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يذ ا)عداد  ـ لدى تالمعالج صعوبات الكتابة تقان في أثر استخدام مدخل التعلم ل�
 دارس التربية الفكرية ـالمهني بم

  دادـإع
  مــروة دياب أبوزيد عبد ا0أ/ 

Há�ÔÛbi@†Çb�½a@‰†½aI@ @
  

  فاشـرإ
  أ.م.د/على سعد جاب ا0 
òÌÜÛa@�í‰†m@ÖŠ�ë@wçbä½a@‡bn�c@ @

†Çb�½a@òîiŠÈÛaM@òîi$Ûa@òîÜ×M@bèäi@òÈßbu  
  

  سنجى أ.م.د/سيد محمد 
òÌÜÛa@�í‰†m@ÖŠ�ë@wçbä½a@‡bn�c@ @

†Çb�½a@òîiŠÈÛaM@òîi$Ûa@òîÜ×M@bèäi@òÈßbu  

  الملخـــــص 

()ــــــــــ�ه�ف ه%ا ال$#" تع�ف أث� اســــــــــ���ام م�خل ال�عل� لإلتقان فى عالج صــــــــــع��ات  
الف;�=ة،  ال;�ا/ة ل�: تالم+% ال9ـــــف ال7ال" /.�حلة اإلع�اد ال.ه3ي القابل+0 لل�عل� /.�ارس ال���+ة  

)  ٨ول�#ق+G ه%ا اله�ف ت� إع�اد قائ.ة /9ـــــع��ات ال;�ا/ة ال�ى (عانى م3ها ال�الم+%، وتAـــــ.3@ (
�+L تلK ال9ع��ات وJع�اد ن.�ذج ت9#+ح اخ�$ار صع��ات  Mا ت� إع�اد اخ�$ار ل�.N ،صع��ة

ــع��ات ال;�ا/ة ل�: ال�الم+%   ال;�ا/ة، N.ا قام@ ال$اح7ة /إع�اد ب�نامج ال�عل� لإلتقان فى عالج صـ
ــع��ات، وت;�ن@   ع+3ة ال$#"، N.ا أع� V+�N األنMـــــــTة اللغ�=ة لل�ل.+% م0 أجل عالج ه%ه ال9ـــــ

) تل.+ً%ا وتل.+%ة م0 تالم+% ال9ف ال7ال" /.�حلة اإلع�اد ال.ه3ى، ودرس@ ١٤ع+3ة ال�راسة م0 (
 �.Zنامج ال�عل� لإلتقان، و]$ق@ أدوات ال$#" /ع�ً(ا على م�ــ���ام ب عة ال$#"، ع+3ة ال$#" /اســـ

وق� ت�صل ال$#" إلى فاعل+ة ال$�نامج القائ� على ال�عل� لإلتقان فى عالج صع��ات ال;�ا/ة ل�: 
  ال�الم+% ال.عاق+0 ف;�ً=ا القابل+0 لل�عل� /.�ارس ال���+ة الف;�=ة ع+3ة ال$#".
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  : وا)حساس بالمشكلة ةــــــــــــــدمــــــــمقال

�ة  +$N ة أه.+ة+��القابل+0 لل�عل� /9ــــــــــــفة خاصــــــــــــة، ل.ا لها م0 دور ف;�ً=ا  لل.عاق+0 ت.7ل اللغة الع
  ��ات، ووســـ+ل�ه� في ال�ع$+$�أســـاســـى في ح+اته�، فهي وســـ+ل�ه� في اك�)ـــاب ال.عارف وز=ادة ال
ــ�ن   ع0 أف;اره� ومMـــاع�ه� وانفعاالته� واح�+اجاته�، وJرادته� في ال�فاعل مع ال.�Z.ع ال%` (ع+Mـ

 ع0 أنها األساس ال%` نع�.� عل+ه في ت��+�ه� في ج.+ع ال�3احي: ف+ه، وال�;+ف مع أب3ائه، فAالً 
  ) ٣:  ٢٠٠١وح�� ال	�� حاف�، (  الZ).+ة والعقل+ة واالج�.اع+ة.

/الع�ی� م0 ال�9ــــــــــائL اللغ�=ة ، وهى : ال�أخ� فى ال;الم مع  ف;�ً=ا و=�)ــــــــــ� ال.عاق�ن   
ــعف الق�رات ال.ع�ف+ة  ــفة عامة ، وضـــ iه�ر ع+�ب ف+ه ، وال��Tر ال$Tيء فى ال3.� اللغ�: /9ـــ

ــعف فى ال%اك�ة ،  ــ+لة اللغ�=ة مقارنة /األ]فال العادی+0 ، وتأخ�  و و N%لK ضـــ ــعف فى ال#9ـــ ضـــ
ذلK /)ـــ$V تأث� ق�راته� اللغ�=ة /.�: إعاق�ه�  وضـــعف ع.ل+ات ال��اصـــل اللغ�: /9ـــفة عامة، و 

   )٩٢:  ٢٠٠٩على سع� جاب هللا وآخ�ون، (العقل+ة وع.�ه� العقلى .
وت�)� ال;�ا/ة /أه.ــ+ة خاصة ت;.0 في ق�رتها علي إح�اث ت;امل ل;ل أن.اl ال�عل�؛ ألن  

