقليدي القائم على الحفظ والتلقين 

   .واالعتماد على الذاكرة
  ).Reading Disabilities: ( صعوبات القراءة-٣

 أو قراءة على القدرة في جزئي زعج: "بأنها )١٩٨٤ ،كالفنت وكيرك (يعرفها
 وال اًمستمر العجز هذا يكون وأن، جهرية أو صامتة قراءة تهاءبقر التلميذ يقوم ما فهم

  . للتلميذ الدراسي والصف العقلية القدرة مستوى مع يتناسب
  : وتعرف الباحثة صعوبات القراءة إجرائياً

 للمعايير وفقًا وذلك القرائي الفهم على االبتدائية المرحلة تالميذ قدرة عدم بأنها
  : التالية

 الذكاء اختبار على المتوسطة فوق أو متوسطه ذكاء درجة على التالميذ حصول -١
  ).مرسي كمال إعداد من (اللغوي غير
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 بالمقارنة المتوسط المستوى عن تقل درجة على االبتدائية المرحلة تالميذ حصول -٢
  .العربية اللغة مادة اختبار في أقرانهم بمستوى

 تقاس كما، التالميذ هؤالء على القراءة صعوبات لذوي السلوكية الخصائص انطباق -٣
  . ٢٠٠٧ ،الزيات لفتحي القراءة صعوبات لذوي التشخيصي التقدير بمقياس

  (Reading Comprehension) الفهم القرائي-٤
الغرض  ،بأنها عمل فكري عقلي القراءة) ٤١٦ :١٩٩٨،فتحي الزيات (يعرف 

تهدف إلى  بمعنى أن القراءة ،هولة ويسرها أن يفهم القارئ ما يقرأ بكل سألساسي منا
تقاس بمدى  حيث أن فاعلية القراءة. ترجمة الرموز المقروءة إلى مدلوالتها من األفكار

. الفهم واالستيعاب وقدرة الفرد على االحتفاظ بالمعلومات وتوظيفها في مواقف أخرى
والنص تفضي إلى إعادة بناء المعنى أو  فاعلية بين القارئفالفهم القرائي عملية ت

بكل ما لديه  حيث يأتي القارئ ،صناعة معان وأفكار ومواقف وأحكام حيال الموضوعات
ل مع النص بمحتوياته وطريقة ويتعام ،من خلفية معرفية واتجاهات ودوافع وتوقعات

  . ص ليتحقق الفهموالنويتم التفاعل بين القارئ  ،ات وعرضهاتنظيم هذه المحتوي
الفهم القرائي هو القدرة على استخالص أو اشتقاق المعاني من النص أي أن 
  . موضوع القراءة

  : وتعرف الباحثة الفهم القرائي إجرائياً
 التالميذ قام سواء تهاءبقر التالميذ يقوم ما فهم على القدرة في العجز بأنه

 مع يتناسب وال مستمرا العجز هذا يكون نوأ، الجهرية بالقراءة أو الصامتة بالقراءة
 تدريبي برنامج إلى التالميذ هؤالء ويحتاج الدراسية وصفوفهم العقلية قدراتهم مستوى
  . العجز هذا علي للتغلب خاص

    :اإلطار النظري والدراسات السابقة
  التعلم النشط : المحور األول
 يشترك واحد أن في يموتعل تعلم طريقة بأنه) " ٢٠٠٦ ،سعادة جودت (تعرفه

 والتحليل الواعي والتفكير اإليجابي باإلصغاء لهم تسمح متنوعة بأنشطة الطلبة فيها
 الميسر المعلم وجود في اآلراء في المتعلمون يشارك حيث، الدراسية للمادة السليم
  .التعلم أهداف تحقيق نحو يدفعهم مما التعلم لعملية

 النشاط علي يعتمد التدريس من مطن بأنه) (Lorenzen ,M., 2006 وعرفة
 التلميذ عند البحث عملية تنشط خاللها من والتي للمتعلم االيجابية والمشاركة الذاتي

 ،الفروض ووضع ،كالمالحظة العلمية والعمليات األنشطة من مجموعة باستخدام
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 ،سهبنف المطلوبة المعلومات إلى التوصل أجل من واالستنتاج ،البيانات وقراءه والقياس
 يجعل النشط التعلم أن إلي الدالئل وتشير وتقويمه وتوجيهه المعلم أشراف وتحت

 تعليم وهو محددة واتجاهات ،ومعارف معينة مهارات اكتساب علي قادرين التالميذ
 شراكة إلي التعليمية العملية يحول بذلك وهو واندماج استغراق في المتعلم به يستمتع
  .والمتعلم المعلم بين ممتعة

  :فوائد التعلم النشط
 : عدة فوائد للتعلم النشط) ٢٠٠٨ ،كريمان بدير(توضح 

عن فكرة خالل التعلم النشط تجبر المتعلمين على   التوصل إلى ناتج أو التعبير-
 .ثم ربطها ببعضها ،استرجاع معلومات من الذاكرة ربما في أكثر من موضوع

 .أن معظم المتعلمين نشطين خالل التعلم -
همة التي ينجزها المتعلم بنفسه خالل التعلم النشط أو يشترك فيها تكون ذات قيمة  الم-

 .أكبر من المهمة التي ينجزها له شخص آخر
 . يساعد التعلم النشط على تغيير صورة المعلم بأنه المصدر الوحيد للمعرفة-

 أن التعلم النشط ينمي قدرة Barbara Brandt et al. 1998) (وترى
وأداء المهام المطلوبة منهم بصورة  ،لى استخدام أساليب حل المشكالتالتالميذ ع

 .كما يساعد التالميذ على استيعاب المواد التي تحتوي على قدر كبير من التجريد ،أفضل
ويعمل أيضاً على تنمية قدرة التالميذ على استغالل مهاراتهم الشخصية بصورة متكاملة 

كما يؤدي إلى تفعيل العالقات االجتماعية بين  ،مينويعزز التنافس اإليجابي بين المتعل
  .التالميذ من جهة وبينهم وبين المعلمين من جهة أخرى

يساعد التالميذ على االندماج في  أن التعلم النشط) ٢٠٠٥ ،كوثر كوجك(وترى 
  . ويجعل من التعلم متعة وبهجة ،العمل

  :استراتيجيات التعلم النشط
: استراتيجيات التعلم بـصفة عامـة بأنهـا        )٢٠٠٨ ،جابر عبد الحميد  (حدد  

كأن يتم تكليفه  ،األساليب واإلجراءات التي ينفذها المتعلم لمعالجة مشكالت تعليمية معينة
أو بحث  ،أو كتابة تقرير ،أو تصميم برنامج ،تكملة ورقة عمل: بمهام تعليمية معينة مثل

إن األمـر يقتـضي أن ينـدمج    ولكي يكمل التلميذ مهام التعلم هذه؛ ف       ،في مادة دراسية  
التلميذ في عمليات تفكير وأنماط سلوكية معينـة؛ كتـصفح العنـاوين والموضـوعات          

  .واستعراض المواقع واألبحاث ،الرئيسة
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بأن استراتيجيات التعلم النشط ) ٢٠٠٦ ،فخر الدين القال وآخرون(ويبين 
البنائي أن التعلم يتضمن جاءت انعكاسا ألفكار النظرية البنائية؛ حيث يرى أنصار الفكر 

العمل النشط من جانب المتعلم في تكوين أو بناء مخططات يوظفها في فهم المادة 
فالمتعلم هو الذي ينشئ المعرفة استنادا إلى  ،وإضفاء معنى وداللة عليها ،التعليمية

وربط هذا المعنى بالحقيقة  ،ونتيجة جهد نشط من جانبه لتجريد معنى منها ،المعلومات
فقد جاءت معظم استراتيجيات التعلم النشط تعبيراً عن الفكر البنائي  .لخارجيةا

Constructivismالذي يؤكد على  :  
والمتعلم يلعب فيها دوراً فعاالً في  ،وأن التعلم عملية نشطة ، بناء المعرفة وليس نقلها-

 خالل التفاوض كما أن النمو المفاهيمي ينتج من، عملية التعلم من خالل بنائه للمعرفة 
وتعد المعارف والخبرات السابقة ، وذلك في بيئة تعاونية  ،االجتماعي حول المعنى

للمتعلم هي نقطة االنطالق ألي تعلم جديد؛ حيث يتم تفسير المعرفة في ضوء البنية 
  .ودور المعلم موجه ومرشد وميسر لعملية التعلم ،المعرفية القائمة لدى المتعلم

  :جيات التي تستخدم في التعلم النشط ما يليومن أهم االستراتي
  :Play learningالتعلم باللعب -أ

يعود االهتمام باللعب عند األطفال إلى االهتمام بالطفولة ذاتها؛ ألنه يشكل 
ومن خالله يكتشف الطفل الكثير عن  ،المنابع التي تتسرب بواسطتها المعرفة إلى الطفل

وبه يتعلم كيف يسيطر على بيئته  ،لذي يعيش فيهوالعالم ا ،نفسه وبيئته المحيطة به
وتتهيأ له ظروف مناسبة لتطوير ذاكرته وتفكيره وزيادة قدرته  ،ويسخرها لمصلحته

ويتطور اللعب لدى  ،اللغوية؛ إذ يمارس الطفل سلوك اللعب منذ األشهر األولى من حياته
  .النمائية لديهمويأخذ بالتعقيد والتنظيم بصورة متوازية مع الخصائص  ،األطفال

ونشاط اللعب رمز  ،والوسيلة التي ينمو ويرتقي بها ،واللعب هو عمل الطفل
  ).٢٠٠٥ ،عفاف اللبابيدي وآخرون(للصحة العقلية 

  :Self learning strategy استراتيجية التعلم الذاتي -ب
استراتيجية التعلم الذاتي بأنها استراتيجية ) ٢٠٠٥ ،صالح الدين عرفة(يعرف 

وانطالقًا من قدراته  ،تتيح لكل متعلم أن يتعلم بدافع من ذاته ،كز حول المتعلمتتمر
ومن ثم يصبح المتعلم مسئوالً عن  ،وفي الوقت الذي يناسبه ،وميوله واستعداداته

وعن مستوى تمكنه من المعارف واالتجاهات والمهارات المقصود تنميتها  ،تعلمه
  . جازه ذاتياوكذلك مسئوالً عن تقييم إن ،واكتسابها

  :Discussion strategy استراتيجية الحوار والمناقشة -جـ 
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أن استراتيجية الحوار والمناقشة هي طريقة تقوم ) ١٩٩٥ ،حسن شحاتة(يرى 
فيوجه  ،وفيها يعتمد المعلم على معارف التالميذ وخبراتهم السابقة ،على تبادل الخبرات

 األسئلة المتنوعة وإجابات التالميذ لتحقيق نشاطهم بغية فهم القضية الجديدة مستخدما
  .أهداف درسه

  :Role playing strategy استراتيجية لعب األدوار -د
هي إال طريقة تتضمن  أن هذه اإلستراتيجية ما) ٢٠٠٣ ،كمال زيتون(ويوضح 

وينمو الحوار من  ،التمثيل التلقائي لموقف بواسطة فردين أو أكثر بتوجيه من المعلم
ويقوم كل شخص من الممثلين  ،وقف الذي رتبه التالميذ الذين يقومون بالتمثيلواقع الم

أما التالميذ الذين ال يقومون بالتمثيل فإنهم يقومون بدور  ،بأداء الدور طبقًا لما يشعر به
  . وبعد التمثيلية يقومون بالمناقشة ،المالحظين والناقدين

