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 حسن سيذ شحاته أ.د/
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 مدزع مطاعد بكطه املياٍج وطسم التدزيظ

 

 تــــص الذراســــمستخل

ل ػجج عػ ابات  قػامـ لمػى مػداؿ السػااس المت ػددة إلى بناء برنامج الدراسة ىذه تيدؼ
 .المرسمة االبتداميةالقراءة لدى تجميذ 

. لفيػػـ اقػػد ألػػدت الدراسػػة ااتبػػارا لتبػػايص عػػ ابات القػػراءة لمػػى مسػػتاى الت ػػرؼ اا
ااتبػػار المسػػن النيارالػػارت السػػري  إلػػداد مثؿ: بػػب ض اوداات  ػػت التبػػايص تاسػػت انكػػذلؾ 

 (.لبد الاىاب كامؿ  اااتبار الذكاء المعار إلداد أسمد زكت عالن

   الثالػػػػػػث االبتػػػػػػدامت( تمميػػػػػػذا اتمميػػػػػػذة مػػػػػػف العػػػػػػؼ  06تكانػػػػػػت لينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػف  
تمميػػذا  امرمالػػػة  ػػػابطة  06ترريبيػػػة لػػػددىا  كالتػػػالت: مرمالػػة مرمػػػالتيفتػػـ تػػػازي يـ إلػػى 

 .تمميذا 063لددىا 

النتػػامج منيػػا: تفػػاؽ تجميػػذ المرمالػػة الترريبيػػة لمػػى كػػؿ  ب ػػضاتاعػػمت الدراسػػة إلػػى 
ا التػت تناالتيػا الدراسػة ممػا مف تجميذ المرمالة ال ابطة  ت كؿ مف ميارات القػراءة بمسػتاياتي

  مداؿ السااس المت ددة.يدؿ لمى  المية البرنامج القامـ لمى 

  راىػػػات ال الميػػػة  ػػػت مرػػػاؿ عػػػ ابات القػػػراءة تاأاعػػػت الدراسػػػة ب ػػػرارة متاب ػػػة اال
لطػػاء اوالايػػة لتبػػايص الػػجج عػػ ابات ت مػػـ ا  القػػراءة  ا ػػت  ػػاء تمػػؾ التاعػػيات اقترسػػت ا 

 الدراسة ب ض الما الات اثيقة العمة بالمراؿ.
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Abstract 

The current study aimed at constructing a program for handling 

the reading difficulties of primary stage students. The tools of the study 

include: (a teacher guide, a student book, a diagnostic test for diagnosing 

the reading difficulties at the level of recognition and understanding, and 

another one for writing difficulties). There were some other tools used in 

the diagnosis phase which include: (Observation Sheet for observing the 

symptoms of reading and writing difficulties by Sami Abdullah, 

Behavioral Characteristics Assessment Scale by Mustafa Kamel, the 

Rapid  Neurological Survey by Abdul Wahab Kamel, and the Pictorial 

Intelligence Test by Ahmed Zaki Saleh). 

The sample of the study comprised of (60) male and female 

students of the year primary stage students. They were distributed into 

three groups as follows: (one experimental numbered 30, and two control 

groups; the first one comprised of 30 students (with learning difficulties). 

After the administration of the tools of study, one-way analysis of 

variance has been utilized to statistically analyze the data. 

The results of the study indicated that students in the experimental 

group outperformed those in the control group either normal students or 

with learning difficulties,  in both reading skills and writing expression 

at the levels addressed in the study. Based on these results, study 

provided some recommendations and suggestions.        
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 مقـــــــــذمـــــــــــــــت

ت ػػد الم ػػة مػػف أىػػـ الظػػااىر االرتماليػػة التػػى أنتريػػا التطػػار الببػػرى  يػػى أداة التفػػاىـ 
االت بير  ااسيمة مف أىـ اسامؿ االتعاؿ بيف أ راد المرتم   كما ت د الم ة أداة الطفؿ لجتعاؿ 

ى اسيمتو اوالى لتسعيؿ الم ر ة  باآلاريف االت بير لف آرامو ارغباتو امبالره ااستياراتو  اى
 اتكايف الابرة اتنميتيا  امف اجليا يستطي  الطفؿ الت بير لف أ كاره.

 اتؤدى الم ة ال ربيػة دارا  ميمػا   ػى المدرسػة االبتداميػة   يػى ليسػت مػادة دراسػية  سسػب
ماؿ مسػػيرتو الكنيػػا اسػػيمة تمكػػف التمميػػذ مػػف النرػػاح  ػػى المػػااد الدراسػػية اواػػرى  ابالتػػالى اسػػتك

الت ميميػة بنرػػاح   م ظػـ التجميػػذ الػذيف يفبػػماف  ػى المدرسػػة يررػ   بػػميـ إلػى لػػدـ تمكػنيـ مػػف 
 (.7:  5662الم ة  طو الدليمى  س اد لبد الكريـ  

اييػػدؼ ت مػػيـ الم ػػة ال ربيػػة منػػذ بدايػػة المرسمػػة االبتداميػػة إلػػى تمكػػيف الطفػػؿ مػػف أداات 
اوساسػػية  ػػى القػػراءة االكتابػػة االت بيػػر  امسػػالدتو لمػػى  الم ر ػػة  لػػف طريػػؽ تزايػػده بالميػػارات

اكتسػػػاب لاداتيػػػا العػػػسيسة ااتراىاتيػػػا السػػػميمة  ف ليعػػػؿ التمميػػػذ  ػػػى نيايػػػة ىػػػذه المراسػػػؿ إلػػػى 
 مسػػتاى ل ػػاى يمكنػػو مػػف اسػػتاداـ الم ػػة اسػػػتاداما  نارسػػا  لػػف طريػػؽ التسػػدث االقػػراءة االكتابػػػة

 (.35:  3990 مسماد الناقة  
مؽ المؤكدة التى أثبتتيا الكثير مف البساث ال ممية أف ىناؾ ترابطػا  بػيف القػدرة امف السقا

لمػػػى القػػػراءة االتقػػػدـ الدراسػػػىف اوىميػػػة ىػػػذا الفػػػف الم ػػػاى  قػػػد سظػػػى باىتمػػػاـ كثيػػػر مػػػف ال ممػػػاء 
االتربػػاييف لمػػى المسػػتاييف المسمػػى اال ػػالمى  اكػػاف مػػف مظػػاىر ىػػذا االىتمػػاـ إرػػراء ال ديػػد مػػف 

البساث التى اىتمت بالت رؼ لمت مكانات لممية القراءة اراانبيا الماتمفة  اما يقـا الدراسات ا 
بػػو اينسػػاف مػػف لمميػػات لقميػػة لنػػدما يقػػرأ  ادراسػػة ال اامػػؿ المسػػببة  ػػى النرػػاح أا الفبػػؿ  ػػى 
القػػػراءة  اا ػػػ  بػػػرامج مػػػف بػػػننيا  أف تزيػػػد مػػػف كفػػػاءة القػػػارئ أا تسػػػالده لمػػػى الت مػػػب لمػػػى 

 (.22:  5662تااريو أثناء القراءة   سمير لبد الاىاب  المبكجت التى 
إال أف ب ػػػػػض تجميػػػػػذ المرسمػػػػػة االبتداميػػػػػة تػػػػػاارييـ عػػػػػ ابات  ػػػػػى ت مػػػػػـ القػػػػػراءة  ىػػػػػذه 
الع ابات التى ت اقيـ لف مااعمة دراستيـ  ى المراسػؿ الت ميميػة الجسقػة ممػا يتطمػب التفكيػر 

  ى كيفية مااريتيا االت مب لمييا.
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ف تمتػػػ  ىػػػؤالء التجميػػػذ بمسػػػتاى ذكػػػاء متاسػػػط أا  ػػػاؽ المتاسػػػط إال أف المػػػى الػػػرغـ مػػػ
مسػػتاى تسعػػيميـ الدراسػػى مػػنافض  اىػػذه الفمػػة مػػف التجميػػذ ت ػػرؼ  ػػى مرػػاؿ التربيػػة الااعػػة 