  Vــفه+ة إلي جانMــا]ات اللغ�=ة ال.9ــاح$ة  ال;فاءة في ال;�ا/ة تع�.� علي مهــــــــــــــــارات اللغة الM3ال
لها، وJذًا ی�ع+0 علي م0 ی�عل� ال;�ـــــا/ة ال+�و=ة أن (#�فn /ف;�ة واح�ة خالل تع$+ـــــ�ه /ال;ل.ات ع0  

  ).٤٠٦، ٢٠٠٨(م��	 ال���ي،  ه%ه الف;�ة
  oًا له%ه األه.+ة، فق� نال@ صـــــــــــع��ات ال;�ا/ة اه�.ام ال$اح7+0، ح+" ســـــــــــع@ /ع�pون

ــ�	 حاف�، ودراســـــة   ت، وم3ها:ال�راســـــات لعالج ه%ه ال9ـــــع��ا (أمل  ودراســـــة   )٢٠٠١(وح�	 ال�ـ
ال�راســـــــات ال)ـــــــا/قة ن�Z أن ج.+عها أوصـــــــ@ /Aـــــــ�ورة عالج  و�.�اجعة    )٢٠٠٣ع!�ة �از�	 ، 

  .صع��ات ال;�ا/ة ال�ى (عانى م3ها ال�الم+% ال.عاق+0 ف;�=ًا القابل+0 لل�عل� 
�اء  و=ع� ال�عل� اإلتقاني م0 ال.�اخل ال��ر=)ـــــــــــــ+ة العالج+ة ال$�فعالة ال�ي اســـــــــــــ���مها ال

�=ة ال$3ائ+ة فى ال�عل�، p3على ال q;ت�  ال����=�ن في أث3اء الق+ام /ع.ل+ة ال�عل�، و=
ــ$قًا  و=ق9ـــــ�  ــ�̀� م0 ال�#9ـــــ+ل (#�د له� م)ـــ /ال�عل� لإلتقان أن (9ـــــل ال�الم+% إلي م)ـــ

اإلتقان ()ــ.ي  كMــ�l لZ3احه� في دراســ�ه� لل.3هج ال.ق�م له�، وعادة ما ()ــ���م مع+ار ل.)ــ�̀� 
م0    ٪٩٠م0 ال�الم+% إلي ت#9ــــــــــ+ل    ٪٩٠) و=ق9ــــــــــ� /ه ت�قع أن (9ــــــــــل  ٩٠/٩٠/٩٠(مع+ار  
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م0 ال#االت ع�3 تق�=.ه�، وJذا Nان م)ـــــــــــــ�̀� اإلتقان ال%` (.0r لل.عل� أن    ٪٩٠األه�اف، في 
ــ���مه أن ی��ك ل�ق�ی�ه ال�اص ( ) وذلK ب3اء علي اإلمrانات ال.�احة ل�(ه، إال  ٨٠/٨٠/٨٠()ـــــــــــ

ال.ه� ضــــــــ.ان نZاح ال�الم+% مع�p ال�ق@ في ال�صــــــــ�ل إلي ت#ق+G األه�اف ال.Tل��ة،   أنه م0
، م3ها تق�(�   ــ�̀� ــ�له� إلي ه%ا ال.)ـــــ وعل+ه فالب� م0 ت�ف+� شـــــــ�وl في ب+vة ال�عل� تAـــــــ.0 وصـــــ
ال��ر=y الZ+�، وتق�(� ال.)ـــاع�ة، والعالج ال.3اســـV لل�ل.+%، في حالة وج�د أ(ة صـــع��ات تع�ق  

` اإلتقان، و=�ت$z ب%لK أ(Aــــــًا ت�ف+� ال�ق@ ال;افي ل;ل تل.+% لل�صــــــ�ل إلي وصــــــ�له إلي م)ــــــ�� 
  )١٣٧-١٣٨، ١٩٩٤(ناد%ة ع$	 الع"��،ال.)�̀� ال.Tل�ب لإلتقان. 

�ًا أله.+ة ال�عل� لإلتقان فق� نال اه�.ام ال$اح0+7،    pــات، م3ها:  ون ح+" أج�=@ ع�ة دراســـــ
م/ــ!فى  (،  )Duran, Garcia, 1991(جارســ��ا  ، )  Ann, Bacon, 1989 (�اك(ن دراســة 

( م��	 ح�ـــ3 ال�2ســـى    ،)١٩٩٥(ســـ��ة م��	 ع$	 ال$اســـ1،    ،)١٩٩١إســـ�اع�ل م(ســـى ، 
ن7ـــ(6 م��	  (  ،)٢٠٠٠(حازم م��(د راشـــ	،       ،)١٩٩٨(م��	 ســـع	 م(ســـي،    ،)١٩٩٦،

ــف جالل،  ــف م��	 داود،  ،)٢٠٠٥ی(ســ وق� أك�ت ه%ه ال�راســـــــات علي    ).٢٠٠٨( م�ى ی(ســ
ل�#9ــــ+ل وت#)ــــ+0 مهارات �Nا/ة ال.قال وال.هارات الق�ائ+ة في ال.�احل ال�راســــ+ة  ارتفاع م)ــــ�̀� ا

وم3 ث� ن$ع اإلح�ـاس ��7ـ<لة ال$�>  ال.��لفة، وت#ق+G درجة عال+ة م0 اإلتقان ع�3 ال�الم+%..
  ال�الي.