  :problem solving strategy  استراتيجية حل المشكالت-هـ
يتم فيه ) ٢٠٠٨ ،جابر عبد الحميد(هذا النوع من اإلستراتيجيات كما يوضحه 

ذات معنى وأصيلة يمكن أن تكون نقطة انطالق  ،على التالميذ) مشاكل(عرض مواقف 
 .للبحث واالستقصاء

وبعد ذلك يناقش  ،حيث يقوم المعلم بطرح مشكلة على طالبه وتوضيح أبعادها
وذلك بتحفيز الطالب على  ،ات والعمليات التي تقود لحل المشكلةويوجه الطالب للخطو

وبعد ذلك يقوم المعلم بتقويم الحل  ،التفكير واسترجاع المعلومات المرتبطة بالمشكلة
  . الذي توصل إليه الطالب

  Brainstorming strategy  استراتيجية العصف الذهني-و
 يتم خالله إعطاء المتعلمين تعليمي بأنه إجراء) ٢٠٠٨ ،كريمان بدير(تعرفها 

سواء في مجموعات  ،موضوع أو سؤال أو مشكلة أو قضية ترتبط بالمادة التدريسية
كبيرة أو صغيرة ويطلب منهم استدعاء أكبر قدر من المعلومات أو األفكار أو اإلجابات 

اء أو نقد تلك المعلومات واألفكار أثن ،أو الحلول حسب المهمة المعطاة لهم دون مناقشة
  .توليدها أو ابتكارها

وتقوم استراتيجية العصف الذهني على التفكير في المشكلة وجوانبها المتعددة 
 ،أي أن التفكير يكون منصباً حول الحلول غير المطروحة للمشكلة ،بطريقة غير تقليدية

ويؤدي إلى توليد مجموعة من األفكار  ،ويمكن أن يكون العصف الذهني فردياً أو جماعياً
  . التي يمكن مناقشتها وصوالً إلى حل مناسب للمشكلة ،جديدة حول المشكلةال
  :strategyGroup Work استراتيجية العمل في مجموعات -ي
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دور المعلمين عند استخدامهم لهذه ) ٢٠٠٨ ،جابر عبد الحميد( يوضح
دركوا ولكن عليهم أيضاً أن ي ،للتالميذ حين يحتاجونها اإلستراتيجية هو توفير المساعدة

  .أهمية اعتماد التالميذ على بعضهم البعض وليس على المعلم
  

  :strategyPeer Tutoring استراتيجية التعلم من األقران -ه
أن استخدام هذه اإلستراتيجية قائم على أن ) ٢٠٠٠ ،صالح هارون(وضح 

موضوع تلميذ ما يقوم بتعليم تلميذ آخر مقدماً له العون الكتساب مهارة جديدة أو إتقان 
  .يعاني منه ضعفاً

حيث يقوم التالميذ بتعليم بعضهم البعض ) ٢٠٠٤ ،مجدي إبراهيم (ويؤكد ذلك
أو أقل منهم في تحصيل بعض جوانب المادة  ،كأن يقوم التالميذ بتعليم من هم أقل عمراً

  .الدراسية
تتناول أهمية استخدام استراتيجيات  التي الدراسات من مجموعة أجريت وقد

 إلى هدفت التي) ٢٠٠٣ ،عبيدات يحيى(لنشط في العملية التعليمية منها دراسة التعلم ا
 التعلم صعوبات ذوي الطلبة تحصيل في النشط التعلم استراتيجية أثر استقصاء

تلميذ ) ٢٠( ىعل أجريت التي .التقليدية التدريس بطريقة مقارنة االجتماعية وتفاعالتهم
 من تلميذاً )٨٠(و االبتدائيصف الخامس ال وتلميذة من ذوي صعوبات التعلم في

 داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد .الخامس الصف من العاديين
 الصف من التعلم صعوبات ذوي الطلبة تحصيل في) a = 0.05 (مستوى عند إحصائية
 ووجود. التعاونية المجموعة لصالح ،التدريس طريقة إلى يعزى األساسي الخامس

 من التعلم صعوبات ذوي للطلبة االجتماعية التفاعالت في) a = 0.05 (داللة ذات فروق
 المجموعة لصالح التدريس لطريقة يعزى التحصيل في األساسي الخامس الصف

  . التعاونية
 النشط التعلم أثر على التعرف إلى هدفت التي )Johnson, 2009( ودراسة

 ٦٨ على الدراسة أجريت ،االبتدائية بالمرحلة التعلم صعوبات ذوي األطفال تعلم في
 باإلضافة ،القراءة في تعلم صعوبات لديهم تلميذًا ٤٤ االبتدائي الثاني الصف من تلميذًا

 استراتيجيات استخدام أن إلى الدراسة توصلت ،العاديين التالميذ من تلميذًا ٢٤ إلى
 .القراءة في التعلم تصعوبا ذوي التالميذ أداء يحسن التعليمية العملية في النشط التعلم

 استخدام أثر على التعرف إلى هدفت التي) (Bottge et al., 2011 ودراسة
 صعوبات لذوي المشكالت حل مهارات تنمية على التعلم في النشط التعلم استراتيجيات

 تقسيمهم تم ،الرياضيات تعلم صعوبات ذوي من تلميذاً ٤٢على الدراسة أجريت. التعلم
 التجريبية المجموعة طالب مع الباحثون استخدم ،وضابطة يبيةتجر مجموعتين إلى
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 عن الدراسة نتائج وأسفرت ،الرياضية المشكالت حل علي قائما النشط للتعلم برنامجا
 صعوبات ذوي التالميذ درجات تحسين في النشط التعلم قدرة: منها ،النتائج من عدد

 إلى تهدف التي): Joseph el al., 2012 (ودراسة. الرياضيات مادة في التعلم
 في معلماً ٢١الدراسةعلى أجريت ،الخاص التعليم في النشط التعلم أهمية على التعرف
 المتحدة الواليات في الحضرية شبه المدارس من معلماً ٨٥ أصل من الخاص التعليم

 تم حيث ،مؤهلين معلمين قبل من المعلمين مع المقابالت إجراء تم وقد ،األمريكية
 وتوصلت. شهور ثالثة لمدة المقابالت إجراء استمر حيث جميعها؛ المقابالت تسجيل

 تحصيلهم وتحسين ،للطالب بالنفس الثقة تحسين في أسهم النشط التعلم أن إلى الدراسة
  . أفضل صفية معدالت وأظهر ،آمنة تعليمية بيئة توافر على وعمل ،الدراسي

 النشط في المدارس مع التالميذ وترى الباحثة أن استخدام استراتيجيات التعلم
العاديين والتالميذ الذين يعانون من صعوبات تعلم يؤدي إلى تنمية مهارات التفكير 

و يوضح للمتعلمين قدرتهم على التعلم دون  ،وزيادة القدرة على اإلنجاز األكاديمي
 المواد  بالنفس والقدرة على التحصيل األكاديمي في جميعالثقةمما يعزز لديهم  ،مساعدة

  . إيجابية تعليمية بيئة لهم ويوفر ،الدراسية بشكل أفضل
  :  مهارات القراءة-:المحور الثاني

) ٢٧٩ :١٩٩٠ ،فتحي يونس وآخرون(حيث يشير  ،للقراءة مهارات أساسية
 ، دروس القراءةفيأن لكل مرحلة من مراحل التعلم مهارات خاصة ينبغي أن تعالج 

 في تعليم القراءة في الوقت المناسب يؤدي إلى ضعف يفوإهمال تعليم هذه المهارات 
  . المراحل التالية من التعليم

   :وفيما يلي تعرض الباحثة المهارات التي تتضمنها القراءة
  : مهارة التعرف على الكلمة-١

 من التيوتعلم األساليب  ،ويقصد بها قدرة التلميذ على التعرف على الكلمات
 ،ةوءفة والكلمات الغامضة معروفة ومقرولة أو غير المعروخاللها تصبح الكلمات المجه

 .عن طريق ترميز الكلمات المطبوعة والحروف وتزاوج الحروف والكلمات مع األصوات
   )٤٥٦: ١٩٩٨ ،فتحي الزيات(

إلى أن مهارة التعرف تتضمن عدة ) ١٠٦: ١٩٩٧ ،على مدكور(ويشير 
  : مهارات فرعية هي

  . كلمة إتقان اإلدراك البصري لل-أ
 .  استعمال إرشادات معينة- ب
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 ،)التلفظ بالكلمة صوتًا (وهذا يشمل التحليل الصوتي ، القدرة على تحليل الكلمات-ج
واستعمال القاموس للكشف عن معاني  ،)إدراك أجزاء الكلمة  (والتحليل التركيبي

  . الكلمات التي ال يمكن التوصل إليها من خالل المهارات السابقة
  
 
  :  السرعة مهارة-٢

لمواجهة الكم  ،وتعد هذه المهارة من المهارات األساسية لعملية القراءة
والتطورات التكنولوجية والقضايا المعاصرة وتعقد  ، المعارف والمعلوماتفيالمتزايد 

 القراءة تعني في تتطلب قراءة سريعة يصاحبها فهم المقروء والسرعة والتي ،الحياة
 السرعة بين فيلذلك يتضح التفاوت  ، يرمي إليها الكاتبيالت فهم المعاني فيالسرعة 

فالقارئ البطيء يصل إلى المعاني  ، فهم المعاني للمقروءفيويرجع إلى السرعة  ،القراء
لذا البد أن تولي هذه  ،بيمنا يفهمها آخرون بسرعة ، يرمي إليها الكاتب ببطءالتي

 جميع المجاالت وإيجاد فيوير والتط ، عالم سريعفي وخاصة  ،المهارة عناية فائقة
  )١٠٠: ٢٠٠١ ،حمده السليطي (البرامج المساعدة لتصقل هذه المهارة

  : مهارة الفهم-٣
فتعليم  ،وأهم أهداف تعليمها ،يعد الفهم القرائي من أهم مهارات القراءة

 كل المراحل والمستويات تنمية القدرة على فهم ما تحويه المادة فيالقراءة يستهدف 
وإذا كانت القراءة عملية  ،والقراءة الحقيقة هي القراءة المقترنة بالفهم. عةالمطبو

فإن الفهم القرائي هو العملية الكبرى التي  ،عقليه معقدة تتضمن عدة عمليات فرعية
فالفهم هو ذروة مهارات القراءة وأساس عمليات  ،تتمحور حولها كل العمليات األخرى

بل إن  ،يتوقف على فهم القارئ لما يقرأ  القراءةفيء القراءة جميعها فاالنطالق والبط
: ١٩٩٣ ،وآخرون ،سامي حنا. ( السيطرة على فنون اللغة كلهافيالفهم عامل أساسي 

١٧٤(  
وهو ما  ويشير الباحثون إلى أن هدف القراءة األساسي هو استيعاب المقروء

ويعتمد على  ،لمختلفة المجاالت العلمية افينحو اكتساب المعرفة  يعبر عن سعي القارئ
ويتأثر بقدرة الفرد على الربط بين المعلومات  ،تفاعله النشط مع النص المقروء

وينجم عنه تحصيل المعنى من  ، النصفي الذاكرة والمعلومات المتاحة فيالمخزونة 
  . )٢٨٤: ٢٠٠٢ ،بدوي زينب (.الرسالة المكتوبة
ئي من أكثر المهارات أن االستيعاب القرا) ١٢ :٢٠٠٥ ،عماد جميل(ويشير 