 بذاى ع ابات الت مـ.
امفياـ ع ابات الت مـ مف المفاىيـ السديثة نسبيا   ى ميداف التربية الااعة  سيث بػدأ 

  لػالـ KirK, Sى بداية الستينات مف القرف ال بريف لندما نبػر عػماميؿ كيػرؾ  االىتماـ بو  
النفس اومريكى كتابا  ب نااف:  تربية اوطفاؿ غيػر ال ػادييف   االػذى عػاغ  يػو مفيػاـ عػ ابات 
الت مـ لمى أنو تنار أا ا طراب  ى ااسدة أا أكثر مف لمميػات التااعػؿ الم ػاى  اومػر الػذى 

قػػػػػة نفسػػػػػية نتيرػػػػػة ااػػػػػتجؿ اوداء الػػػػػاظيفى لممػػػػػ  أا اال ػػػػػطرابات السػػػػػماكية يترتػػػػػب لميػػػػػو إلا
 (.23:  5662 مسمد كامؿ   ااالنف الية

امػػف أكثػػر عػػ ابات الػػت مـ بػػيالا  عػػ ابات القػػراءة االتػػى ظيػػرت بنسػػبة ترااسػػت بػػيف 
لػدى  القػراءةاىػذه النسػب ت طػى مؤبػرا  لمػى تػدنى ميػارات  %(  ى القراءة 50%( إلى  30.2 
 (.77:  5669لتجميذ ااعة  ى المرسمة االبتدامية بطرس سا ظ  ا

اتيػػػػػػػػتـ الدراسػػػػػػػػة الساليػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػجج عػػػػػػػػ ابات القػػػػػػػػراءة لػػػػػػػػدى تجميػػػػػػػػذ العػػػػػػػػؼ الثالػػػػػػػػث 
االبتػػػػدامى بالتبارىػػػػا مػػػػف أىػػػػـ العػػػػ ابات التػػػػى ت ػػػػاؽ التمميػػػػذ لػػػػف التسعػػػػيؿ  ػػػػى بقيػػػػة المػػػػااد 

لػػػػػػجج عػػػػػػ ابات القػػػػػػراءة امػػػػػػف أبػػػػػػرز ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػات التػػػػػػى سػػػػػػ ت إلػػػػػػى  الدراسػػػػػػية اواػػػػػػرى 
 لدى تجميذ المرسمة االبتدامية: االكتابة

( التػػى سػػ ت إلػػى لػػجج عػػ ابات القػػراءة االكتابػػة لػػدى 5636دراسػػة  أميمػػة العػػادؽ  
 تجميذ العؼ الاامس االبتدامى باستاداـ استراتيريتى اول اب الم اية االت مـ الت اانى.

عػػ ابات القػػراءة االكتابػػة لػػدى تجميػػذ  ( لػػجج5635ااسػػتيد ت دراسػػة  مسمػػد الزينػػى  
 العؼ الثانى االبتدامى مف اجؿ استراتيرية المجمن السر ية المتسركة.

( ببناء برنامج قامـ لمى النظريػة الم ر يػة ل ػجج 5630بينما قامت دراسة  لمية سامد  
 ية.ع ابات ت مـ القراءة االكتابة  ى الم ة ال ربية لدى تجميذ المرسمة االبتدام
مػداؿ السػااس المت ػددة  اتس ى الدراسة الساليػة إلػى لػجج عػ ابات القػراءة مػف اػجؿ

لمػػى ا تػػراض أف التجميػػذ يت ممػػاف أ  ػػؿ لنػػدما يقػػدـ ليػػـ المستػػاى بعػػار مت ػػددة  اأف أكثػػر 
أنبطة الت مـ   اليػة ىػى التػى تتطمػب مبػاركة أكثػر مػف ساسػة مػف سػااس التمميػذ  امػف ثػـ  ػ ف 

مت ػػددة االمبػػتمؿ لمػػى االسػػتماع االرؤيػػة االكتابػػة يتاقػػ  أف يسقػػؽ نراسػػا   ػػت مػػداؿ السػػااس ال
 استبقاء الميارة المت ممة لدى التمميذ.
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 ويرتكز مدخل الحواس المتعددة عمى الخطوات التالية:
 ق:ـــــــى والنطـــــــالمعن ( أ

د أعػاب و  يكتب الم مـ الكممة لمى السبارة  ايدلا المت مـ إلى تتب  سراؼ الكممة بنسػ
 .ابذلؾ يتـ تاظيؼ ساسة الممس أا ايسساس بالسركة

 ل:ـــــــالتخي ( ب
يطمب الم مـ مف تجميذه النظر إلى الكممة االتمفظ بيا  ثـ يقـا كؿ تمميذ بتيرػى الكممػة 

 بفييا  انطقيا داف السارة إلى التتب  ب عب و.
 اع:ـــــــاالسترج ج(

كممة  ثـ إغجؽ ألينيـف لمتاب تيا  ػى الػذىف بمػا يطمب الم مـ مف تجميذه التطم  إلى ال
يسػػمى لػػيف ال قػػؿ  ثػػـ يتيرانيػػا بػػفييا   اب ػػد ذلػػؾ يفتسػػاا أليػػنيـ ليػػراا الكممػػة إذا كػػاف نطقيػػا 

 عسيسا   ايكرراف ىذه ال ممية إذا كاف نطقيا اطن.
 كتابة الكممة: د(

ين مف الذاكرة  ثػـ يطمب الم مـ مف تجميذه  ى ىذه الاطاة كتابة الكممة لمى نسا عس
 يقاماف بمرار ة التيرى مقارنة باوعؿ المكتابف لمتنكد مف عسة كؿ سرؼ.

 السيطرة والتمكن: (ه
يطمػب الم مػػـ مػػف تجميػػذه نطػػؽ الكممػػة اكتابتيػا إذا كانػػت عػػسيسة مػػ  تكػػرار ذلػػؾ لػػدة 

تقانيا   (.Mccullough, 2014 : 42  )Kim, 2011 : 37مرات ستى يتـ سفظيا اا 
ى ت مـ  امػف أبػرز الدراسػات التػالذا المداؿ  الميتو  ى مسالدة ذاى ع ابات اأثبت ى

 استادمت مداؿ السااس المت ددة:
( التػػى سػػ ت إلػػى بنػػاء برنػػامج ي تمػػد لمػػى مػػداؿ السػػااس Melissa ‚ 2011دراسػة  

المت ػػددة يكسػػاب ميػػارات التيرػػى لىطفػػاؿ ذاى عػػ ابات الػػت مـ   اأكػػدت نتػػامج الدراسػػة لمػػى 
يػػة البرنػػامج القػػامـ لمػػى مػػداؿ السػػااس المت ػػددة  ػػى إكسػػاب ميػػارات التيرػػى لػػدى اوطفػػاؿ  الم

 ذاى ع ابات الت مـ.
( إلػػػى الت ػػػرؼ لمػػػى أثػػػر مػػػداؿ Mccullough, 2012بينمػػػا ىػػػد ت دراسػػػة مكيمػػػاج  

السػااس المت ػددة لمػى تسسػػيف ميػارات القػراءة االكتابػػة لػدى تجميػذ العػػؼ الثػانى االبتػدامى مػػف 
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 ابات الت مـ  اأسفرت الدراسة لف تسسػف أداء التجميػذ  ػى ميػارات القػراءة االكتابػة ب ػد ذاى ع
 استاداـ مداؿ السااس المت ددة م يـ.

( مػػػداؿ السػػػااس المت ػػػددة كنسػػػد المػػػدااؿ 5632كمػػػا اسػػػتادمت دراسػػػة  رييػػػاـ ىابػػػـ  
يقتػػػى االنطبػػػاع ال جريػػػة التػػػى اسػػػت انت بيػػػا الباسثػػػة  ػػػمف االسػػػتراتيرية المقترسػػػة برانػػػب طر 

ال عبى االقراءات المتكررةف ل جج ع ابات ت مـ القراءة الريرية لدى تجميذ المرسمػة االبتداميػة 
 اأسفرت الدراسة لف  المية االستراتيرية المقترسة.