  تحديد المشكلة: -

ــrلة   ــع��ات ل�: تالم+% م�حلة اإلع�اد ال.ه3ي    ال$#" ال#اليت�#�د مMــــــــــ في وج�د صــــــــــ
ــة   /.�ارس ال���+ة الف;�=ة القابل+0 لل�عل� في ال;�ا/ة، ولل�9ـــــ�` له%ه ال.Mـــــrلة ی3$غي علي ال�راســـ

  اإلجا/ة ع0 ال�)اؤالت اآلت+ة:
ما صع��ات ال;�ا/ة ال�ى ت�اجه ال�الم+% ال.عاق+0 ف;�=ًا القابل+0 لل�عل� /.�حلة اإلع�اد ال.ه3ي  - ١

 /.�ارس ال���+ة الف;�=ة ؟

ــع��ات ال;�ا/ة ل�: ال�الم+% م�خل لقائ� علي  ما فاعل+ة ال$�نامج ا - ٢ ال�عل� لإلتقان في عالج صـ
 ال.عاق+0 ف;�=ًا القابل+0 لل�عل� /.�حلة اإلع�اد ال.ه3ي /.�ارس ال���+ة الف;�=ة ؟
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  اآلتي : ال#الي علي  ال$#" ق�9� (  حدود الدراسة: -
 الـ7اـل" ) ـ/ال9ــــــــــــــف ٧٠ –  ٥٠ال�المـ+% ال.ـعاق�ن ف;�ـ=ًا اـل%ی0 ت��اوح ن)ـــــــــــــــ$ة ذـNائه� ـما ب+0 ( - ١

�حلة اإلع�اد ال.ه3ي ./.  
 صع��ات فى (ال;�ا/ة ) ال�i+ف+ة ال�ى ت�Tل$ها ال.�اقف اللغ�=ة ال#+ات+ة واالج�.اع+ة  - ٢

 مصطلحات البحث:  -

  المعاقون فكريC القابلون للتعلم: -١

ــة ـ�أنه�%ع2ف  : ال�الم+ـ% الـ%ی0 ت��اوح  ال�ـعاق(ن ف2Lـ�ًا الـقابل(ن للIعل� في هـGه اـل	راســـــــ
ــ$ة ذNائه� ب+0 ( ) درجة ال%ی0 یp�3.�ن /.�ارس ال���+ة الف;�=ة ول�یه� إمrانات ال3.�  ٧٠-٥٠ن)ـــ

في ال.�اد األكــاد(.+ــة ال.ــ�رســــــــــــــ+ــة، وال��افG االج�.ــاعي إلي الــ�رجــة ال�ي ت.3rه� م0 ال�عــامــل 
في ال.�Z.ع، وال;فا(ة ال.ه3+ة إلي ال�رجة ال�ي ت.3rه� م0 أن (ع�ل�ا أنف)ــــه� جqئ+ًا في  /اســــ�قالل  

  م�حلة ال�ش�.  
  صعوبات الكتابة: -٢

/أنها الق9ـــــ�ر ال�اضـــــح لل�الم+% ال.عاق+0 ف;�ً=ا القابل+0 لل�عل�  وتع�ف صـــــع��ات ال;�ا/ة    
0 ال#�وف أو �Nا/ة ال;ل.ات مع�فة شــrل ال#�ف وحZ.ه، وال�#�r في ال.)ــافة ب+فى الق�رة على  

�ات وال.Mـــــاه�ات ال+�م+ة، و=قاس  شـــــائعة االســـــ���ام،  $�وضـــــعف الق�رة على ال�ع$+� ال�i+فى لل
  ذلK /ال�رجة ال�ى (#9ل عل+ها ال�ل.+% على اخ�$ار صع��ات ال;�ا/ة ال.ع� له%ا الغ�ض. 

  التعلم ل�تقان: -٣

�ر=)ـــــــــى (ق�م على مZ.�عة م0  /أنه م�خل ت  %ق/ــــــ	 �الIعل� لإلتقان في هGه ال	راســــــة
ــ���م في عالج صــــع��ات ال;�ا/ة ال�ى (عانى م3ها تالم+% ال9ــــف  اإلج�اءات ال��ر=)ــــ+ة ال�ى ت)ــ
ــ+.ًا ه�م+ًا إلي  ــ.ة تق)ـــــــ األول /.�حلة اإلع�اد ال.ه3ي القابل+0 لل�عل� م0 خالل مادة تعل+.+ة مق)ـــــــ

Tل وح�ة (عN وفي نها(ة ،L9#ل وح�ة في ع�د م0 الN يTي اخ�$ار لق+اس م�:  وح�ات، تع
)، فإذا وصــــــل ال�الم+% إلي م)ــــــ�̀�  ٪٨٠وصــــــ�ل ال�الم+% إلي م)ــــــ�̀� اإلتقان ال.#�د ب3)ــــــ$ة (

اإلتقان یqودون /األنMـــTة اإلث�ائ+ة، وال�الم+% ال%ی0 ل� (9ـــل�ا إلي م)ـــ�̀� اإلتقان، فإنه� یqودون  
  ب�ق@ وت�ر=y إضاف++0 لل�ص�ل به� إلي درجة اإلتقان.
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  فى ات$اع ال��Tات اآلت+ة: ال$#" ت�.7ل إج�اءات  إجراءات البحث: -
ت#ـ�ـی� صــــــــــــــع�ـ�ات ال;ـ�اـ/ة ال�ى (ـعانى م3ـها ال�المـ+% ال.ـعاق+0 ف;�ـ=ًا الـقابل+0 لل�عل� /.�حـلة  -

 اإلع�اد ال.ه3ي /.�ارس ال���+ة الف;�=ة.