 في التحصيل الدراسي والنجاح فيوأكثرها تأثيراً  ،العقلية ارتباطاً بالعملية التعليمية
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وقد اكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة لدى الباحثين  ،المهام التعليمية المختلفة
  . عملية التعلمفيالتربويين والنفسيين نظراً ألهميته وأثره اإليجابي 

  
  
  
  

   :له عدة تعريفات Reading Comprehensionن الفهم القرائي ولذا نجد أ
                          : مفهوم الفهم القرائي-٤

الفهم القرائي بأنه ) (McGinnis & Smith ,1982: 243حيث يعرف 
قدراته العقلية الستنباط المعنى من النص  من خاللها يستخدم القارئ عملية معقدة

   .المعنى من خالل السياق وربطها بخبراته السابقةالمكتوب والحصول على 
الفهم القرائي على أنه )١٥٤ :٢٠٠٢ عبد اللطيف عبد القادر(ويعرف 

استحضار المعنى المناسب من خالل الربط الصحيح بين الفكرة واللفظ والمعنى والرموز 
 الوفاء فيفها  ورد فيه الكالم المقروء مع تنظيم األفكار وتوظيالذياعتماداً على السياق 

  .  يمارسهاالتيببعض األنشطة 
إلى أن الفهم القرائي هو ) ١١٩-١١٨ :٢٠٠٤خيري المغازي (ويشير 

 وأثناء القراءة ال يستطيع القارئ أن يكمل  ،الحصول على المعنى عن طريق القراءة
فإن كلمة واحدة قد يكون لها أكثر من  ، يقرأهاالتي ذهنه حتى ينهي الفقرة فيالفكرة 
 عبارتين مختلفتين والقارئ البد له أن يقرأ الموضوعين حتى النهاية ليعرف فيمعنى 

  .  كال الموضوعينفيمعنى الكلمة 
الفهم القرائي بأنه عملية عقلية يقوم ) ١٦٦ :٢٠٠٧جمال عيسوي ( ويعرف

مستخدماً خبراته السابقة للتعرف على حروف  ،للتفاعل مع النص المكتوب ،بها القارئ
ويستدل على فهم  ،وفهم الفقرة ،وفهم الجملة ،وفهم الكلمة ، والتعرف على الكلمةالكلمة

  .  أعد لهذا الغرضالذيالقارئ من خالل اإلجابة عن أسئلة االختبار 
 فهم وتفسير طبيعة عملية الفهم القرائي ولكن هناك فيوقد اختلفت وجهات النظر 

  :ير طبيعة الفهم القرائي وهما تفسفي مجال بحوث القراءة فيوجهتا نظر رئيستان 
وأصحاب هذه النظرة ينظرون إلى الفهم على أنه ينتج من :  رؤية علم النفس اللغوي-١

 يقوم بها أثناء التيخالل تفاعل الفرد مع المادة المقروءة من خالل العمليات العقلية 
عابها عند  الذاكرة و استيفيالقراءة من عمليات استقبال ومعالجة و تخزين للمعلومات 
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 عملية الفهم فيوفى هذا اإلطار تلعب المعرفة السابقة للفرد دورا مهما  ،الضرورة
  ربط وتحليل و صياغة مفاهيمفي يستخدمها الفرد التيوكذلك االستراتيجيات المعرفية 

 تدل على وعي الفرد و دوره التيوعمل تصنيفات و غيرها من االستراتيجيات المعرفية 
  .لية القراءةالفعال أثناء عم

وأصحاب هذه النظرة ينظرون إلى الفهم على أنه مهارة عامة :  الرؤية التقليدية-٢
تضم عدداً من المهارات الفرعية الفردية و هذه المهارات البد أن تدرس منفردة 

 على أوتوماتيكياو ما إن يتقن األطفال هذه المهارات الفرعية فأن ذلك ينعكس  ،لألطفال
  . )٤٤: ١٩٩٧، محمد رياض (. الفهم القرائيفي مهارتهم العامة

  :  مهارات الفهم القرائي-
محمد ( مهارات الفهم القرائي حيث يذكر تصنيففيتعددت جهود الباحثين 

  : أن مهارة الفهم تتضمن العديد من المهارات منها) ١٥٥ :١٩٨٦ ،مجاور
  . فهم المعنى من السياق-أ

  .  فهم العالقات- ب
  . ت من المعاني فهم المترادفا-ج
  . شرح الكلمات و تفسيرها-د
  .  الوقوف على الفكرة الرئيسية فى الجملة-ذ
  .  فهم الكلمات والجمل-ر
   . فهم ما بين السطور وفهم التفاصيل-ز

وحددت هيئة التقويم للتطوير التربوي بأمريكا مهارات الفهم القرائي المناسبة 
  :لتالية المهارات افيسنة ) ١٢-٩( سن فيللتالميذ 

  -:  تحديد نقاط االتفاق واالختالف من خالل-١
  . تقديم استدالالت من المواد المقروءة-أ

 . تقديم استدالالت من خبرات القارئ السابقة- ب
  ).و االحتفاظ بالنتائج وتنظيمها ،إدراك معرفة الحقائق( تحديد الفكرة الرئيسية -٢
  . التمييز بين الحقيقة و الرأي-٣
  . الكاتب و اتجاهه تحديد هدف-٤
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  . تحديد معاني المفردات من السياق-٥
  -: وحددت جمعية البحث العلمي بكاليفورنيا مهارات الفهم القرائي فى المهارات اآلتية

  . تحديد الفكرة الرئيسية-١
  . معرفة تتابع وشكل األحداث-٢
 . تحديد التفاصيل الداعمة-٣
 . الربط بين السبب و النتيجة-٤
  .األحكام والقرارات استنتاج -٥
  . تحديد هدف الكاتب واتجاهه-٦
  . التمييز بين الحقيقة والرأي-٧
  ).٥٠: ١٩٩٩، جمال عطية.( تحديد نقاط االتفاق واالختالف-٨

المهارات الفرعية للفهم القرائي بأنها القدرة ) ٢٠٠١،فهيم مصطفى (يحدد و
والقدرة على تنظيم  ،كلماتو القدرة على فهم معاني ال ،على معرفة األفكار الرئيسية

فهيم ( .و القدرة على معرفة األفكار التفصيلية للقطعة ،عناصر المادة المقروءة
  ).٥٩: ٢٠٠١ ،مصطفى

 التالميذ ذوي صعوبات Nation & Snowling, 1997, 360) (ويعرف
يمتلكون القدرة  ،تعلم الفهم القرائي بأنهم مجموعة من التالميذ داخل الفصل الدراسي

وقد  ،ولكنهم ال يقدرون على فهم ما يقرؤه ، فك الشفرة أو رموز الكلمات المكتوبةعلى
  .  جميع المواد الدراسيةفي مادة دراسية معينة أو فييكون ذلك 

 الفهم فيالتلميذ الذي لديه صعوبة ) ١٦٨: ٢٠٠٨ ،جابر عبد الحميد(ويعرف
م ما يقرأه وال يراقب وهو ال يفه ، القراءةفي يستمر الذيالقرائي بأنه التلميذ 

 التياستراتيجياته وال يغيرها لتالئم غرضه ونتائج جهوده وال يخطط لالستراتيجيات 
  .وال يقيم أثارها على فهمه القرائي ، القراءةفييستخدمها 

ويتضح مما سبق أن التصنيفات السابقة لمهارات الفهم القرائي ركزت على 
فرعية تتداخل مع بعضها البعض و لعل ذلك الفهم بوصفه مهارة رئيسية تشمل مهارات 

وبعد إطالع الباحثة على  ، فهم طبيعة القراءة و أهداف تعليمهافييرجع إلى االختالف 
المراجع و الدراسات العربية واألجنبية قامت الباحثة ببناء قائمة بمهارات الفهم القرائي 

  -:يلي  تتضمن ماوالتي االبتدائيةالالزمة لتالميذ المرحلة 
  . اقتراح عنوان مناسب مرتبط بالفكرة األساسية للنص المقروء-١
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  . النص المقروءفي تفسير معاني المفردات الجديدة باستخدام السياق -٢
  . استخالص الهدف من النص المقروء-٣
  . النص المقروءفي تفسير األفكار األساسية و الثانوية -٤
  . تحديد عناصر النص المقروء-٥
  .  النص المقروءفي الحقائق و اآلراء  التمييز بين-٦
  . توقع النتائج من مضامين النص المقروء-٧
  . نقد المادة المقروءة و إبداء الرأي فيها-٨

 تناولت استفادت منها الباحثة في بحثها الحالي والتي التي الدراسات  ومن
 ،رياض دمحم(برامج لتحسين الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم دراسة 

 الفهم على وأثره التعرف مهارات تحسين في برنامج فاعلية إلى هدفت والتي) ٢٠٠٠
 تلميذا ٦٥أجريت الدراسة على  ،القراءة في التحصيل منخفضي التالميذ لدى القرائي

 مرتفعي تلميذا ١٥تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات  ،االبتدائيمن الصف الثالث 
 التحصيل منخفضي تلميذا ٣٠ ،القرائي التحصيل متوسطي تلميذا ٢٠ ،القرائيالتحصيل 

 ، مجموعتين متساويتينإلى القرائي التحصيل منخفضي وقد قسمت مجموعة القرائي
 استخدم الباحث فيه التعلم النشط لمدة عشرة التدريبيتجريبية طبق عليها البرنامج 

ود فروق دالة توصلت الدراسة إلى وج،  تدريبأي ومجموعة ضابطة لم تتلق أسابيع
 بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة إحصائيا

 إلى استمرارية تفوق أيضا نتائج الدارسة وأشارت القرائي التعرف والفهم مهارتي في
 وذلك القرائي التعرف والفهم مهارتي فيالمجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة 

 بين المجموعة القرائي مهارة التعرف فيوعدم وجود فروق  ،الثانيبعدى  القياس الفي
 التي) ٢٠٠٧ ،محمد ماجد (ودراسة .القرائي التحصيل متوسطيالتجريبية ومجموعة 

 الفهم وراء ما على التبادلي التعلم إلستراتيجيات تدريبي برنامج أثر معرفة إلى هدفت
أجريت الدراسة  االبتدائي الخامس الصف في القرائي الفهم صعوبات ذوي الطالب لدى

 وجميعهم من تالميذ الصف القرائي تلميذ من الذكور ذوى صعوبات الفهم ٦٩على 
 في تلميذ ٢٩ المجموعة التجريبية وفي تلميذ ٤٠تم تقسيمهم إلى  ،االبتدائيالخامس 

وراء   تحسن مستوى الفهم القرائي وماإلىوتوصلت الدراسة  ،المجموعة الضابطة
 المجموعة التجريبية ولم يظهر هذا في القرائيلدى الطالب ذوى صعوبات الفهم  لفهما

  . المجموعة الضابطة التي لم يطبق عليها البرنامجفيالتحسن لدى نظرائهم 
التي هدفت إلى عالج صعوبات الفهم القرائي ) ٢٠١٢ ،محمد عبده(ودراسة 

برنامج يستخدم استراتيجيات  بيقوالتعبير الكتابي في اللغة اإلنجليزية عن طريق تط
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التعلم النشط على طالب المرحلة اإلعدادية تم إعداده خصيصاً لهذا الغرض أجريت 
 تلميذ وتلميذة من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي من ذوي صعوبات ٢٠الدراسة على 