 ػػػى  ػػػاء مػػػا سػػػبؽ لر ػػػو تبػػػدا السارػػػة إلػػػى اسػػػتاداـ مػػػدااؿ ااسػػػتراتيريات متنالػػػة 
لػدى تجميػذ المرسمػة االبتداميػة  امػف ىنػا ظيػرت  كػرة  تسالد لمػى لػجج عػ ابات ت مػـ القػراءة

الدراسة السالية  ى بناء برنػامج قػامـ لمػى مػداؿ السػااس المت ػددة ل ػجج عػ ابات ت مػـ القػراءة 
 تجميذ المرسمة االبتدامية. ىلد

 ت:ـــــاس بالمشكلـــــاإلحس

 استب رت الباسثة اراد مبكمة الدراسة السالية مف اجؿ:
 ة:ــــات الطابكــــالدزاض ( أ

سيػػػػث أكػػػػدت الدراسػػػػات السػػػػابقة لمػػػػى أىميػػػػة الكبػػػػؼ المبكػػػػر لمتجميػػػػذ الػػػػذيف ي ػػػػاناف مػػػػف 
عػػػ ابات ت مػػـػ  ا ػػػرارة تقػػػديـ المسػػػالدة اال ػػػجج الػػػذى يستارانػػػو  اأبػػػارت إلػػػى أف التػػػنار  ػػػى 

ز ىػػذه ىػػذه العػػ ابات قػػد يػػؤدى إلػػى  بػػؿ التجميػػذ  ػػى المراسػػؿ الت ميميػػة التاليػػة  امػػف أبػػر  اكتبػػاؼ
(  ادراسػػػػة  رييػػػػاـ لبػػػػد 5635(  ادراسػػػػة  ىػػػػارر سمػػػػاد  5636الدراسػػػػات: دراسػػػػة  ىػػػػانى بػػػػبانة  

 (.5632المقعاد  
 توصيات بعض املؤمتسات واليدوات:ب(

سيػػث أاعػػت ب ػػض المػػؤتمرات االنػػداات ب ػػرارة إرػػراء مزيػػد مػػف الدراسػػات االبسػػاث  
لداد البرامج المكثفة لمت مب لمت ع ابات القراءة   ابااعة  ى العػفاؼ الػثجث اوالػى مػف اا 

 المرسمة االبتدامية  امف أبرز ىذه المؤتمرات:
 ـ ب نػػػػػااف: 5667السػػػػػاب  لمرم يػػػػػة المعػػػػػرية لمقػػػػػراءة االم ر ػػػػػة ياليػػػػػا  ىالمػػػػػؤتمر ال ممػػػػػ

 ع ابات ت مـ القراءة االكتابة بيف الاقاية االتبايص اال جج.
 ـ 5669ة التربيػػػة رام ػػػة بنيػػػا ياليػػػا اواؿ لقسػػػـ العػػػسة النفسػػػية بكميػػػ ىالمػػػؤتمر ال ممػػػ

 ب نااف: التربية الااعة بيف الااق  االمنماؿ.
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 :ثــــبحت الــــذ مشكلــــتحذي

تتسدد مبكمة الدراسة الساليػة  ػى ارػاد  مػة مػف تجميػذ العػؼ الثالػث االبتػدامى ي ػاناف 
مػف اػجؿ برنػامج  مف ع ابات ت مـ  ى القراءة  اتسااؿ الدراسة السالية التعدى ليػذه المبػكمة

قامـ لمػى مػداؿ السػااس المت ػددة ل ػجج ىػذه العػ ابات  ااسػتنادا  إلػى مػا سػبؽ يمكػف عػياغة 
 مبكمة الدراسة السالية  ى السؤاؿ التالى:

" ما فاعمية برنامج قائم عمى مدخل الحواس المتعددة فى عالج صعوبات تعمم القـراةة 
 لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائى ؟ "

 رع عن ىذا السؤال األسئمة التالية:ويتف
 ما ع ابات ت مـ القراءة لدى تجميذ العؼ الثالث االبتدامى ؟ 
  مػػا  الميػػة برنػػامج قػػامـ لمػػى مػػداؿ السػػااس المت ػػددة  ػػى لػػجج عػػ ابات ت مػػـ القػػراءة

 لدى تجميذ العؼ الثالث االبتدامى ؟

 :ثـــــــبحذاف الـــــــأه

 تيدف الدراسة الحالية إلى:
 لعؼ الثالث االبتدامى  ى القراءةسديد الع ابات التى ي انى منيا تجميذ ات. 

  تقػػديـ برنػػػامج قػػػامـ لمػػػى مػػػداؿ السػػػااس المت ػػػددة ل ػػػجج عػػػ ابات القػػػراءة لػػػدى تجميػػػذ
 العؼ الثالث االبتدامى.

  الت ػػرؼ لمػػى  الميػػة البرنػػامج القػػامـ لمػػى مػػداؿ السػػااس المت ػػددة  ػػى لػػجج عػػ ابات
 جميذ العؼ الثالث االبتدامى.القراءة لدى ت

 :ثــــــــبحج الــــــــمنه

 سوف تستخدم الباحثة المنيجين التاليين:
 لػػػف طريػػػؽ مرار ػػػة اودبيػػػات االدراسػػػات السػػػابقة المتعػػػمة بما ػػػاع ىالمـــنيج الوصـــف :

الدارسة الساليةف بيدؼ الاقاؼ لمػى أىػـ عػ ابات الػت مـ  ػى القػراءة لػدى تجميػذ العػؼ 
 تدامى.الثالث االب

 الاتبار أثر المت ير المستقؿ  البرنامج القامـ لمى مداؿ السػااس ىالمنيج شبو التجريب :
 المت ددة( لمى المت ير التاب   ع ابات ت مـ القراءة(.
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 :ًــــم التجزيبــــالتصمي

 التصميم التجريبى ليذه الدراسة ىو التصميم القائم عمى مجموعتين:
لة التجميذ ذاى ع ابات الت مـ  ى القراءة بالعؼ الثالػث : ىى مرما المجموعة التجريبية ( أ

االبتػػدامى الػػذيف سيدرسػػاف البرنػػامج القػػامـ لمػػى مػػداؿ السػػااس المت ػػددةف بيػػدؼ لػػجج ىػػذه 
 الع ابات لدييـ.

: ىى مرمالة التجميذ ذاى ع ابات الت مـ  ى القػراءة بالعػؼ الثالػث المجموعة الضابطة ( ب
 طريقة الم تادة.االبتدامى الذيف سيدرساف بال

 :ثــــــبحذود الــــــح

 تقتصر الدراسة الحالية عمى:
 ة:ــــدود بػسيــــح أ( 

( تمميػػػذا  اتمميػػػذة مػػػف تجميػػػذ العػػػؼ الثالػػػث 06تكانػػػت لينػػػة الدراسػػػة الساليػػػة مػػػف     
االبتدامى مف ذاى ع ابات الت مـ  ى القراءة  اقػد ااتيػر ىػذا العػؼ وف الت ػرؼ المبكػر لمػى 

ميػػذ ذاى عػػ ابات الػػت مـ  االكبػػؼ لػػنيـ ي ػػد أمػػرا   ػػراريا  لمت مػػب لمػػى ىػػذه العػػ ابات التج
 .ما قد ينرـ لنيا مف مبكجت ب يدة المدى تؤثر لمى سياة ىؤالء التجميذ مستقبج   اتقميؿ

 ة:ـــــــــدود شمييـــــــــحب(
 يسػػػػػػػػػػت رؽ الرانػػػػػػػػػػب التطبيقػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػػج  دراسػػػػػػػػػػيا  كػػػػػػػػػػامج  مػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػاـ

 ـ.5630 – م 5632الدراسى 
 ة:  ـــــــــدود مهاىيـــــــــح ج(

أرريػػت الدراسػػة الميدانيػػة لمػػى مرمالػػة مػػف تجميػػذ العػػؼ الثالػػث االبتػػدامى مػػف ذاى 
 –ميػػػت غمػػػػر  عػػػ ابات ت مػػػـ القػػػراءة االت بيػػػر الكتػػػابى بمدرسػػػة بيػػػاء الػػػديف االبتداميػػػة بمدينػػػة