ــع��ات ال;�ا/ة ل�: ال�الم+% ال.عاق+0 ف;�=ًا في   - ــ�+L صــ ــ+ة ل�Mــ ــ�+9ــ إع�اد اخ�$ارات تMــ
 اإلع�اد ال.ه3ي، وال�أك� م0 ص�قه وث$اته. م�حلة

  إع�اد �Nاب ال�ل.+%. -
 إع�اد دل+ل ال.عل� - 

اخ�+ـــار مZ.�عـــة م0 تالم+ـــ% ال9ــــــــــــــف ال7ـــالـــ" م0 م�حلـــة اإلعـــ�اد ال.ه3ي ال.عـــاق+0 ف;�=ـــًا                        - 
 (القابل+0 لل�عل�) /.�ارس ال���+ة الف;�=ة.

�+9ي فى ال;�ا/ة ق$ل+ًا علي ال�الم+% ع+3ة  -Mاالخ�$ار ال� G+$Tال$#" ت.  
  .ال$#" ل�عل� لإلتقان لل�الم+% ع+3ة ام�خل ال��ر=y /اس���ام ال$�نامج القائ� علي  -
-   G+$Tع�(ًا علي ه�الء ال�الم+%. االخ�$ارت/ 

 رص� ال$+انات ومعال�Zها إح9ائ+ًا.-

 ت#ل+ل ال�3ائج وتف)+�ها. -

 تق�(� ال��ص+ات وال.ق��حات.  -

  :في اآلتي (ف+� ال$#" ال#اليی��قع أن أهمية البحث:  -
  ل+V وأنTMة ح�ی7ة  (.0r تA.+3ها في م3اهج اللغة الع��+ةفي ال;�ا/ة وفقًا ألسادرًسا (ق�م  -
�+L ال9ع��ات ال�ى ت�اجه ال�الم+% ال.عاق+0 ف;�=ًا ف (ق�م -Mها. اخ�$ارات في ال;�ا/ة ل�+  
واك�)ـــــاب مهاراتها ب�رجة   عالج صـــــع��ات ال;�ا/ة ل�یه�  فيال�الم+% ال.عاق+0 ف;�=ًا ()ـــــاع�    -  

  إتقان Nاف+ة. 
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  ا)طـــار النظــرى  

ــعوـبات الكـتاـبة للمـعاقين فكرـيC الـقابلين للتعلم بمرحـلة ا)ـعداد   المحور اNول :  صـــ
  المهني: 

   ) مفهوم صعوبات تعلم الكتابة لدى التالميذ المعاقين فكريC القابلين للتعلم:١( 
� تعاقV ال#�وف وت�ا/عها، وم0  N%ف صــــــع��ات ال;�ا/ة، /أنها: "صــــــع��ة في آل+ة ت�تع
ث� ت3ـاغ� العAــــــــــــــالت وال#�Nـات الـ�ق+قـة ال.Tل��ـة تعـاق$+ـًا أو ت�ـا/ع+ـًا، ل;�ـا/ـة ال#�وف واألرقـام". 

�فى ال��ات، �  )٥٠٩:  ١٩٩٨(ف! ى م
ــع(ـQات تعل� الLـIاـ�ة للIالمـ�G ال�ـعاق�3 ف2Lـ�ًا ا   لـقابل�3 للIعل� ��2حـلة  و��<3 تعS�2 صـــــــ

�   اإلع	اد ال�ه�ي إج2ائ�ًا �أنها:N%اتها، وتN�� ال#�وف وت�ا/ع حN%اب ل�: ال�الم+% في ت�Tاضــــ
ــ��جاع وال�.++q ب+0 ال.فاه+� اللغ�=ة، والق�اع� ال#اك.ة لها، N.ا   ال;ل.ات، وع�م الق�رة على االســــــــ

ء ال�الم+% في م#+z تعل+.ه�  تق�Aــــ+ه ح+اة ه�الغ�ض وi+في  أنها ال9ــــع��ات ال�ي تع�ق ع.ل 
ــائل،  �ات، وال�ســــN%.ا/ة ال�N :ــاء حاجاته� ال+�م+ة م7ل أو في م#+z م�Z.عه�، ل�ع+3ه� على قAــــ

.�  وتل�+L ال��ص+ات وم#اض� ال�قار=
  م"اه2 صع(Qات الILا�ة ل	V الIالم�G ال�عاق�3 ف�2Lًا القابل�3 للIعل�: -أ

    وتأخ% صع��ات ال;�ا/ة ع�ة مpاه� م0 أه.ها:   
  أوالً: الكتابة المنقولة: 

 قد يواجه التلميذ فيها الصعوبات اآلتية:  
  الخلط بين أشكال بعض الحروف الهجائية المتشابهة أثناء الكتابة.-١