تم تقسيمهم إلي مجموعتين  ،الفهم القرائي والتعبير الكتابي في اللغة اإلنجليزية
 طالب ومجموعة ضابطة ١٠مجموعة تجريبية وعددهم : كافئتين على النحو التاليمت

 طالب توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج في عالج صعوبات الفهم ١٠وعددهم 
محمود ( ودراسة. القرائي والتعبير الكتابي في اللغة االنجليزية لدى المجموعة التجريبية

لضعف في مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ التي هدفت إلى عالج ا) ٢٠١٢ ،مصطفى
 إستراتيجية مقترحة قائمة على باستخدامذوي صعوبات التعلم بالصف األول اإلعدادي 

ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث ببناء اإلستراتيجية المقترحة حيث  ،التعلم المنظم ذاتيا
 للتحقق من فاعلية  الباحث المنهج شبه التجريبيوأستخدم ،تكونت من ثماني خطوات

اإلستراتيجية المقترحة في عالج الضعف في مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي 
وتوصل الباحث إلى أن اإلستراتيجية المقترحة لها أثر ) مجموعة البحث(صعوبات التعلم 

كبير في عالج الضعف في مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
التي هدفت إلى ) ٢٠١٣ ،وليد نادي محمد عابد(ودراسة . اإلعداديول بالصف األ

فاعلية برنامج باستخدام بعض استراتيجيات تحليل المهمة في اكتساب  التعرف على
كانت العينة من الصف السادس ، مهارات الفهم القرائي ألطفال ذوي صعوبات التعلم 

ئج الدراسة عن وجود فروق ذات  نتاأسفرت ،واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي
 ،بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية) ٠,١( عند مستوي إحصائيةداللة 

وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار الفهم القرائي ككل لصالح تالميذ 
 اقتراحإلى  التي هدفت) ٢٠١٤ ،فتحية المختار(و دراسة . المجموعة التجريبي

تراتيجية قائمة على التعلم البنائي لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلة اس
مهارة ١٠قامت الباحثة بتحديد قائمة بمهارات الفهم القرائي بلغت  ،في لبيا االبتدائية

 الذين يعانون من صعوبات في الفهم االبتدائي البحث على تالميذ الصف السادس أجري
 استراتيجيات للتعلم باستخدامحثة البرنامج على المجموعة التجريبية طبقت البا ،القرائي
توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية  ،النشط

والمجموعة الضابطة في مهارات الفهم القرائي في القياس البعدي لصالح المجموعة 
 الكشف عن فاعلية التدريب على إلى) ٢٠١٥ ،المجيد عاصم عبد(و دراسة  .التجريبية
 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من ذوى صعوبات القرائي تنمية الفهم في العقليالتصور 

 تحسين أداء الذاكرة في العقليوكذلك الكشف عن فاعلية التدريب على التصور  ،التعلم
 من ٤٠على جري البحث أ ،العاملة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوى صعوبات التعلم

تالميذ المرحلة االبتدائية مما يعانون من صعوبات في الفهم القرائي استخدم الباحث 
وتوصلت الدراسة إلى تحسن الفهم القرائي وأداء الذاكرة ، المنهج شبه التجريبي 
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العاملة لتالميذ المجموعة التجريبية مقارنتاً بتالميذ المجموعة الضابطة التي لم يطبق 
  . مجعليها البرنا

رأت الباحثة من خالل الدراسات التي تناولت برامج تدريبية استخدمت استراتيجيات   
 الكتسابالتعلم النشط أن الفهم القرائي من أهم المهارات التي يجب التركيز عليها 

والقراءة .  كل المراحل والمستوياتفيفتعليم القراءة هدف  ،القراءة التالميذ مهارات
ألن القراءة عملية عقليه معقدة  ،ةوء المقترنة بفهم المادة المقرراءةالحقيقة هي الق

 تتمحور حولها كل التيوالفهم القرائي هو العملية الكبرى  ،تتضمن عدة عمليات فرعية
وأن فهم المادة  ،فالفهم ذروة مهارات القراءة وأساس جميع عملياتها ،العمليات األخرى

 عالج في المبكر والتدخل. للتالميذ ديمي التحصيل األكافية عامل أساسي وءالمقر
 إهمال على المترتبة اآلثار من الحد يؤدي االبتدائية المرحلة في القرائي الفهم صعوبات

  . عالجه
  :صعوبات تعلم القراءة-: المحور الثالث
صعوبة تعلم القراءة على أنها  Malatesha& Arron,1982:1)(. يعرف

على اكتساب  ،أو األكثر من المتوسط ،متوسطعدم قدرة الطفل من ذوي الذكاء ال
أو التلميذ  ،وعدم استخدام الطفل ،المهارات القرائية المناسبة لعمره الزمني

 ينتج عنها ترميز وتمثيل والتي ،الستراتيجيات تجهيز ومعالجة المعلومات المناسبة
ويصنف هذا  ، فهم اللغة المكتوبةفيوعيوب  ، غير مناسب للمعلوماتمعرفي

وفهم المعاني  ، فك رموز الكلمةفيأو الضعف على أنه عيوب أو قصور  ،ضطراباال
   .وذلك مع توافر فرص التعليم المناسبة

صعوبة تعلم القراءة بأنها ) ١٩٩-١٣٩: ٢٠٠٢ ،ضياء مطاوع(ويعرف 
 واحدة أو أكثر فيمصطلح يستخدم لوصف التالميذ الذين يبدون انحرافاً عن المتوسط 

بالرغم من كونهم  ،أو المكتوبة ،من العمليات الالزمة لفهم أو استخدام اللغة المنطوقة
 ، القراءة والنطق والهجاءفيإال أنهم يعانون صعوبة  ،عاديين حركياً وحسياً وعقلياً

 تعلمهم للمفاهيم فيويؤدي ذلك إلى وجود مشكالت إدراكية لديهم تؤثر  ،والفهم الصحيح
  .ومن ثم ينخفض مستوى تحصيلهم لها ،مة والمفاهيم العلمية على وجه الخصوصعا

تلخص  ،من العرض السابق للتعريفات التي تناولت صعوبات تعلم القراءة
  :التي تجمع بين هذه التعريفات وهي ،الباحثة مجموعة من الخصائص المشتركة

 انتشاراً بين التالميذ  صعوبات تعلم القراءة من أكثر صعوبات التعلم األكاديمية-
 . المسجلين في الصفوف الخاصة بصعوبات التعلم

كالتأخر  (األخرىتختلف عن غيرها من مشكالت التعلم  ، صعوبات تعلم القراءة-
 ).التخلف العقلي ،بطء التعلم ،الدراسي
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أو أى من ، )ذكاء منخفض( صعوبات تعلم القراءة ليست ناتجة عن تخلف عقلي -
    .أو حرمان بيئي أو عدم توافر فرص تعليمية مناسبة ،الحركية أو ،يةاإلعاقات الحس

ال يستفيدون من أنشطة التعلم المتاحة داخل  ، التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة-
يفعل فيها التعلم  ،ولكنهم في حاجة إلي طرق تعلم خاصة بهم ،الفصل الدراسي العادي

 . النشط
من السهل  ،لديهم خصائص سلوكية واضحة ،قراءة التالميذ ذوي صعوبات تعلم ال-

مالحظتها من جانب الذين يتعاملون معهم من معلمين أو أولياء أمور أو أخصائيين 
ويطلق عليها صعوبات تعلم  ،فهذه المشكلة ذات طبيعة خاصة ،نفسيين أو غيرهم

 .نوعية
 الفعلي في القراءة التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة لديهم تباعد دال بين تحصيلهم -

   .)الذكاء العام(وقدراتهم العقلية 
افترضت الباحثة " علي ضوء اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة

  :الفروض التالية
 بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  توجد فروق ذات داللة إحصائية-١

 ،الفكرة الرئيسية(  وأبعاده المختلفةالقرائيوالمجموعة الضابطة على مقياس الفهم 
لصالح المجموعة ) االستنتاج ،ترتيب األحداث ،التضاد، الترادف ،الفكرة الجزئية

  . في القياس البعديالتجريبية
 و القياس القبليذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس   توجد فروق-٢ 

الفكرة  (فة وأبعاده المختلالقرائيالبعدى للمجموعة التجريبية على مقياس الفهم 
لصالح القياس ) االستنتاج ،ترتيب األحداث ،التضاد ،الترادف ،الفكرة الجزئية ،الرئيسية

  . البعدي
 بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال -٣

فكرة ال (وأبعاده المختلفة القرائيمقياس الفهم  القياس البعدي والقياس التتبعي على في
 .)االستنتاج ،ترتيب األحداث ،التضاد ،الترادف ،الفكرة الجزئية ،الرئيسية

  :منهج البحث
الذي اعتمد على  .شبه التجريبي  الباحثة في هذا البحث المنهجستخدمتا

وتم إجراء ، والمجموعة الضابطة، المجموعة التجريبية: التصميم ذي المجموعتين
(  والتجريبية بعد التأكد من تكافؤ المجموعتين فيالقياس القبلي للمجموعتين الضابطة

وتم تطبيق البرنامج التدريبي على ) القرائيصعوبات الفهم  ،ونسبة الذكاء، العمر الزمني
وبعد  ،وتدرس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية في التدريس ،المجموعة التجريبية
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 على المجموعة ي لنفس المتغيراتاالنتهاء من تطبيق البرنامج تم إجراء القياس البعد
  . التجريبية والمجموعة الضابطة

  :البحث حدود
 الذكور ذوي منتالميذ المرحلة االبتدائية  من عشوائي بشكل العينة اختيار تم

سنة والمسجلين في العام الدراسي ) ١٢-٩(وتتراوح أعمارهم ما بين  ،صعوبات التعلم
 أوسيم إدارة – أكتوبر االبتدائية ٦ من مدرسة) ٤٠(ويبلغ عددهم  ،٢٠١٥/٢٠١٦

  . التعليمية
-2016) العام من األول الدراسي الفصل في البحث تطبيق تم الزمانية الحدود 

 .م(2015
  

  :العينة اختيار في يلي ما مراعاة وتم
  عشر الثانية إلى التاسعة من األطفال عمر يكون أن -١
 أو انفعالية أو صحية مشكالت أو حسية إعاقة ألي التعلم صعوبات ترجعأال  -٢

  .اجتماعية
يكونوا  وأن ،الذكاء ونسبة الزمني العمر حيث من متجانسة  العينةأفرادتكون   أن-٣

   .طويلة لفترات يتغيبوا وال بالدراسة المنتظمين من تالميذ العينة
وال يستفيدون من أنشطة التعلم  ، أنهم يعانون من صعوبات في الفهم القرائي-٤

  . ة داخل الفصل الدراسي العادي ويحتاجون إلى طرق تدريس خاصةالمتاح
  .  قدراتهم العقلية وبين درجاتهم في مادة اللغة العربية وجود تباعد بين-٥

  : أدوات البحث
  ):م١٩٩٨، كمال مرسي: إعداد( اختبار الذكاء غير اللغوي: أوالً

رة العقلية العامة يستخدم هذا االختبار من أجل الحصول على تقدير مبدئي للقد
حيث يقيس االختبار قدرة المفحوص على  ،فأكثر)  سنة١٤ -٦(عند األطفال من سن 

التفكير من خالل إدراكه للعالقات بين مجموعات من رموز أو رسومات مصورة ألشكال 
  . أو أدوات أو غيرها ،أو نباتات ،أو حيوانات ،هندسية