 ما يسيؿ لمييا إرراءات التطبيؽ.مسا ظة الدقيمية سيث مقر إقامة الباسثة م
 :ثــــــالبحىاد ـــــأدواث وم

 تتطمب الدراسة الحالية إعداد األدوات والمواد البحثية التالية:
 .إلداد الباسثة( قاممة بع ابات ت مـ القراءة لدى تجميذ العؼ الثالث االبتدامى  
 االبتػػدامى.  إلػػداد  ااتبػػار تبايعػػى لعػػ ابات ت مػػـ القػػراءة لػػدى تجميػػذ العػػؼ الثالػػث

 الباسثة(
 )ااتبار الذكاء المعار.       إلداد: أسمد زكت عالن 
 )ااتبار المسن النيارالارى.  إلداد: لبد الاىاب كامؿ 
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  البرنػػامج القػػامـ لمػػى مػػداؿ السػػااس المت ػػددة ل ػػجج عػػ ابات ت مػػـ القػػراءة لػػدى تجميػػذ
 العؼ الثالث االبتدامى.   إلداد الباسثة(

 :ثـــــــــبحاث الـــــــــمصطلح

 ج:ـــــسىامـــــالب ( أ
( البرنػػامج بننػػو:  مرمالػػة مػػف 06:  5660كمػػا ي ػػرؼ  سسػػف بػػساتو ازينػػب النرػػار  

اونبػػطة االممارسػػات ال مميػػة بقالػػة أا سرػػرة النبػػاط لمػػدة زمنيػػة مسػػددة ا قػػا  لتاطػػيط اتنظػػيـ 
 ىادؼ مسدد ي اد لمى المت مـ بالتسسف .

الدراسػػة الساليػػة:  اطػػة دراسػػية مسػػددة اوىػػداؼ الم ر يػػة  االاردانيػػة  ايقعػػد بالبرنػػامج  ػػى 
االمياريػػػة  اكػػػذلؾ المستػػػاى اب ػػػض أسػػػاليب التػػػدريس المناسػػػبة  باي ػػػا ة إلػػػى الاسػػػامؿ ااونبػػػطة 
الت ميميػػة امرمالػػة التػػدريبات المعػػممة لميػػدؼ ال جرػػى  اأسػػاليب التقػػايـ التػػى تتكامػػؿ  يمػػا بينيػػاف 

 مـ القراءة االت بير الكتابى التى ي انى منيا تجميذ العؼ الثالث االبتدامى .ل جج ع ابات ت 

 ددة:ـــواع املتعـــل احلـــمدخ ( ب
( مداؿ السػااس المت ػددة بننػو: مػداؿ ي تمػد لمػى 07:  5669ي رؼ  را ى الاقفى  

جب ذاى است ماؿ السااس الماتمفة بطريقة متزامنة ل ماف التذكر االت مـ اومثؿ ااعة م  الط
عػػ ابات الػػت مـ  ايسػػت مؿ السػػااس اآلتيػػة: السػػم   االنطػػؽ  االنظػػر  االممػػس  بعػػفة متزامنػػة 

 ل ماف اعاؿ الم مامة إلى الدماغ اترسيايا  ى الذاكرة.
ات رؼ الباسثة مداؿ السػااس المت ػددة بننػو: أسػد المػدااؿ التربايػة السديثػة التػى يمكػف 

ة االت بيػر الكتػابى لػدى تجميػذ العػؼ الثالػث االبتػدامى أف يسيـ  ى لجج ع ابات ت مػـ القػراء
 م تمدا  لمى استاداـ التمميذ لسااسو الماتمفة أثناء لممية الت مـف لت زيز الميارات المكتسبة.

 ساءة:ــــــات الكــــــصعوبج( 
( بننيػػا:   ػػ ؼ أا قعػار قػػدرة ت ػػرؼ السػػراؼ االكممػػات  (Mikhail, 2011ي ر يػا 
 ـ القرامى لم انى ام اميف النعاص القرامية .االرمؿ  االفي

ات ػػػرؼ الباسثػػػة عػػػ ابات القػػػراءة بننيػػػا:  المبػػػكجت القراميػػػة التػػػى ي ػػػانى منيػػػا تجميػػػذ 
العؼ الثالث االبتدامى  اتؤدى إلى   فيـ  ت ميارات القراءة مف: ت رؼ  انطؽ  ا يـ  امف 

 لمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف تػػػػػاا رثػػػػػـ انافػػػػػاض مسػػػػػتااىـ لػػػػػف مسػػػػػتاى أقػػػػػرانيـ ال ػػػػػادييف  ػػػػػى العػػػػػؼ 
م امؿ ذكاء متاسط أا  اؽ المتاسط لػدييـ  اظػراؼ الت مػيـ االػت مـ المناسػبة  اايطػار الثقػا ى 

 .‟ااالرتمالى المجمـ
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 زي:ــــــــار النظــــــــاإلط

 ددةـــواع املتعـــل احلـــاحملوز األول: مدخ
مػػػػف سيػػػػث النبػػػػنة  سػػػػاؼ تتنػػػػااؿ الباسثػػػػة  ػػػػى ىػػػػذا المسػػػػار مػػػػداؿ السػػػػااس المت ػػػػددة 

ااال ترا ات  امبررات االستاداـ  ااوسس التى يستند لمييا  ااوىمية  اأداار الم مـ االمت مـ  
 اأىـ اطااتو.

 :لــــــــأة المدخــــــــنش

أف مػػػػػػػػداؿ السػػػػػػػػااس المت ػػػػػػػػددة االػػػػػػػػذى يطمػػػػػػػػؽ لميػػػػػػػػو اسػػػػػػػػـ ( (Moats‚2005يػػػػػػػػرى 
 Multisensory Approach  أا )VAKTميـ المت دد السااس أا الاسػامط ( ي تمد لمى الت 

 إذ ي تمد لمى السااس اورب  التالية:
 ساسة البعر     Visual 
  ساسة السم   Auditory 
 ساسة السسسركية  Kinesthetic    

( نسػبة إلػى السػرؼ اواؿ  ػى كػؿ كممػة VAKTامف ىنا راءت تسمية المػداؿ باسػـ  
 مف كممات تمؾ السااس.

 ملدخل:األضظ التى يكوو عليَا ا
 يقوم مدخل الحواس المتعددة عمى عدد من األسس، أىميا مايمى:

 استعمال الحواس المتعددة بطريقة متزامنة: ( أ
ا ػ يػػ ـ اومثػػؿ ااعػػة مػػ  الطػػجب ذاى عػػ ابات القػػراءة  ػاف التػػذكر االت مػػػذلػػؾ ل مػػ

ل ػػػػماف اعػػػػاؿ  يسػػػػت مؿ السػػػػااس اآلتية:السػػػػم   االنطػػػػؽ  االنظػػػػر  االممػػػػس بعػػػػفة متزامنػػػػةف
  ( Brish, R, 2005 :44) الذاكرة لم مامػة إلػىا

 التدريس بصورة منيجية متراكمة: ( ب
سيػػث يرالػػى التػػدريس لػػف طريػػؽ مػػداؿ السػػااس المت ػػددة االنتقػػاؿ بطريقػػة متدررػػة مػػف 

ذ  ػر لػدى التجميػػمةف لتػدليـ الػت مـ االتذكػػالسيؿ إلى ما ىا أع ب  م  مرالاة المرار ػة المتااعػ
 .Moats, 2005 : 29)  ذاى ع ابات الت مـ

 التدريس التراكمى والتحميمى:ج( 
ي تمد المداؿ لمى تدريس كيفية رم  اورزاء  ى الكؿ  اكيؼ يمكف أف نسمؿ أا نفكؾ 
الكؿ إلى اورزاء المكانة لو   يبدأ الم مـ بتدريس السراؼ اأعااتيا  ثـ رم يػا  ػى كممػات  ثػـ 
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 تية ف بيػػػػػػػػػػػػػدؼ إتقػػػػػػػػػػػػػاف ت مميػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػدرس كيفيػػػػػػػػػػػػػة تفكيػػػػػػػػػػػػػؾ الكممػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػى أرزاميػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػا 
  Charlene, A, 2010 : 29.) 