  حذف بعض الحروف عند كتابة بعض الكلمات. -٢

  ترتيب حروف بعض الكلمات عند كتابة جملة ما بطريقة غير صحيحة. -٣

  الكلمات أثناء الكتابة لتكوين جملة مفيدة بطريقة غير صحيحة.ترتيب  -٤

  الخلط بين الحرف الممدود وحرف المد أثناء الكتابة. -٥

  ثانياً: التعبير الوظيفي:
 قد يواجه التلميذ فيها الصعوبات اآلتية:     
  ترتيب الجمل البسيطة بطريقة غير صحيحة للتعبير عن المعنى المقصود. -٦

  كتابة جمل ال تتناسب مع المواقف الحياتية. -٧
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  كتابة جمل ال تعبر عن المشاهدات والخبرات اليومية. -٨

  أسال�Y تW�X7 صع(Qات الILا�ة ل	V الIالم�G ال�عاق�3 ف�2Lًا القابل�3 للIعل�:  -ب
�+L صع��ات ال;�ا/ة، م3ها:   Mم في ت��  تع�دت األدوات واألسال+V ال�ي 0r.) أن ت�(

  )٣٢٠:  ٢٠١٠(ماه� شع#ان، :  ق(ائ� تق	ی2 األداء -أ

وه3اك  دة ألداء ال�الم+% أو اســــــــــ�Zا/اته�،  (ع�.� تق++� األداء على تق�ی� م)ــــــــــ��=ات م�ع�   
  ) ٣٢٢:  ٢٠١٠(ماه� شع#ان، :  ]�=ق�ان ل�ق++� أداء ال.�عل.+0 ون�اجاته� ه.ا

وفي هـ%ه ال#ـال ـفإن ال.عل� عـ�3 تـق�ی�ه األداء ال;ـ�ابي لل.�عل�، (عTـ+ه درجـة Nلـ+ة  ال!�2ـقة الLلـ�ة:  
  تع$� ع0 ع.له ال;�ابي /rMل عام.

وف+هـا ی�� تق++� األداء /Mــــــــــــــrـل تف9ــــــــــــــ+لي، حـ+" إن إعـ�اد ال.قـ+اس    :ال!�2ـقة ال�Iل�لـ�ة  
ــ+ة وال.هارة   ــاســــــــ ــ� م0 ال.هارة األســــــــ ال.��رج في مهارة لغ�=ة أو أك7�، إن.ا ی��قف على ما (ق9ــــــــ
ال.3ـ�رجـة ت#�هـا، وال�ي ی�اد إك)ــــــــــــــابهـا لل�الم+ـ%، /#+ـ" ت��لف ال.هـارات اللغ�=ـة م0 ح+ـ" ال�3ع  

في ه%ا ال�3ع ت#ل+ل أداء ال�الم+% في Nل م�شـــــــ� م0 م�شـــــــ�ات.  والع�د والع.G واالت)ـــــــاع، و=��
    �وفي ضــ�ء ما ســ$G ع�ضــه م0 ق�ائ� ال�ق�ی�، ی�Aــح أنه (.0r االســ�عانة بها في تق�ی

�+9ي الق$لي، أو ع�3ما  Mال;�ابي، س�اء في أث3اء االخ�$ار ال� �م)��: أداء ال.�عل.+0 في ال�ع$+
  جي /ع� تT$+قه.ی�اد ال�#قG م0 فاعل+ة ال$�نامج العال

�+9+ة لعالج صع��ات ال;�ا/ة  االخI$ارات:  -دMوس�ف (ع�.� ال$#" ال#الي على االخ�$ارات ال�
   ل�: ال�الم+%.

  الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت الكتابة  -

ــات ال�ى ت3ـاوـل@ عالج صــــــــــــــع��ـات ال;�ـا/ـة ـل�: ال�المـ+%   لقـ� أج�=ـ@ العـ�یـ� م0 اـل�ارســــــــــــ
ت�صـــــــل@ إلى فعال+ة ال.3هج  ال�ى    )٢٠٠١(وح�	 ال�ــــ�	 حاف�،  دراســـــــة ال.عاق�ن ف;�ً=ا، م3ها : 

القـائ� على ( أســــــــــــــل�ب ت#ل+ـل ل.ه.ـة ، ال�عل� /ـال3.�ذج ، األلعـاب اللغ�=ـة ، وال�عل� الف�د:) فى  
ت�صـــــــــــــــل@ إلى وال�ى   )٢٠٠٣(أمل ع!ـ�ة �از�	 ،  رات اللغ�=ة ال.��لـفة . ودراســــــــــــــة ت3.ـ+ة ال.ـها

�=$ـ+ة  Zعـة ال��.Z.اءة وال;ـ�اـ/ة ـل�: تالمـ+% ال�و	��اجعـة  ـفاعلـ+ة ال�عل� اإلتـقانى فى ت3.ـ+ة مـهارات الق
ال$راســـــات ال'ـــــا�قة ن%$ أن ج��عها أوصـــــ! � ـــــ�ورة عالج صـــــع�	ات ال��ا�ة ال�ى �عانى م�ها ال�الم��  