  :محتوى االختبار
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أربعة منها  ،ويتكون كل بند من خمسة أشكال، نداب) ٦٠(يتكون االختبار من 
ومختلفة عن الشكل الخامس الذي ال يرتبط ، مرتبطة بعالقة تجعلها متشابهة فيما بينها

ويقوم حل المشكلة في كل بند على  ،وال ينتمي إليها من أي ناحية ،معها في هذه العالقة
ن الشكل الذي ال يدخل معها في وتميزها ع ،إدراك العالقة التي تربط األشكال األربعة

  .هذه العالقة
  :طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه

ثم تجمع هذه  ،تم إعطاء درجة على كل بند صحيح ،بالنسبة لتصحيح االختبار
وذلك باستخدام الجدول الخاص والمعايير المرفقة  ،الدرجات وتحويلها إلى درجة ذكاء

  .في دليل االختبار
  
  

  :صدق االختبار
  : التنبؤيالصدق

تلميذًا من تالميذ ) ٢١٢(طبق معد المقياس هذا المقياس على عينة بلغ عددها 
ثم الحصول على  ،)م١٩٩٧-١٩٩٦(المدرسة االبتدائية والمتوسطة في العام الدراسي 

وكانت النتائج تشير ، وترتيبهم في فصولهم ،مجموع درجاتهم في االختبارات المدرسية
 ،كما يقيسه اختبار الذكاء غير اللغوي والتحصيل الدراسي ،ءإلى وجود عالقة بين الذكا

كما تم حساب . مما يشير إلى صدق المقياس) ٠،٧٦٢(وبلغ معامل االرتباط بينهما 
 بينهم االرتباط وكسلر للذكاء وبلغ معامل واختبار االختبار بين درجات االرتباطمعامل 

ميع هذه المعامالت سالبة وج، بالنسبة لدرجات مقياس وكسلر) ٠،٧١٠ – ٠،٥٧٨(
وهو ما يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من . ٠،٠١ودالة عند مستوى 

  .الصدق المحكي
  :ثبات االختبار

تلميذًا من تالميذ ) ٢١٢(قوامها  تم حساب ثبات االختبار على عينة استطالعية
 طريق إعادة  عن)م١٩٩٧-١٩٩٦(المدرسة االبتدائية والمتوسطة في العام الدراسي 

) ٠،٦٨ - ٠،٦١( يوماً فكانت قيم معامل الثبات على الترتيب٢٠ زمنيالتطبيق بفاصل 
  . ٠،٠١وهى دالة عند مستوى 

 ،تحققت الباحثة من الصدق المحكى للمقياس من خالل عرضه على المحكمين
كما تم حساب معامل االرتباط بين  .وتم الموافقة عليه من حيث مناسبته لعينة البحث

 ٤٠ من المكونةرجات االختبار ودرجات مادة اللغة العربية على العينة االستطالعية د
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وهى عالقة عكسية سالبة و دالة ) ٠،٧٣٤(تلميذاً حيث بلغ معامل االرتباط بينها 
  . مما يشير إلى توفر صدق المحك بالمقياسإحصائيا

 على تباراالخكما قامت الباحثة بحساب معامل ثبات االختبار وذلك بتطبيق 
وقد تراوحت معامالت  أسابيعثم إعادة االختبار عليهم بعد ثالثة  ،العينة االستطالعية

- ٠،٦٥(بين الثبات بين درجات التطبيق األول والتطبيق الثاني لنفس المجموعة 
 المستخدم في البحث االختبارمما يدل على ثبات . ٠،٠١وهى دالة عند مستوى ) ٠،٧٢
  .الحالي
فتحي : إعداد( س التقدير التشخيصي لصعوبات تعلم القراءةمقيا: ثانيا

  ):م٢٠٠٧، الزيات
عن التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة  يهدف هذا المقياس إلى الكشف المبكر

من خالل تقدير المدرسين لمدى تواتر الخصائص ، من تالميذ المرحلة االبتدائية
فقرة تتناول ) ٢٠( هذا المقياس من يتكون. السلوكية المتعلقة بصعوبات تعلم القراءة

التي اتفقت عليها الدراسات التي ، الخصائص السلوكية المتعلقة بصعوبات تعلم القراءة
  .أجريت في هذا المجال

  :طريقة تطبيق المقياس وتصحيحه
يعتمد هذا المقياس على تقدير المعلم لمدى تواتر الخصائص السلوكية المتعلقة 

وتتمايز االستجابة لهذا المقياس في مدى خماسي  ،ى المفحوصبصعوبة تعلم القراءة لد
  ).٠(ال ينطبق ) ١(نادرا ) ٢(أحيانًا ) ٣(غالبا ) ٤(بين دائما 

  .درجة) ٢٠(درجة بينما الدرجة الدنيا) ٨٠(والدرجة العليا للمقياس 
  . مؤشرات صدق المحك للمقياس بالبيئة المصرية

صدق المحكي لمقاييس التقدير التشخيصي تم التحقق من ال: بالبيئة المصرية
) ٢٨٨(فقد تم الحصول على درجات عينة من التالميذ بلغ عددها  ،لصعوبات القراءة

تلميذًا ) ٢٥٥(والصف الرابع االبتدائي  ،تلميذًا وتلميذة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي
وتم  ،ة اللغة العربيةتلميذًا وتلميذة من تالميذ الصف الخامس في ماد) ٢٤٠(و، وتلميذة

حساب معامالت االرتباط لمقياس التقدير التشخيصي للتالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة 
وتبين ارتفاع ، من ناحية والتحصيل الدراسي في مادة اللغة العربية من ناحية أخرى

معامالت االرتباط السالبة بين مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات التعلم ودرجات مادة 
بالنسبة ) ٠،٦١٠ – ٠،٤٩٨(حيث تراوحت هذه المعامالت ما بين  ،للغة العربيةا

وهو ما . ٠،٠١وجميع هذه المعامالت سالبة ودالة عند مستوى ، لدرجات اللغة العربية
  . يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق المحكي
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س من خالل  للمقياالمحكيوفى البحث الحالي تحققت الباحثة من الصدق 
 تلميذاً على مقياس ٤٠ من المكونةحساب العالقة بين درجات تالميذ العينة االستطالعية 

التقدير التشخيصي لصعوبات التعلم ودرجاتهم في مادة اللغة العربية وكان معامل 
 بما يشير إلى توفر إحصائياوهى عالقة عكسية سالبة و دالة ) ٠،٧٣٤(االرتباط بينها 
 .صدق المقياس

 كما قامت الباحثة بحساب معامل ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  
 المستخدم االختباروهو معامل دال على توفر ثبات ) ٠،٦٣٦ (فكانت قيم معامل الثبات

  .في البحث الحالي
  :)الباحثة: إعداد( اختبار الفهم القرائي: ثالثاً

 لقرائي لدى تالميذ المرحلةاستعانت الباحثة بعدة اختبارات تقيس الفهم ا
وقامت باالطالع على منهج اللغة العربية للصفوف االبتدائية وأعدت صورتين  ،االبتدائية
 ،االستطالعيةاستخدمت للتشخيص في العينة ) أ(الصورة  :)ب(و) أ( هما لالختبار

   .استخدمت على العينة األساسية للبحث لقياس مهارات الفهم القرائي) ب(والصورة 
  :عليمات االختبار وطريقة تصحيحهت

 ٢٢(الدرجة الكلية لالختبار : تم تصحيح هذا االختبار وتقدير الدرجات كالتالي
 ،تقدر اإلجابة الصحيحة بدرجة واحدة :تم تقدير الدرجات حسب الخطوات التالية ،)درجة

 وتسجل الدرجة في نهاية ،) درجة٢٢(والمجموع الكلي هو  ،واإلجابة الخاطئة بصفر
  . الصفحة

  :حساب صدق وثبات االختبار
  :صدق المحكمين -

بهدف معرفة مدى صالحية أسئلة  ،تم عرض االختبار على عدد من المحكمين
قامت  ،وعلى ضوء هذه اآلراء والمالحظات ،االختبار في قياس ما وضعت لقياسه

 حذف الباحث بإجراء بعض التعديالت النحوية والصياغات اللغوية لبعض الفقرات وتم
 عبارة ٢٢كن تم اإلكتفاء بـول  عبارة٣٠حيث كانت فقرات المقياس  بعض العبارات

   %).٩٠ -% ٨٠(تراوحت نسب االتفاق ما بين المحكمين من فقط و
  : االختبار ثبات -
 يتلميذاً من ذو) ٤٠( قوامها استطالعيةبتطبيق االختبار على عينة   قامت الباحثة   

 و االختباروبعد فاصل زمني يقدر بعشرين يوماً تم إعادة  يصعوبات تعلم الفهم القرائ
 والدرجة القرائيألبعاد مقياس الفهم  حساب معامالت السهولة والتمييز ومعامالت الثبات

وهى دالة عند مستوى ) ٠،٨٧- ٠،٧٣(الكلية له فتراوحت معامالت الثبات بين 
تخدام معادلة ألفا كرونباخ  كما قامت الباحثة بحساب معامل ثبات المقياس باس.٠،٠١
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 المستخدم االختباروهو معامل دال على توفر ثبات ) ٠،٧٣٤ (فكانت قيم معامل الثبات
  . في البحث الحالي

  )١( جدول رقم
  يوضح الجدول معامالت الثبات ألبعاد إختبار الفهم القرائي

 معامل الثبات القرائيأبعاد مقياس الفهم 

 ٠،٧٩ مهارة الفكرة الرئيسة 
 ٠،٧٤ مهارة األفكار الجزئية 

 ٠،٨٧ مهارة الترادف
 ٠،٧٧ مهارة التضاد

 ٠،٧٣ مهارة ترتيب األحداث 
 ٠،٧٥ مهارة االستنتاج العام

 ٠،٨٤  القرائيالدرجة الكلية لمقياس الفهم 
  )٠،٨٧- ٠،٧٣(أن معامالت الثبات تتراوح بين ) ١ (ويتضح من الجدول رقم

 :تحديد زمن االختبار
ت الباحثة بتدوين الزمن الذي انتهى عنده كل تلميذ من اإلجابة عن جميع وقام

مع  ،) دقيقة٤٠(وجدت أنه يساوي  ،وبحساب المتوسط. األسئلة المتضمنة في االختبار
 ٤٥(فيكون الزمن الكلي الالزم لتطبيق االختبار  ،لقراءة التعليمات)  دقائق٥(إضافة 

  ).دقيقة
  :نامجاألسس التي يقوم عليها البر -
 البرنامج التدريبي على مجموعة من األسس والركائز العامة والفلسفية اعتمد  

وفيما يلي . والنفسية والتربوية والنظرية التي من شأنها أن تساعد في إنجاح البرنامج
  :مجموعة من األسس التي يقوم عليها البرنامج التدريبي

  .  من صعوبات في التعلمحيث يراعى حق التلميذ الذي يعاني:  األسس العامة-
استمد هذا البرنامج أصوله من استراتيجيات ونظريات التعلم :  األسس الفلسفية-

التي تتضمن مراعاة أخالقيات  ،فقد راعىت الباحثة أيضا األسس الفلسفية العامة ،النشط
  .محالعمل مع التالميذ وسرية البيانات والعالقات المهنية التي تقوم على األلفة والتسا