 استخدام األشكال والرسوم والصور:د( 
 قػػد يسػػتادـ الم مػػـ االسػػراؼ البػػارزة  االسػػراؼ ال ػػامرة  المفرغػػة(  ااوسػػطن الابػػنة  
اأطبػػاؽ الرمػػؿف لػػنقش السػػراؼ لمييػػا أثنػػاء لمميػػة الػػت مـف ممػػا يسسػػف اي ػػزز ت مػػـ الطفػػؿ لممػػادة 

 (.79:  5632ت مميا  مسمد الزينى  المراد 
 كثرة التدريب والممارسة: ىـ(

ي تمػػػػػد ىػػػػػذا المػػػػػداؿ لمػػػػػى زيػػػػػادة لػػػػػدد مػػػػػرات التػػػػػدريب االممارسػػػػػةف وف التجميػػػػػذ ذاى 
 عػػػػػػػػػ ابات الػػػػػػػػػػت مـ ياتمفػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػف التجميػػػػػػػػػذ ال ػػػػػػػػػػادييف مػػػػػػػػػف ناسيػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدريب االممارسػػػػػػػػػػة

  Joanne, M, 2002 : 38.) 

 ساءة:ـــــــــالكه ـــــــــتعلات ـــــــــ: صعوباحملوز الثاىى
 (:Dyslexiaراءة )ــات القــف صعوبــتعري

استادـ معطمن الدسمكسيا  ى نياية القرف التاس  لبر اذلؾ لاعؼ عػ ابة الت امػؿ 
( لاردنا أنيا مبتقة مف Dyslexiaم  السراؼ االكممات  الا نظرنا إلى أعؿ كممة دسمكسيا  

( ات نػى الكممػات  lexia  يؼ أا غير كا ى  االرزء اآلاػر   ( ات نىDysاوعؿ الجتينى  
 (.00: 5667ابذلؾ يبير المعطمن إلى ساء الكجـ ارداءتو  نرميف مسماد  

ات ػػرؼ الباسثػػة عػػ ابات القػػراءة بننيػػا:  ا ػػطراب أا قعػػار ير ػػؿ التمميػػذ لػػارزا  لػػف 
ر المجمػػـ مػػف الػػذكاء  اظػػراؼ الت مػػيـ قػػراءة الكممػػات ا يػػـ مػػا يقػػرأه لمػػى الػػرغـ مػػف تػػاا ر القػػد

 االت مـ  اايطار الثقا ى ااالرتمالى .
 راءة:ـــات القـــاب صعوبـــأسب

 يمكف تعنيؼ أسباب ع ابات القراءة إلى ثجث  مات أساسية تتمثؿ  ى:

 ة:ــــــل البيئيــــــالعوام ( أ
مية الماتمفة ناتج لػف يرى ال ديد مف الباسثيف أف  بؿ الطفؿ  ى اكتساب الميارات القرا

لاامػػػؿ بيميػػػة مسيطػػػة بالطفػػػؿ مثػػػؿ:   ػػػ ؼ طػػػرؽ التػػػدريس المسػػػتادمة مػػػ  التمميػػػذ  ا ػػػ ؼ 
ايلػػداد اوكػػاديمى االثقػػا ى االمينػػى لمم مػػـ  إلػػى رانػػب تقمػػيص الػػزمف الماعػػص لمقػػراءة  ػػػى  

 (.02:  5632برنامج الدراسة اوسبالى   ريياـ ىابـ  
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 ة:ــــــل الجسميــــــالعوام ( ب
يقعد بال اامؿ الرسمية تمؾ ال اامؿ التى ت زى إلػى التراكيػب الاظيفيػة اال  ػاية التػى 
تبػػي  لػػدى اوطفػػاؿ الػػذيف ي ػػاناف مػػف عػػ ابات  ػػى القػػراءة  اتبػػير الدراسػػات إلػػى أف اوطفػػاؿ 

 (.355:  3997ذاى ع ابات القراءة ي اناف مف االاتجؿ ال عبى الاظيفى   تسى الزيات  
 ة:ـــــل النفسيـــــالعوامج( 

( إلى مرمالة مف ال اامؿ النفسية التى تقؼ اراء 300:  5669أبار أسامة البطانية  
 ع ابات القراءة لند التجميذ  مف أىميا:

 .ا طرابات  ى ايدراؾ السم ى 
 .ا طرابات  ى ايدراؾ البعرى 

 .ا طرابات  ى االنتباه ايرادى 
 .ا طرابات الذاكرة 
 .اال طرابات الم اية 
 راءة:ـــــــات القـــــــر صعوبـــــــمظاه

( إلى ب ض المظػاىر التػى تظيػر Heiervang et al., 2001يبير ىير انج اآاراف  
 لمى اوطفاؿ مف ذاى ع ابات القراءة امنيا:

 .بطء لاـ  ى اوداء م  التردد لند مقابمة كممات غير منلا ة 
 .سذؼ الكممات القعيرة 

 ااتعار الكممات الطايمة. 

 .ايبداؿ 

 .لدـ القدرة لمى تذكر الكممات 

 .قمب السراؼ االكممات 

 :ثــــالبح أدواث اءــــبن زاءاثــــإج 

 بصعوبات الكساءة لدى تالمير الصف الثالث االبتدائى: ةقائنأ(
سػػػددت الباسثػػػة عػػػ ابات القػػػراءة لػػػدى تجميػػػذ العػػػؼ الثالػػػث االبتػػػدامى م تمػػػدة لمػػػى 

 المعادر التالية:
 لدراسػػػات السػػػابقة ال ربيػػػة ااورنبيػػػة التػػػى تناالػػػت عػػػ ابات القػػػراءة االت بيػػػر البسػػػاث اا

 االعؼ الثالث لمى ارو الاعاص.   الكتابى  ى المرسمة االبتدامية بعفة لامة
 .أىداؼ ت ميـ القراءة االكتابة لمعؼ الثالث االبتدامى 

  .اودبيات الترباية التى تناالت ع ابات القراءة االت بير الكتابى 
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 الصورة األولية لقائمتى صعوبات القراءة:

لػػادة  مػػف اػػجؿ المعػػادر السػػابقة تػػـ رمػػ  عػػ ابات القػػراءة  اسػػذؼ المتبػػابو منيػػا  اا 
عػػياغة ب  ػػيا ببػػكؿ يمكػػف قياسػػو  اتػػـ إلػػداد قاممػػة مبدميػػة لعػػ ابات القػػراءة ببػػقييا الت ػػرؼ 

 .( ع ابة لمفيـ32( ع ابات لمت رؼ   9االفيـ بااق   
( مسكمػػػا  مػػػف 56لمػػػى السػػػادة المسكمػػػيف الػػػذيف بمػػػ  لػػػددىـ   ةسثػػػة القاممػػػالر ػػت البا

  اطمػػب مػػنيـ إبػػداء رأييػػـ مػػف سيػػث ةاتػػـ تا ػػين ىػػدؼ الدراسػػة  اىػػدؼ القاممػػ  المتاععػػيف
 .اي ا ة  أا السذؼ أا ت ديؿ العياغة 

 الصورة النهائية لقائمة صعوبات القراءة:  

سػػادة المسكمػػاف  اتسديػػد العػػ ابات المناسػػبة ب ػػد إرػػراء الت ػػديجت التػػى أبػػار إلييػػا ال
 ثـ سساب متاسط دررات اوىمية لكؿ ع ابة ا قا  لماطاات التالية:   لمقراءة

 التكديس الهنى ملطتويات األٍنية فى الكائنتني:
 ةــــــالدزج ةــــــوى األٍنيــــــمطت

 2 مَنة
 1 متوضطة األٍنية

 صفس غري مَنة

 ٍنية لهل صعوبة.حطاب تهساز دزجات األ
 ) E ( 77  5660تقدير متاسط دررة اوىمية ا ؽ الم ادلػة التاليػة:   مسمػد الزينػى: 

) = 1    ( T )                                               

         n 
 ت نت القيمة الااق ية   متاسط دررة أىمية الميارة( E ( )سيث 

 n د.( ت نى ال دد الكمى لى را 
 (T)  لػدد او ػراد الػذيف ألطػاا التقػدير ذاتػو  ايمكػف عػياغة × ت نت مرمػاع الدررػة
 الم ادلة كالتالى:

 لدد او راد الذيف ألطاا نفس التقدير (× القيمة الااق ية =   مرػ   الدررة 
 ال دد الكمى لى راد   

 .سساب النسبة المماية لمتاسط دررة اوىمية 
 ا  ا قا  لمنسبة المماية وىميتيا النسبيةترتيب الع ابات تنازلي. 