  م$اخل فعالة وح$ی9ة، لعل م0 أه�ها م$خل ال�عل. لإلتقان.  ا القابل�0 لل�عل. �اس�-$ام  ن ف��*ً � عاقال�



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٢٥٢  

  المحور الثانى : مدخل التعلم ل�تقان:

  مفهوم التعلم ل�تقان: –أ 

ـ/أـنه: "]�=قـة ـت�ر=y ت�$3ى ال�عل� ال�عـاوني وال�عل�   )٢٠١:    ٢٠٠٩ف! ي ال(#)ر&،  (ُ(ع�ـفه      
الف�د` معــًا، فهي ت�$3ى ال�عل� ال�عــاوني في /عo أجqاء ال.�قف ال�عل+.ي م7ــل: ت�ز=ع الTالب 
على شـrل مZ.�عة صـغ+�ة م0 أجل إك.ال ال.هام ال�عل+.+ة /Mـrل تعاوني، وت�$3ى ال�عل� الف�د` 

ي م7ل االخ�$ارات ال�;�=3+ة ال�ي تق�م للTالب وضـــــــــ�ورة  في األجqاء األخ�: م0 ال.�قف ال�عل+.
  وص�ل الTالV إلى درجة اإلتقان لالن�قال إلى ال.ه.ة ال�عل+.+ة الالحقة".

  

تع�ف الـ$احـ7ة إج�ائـ+ًا م�خل ال�عل� لإلتـقان /أنه: م�خل ت�ر=)ــــــــــــــي (ق�م على مZ.�عة م0  و      
�ا/ة ال�ي (عاني م3ها تالم+% ال9ــــف اإلج�اءات ال��ر=)ــــ+ة ال�ي ت)ــــ���م في عالج صــــع��ات ال;

ال7ال" /.�حلة اإلع�اد ال.ه3ي القابل+0 لل�عل� م0 خالل مادة تعل+.+ة مق)ـــــــ.ة تق)ـــــــ+.ًا ه�م+ًا إلى 
وحـ�ات، تعTى Nـل وحـ�ة في عـ�د م0 ال#9ــــــــــــــL، وفي نهـا(ـة Nـل وحـ�ة (عTي اخ�$ـار لق+ـاس  

ا وصـل ال�الم+% إلى م)ـ��:  )، فإذ ٪٨٠م�: وصـ�ل ال�الم+% إلى م)ـ��: اإلتقان ال.#�د ب3)ـ$ة (
اإلتقان یqودون /األنMــTة اإلث�ائ+ة، وال�الم+% ال%ی0 ل� (9ــل�ا إلى م)ــ��: اإلتقان، فإنه� یqودون  

  ب�ق@ وت�ر=y إضاف++0 لل�ص�ل به� إلى درجة اإلتقان.
 مبادئ التعلم ل�تقان:  -ب

(إس+اع�ل م +�  (ق�م م�خل ال�عل� لإلتقان على مZ.�عة م0 ال.$اد� األساس+ة، هي :    
  ) ٢٨٨:  ٢٠٠٠ال�ردی�.، 

  أن Nل األف�اد ال.�عل.+0 قابل�ن لل�عل�. -١
ال)ـــعي لإلفادة م.ا ب+0 ال.�عل.+0 م0 ف�وق ف�د(ة، ل#7ه� على ال�صـــ�ل /.)ـــ��: اك�)ـــابه�    -٢

  وتعل.ه� إلى أفAل درجة م.3rة.
  تعل+.+ة ج�ی�ة.ی�� ت#�ی� م)��: الف�د ال�عل+.ي ق$ل ال$�ء في تعل+� مهام  -٣
ت�3=ع أســال+V و]�ق وم�اخل ال�عل� لإلتقان ل;ي ت�3اســV مع م+�ل وق�رات واســ�ع�ادات Nل   -٤

  تل.+% على ح�ة.
  إعTاء ال�ق@ ال;افي ل;ل تل.+% و�.ا ی��افG مع س�ع�ه ال�عل+.+ة. -٥
=�  تعq=q ق�رات ال�ل.+% ال%` وصــــــــــل إلى درجة اإلتقان مع ت�3=ع األنMــــــــــTة وأســــــــــال+V ال�ق�   -٦

  لل�ل.+% ال%` ل� (9ل ل�رجة اإلتقان، وذلK لالرتقاء /.)��: أدائه.
  ال ی�3قل تل.+% م0 دراسة وح�ة إلى دراسة وح�ة ج�ی�ة إال /ع� إتقان ال�ح�ة ال)ا/قة. -٧
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  تعل� دون ت9#+ح األخTاء وه� ال)$V ال�ئ+y ل9ع��ات ال�عل� ل�: ال.�عل.+0. -٨
ء ال�ل.+% وت#9ــ+له في Nل وح�ة دراســ+ة. ث� اخ�$ارات  وضــع اخ�$ارات تMــ�+9ــ+ة ل�ق�=� أدا  -٩

  نهائ+ة في نها(ة ال.ق�ر ل�#�ی� درجة اإلتقان.
  مراحل تنفيذ مدخل التعلم ل�تقان:  -ج 
  ) ت(ف�2 ال27̂و الالزمة للIعل� لإلتقان: ١(

ال��z+T الســـ���ام م�خل ال�عل� لإلتقان ق$ل ح�وث ال��ر=y الفعلي  ال.�حلة وتع3ي ه%ه   
  داخل الف9ل، و=�� ذلK م0 خالل خ�Tت+0، ه.ا: 