  : األسس النفسية والتربوية-
حيث يعاني بعض التالميذ ذوي صعوبات : الحاجة إلى التدريب والتوجيه المستمر

تعلم القراءة من مشكالت نفسية فقد راعىت الباحثة الفنيات التربوية داخل الفصل 
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كما  ،وأساليب التقويم والتعزيز ،مثل المهام التي يقوم التلميذ بتنفيذها ،الدراسي
  .ومكمالً ومدعما لها ،اعت أن يكون البرنامج جزءا ال يتجزأ من العملية التعليميةر

 :وتتمثل في اآلتي ،كما يعتمد البرنامج على عدة أسس مرتبطة بالتعلم النشط
والتي تتناسب مع قدراته  ، استخدام استراتيجيات التعليم المتمركزة حول المتعلم-

  .الذكاءات التي يتمتع بهاواهتماماته وأنماط تعلمه وأنواع 
  . تنوع مصادر التعلم-
 . تعلم كل متعلم حسب سرعته الذاتية-
 . إشاعة جو من الطمأنينة والمرح والمتعة أثناء التعلم-
  . إتاحة التواصل بين التالميذ والمعلم وبين التالميذ مع بعضهم البعض-
  
 
 :المسلمات التي يقوم عليها البرنامج -

أن تحتوي أنشطة البرنامج على أشكال وصور  :مج علىتقوم مسلمات البرنا
  .وكمبيوتر ومشاهد تمثيلية وألعاب تعليمية

  )٢(جدول رقم 
  يوضح جلسات البرنامج

  رقم
 الحصة

الزمن 
االستراتيجيات  الموضوع بالدقيقة

 األدوات المستخدمة المستخدمة

ــد   دقيقة٤٥ ١الجلسة  التمهيـــ
 والقياس القبلي 

 تطبيق جمعي لمقاييس  
 الدراسة

 

  التعلم من األقران - طريق السالم  دقيقة٤٥ ٢ الجلسة
   الحوار والمناقشة-
 

ــم  ــور -المعج  – ص
ــات  ــندوق -بطاق  ص

يحتوي علـى أحـرف     
  لوحة الجيوب-فلينية 

   التعلم التعاوني- طريق السالم  دقيقة٤٥ ٣لجلسة 
   التعلم التبادلي-

ــم ــناديق  - المعج ص
 –لوضع الصور بداخلها    

ــا ــندوق -ت بطاق  ص
يحتوي علـى أحـرف     
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  رقم
 الحصة

الزمن 
االستراتيجيات  الموضوع بالدقيقة

 األدوات المستخدمة المستخدمة

 فلينية  
   تمثيل األدوار- نجيب محفوظ  دقيقة٤٥ ٤الجلسة 

  التعلم الذاتي-
   التعلم في مجموعات-

ــات -المعجــم   - بطاق
صندوق يحتـوي علـى     

 قـصص   -أحرف فلينية 
  صلصال-ملونة 

   التعلم في مجموعات- نحب مصر  دقيقة٤٥ ٥الجلسة 
   التعلم باللعب-
  حل المشكالت-

ــالطو - ــرف - ب  أح
 – وفلينيــةقماشــية 

 صور تمثـل    –بطاقات  
 جهاز تسجيل   -قصص  

  صلصال-
 الرياضـــــة  دقيقة٤٥ ٦الجلسة 

 والتسامح
   تمثيل األدوار-
  التعلم الذاتي-
   التعلم في مجموعات-

 مجسم على شكل -معجم
–جهـاز تـسجيل    (ولد  

 - صـندوق    –بطاقات  
 خريطـة   -أقالم تلوين   

  -العالم 
دعــوة للحــب   دقيقة٤٥ ٧الجلسة 

 والتواصل
   تمثيل األدوار-
   الحوار والمناقشة-
 

– جهاز تـسجيل     - -
 - صـندوق    –بطاقات  

 خريطـة   -أقالم تلوين   
 العالم 

   تمثيل األدوار- قراءة القصص  دقيقة٤٥ ٨الجلسة 
   العصف الذهني-
  التعلم الذاتي-
  حل المشكالت-

 شـرائط   -ليزر مضيء   
 صـور   -فيديو تعليمية   

 صـندوق   -مغناطيسية  
  بطاقات قصص

 
   التعلم في مجموعات- مصر هي الدنيا  دقيقة٤٥ ٩ الجلسة

   العصف الذهني-
  الحوار والمناقشة-

 مكعبـات  –صور ملونة   
 -ترتيب كبيرة الحجـم     

 قصص 

 –د مصور مشه-المعجم     التعلم في مجموعات- األمل والوفاء  دقيقة٤٥ ١٠الجلسة 
 -فيديو تعليمي قـصير   
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  رقم
 الحصة

الزمن 
االستراتيجيات  الموضوع بالدقيقة

 األدوات المستخدمة المستخدمة

  لعب الدور-
 التعلم من األقران

ــور  ــسمات –ص  مج
  -لسيارات 

ــليمان   دقيقة٤٥ ١١الجلسة  ســـ
 والهدهد

   الحوار والمناقشة-
   العصف الذهني -
  التعلم من األقران-

 فيـديو   –مشهد مصور 
  صور -تعليمي 

ــليمان   دقيقة٤٥ ١٢الجلسة  ســـ
 والهدهد

   تمثيل األدوار-
  التعلم الذاتي-
  العصف الذهني-

ــم  ا ــوذج  -لمعج نم
 دمى صـغيرة    -لمجسم  

ــات - ــار – بطاق  أزه
 بالستيكية 

ــليمان   دقيقة٤٥ ١٣الجلسة  ســـ
 والهدهد

  التعلم من األقران -
   الحوار والمناقشة-
 

نموذج لمجسم  -المعجم 
 - دمــى صــغيرة  -

 - صلـصال   ––بطاقات  
  أحرف كبيرة

 
   تمثيل األدوار- الطبيب الصغير  دقيقة٤٥ ١٤الجلسة 

  ار والمناقشة الحو-
   الكليةاألفكار تحديد -

 - قطع إسفنج صغيرة -
 - أحرف فلينية    -صمغ  

  إناء بالستيك
 

   التعلم في مجموعات- الطبيب الصغير  دقيقة٤٥ ١٥الجلسة 
  التشجيع والتدعيم-
  لعب الدور-

ــم ــات -المعج  - بطاق
 – أقالم تلوين -بالونات 
  فيديو تعليمي-دبابيس

   العصف الذهني- الطبيب الصغير  دقيقة٤٥ ١٦الجلسة 
   التعلم في مجموعات-
ــب - ــتعلم باللع  - ال

 الحوار والمناقشة

ــم  ــل -معج ــى تمث دم
 -أزرار مضيئة    ،أسماك
 علب  - بطاقات   -صور  

 مياه معدنية
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  رقم
 الحصة

الزمن 
االستراتيجيات  الموضوع بالدقيقة

 األدوات المستخدمة المستخدمة

  التعلم من األقران - الثعلب والديك  دقيقة٤٥ ١٧الجلسة 
   الحوار والمناقشة-
 

 زيارة ميدانية لحديقة    -
 - بطاقـات    -المدرسة  

 صـندوق   -أقالم تلوين   
  المعجم-الرمل

   تمثيل األدوار- الثعلب والديك  دقيقة٤٥ ١٨الجلسة 
   الحوار والمناقشة-
 
 

 مجموعتـان   -المعجم  
من البطاقات تحتوي كل    
مجموعة علـى نفـس     
أصوات األحـرف فـي     

 -المجموعة األخـرى    
مجموعة من األكـواب    
بعدد بطاقات األحرف في   

 أقــالم -المجمــوعتين 
 تلوين

   تمثيل األدوار- الثعلب والديك  دقيقة٤٥ ١٩الجلسة 
   الحوار والمناقشة-
 
 

مـــسرح  -المعجـــم 
 - بطاقـات    -العرائس  

ــاطيس  ــرف -مغن  أح
 قطع صـغيرة    -فلينية  

 – صمغ   -من اإلسفنج   
 مقص

التطبيق البعدى    دقيقة٤٥ ٢٠الجلسة 
 و الختامي

 تكــريم الطــالب  -
  المميزين

وعـات   تكريم المجم  -
  المميزة

التطبيـــق البعـــدى 
 لمقاييس الدراسة

  شهادات تقدير -
 جوائز عينية -
ــاييس  - مقــ

 الدراسة

  : ةاإلحصائي األساليب -
 وهي البحث تخدم والتي اإلحصائية األساليب من أنواع ثالث الباحثة استخدمت -

  : التالي الشكل على
   المعيارية واالنحرافات المتوسطات -
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 )T. test(اختبار استخدام تم -

 المتغيرات بين الموجودة االرتباطات عن للكشف) بيرسون (ارتباط معامل -
  .البعض بعضها
  : نتائج البحث

  : ضبط المتغيرات المؤثرة في البحث
 قد التيقامت الباحثة بالتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة بالنسبة للمتغيرات 

وهذه المتغيرات هي  ،بيتؤثر على نتائج التالميذ قبل البدء في تطبيق البرنامج التدري
 . كما يتضح في الجدول التاليالعمر و مستوى الذكاء و الفهم القرائي

  
  
  
  
  
  

  )٣(جدول رقم 
  .يوضح تكافؤ المجموعات في كل من الذكاء والعمر الزمني والفهم القرائي

 العينة )٢٠= ن ( تجريبية )٢٠= ن  (ضابطة
 ع م ع م

 الداللة ت

 0.558 0.592 401. 10.67 3.457 10.59 العمر
 0.513 0.66 5.431 104.35 6.05 103.15 الذكاء
الفهم 

 0.986 0.017 9.525 35.25 8.823 35.20 القرائي 

 بين المجموعة إحصائيةإلى عدم وجود فروق ذات داللة ) ٣(يشير جدول رقم 
  قيمةحيث كانت والفهم القرائي  كل من العمر و معامل الذكاءفيالضابطة و التجريبية 

توجد  أي ال المحسوبة) ت (اكبر من قيمة )0.05 (عند مستوى) ٢,٠٦(الجدولية ) ت(
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بين المجموعتين  فروق ذات داللة إحصائية بين متغير العمر والذكاء والفهم القرائي
  .وهو ما يشير إلى تكافؤ المجموعتين ،التجريبية والضابطة

بين متوسطي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  " -: الفرض األول
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس 

  ". الفهم القرائى لصالح المجموعة التجريبية
للمجموعات المترابطة لمعرفة داللة ) T. test(قامت الباحثة باستخدام اختبار 

  .القرائيهم الفرق بين القياسين بالمجموعة التجريبية والضابطة على مقياس الف
  .التاليفي الجدول  كما يتضح

 )٤(جدول رقم 
 القياس البعدى على مقياس الفهم فيالفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
  .القرائي

  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ع م ع م

حجم  الداللة ت
 األثر

مهارة 
الفهم 

 القرائي
11.95 1.64 10.20 1.61 3.409 .002 1,09 

إلى وجود فروق بين درجات المجموعة التجريبية ودرجات ) ٤(ويشير الجدول رقم 
 لصالح المجموعة القرائي القياس البعدى على مقياس الفهم فيالمجموعة الضابطة 

إيفنس  ،)٢٠٠٢(وآخرونوبوتج  ،)٢٠٠٠(التجريبية وهذا ما يتفق مع دراسة جونسون
)٢٠٠٤( .  