 .( ع ابات7اقد ابتممت القاممة النيامية لع ابات القراءة لمى  
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 اختبار تشخيص صعوبات القراءة: ب(

 ار:ــــن االختبــــدف مـــــاله

 ىدؼ االاتبار إلى تبايص ع ابات القراءة لدى تجميذ العؼ الثالث االبتدامى.
 ختبار:الصورة األولية لال

( سػػؤاال  لتبػػايص 32تكانػػت العػػارة اواليػػة الاتبػػار تبػػايص عػػ ابات القػػراءة لمػػى 
( سؤاال  لتبايص ع ابات الفيـ القرامى  امػف ثػـ  قػد تكػاف االاتبػار 52ع ابات الت رؼ  ا 

  .أسممة لكؿ ميارة 2ميارات بااق   7( سؤاال   اتقيس أسممة ىذا االاتبار 26مف  

 ة والصعوبة والتنييص ألضئلة اختباز تػخيص صعوبات الكساءة:حطاب معامالت الطَول
 عن طريق استخدام المعادلة التالية: االختبار أسئمة من سؤال تم حساب معامل سيولة كل

 لدد التجميذ(.÷  لدد ايرابات العسيسة(  = السيالة م امؿ  
 السيالة. م امؿ -3 = الع ابة م امؿ 
 6.06السػػػيالة أا العػػػ ابة يمتػػػد مػػػف   م امػػػؿ كػػػاف إذا ايػػػتـ االستفػػػاظ بالسػػػؤاؿ) 

 (. 6.76إلى  
 أما معامل السيولة لالختبار ككل فقد تم حسابو من المعادلة التالية:     

م امؿ سيالة االاتبار ككؿ =  مرماع الدررات التى سعؿ لمييا التجميذ لمى رمي  
ال مػػرى   ياسػػؼ ال ػػالـ   اف ميسػػ .لػػدد التجميػػذ(×  النيايػػة ال ظمػػى لجاتبػػار ÷ اوسػػممة( 
5666 :32                                                                       ) 

 صدق اختبار تشخيص صعوبات القراءة : 

تـ سساب عدؽ اوسممة الاتبار تبػايص عػ ابات القػراءة لػف طريػؽ سسػاب م امػؿ 
التػى ينتمػى إلييػا السػؤاؿ  ػى سالػة سػذؼ دررػة  االرتباط بيف دررة السؤاؿ االدررة الكمية لمميارة

ػػػػا لمسػػػػؤاؿ  االرػػػػداؿ   السػػػػؤاؿ مػػػػف الدررػػػػة الكميػػػػة لمميػػػػارة بالتبػػػػار أف بقيػػػػة أسػػػػممة الميػػػػارة مسك 
 ( يا ن م امجت عدؽ اوسممة الاتبار تبايص ع ابات القراءة: 3رقـ    
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 (1دول )ـــــــــــج
 (115اءة )ٌ = معامالت صدم أضئلة اختباز تػخيص صعوبات الكس

معامل االزتباط بني دزجة الطؤال والدزجة الهلية للنَازة               األضئلة ازاتــــــــــــاملَ
 عيد حرف دزجة الطؤال مً الدزجة الهلية للنَازة

 التنييص بني احلسوف املتػابَة

1 0.308** 

2 0.479** 

3 0.251** 

4 0.305** 

5 0.215* 

 إىل حسوفَا املهوىة هلاحتليل الهلنة 

6 0.359** 

7 0.449** 

8 0.299** 

9 0.262** 

10 0.251** 

هويً نلنة مً عدة حسوف غري ت
 مستبة

11 0.388** 

12 0.538** 

13 0.453** 

14 0.332** 

اضتيتاج الفهسة السئيطية  لليص 
 املكسوء

16 0.410** 

25 0.427** 

29 0.461** 

37 0.260** 

 اختياز املسادف الصخيح للهلنة
17 0.378** 

26 0.431** 

30 0.474** 

34 0.269** 

 اختياز املضاد الصخيح للهلنة

18 0.438** 

27 0.372** 

31 0.374** 

35 0.231** 

39 0.221* 

تهويً مجلة مفيدة مً عدة نلنات 
 غري مستبة

19 0.445** 

28 0.451** 

32 0.458** 

40 0.310** 

توصيل اجلنلة بالصوزة    التى تعرب 
 عً معياٍا

20 0.306** 

21 0.437** 

22 0.472** 

23 0.273** 

24 0.329** 

 (6.62* داؿ لند مستاى  
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 (6.63** داؿ لند مستاى  
 يتضح من الجدول السابق ما يمى:

الفرليػػة التػػى أف رميػػ  م ػػامجت االرتبػػاط بػػيف دررػػة كػػؿ سػػؤاؿ االدررػػة الكميػػة لمميػػارة 
ينتمى إلييا السؤاؿ   ى سالػة سػذؼ دررػة السػؤاؿ مػف الدررػة الكميػة لمميػارة الفرليػة التػى ينتمػى 

(  اىػػذا يبػػير إلػػى عػػدؽ رميػػ  6.62( أا مسػػتاى  6.63إلييػػا( دالػػة إسعػػامي ا لنػػد مسػػتاى  
 أسممة ااتبار تبايص ع ابات القراءة. 

 :زوضــــــج الفــــــنتائ

 :لسض األوـــــالف
يػػػػػػنص لمػػػػػػى أنػػػػػػو:  يارػػػػػػد  ػػػػػػرؽ ذا داللػػػػػػة  ىلمتسقػػػػػػؽ مػػػػػػف عػػػػػػسة الفػػػػػػرض اواؿ الػػػػػػذ

التطبيػػػػػؽ  ىمتاسػػػػػطات دررػػػػػات تجميػػػػػذ المرمػػػػػالتيف الترريبيػػػػػة اال ػػػػػابطة  ػػػػػ إسعػػػػػامية بػػػػػيف
عػػػػػػ ابات القػػػػػػراءة لعػػػػػػالن متاسػػػػػػط دررػػػػػػات تجميػػػػػػذ المرمالػػػػػػة  الاتبػػػػػػار تبػػػػػػايص ىالب ػػػػػػد

 الترريبية   تـ استاداـ:
  )ااتبار  تT-test نتيف المستقمتيف.لم ي 
   مرب  إيتاEta-Square (n2  لسساب سرـ تنثير  البرنامج القػامـ لمػى مػداؿ السػااس

لجج ع ابات القراءة  اذلؾ مػف اػجؿ اسػتاداـ م ادلػة  ىالمت ددة االقراءة التبادلية(  
 سرـ التنثير  مرب  إيتا( بداللة قيـ  ت( ادررات السرية التالية:

 
 n2    =                                   
 

 .مرب  قيمة ااتبار  ت( =  t2مرب  إيتا أا مؤبر سرـ التنثير   2η سيث:
 df 5-5ف+3 ف ىتساا  ى= دررات السرية الت .) 