  ت�	ی	 اإلتقان:  -أ
  و=�� ت#�ی� اإلتقان م0 خالل ات$اع اإلج�اءات ال�ال+ة:   

  اس��الص األه�اف ال�عل+.+ة لل.#��: ال�راسي ال.ق��ح ت�ر=)ه ح�ى اإلتقان. -
إع�اد ج�ول م�اصــــــــــفات ال.#��:، وذلK ب�ضــــــــــع ال.�ضــــــــــ�عات ال�ئ+)ــــــــــة وال.عل�مات ال�ي    -

ی�Aــــ.3ها ال.#��: م�ت$ة م0 أعلى إلى أســــفل ه�مً+ا، و=�ضــــع أمام Nل معل�مة أو م�ضــــ�ع 
  رئ+y الع.ل+ات العقل+ة ال�ي س�ف (ق�م بها الTالV ع�3 تعل.ه ه%ه ال.عل�مات.

  �م ت;�ار معل�مة.م�اجعة ج�ول ال.�اصفات لل�أك� م0 ع -
ب3اء االخ�$ار ال3هائي /#+" (�rن ه%ا االخ�$ار شـــــــــامًال Nل األه�اف ال�ي ت�Aـــــــــ.3ها ج�اول   -

  ال.�اصفات، والع.ل+ات العقل+ة ال.�ت$Tة بها.
ــ�ل إلى   - ــ��: األداء له%ا االخ�$ار ال3هائي، وال%` (.0r ات�اذه دل+ًال على ال�صـــــــ ــع م)ـــــــ وضـــــــ

�ح.اإلتقان ل�عل� ه%ا ال.#��: ال.ق�  
  

  اإلع	اد للI	ر�_ حIى اإلتقان: -ب
ــه ح�ى اإلتـقان م0 خالل اتـ$اع اإلج�اءات      ی�� اإلعـ�اد لـ��ر=y ال$�ـنامج ال.ق��ح ـت�ر=)ــــــــــــ
  اآلت+ة: 

ــ+� Nل وح�ة ف�ع+ة إلى   - ــلة م0 ال�ح�ات الف�ع+ة، ث� تق)ــــ ــل)ــــ تqZئة ال.#��: ال�راســــــي إلى ســــ
  ت�ر=)+ة. وح�ات أصغ� ت�رس Nل م3ها في ح9ة واح�ة وت).ى وح�ة

-  z+T�  م0 خالل: دراس+ة ال��ر=y ال�ي س�قع ل��ر=N yل وح�ة اس��ات+Z+ات ت
  y=الب ل��رTال�ي س��$ع في ال$�ا(ة داخل الف9ل ال�راسي ل;ل ال y=قة ال��ر=�* إع�اد ]

  ال.#��:.
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�+9+ة ل;ل وح�ة ف�ع+ة.Mإع�اد االخ�$ارات ال� *  
�ق العالج+ة أو  Tالب ال%ی0 ی�اجه�ن  * إع�اد الTال�9ـــ.+.ات، وتق�(� ال.)ـــاع�ة له�الء ال

ال9ــــــــــــع��ات في أث3اء تعل.ه� ل$عo األه�اف على شــــــــــــrل معل�مات تق�م /9ــــــــــــ�رة  
  م��لفة.

�ق العالج+ة أو ال�9.+.ات للTالب.Tقة تق�(� ه%ه ال=�  * ت#�ی� ]
  ) الd�$!I الفعلي لع�ل�ات الI	ر�_، و��I ذلb �ات$اع الX!(ات اآلت�ة: ٢(
  ت�ج+ه الTالب وJع�اده� إلى N+ف+ة ال�عل� ح�ى اإلتقان /اس���ام ال$�نامج. -
  ت�ر=N yل وح�ة ف�ع+ة ح�ى اإلتقان م0 اس���ام ما س$G إع�اده. -
تG+$T االخ�$ـــار ال3هـــائي الـــ%` (غTي Nـــل ال.#��: ال.ق��ح على الTالب /عـــ� االن�هـــاء م0    -

إلى م)ــــــــــــــ��: اإلتقـان، وه�الء اـل%ی0 ل�   تـ�ر=N yـل ال.#��:؛ ل�#ـ�یـ� ه�الء اـل%ی0 وصــــــــــــــل�ا
  (9ل�ا.

  ب+ان م�: فاعل+ة ال$�نامج ال.)���م القائ� على اس��ات+Z+ات ال�عل� لإلتقان. -
  

  دور المعلم وفقًا لمدخل التعلم ل�تقان:   -د

ی�.7ــل دور ال.عل� فى أث3ــاء ت3ف+ــ% ال$�نــامج ال.ق��ح القــائ� على مــ�خــل ال�عل� لإلتقــان فى    
  :  )٨٩-٨٨:  ١٩٩٦(م +� ح	1 ال+�سى، اآلتى : 

  ت#�ی� ال.هارات ال.�اد تعل.ها ووضعها في ص�رة ت)ل)ل ه�مي في وح�ات صغ+�ة م��ا/عة. -
ال.�عل.+0 ت#ق+قها، على ضــ�ء مع�ف�ه /.)ــ��=اته� وخ$�اته�  ت#�ی� درجة اإلتقان ال.Tل�ب م0    -