 بين متوسطي درجات إحصائيةوق ذات داللة توجد فر:" الفرض الثاني
 ومتوسطي درجات القياس البعدى للمجموعة التجريبية على القبليالقياس 

  " لصالح القياس البعدىالقرائيمقياس الفهم 
للمجموعات المترابطة لمعرفة داللة ) T. test(قامت الباحثة باستخدام اختبار 
  .كما يتضح في الجدول التالي ،الفرق بين القياسين بالمجموعة التجريبية

  )٥(جدول رقم 
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 الفهم في للمجموعة التجريبية والقبلييوضح نتائج الفروق بين القياس البعدى 
  القرائي

  القياس البعدى القبليالقياس 
 ع م ع م

حجم  الداللة ت
 األثر

الفهم 
 1.36 001 4.841 5.02 16.70 4.28 8.53 القرائي

 عند مستوى داللة إحصائية وجود فروق ذات داللة )٥(يتضح من الجدول رقم 
وكانت  ،القرائي الدرجة الكلية لمقياس الفهم فيالقبلي والبعدي  بين التطبيقين) ٠،٠٥(

  . الفروق لصالح التطبيق البعدى للمجموعة التجريبية
 أعلى بصورة دالة من القرائي الفهم فيحيث كانت متوسطات القياس البعدى 

  .القبلي متوسطات القياس
وهى قيمة تشير إلى حجم اثر مرتفع ألثر  ١،٣٦بينهم  (d)حجم األثر  وقد بلغ

استخدام أسلوب   مما يدل إلى فعاليةالقرائياستخدام أسلوب التعلم النشط على الفهم 
    .لذوى صعوبات التعلم القرائي تحسين الفهم فيالتعلم النشط 

  
  
  

 بين متوسطي درجات إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال: "الفرض الثالث
 القياس البعدي والقياس التتبعي على اختبار فيتالميذ المجموعة التجريبية 

  .كما يتضح في الجدول التالي" الفهم القرائي
  )٦(جدول رقم 

يوضح نتائج الفروق بين القياس البعدى والقياس التتبعي للمجموعة التجريبية على 
  القرائياختبار الفهم 

  القياس التتبعي بعديالقياس ال
 ع م ع م

 الداللة ت

 001 0.841 5.02 16.70 5.25 15.70الفهم 
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 القرائي
لمقياس الفهم القرائي ) ٠,٨٤١(المحسوبة" ت"أن قيمة ) ٦(يتضح من الجدول رقم 
 عدم وجود فروق دالة مما يشير إلى ،)٢,٠٦(الجدولية "ت "وهي قيمة أقل من قيمة 
في  درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس الفهم القرائيإحصائيا بين متوسطات 

    .والقياس التتبعي مما يدل على استمرار أثر البرنامج القياس البعدي
  :تفسير النتائج

 بين إحصائيةتوجد فروق ذات داللة توصلت نتائج البحث الحالي إلى أنه 
 القياس البعدي على متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في

الفرض ( ، لصالح المجموعة التجريبية بعد انتهاء البرنامج مباشرةالقرائيمقياس الفهم 
 بين إحصائيةتوجد فروق ذات داللة كما توجد . وبعد انتهاء فترة المتابعة) األول

 ومتوسطي درجات القياس البعدى للمجموعة التجريبية القبليمتوسطي درجات القياس 
الفرض ( ، بعد انتهاء البرنامج مباشرة لصالح القياس البعدىالقرائيس الفهم على مقيا

 رياض محمد(وهذا النتيجة تتوافق مع نتائج دراسات  .وبعد انتهاء فترة المتابعة) الثاني
محمود ( ،)٢٠١٢ ،محمد عبده حسيني( ، )٢٠٠٧ ،عثمان محمد ماجد( ،)٢٠٠٠ ،أحمد

 ،)٢٠١٣ ،وليد نادي عابد( ، )٢٠١٤، ار حسينفتحية المخت( ،)٢٠١٢ ،مصطفى السيد
أهمية استخدام برامج تدريبية كما توصل البحث إلى ).٢٠١٥ ،المجيد كامل عاصم عبد(

قائمة على استراتيجيات التعلم النشط لتنمية الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات 
ألن  ،كاديميوالذي بدوره يؤدي إلى تحسن في التحصيل األ ،التعلم في وقت مبكر

تشكل عامالً هاما في إشراك المتعلمين وتحفيزهم  استخدام استراتيجيات التعلم النشط
كما أن هذا النوع من التعلم  ،كما يشجع التعلم النشط على التعاون بين المتعلمين ،للتعلم

فالتدريس الجيد كالعمل الجيد الذي  ،يتعزز بصورة أكبر عندما يكون على شكل جماعي
ويشجع على النشاط؛ حيث إن . لب التشارك والتعاون وليس التنافس واالنعزاليتط

وإنما من خالل التحدث  ،المتعلمين ال يتعلمون من خالل اإلنصات وكتابة المذكرات
وتطبيقها في حياتهم اليومية ويستمر  ،والكتابة عما يتعلمونه وربطها بخبراتهم السابقة

 ,Johnson( ،وهذا النتيجة تتوافق مع نتائج دراسات) ثالفرض الثال( ،بقاء أثر التعلم
 ,.Bottge et al ، )٢٠٠٣ ،عبيدات يحيى( ،)٢٠٠٠ ،صالح هارون( ،)2009

2011)(، )Joseph el al., 2012( .  
  :توصيات البحث

  : تمت صياغة التوصيات التالية في ضوء ما أسفرت نتائج البحث الحالي
عانون من صعوبات في الفهم القرائي وعمل ضرورة االهتمام بالتالميذ الذين ي -١

برامج تدريبية تستخدم فيها استراتيجيات تدريس وأنشطة متباينة ومتعددة لتنمية 
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 ألن صعوبات الفهم القرائيالفهم القرائي ألولئك التالميذ لتناسب احتياجاتهم 
 .واالنفعاليةتستنفذ جزء عظيما من طاقاتهم العقلية 

لمعلمين بأن التلميذ الذي يعاني من صعوبات في الفهم ضرورة نشر الوعي بين ا -٢
ومن ثم فإنه . وربما ذكاؤه عالي ،القرائي هو ذو ذكاء عادي أو فوق المتوسط

وهذا الوعي يولد لديه أنواعا من التوترات  ،يكون أكثر وعيا بنواحي فشله
لى تغيير حباطات التي تتزايد تأثيراتها االنفعالية بسبب عدم قدرته عالنفسية واإل
 .وانعكاسات هذا الوضع في البيت. المدرسةوضعه في 

صعوبات  وراء الكامنة النفسية العوامل تتناول التي اإلكلينيكية الدراسات إعداد -٣
 . الفهم القرائي

أن يتم تدريب أولئك التالميذ على استخدام االستراتيجيات المناسبة التي يكون من  -٤
واسترجاعها وقت  ،المعلومات المختلفة مشأنها أن تساعدهم على االحتفاظ وفه

 .الحاجة إليها

للكشف المبكر عن التالميذ  تغذية المدارس االبتدائية بأدوات التشخيص المناسبة -٥
  .الذين يعانون من صعوبات في الفهم القرائي

 المجتمعية بشتى الطرق والوسائل بأهمية الكشف المبكر عن التوعيةنشر  -٦
 .االبتدائيةات بالمدارس صعوبات التعلم وعمل منشور

  
  
  

  :البحوث المقترحة
إجراء المزيد من البحوث حول التالميذ ذوي صعوبات التعلم وتحديد مدركاتهم  -١

وتصوراتهم الذاتية والدافعية وضرورة تنمية الدوافع الداخلية لدى الطالب ذوي 
   .صعوبات التعلم من خالل استخدام االستراتيجيات المختلفة

 تنمية مهارات فيوضح أثر استخدام استراتيجيات التعلم الذاتي إجراء دراسات ت -٢
 .التفكير الناقد لدى التالميذ العاديين وصعوبات التعلم

إجراء دراسات عن أثر تعلم األقران والدعم الوالدي في دعم االستقاللية في التعلم  -٣
للتالميذ ذوي صعوبات التعلم مما يساعدهم على التغلب على صعوباتهم 

 .ديميةاألكا
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تكثيف الدراسات التي تتناول صعوبات الفهم القرائي والكشف عنهم في سن  -٤
 .مبكر

تكثيف الدراسات التي تستخدم استراتيجيات التعلم النشط في عالج الصعوبات  -٥
 . األكاديمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المراجع
  المراجع العربية  :أوالً

  امج لعالج صعوبات فاعلية برن): ٢٠١٥(أبو ضيف مختار محمود عبد القادر
فهم المقروء وخفض قلق القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بطيئي التعلم 
 ،باستخدام العيادات القرائية المدعومة ببعض إستراتيجيات ما وراء المعرفة

  . كلية تربية جامعة أسيوط ،رسالة دكتوراه
  ي في مدى فعالية بعض طرق التعلم الذات :)١٩٩٧(أماني محمد الموجي

رسالة  ،تدريس الكيمياء على تحصيل طالب المرحلة الثانوية وتفكيرهم العلمي
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  . جامعة القاهرة ،معهد الدراسات التربوية ،دكتوراه غير منشورة
  القاهرة، العمليات المعرفية وتناول المعلومات):١٩٨٧(أنور محمد الشرقاوي ،

  . جلو المصريةناأل
 معجم علم النفس والطب  :)١٩٩١( كفافي عالء الدين ،جابر عبد الحميد جابر

  .دار النهضة المصرية ،القاهرة ،الجزء الرابع ،النفسي
 دار  ،القاهرة ،استراتيجيات التدريس والتعلم: )١٩٩٩(جابر عبد الحميد جابر

  . الفكر العربي للطباعة والنشر
  ار د: القاهرة ،استراتيجيات التدريس والتعلم): ٢٠٠٨(جابر عبد الحميد جابر

  الفكر العربي للطباعة والنشر
  فعالية إستراتيجية الخريطة الداللية في تنمية  :)١٩٩٩(جمال سليمان عطية

رسالة ماجستير غير  ،مهارات الفهم القرائي لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية
 جامعة بنها ،كلية التربية ،منشورة

  القراءةالتكنولوجيا و دورها في تعليم : )٢٠٠٧(جمال مصطفي عيسوي، 
 . واإلعالموزارة الثقافة  ،اإلمارات

  المجلس  ،سيكولوجية اللغة و المرض العقلي): ١٩٩٠(جمعة سيد يوسف
 . عالم المعرفة ،الكويت ،١٤٠العدد  ،الوطني للثقافة والفنون

 التعلم النشط بين النظرية و التطبيق :)٢٠٠٦ (آخرونو  ،جودت أحمد سعادة، 
  .لشروق للنشر و التوزيعدار ا ،األردن ،عمان،، ١ط

  القاهرة ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق :)١٩٩٥(شحاتةحسن سيد، 
  . الدار المصرية اللبنانية

 االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في  :)٢٠٠٥(حسني عبد الباري عصر
  . للكتاباإلسكندريةمركز  ،اإلسكندرية ، والثانويةاإلعداديةالمرحلتين 

 عملياته وتذليل  ،طبيعته ،الفهم عن القراءة: )٢٠٠٥(حسني عبد الباري عصر
 .  للكتاباإلسكندريةمركز  ،اإلسكندرية ،مصاعبه

  
 برنامج متعدد المداخل لعالج  :)٢٠٠١ (حمده حسن عبد الرحمن السليطي

بعض مشكالت تعلم القراءة في الصفوف األولي من المرحلة االبتدائية بدولة 
 . جامعة عين شمس ،كلية التربية ،لة دكتوراه غير منشورةرسا ،قطر