  سرـ المرمالة ال ابطة  لزت لبد السميػد 5سرـ المرمالة الترريبية  ف 3سيث ف
 :ى كانت النتامج كما بالرداؿ التال( 573: 5633

t
2 

t
2
 + df 
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 (2)جدول
املَازات الفسعية والدزجة  ىدزجات اجملنوعتني التجسيبية والضابطة )ف ىاختباز )ت( لداللة الفسم بني متوضط ىتائج

 االبتدائية باملسحلة لدى تالمير الصف الثالث ىالتطبيل البعد ىالهلية الختباز تػخيص صعوبات الكساءة( ف

 ازاتـــــــنَــال و

 اجملنوعة التجسيبية
 = ٌ30 

 نوعة الضابطةاجمل
 قينة )ت( 30ٌ = 

 2ηمسبع إيتا  وداللتَا
االحنساف  املتوضط

االحنساف  املتوضط املعيازى
 املعيازى

 0‚7307 **12‚54 0‚61 1‚33 0‚84 3‚70 التنييص بني احلسوف املتػابَة 1
 0‚7265 **12‚41 0‚56 1‚40 0‚81 3‚63 إىل حسوفَا املهوىة هلا حتليل الهلنة 2
 0‚6860 ** 11‚26 0‚49 0‚97 0‚80 2‚90 غري مستبة نلنة مً عدة حسوف ًويته 3
 0‚7124 ** 11‚99 0‚61 0‚90 0‚74 3‚00 اضتيتاج الفهسة السئيطية لليص املكسوء 4
 0‚5957 ** 9‚25 0‚78 1‚13 0‚79 3‚00 اختياز املسادف الصخيح للهلنة 5
 0‚6783 ** 11‚06 0‚76 1‚33 0‚85 3‚63 املضاد الصخيح للهلنة ازاختي 6
 0‚7709 **13‚97 0‚73 0‚87 0‚55 3‚20 نلنات غري مستبة مجلة مفيدة مً عدة تهويً 7
 0‚8030 ** 15‚38 0‚66 1‚10 0‚73 3‚87 تعرب عً معياٍا اجلنلة بالصوزة اليت توصيل 8

 0,8511 ** 18,21 1,65 9,03 5,13 93,26 الكساءة صعوبات الختباز تػخيص الدزجة الهلية

 (۰,,,لند مستای   إسعاميا  ** داؿ 
 من الجدول السابق ما يمي:  يتضح

دررػات تجميػذ المرمػالتيف الترريبيػة اال ػابطة  ىبيف متاسػط اراد  رؽ داؿ إسعاميا  
التطبيػػػؽ   ىرميػػػ  الميػػػارات الفرليػػػة االدررػػػة الكميػػػة الاتبػػػار تبػػػايص عػػػ ابات القػػػراءة  ػػػ ى ػػػ

أف  ىأ  ترميػػ  السػػػاال ىتجميػػذ المرمالػػػة الترريبيػػة  ػػػاذلػػؾ لعػػػالن متاسػػط دررػػػات  ىالب ػػد
رمي  الميارات الفرلية االدررة الكمية الاتبار  ىمتاسطات دررات تجميذ المرمالة الترريبية  

ألمػى بداللػػة إسعػامية مػػف نظامرىػا لػػدى تجميػػذ  ىالتطبيػؽ الب ػػد ىتبػايص عػػ ابات القػراءة  ػػ
 الة ال ابطة.العؼ الثالث بالمرسمة االبتدامية بالمرم

ف أ( الػػػػت 6,7233 لػػػػت إ( 6,2927 امتػػػػدت مػػػػف  ىالتػػػػت التػػػػ إيتػػػػامػػػػة مربػػػػ  ير قيتبػػػػ
لػػجج   ػػى  البرنػػامج القػػامـ لمػػت مػػداؿ السػػااس المت ػػددة االقػػراءة التبادليػػة( لػػو تػػنثير كبيػػر رػػدا  
 ع ابات القراءة لدى تجميذ العؼ الثالث بالمرسمة االبتدامية بالمرمالة الترريبية. 

تـ قباؿ الفرض البػديؿ اواؿ  ىنتامج الفرض اواؿ يت ن أنو قد تسقؽ  أ ىمالامف إر
دررػػػات تجميػػػذ  ىبػػػيف متاسػػػط سيػػػث أبػػػارت نتػػػامج ىػػػذا الفػػػرض إلػػػى ارػػػاد  ػػػرؽ داؿ إسعػػػاميا  

 رميػػ  الميػػارات الفرليػػة االدررػػة الكميػػة الاتبػػار تبػػايص  ىالترريبيػػة اال ػػابطة  ػػ المرمػػالتيف
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اذلػػؾ لعػالن متاسػػط دررػػات تجميػذ المرمالػػة الترريبيػػة  ىؽ الب ػػدالتطبيػى عػ ابات القػػراءة  ػػ
 .رمي  الساالت ى 

   ى:ـــــــــسض الثاىـــــــــالف
 البرنػػامج القػػامـ لمػػى مػػداؿ  لمتسقػػؽ مػػف عػػسة الفػػرض الثػػانت الػػذه يػػنص لمػػى أنػػو:

ة بالمرمالة السااس المت ددة ذا  المية  ت لجج ع ابات القراءة لدى تجميذ المرسمة االبتدامي
 الترريبية   تـ استاداـ:

  )ااتبار  تT-test .لم ينتيف المرتبطتيف 
  سساب نسبة الكسب الم دلة لػ بجؾModified Blakes Gain Ratio  

 بالجدول التالى:فكانت النتائج كما 
 ىدررػػػػػػػات المرمالػػػػػػػة الترريبيػػػػػػػة  ػػػػػػػ ىنتػػػػػػػامج ااتبػػػػػػػار  ت( لداللػػػػػػػة الفػػػػػػػرؽ بػػػػػػػيف متاسػػػػػػػط

عػػػػػ ابات  يص الميػػػػػارات الفرليػػػػػة االدررػػػػػة الكميػػػػػة الاتبػػػػػار تبػػػػػا ى ػػػػػ ىالب ػػػػػدا  ىالتطبيقػػػػػيف القبمػػػػػ
 (06=  ف القراءة(

 ازاتـــــــــــاملَ و
 التطبيل البعدى التطبيل الكبلى

 قينة )ت(
 املتوضط وداللتَا

االحنساف 
 املعيازى

 املتوضط
االحنساف 

 املعيازى
 ** 11,48 0,84 3,70 0,71 1,33 التنييص بني احلسوف املتػابَة 1
 ** 12,43 0.81 3.63 0.75 1.30 إلي حسوفَا املهوىة هلا حتليل الهلنة 2
 ** 14,25 0.80 2.90 0.66 0.67 غري مستبة نلنة مً عدة حسوف ًتهوي 3
 **13,00 0.74 3.00 0.79 0.83 اضتيتاج الفهسة السئيطية لليص املكسوء 4
 ** 13,10 0.79 3.00 0.72 0.97 اختياز املسادف الصخيح للهلنة 5
 ** 11,77 0.85 3.63 0.81 0.97 املضاد الصخيح للهلنة ازاختي 6
 ** 12,04 0.55 3.20 0.73 0.87 نلنات غري مستبة مجلة مفيدة مً عدة تهويً 7
 ** 14,69 0.73 3.87 0.85 1.20 ى تعرب عً معياٍااجلنلة بالصوزة الت توصيل 8

 
 باتصعو الختباز تػخيص الدزجة الهلية

 الكساءة
8.13 1.76 26.93 5.13 17,58 ** 

 :ىيتضح من الجدول السابق ما يم
دررػػات تجميػذ المرمالػػة  ى( بػيف متاسػط6,63  ىلنػد مسػػتا  ارػاد  ػرؽ داؿ إسعػػاميا  

رميػػػ   الميػػػارات الفرليػػػة االدررػػػة الكميػػػة الاتبػػػار  ى ػػػ ىاالب ػػػد ىالتطبيقػػػيف القبمػػػ ىالترريبيػػػة  ػػػ
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أف  ىأ  رميػ  السػاالت ى ػ ىالن متاسػط دررػات التطبيػؽ الب ػدتبايص ع ابات القراءة( لع
التطبيػػػؽ  ىمتاسػػػط دررػػػات تجميػػػذ المرمالػػػة الترريبيػػػة بالعػػػؼ الثالػػػث بالمرسمػػػة االبتداميػػػة  ػػػ

رميػػ  الميػػارات الفرليػػة االدررػػة الكميػػة الاتبػػار تبػػايص عػػ ابات القػػراءة( ألمػػػى  لػػػ  ىالب ػػد
 .ىالقبمالتطبيؽ  ىبداللة إسعامية مف نظامرىا  

 ت:ــــــــــاث الذراســــــــــتىصي

 :ىالدراسة الحالية بما يم ىضوة ما تم التوصل إليو من نتائج توص ىف
   عػ ابات الػت مـ  االكبػؼ  ىاالىتماـ بذا  ى رارة متاب ة االتراىات الترباية السديثة

 المبكر ليؤالء التجميذ  امساالة لجريـ.
 ىسمػػة االبتداميػػة لتػػاليتيـ ب ػػرارة تبػػايص الػػجج ذا المر  ىلقػػد دارات تدريبيػػة لم ممػػ 

عػػػ ابات الػػػت مـ مػػػف تجميػػػذىـ  الػػػدـ التبػػػارىـ  مػػػة ميممػػػة دااػػػؿ الفعػػػاؿ الدراسػػػية  
 أقرانيـ. ىف لمساؽ بباقىا رارة النياض بمستااىـ التسعيم

  عػػػػػ ابات الػػػػػت مـ أثنػػػػػاء لمميػػػػػة الػػػػػت مـ مػػػػػف السػػػػػيؿ  ى ػػػػػرارة التػػػػػدرج مػػػػػ  التجميػػػػػذ ذا
  تػػػػػا ير الت زيػػػػز المناسػػػػػب  اكػػػػذلؾ تكػػػػػرار الم مامػػػػة أكثػػػػػر مػػػػف مػػػػػرة العػػػػػ ب مػػػػ ىإلػػػػ

 ستى تثبت لدييـ.

  عػػػػػػ ابات الػػػػػػت مـ االتقػػػػػػرب مػػػػػػنيـ  اتسسػػػػػػس مبػػػػػػكجتيـ  ىاستػػػػػػراـ باعػػػػػػية التجميػػػػػػذ ذا
 أقرانيـ. ىاالندماج م  باق ىسميا بطرؽ منظمة ابسيطةف لمسالدتيـ لم ىامسالدتيـ لم

 بن  ػؿ اوسػاليب التربايػة  اأ  ػؿ الطػرؽ لرلايػة  لقد النػداات واليػاء اومػار لت ػريفيـ
عػ ابات  ىاكتبػاؼ أبنػاميـ ذا  ىتسالدىـ لمػ ىأبناميـ  اتاليتيـ بالمظاىر اوالية الت

 اقت مبكرف لتقديـ الرلاية النفسية االترباية المناسبة ليـ. ىالت مـ  

 ت:ـــــــــاث المقتزحـــــــــالذراس

 ت المقترحة التالية:الدراسة الحالية بالدراسا ىتوص
 ػػػػجج لالقػػػػراءة التبادليػػػػة االقػػػػراءة المتكػػػػررة  ىالػػػػدمج بػػػػيف اسػػػػتراتيريت ىبرنػػػػامج قػػػػامـ لمػػػػ 

 تجميذ المرسمة االبتدامية. ىع ابات ت مـ القراءة لد
 تجميذ المرسمة  ى جج ع ابات ت مـ القراءة االكتابة لدل ىالمداؿ الكم ىبرنامج قامـ لم

 االبتدامية.
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 عػػ ابات الػػت مـ  ىلمتجميػػذ ذا  ىتنميػػة الفيػػـ القرامػػلباسػػتاداـ الكمبيػػاتر  ىرػػبرنػػامج لج
 بالمرسمة االبتدامية. 

 عــــــــــــزاجــــــــــــالم

(:  الميػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتاداـ اسػػػػػػػػتراتيريات مت ػػػػػػػػددة ل ػػػػػػػػجج 5636أميمػػػػػػػػة ريػػػػػػػػاض العػػػػػػػػادؽ   -3
ه  كميػػػػػػػػة عػػػػػػػ ابات ت مػػػػػػػػـ القػػػػػػػػراءة االكتابػػػػػػػػة لػػػػػػػػدى تجميػػػػػػػػذ المرسمػػػػػػػػة االبتداميػػػػػػػػة  دكتػػػػػػػػارا

 التربية  رام ة ليف بمس.
: مسات التربايػة االنفسػية  القػاىرة(: م رـ المعط5660سسف سيد بساتو  زينب النرار   -5

 الدار المعرية المبنانية.
(: عػػ ابات الػػت مـ النظػػرى االتطبيقػػى  لمػػاف: دار المسػػيرة لمنبػػر 5669را ػػى الػػاقفى    -0

 االتازي .
ية برنامج لمت ميـ ال جرػى باسػتاداـ اول ػاب الم ايػة  ػى (:   ال5635ريياـ مسمد نعر    -2

تنميػػة ميػػارات الم ػػة البػػفيية لمتجميػػذ ذاى عػػ ابات الػػت مـ بالمرسمػػة االبتداميػػة  مارسػػتير  
 كمية التربية  رام ة الزقازيؽ.

(: ت مػػيـ القػػراءة االكتابػػة   ػػى المرسمػػة االبتداميػػة رؤيػػة تربايػػة  5665سػػمير لبػػد الاىػػاب    -2
 لمنعارة : المكتبة ال عرية.ا

(: عػػػػػػػ ابات الػػػػػػت مـ اوسػػػػػػس النظريػػػػػػة االتبايعػػػػػػػية 3997 تسػػػػػػى معػػػػػػطفى الزيػػػػػػات    -0
 اال جرية  القاىرة: دار النبر لمرام ات.

(:  الميػػػة اسػػػتراتيرية المجمػػػن السر يػػػة المتسركػػػة  ػػػى لػػػجج 5635مسمػػػد السػػػيد الزينػػػى    -7  
مرسمػػة االبتداميػػة  مرمػػة كميػػة التربيػػة بالمنعػػارة  عػػ ابات القػػراءة االكتابػػة لػػدى تجميػػذ ال

 .07 – 22  ص ص 55ع

(: تػػػػػػػػدريس الم ػػػػػػػػة ال ربيػػػػػػػػة لمفمػػػػػػػػة الااعػػػػػػػػة  المنعػػػػػػػػارة: 5632مسمػػػػػػػػد السػػػػػػػػيد الزينػػػػػػػػى   -7
 مطب ة المنار.

(: عػػػػػػ ابات الػػػػػػت مـ اوكاديميػػػػػػة بػػػػػػيف اال ػػػػػػطراب االتػػػػػػداؿ 5660مسمػػػػػػد لمػػػػػػى كامػػػػػػؿ   -9
 لمنبر االتازي .السيكالارى  القاىرة: دار الطجم  

(: الم ة ال ربية االتسػديات الثقا يػة التػى تاارػو مناىرنػا  ارقػة 3990مسماد كامؿ الناقة   -36
 لمؿ مقترسة  النداة الثانية لتاريو الم ة ال ربية بال يف  ايمارات ال ربية المتسدة.
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لكمػػػى  ػػػى (:  الميػػػة اسػػػتراتيرية ت ميميػػػة قاممػػػة لمػػػى المػػػداؿ ا5635ىػػػارر سمػػػاد سػػػ يد  -33
لػػػجج عػػػ ابات ت مػػػـ الم ػػػة ال ربيػػػة لتجميػػػذ العػػػؼ الرابػػػ   ػػػى مػػػدارس الت مػػػيـ اوساسػػػى  

 بسمطنة لماف  دكتاراه  م يد الدراسات الترباية  رام ة القاىرة.
(:  المية برنامج لجرى لب ض ع ابات ت مـ ميارات القراءة 5636ىانى مسمد ببانة   -35

عػػؼ السػػادس االبتػػدامى اوزىػػرى  دكتػػاراه   كميػػة التربيػػة  االت بيػػر الكتػػابى لػػده تجميػػذ ال
 رام ة اوزىر.
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