  دار الفكر : القاهرة ،اللعب وطفل ما قبل المدرسة): ١٩٩٨(خير الدين عويس
  .العربي

  التشخيص و  ،صعوبات القراءة و الفهم القرائي :)٢٠٠٤(خيري المغازي
  . دار الوفاء للطباعة و النشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،العالج

 دار : عمان ،المنهج بين النظرية والتطبيق): ٢٠٠٤(اتب قاسم عاشور ر
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  .المسيرة للنشر والتوزيع
  تدريس اللغة العربية في التعليم العام :)٢٠٠٠(رشدي طعيمة و محمد مناع، 

  . دار الفكر العربي ،القاهرة
  جهينة للنشر : عمان ،أساسيات التربية الخاصة): ٢٠٠٨(راضي الوقفي

  . والتوزيع
  فيأثر سعة الذاكرة العاملة ونوع المعلومات ): ٢٠٠٢(زينب عبد العليم بدوى 

 .استراتيجيات التشفير وكفاءة التذكر طويل األمد
 كيف أعلم القراءة للمبتدئين :)١٩٩٣(حسن جعفر الناصر ، سامي عياد حنا، 

  . المنامة دار الحكمة
 فهم في القراءة رؤية جديدة لتفسير ال): ١٩٨٣(سامي محمود عبد اهللا رزق

  .العدد الثاني، السنة الثالثة، جامعة قطر ،حولية كلية التربية ،وقياسه
 اتجاهات حديثة في تدريس اللغة  :)٢٠٠٢(سامي محمود عبد اهللا رزق

  .األزهرجامعة  ،مجلة كلية التربية ،ممارسات وتطبيقات ،العربية
  عصر تعليم وتعلم مهارات التدريس في :)٢٠٠٥(صالح الدين عرفة 

 معرض جدة الدولي ٦٤٤عالم الكتب جناح رقم  ،١المعلومات الطبعة رقم 
  .للكتاب

  التشخيص  :صعوبات تعلم القراءة والكتابة: ):٢٠٠٨(صالح عميرة علي
  .مكتبة الفالح، الكويت ،والعالج

  تدريس ذوي اإلعاقات البسيطة في الفصل العادي): ٢٠٠٢(صالح هارون، 
 . معرض جدة الدولي للكتاب٩٠٤زيع جناح رقم دار الزهراء للنشر والتو

  فاعلية األلعاب الكمبيوترية في تحصيل ): ٢٠٠٢(ضياء الدين محمد مطاوعه
لبعض مفاهيم العلوم بالمرحلة المتوسطة في ) الدسلكسيين(التالميذ معسري القراءة 

 .)٧٧ع(المملكة العربية السعودية رسالة الخليج العربي 
  
  
 

 أثر برنامج قائم على التصور العقلي  :)٢٠١٥ (امل أحمدعاصم عبد المجيد ك
 من االبتدائيةفي تحسين أداء الذاكرة العاملة والفهم القرائي لدى تالميذ الحلقة 

. معهد الدراسات التربوية.  جامعة القاهرة-ذوي صعوبات التعلم رسالة دكتوراه 
  .التربويقسم علم النفس 

 الصعوبات الخاصة في التعلم ): ٢٠٠٣ (عبد الناصر أنيس عبد الوهاب: 
  .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر :اإلسكندرية .األسس النظرية والتشخيصية

 أثر برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات في  :)١٤٢٥(اهللا إبراهيم الدميخي  عبد
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مجال التدريس بأسلوب حل المشكالت في التحصيل الدراسي لطالب الصف 
رسالة ماجستير غير منشوره جامعة أم القرى  . الرياضالثاني المتوسط بمدينة

  . مكة المكرمة، 
 فياعلية استخدام مدخل الطرائف األدبية ف): ٢٠٠٢(اللطيف عبد القادر  عبد 

مجلة كلية  ،الثانوي لدى طالب الصف األول األدبيتنمية مهارات التذوق 
  .التربية

 بي باستخدام التعلم أثر برنامج تدري: )٢٠١٢(العزيز ناصر المطيري  عبد
 االبتدائيةالبنائي في تنمية الفهم القرائي لدى ذوي صعوبات التعلم في المرحلة 

 . مجلة الطفولة والتربية ،بدولة الكويت
 دار : عمان ،سيكولوجية اللعب): ٢٠٠٥(عفاف اللبابيدي وعبد الكريم الخاليلة

  .الفكر
 مكتبة الفالح ،الكويت ،تدريس فنون اللغة العربية :)١٩٩٧(علي احمد مدكور.  
 القرائي لدي االستيعاباثر التركيب والمعني في  :)٢٠٠٥(عماد محمد جميل 

مجلة اتحاد  ،األردنية في محافظة البلقاء األساسيطالبات الصف العاشر 
                ،العدد الثاني ،المجلد الثالث ،الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 . ٤٩-١١ص
 سيكولوجية األطفال غير العاديين  ): ١٩٩١( عبد الرحيم فتحي السيد

  . دار القلم ،الكويت ،)الجزء الثاني( ،واستراتيجيات التربية الخاصة
 تعلم اللغة  :)١٩٩٠(فتحي علي يونس ومحمود كامل الناقة و رشدي طعيمة

    .القاهرة ،األولالجزء  ،وإجراءاته أسسه ،العربية
 يكولوجية التعلم بين المنظور االرتباطي س :)١٩٩٨(فتحي مصطفي الزيات

 . دار النشر للجامعات ،سلسلة علم النفس المعرفي القاهرة ،المعرفي والمنظور
  مداخل ونماذج ( المعرفي علم النفس: )٢٠٠١(فتحي مصطفى الزيات

  . دار النشر للجامعات ،الطبعة األولي ،)ونظريات
 دار النشر  ،علم األكاديميةبطارية صعوبات الت :)٢٠٠٧(فتحي مصطفي الزيات

  . للجامعات
 استراتيجية قائمة على التعلم البنائي اقتراح ): ٢٠١٤(فتحية المحتار حسين 

رسالة  ، في لبيااالبتدائيةلتنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلة 
  . معهد الدراسات التربوية ،جامعة القاهرة ،ماجستير

 طرائق التدريس ): ٢٠٠٦(يونس ناصر  ،جميلمحمد جهاد  ،فخر الدين القال
  دار الكتاب الجامعي: العين ،العامة في عصر المعلومات

  مهارات القراءة قياس وتقويم مع نماذج  :)١٩٩٩(فهيم مصطفي محمد
الدار  ،القاهرة ،األولىالطبعة  ، االبتدائيةالمدارساختبارات القراءة لتالميذ 
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  . العربية للكتاب
 من الطفولة إلي المراهقة  مشكالت القراءة :)٢٠٠١ (فهيم مصطفي محمد

  ..دار الفكر العربي ،القاهرة، )التشخيص والعالج(
 استراتيجية العصف ): ٢٠٠٧(جهاد فالح كراسنة  ،فواز بن فتح اهللا الراميني

دار الكتاب الجامعي : العين ، حاضنة التعليم اإلبداعي وحل المشكالت–الذهني
  . للنشر والتوزيع

 زيدانترجمة  ،النمائيةصعوبات التعلم األكاديمية و :)١٩٨٤(نت وكيرك كالف 
 ،مكتبة الصفحات الذهبية): ١٩٨٨ (العزيز السرطاوي عبد ،احمد السرطاوي

  . الرياض
  اختبار الذكاء غير اللغوي مترجم :)١٩٩٨(كمال إبراهيم مرسي.  
  الكتبالتدريس نماذجه ومهاراته عالم ):٢٠٠٣(كمال عبدالحميد زيتون، 

  . القاهرة
  االجتماعيةمدى فعالية برنامج للمهارات ): "١٩٩٦(كريمة عيد اإلمام الغيدانى 

 دولة اإلمارات العربية في تخفيف الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقات في
  .جامعة عين شمس ،كلية التربية ،غير منشورة ،رسالة ماجستير ،"المتحدة

  دار المسيرة للنشر : عمان ،لم النشطالتع): ٢٠٠٨(كريمان محمد بدير
  .والتوزيع والطباعة

 اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس: )١٩٩٧( ،كوثر حسين كوجك، 
   .عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة الثانية

  الدليل  ،الموسوعة المرجعية للتعلم النشط): ٢٠٠٥(كوثر حسين كوجك
مركز تطوير المناهج : لقاهرةا ،المرشد للموسوعة المرجعية للتعلم النشط

  . والمواد التعليمية
  معرفة أثر برنامج تدريبي إلستراتيجيات  :)٢٠٠٧(ماجد محمد عثمان عيسى

التعلم التبادلي على ما وراء الفهم لدى الطالب ذوي صعوبات الفهم القرائي في 
  . أسيوطجامعة  ، رسالة دكتوراه كلية التربيةالصف الخامس

 للطباعة ةدار المسير ،موسوعة التدريس :)هـ٢٠٠٤(ممجدي عزيز إبراهي 
  . معرض جدة الدولي للكتاب٣٧٠والنشر والتوزيع جناح رقم 

  االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة  :)١٩٩٨(محمد رجب فضل اهللا
  . عالم الكتب ،القاهرة ،العربية

  الفهم اثر تحسين مهارات التعرف وأثره على :)٢٠٠٠(محمد رياض أحمد 
كلية  ،رسالة ماجستير ،القرائي لدى التالميذ منخفضي التحصيل في القراءة

  .أسيوطجامعة  ،تربية
 تدريس اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية ):١٩٨٣ (محمد صالح الدين مجاور، 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثاني الجزء ١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 - ٥١ -

  . دار القلم ،الكويت ،الطبعة الرابعة ،أسسه وتطبيقاته
 االبتدائيةلغة العربية بالمرحلة تدريس ال ):١٩٨٦ (محمد صالح الدين مجاور، 

  . دار القلم ،الكويت
  فاعلية برنامج تدريبي في عالج صعوبات تعلم  :)٢٠١٢(محمد عبده حسيني

رسالة  ،الفهم القرائي والتعبير الكتابي في اللغة اإلنجليزية لدى األطفال
  . كلية التربية قسم التربية الخاصة ،جامعة عين شمس ،دكتوراه

 استراتيجية مقترحة قائمة على  :)٢٠١٢(ى محمود السيد محمود مصطف
التعليم المنظم ذاتياً لعالج الضعف في مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي 

معهد  ،جامعة القاهرة ،رسالة ماجستير ،صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية
 . الدراسات التربوية

 تلميذ لفرز حاالتمقياس تقدير سلوك ال :)١٩٩٠(مصطفي محمد كامل 
  . مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،كراسة التعليمات ،صعوبات التعلم

  فاعلية برنامج باستخدام بعض استراتيجيات  :)٢٠١٣(وليد نادي محمد عابد
 ،تحليل المهمة في اكتساب مهارات الفهم القرائي ألطفال ذوي صعوبات التعلم

جامعة  ، والدراسات التربويةالبحوث معهد ،رسالة ماجستير غير منشوره
  . القاهرة

  أثر استخدام استراتيجية التعلم النشط في تحصيل  :)٢٠٠٣(يحيى عبيدات
رسالة  ،الطلبة ذوي صعوبات التعليم في الرياضيات وتفاعالتهم االجتماعية

  .جامعة عمان العربية للدراسات العليا: عمان ،ماجستير غير منشورة
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