  ال)ا/قة.
  ت�ج.ة ال.ه.ة ال�عل+.+ة إلى أه�اف إج�ائ+ة (.0r ق+اسها، وال�أك� م0 ت#ق+قها. -

  -إع�اد ال.ادة م�ض�ع ال�عل� وتp3+.ها في ص�رة وح�ات صغ+�ة م��ا/عة.
ــاع�ة على ال�عل� (/Tاقات   - ــفاف+ات   -إع�اد ال.�اد ال.)ـــ أجهqة ف+�ی�...) وال�ي ت�3اســـــV مع   -شـــ

  ال.هارات ال.�اد تعل.ها.
ــهلة، ح�ى ن$ع� ع3ه� اإلح)ــــــاس /الفMــــــل مع ال.)ــــــاع�ة   - �=قة /)ــــــ+Tة وســــT/ إع�اد ال��ر=$ات

  ال.)�.�ة م0 جانV ال.عل�.
�+9+ة الالزمة، وN%ا االخ�$ار ال3هائي ال.�ت$z /األه�اف.Mعة االخ�$ارات ال��.Zإع�اد م-  
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-   L+�األخTاء وال9ــــــع��ات ال�ي (عاني م3ها ال�الم+%، واح�فاiه /ال)ــــــZل ال�اص ل;ل  تMــــــ
  تل.+% ل.ع�فة م�: تق�مه.

  ت�ج+ه ال�الم+% وم)اع�ته� وق�.ا ی�اجه�ن أ(ة صع��ات. -
  

  )٨٥:  ٢٠٠٥م��	 ی(سف،  (ن2).  دور المتعلم وفقC لمدخل التعلم ل�تقان : -هـ
  ال.�اد ال�عل+.+ة ال�سائل ال�عل+.+ة واألنTMة ال.)���مة.(Mارك ال.�عل� في اخ�+ار  -
�ق العالج+ة ال.3اس$ة ت#@ إش�اف ال.عل�. -Tارك ال.�عل� في اخ�+ار الM)  
  ی3اق� ال.�عل� و=)أل ال.عل� ع�3 ال3قاl الغامAة ال�ي تقابله. -
  (9#ح االخ�$ارات ال�;�=3+ة ق$ل االن�قال إلى ال�ق�=� ال3هائي. -
  العالقة بين التعلم ل�تقان والكتابة:   -و

ال.عـاق�ن عقل+ـًا (القـابل�ن لل�عل�) ـل�یه� صــــــــــــــع��ـات في ال;�ـا/ـة، ول;0 م0 خالل الع3ـاـ(ة    
  به�، (.0r لل.عل� عالج ه%ه ال9ع��ات وم)اع�ته� على ال�;+ف مع ال.�Z.ع. 

(Tali Heiman, Malha Margalit, 1993, 156)  
وم0 ال.�اخل ال3اج#ة في تعل+� ال.عاق+0 عقل+ًا ال;�ا/ة وعالج ال9ــــــع��ات ال�ي ت�اجهه�    

بها، ت$)ـ+z ال.هام ال.عق�ة، م.ا ()ـاع� على إتقان م�rناتها، ح+" ت��9ـ� ال.ه.ة إلى ال.)ـ��:  
  �       الــ%` ی�.0r الف�د م0 االســــــــــــــ�Zــا/ــة لــه، وم0 ث� ی�3قــل خ�Tة /عــ� خ�Tة إلى ال)ــــــــــــــل�ك األك7

  )٩٢-٩٠:  ٢٠٠١(ز�56 م +)د شق��،  +�ًا.تعق
كـ.ا (ZـV أن ت�ت$z ب�امج تعل+� ال;ـ�اـ/ة وعالج صــــــــــــــع�ـ�اتـها ـ/ال#ـاجـات وال�غـ$ات الف�د(ة    

للTفــل ال.عــاق عقل+ــًا، ح+ــ" ت�الءم مع م�اقف ح+ــاتــه ال+�م+ــة، ومع أف�اد أســــــــــــــ�تــه وم�Z.عــه،  
مZـًا نـاج#ـًا ومف+ـ�ًا في تعل+.ـه.  فـال$�نـامج الـ%` ی�اعي حـاجـات ورغ$ـات ال.عـاق الف�د(ـة (�rن ب�نـا

  ) ٩٢:  ١٩٩٠(ع#� الع;�: ش اته م�سى، 
   Gاد تعل.ها وف�ل%ا فال�عل� لإلتقان م0 ال.�اخل ال�ي ت)ـــــ.ح لل�ل.+% /أن ی�ق0 ال.هارات ال.

ت)ـل)ـل م�p3، ح+" ی�� ت#ل+ل ال.هارات إلى مهارات ف�ع+ة، ل�#�ی� ت)ـل)ـل ال�عل+� /Mـrل ه�مي،  
ــع��ات ال�ي ت�اجهه�    وذلK م0 خالل ت#ل+ل ــ+Tة، وعالج ال9ــــــــ مهارات ال;�ا/ة إلى مهارات /)ــــــــ

 (Theodore, L. H  & Richard, E. H, 1995 : 252) ف+ها.
  الدراسات والبحوث التي تناولت التعلم ل�تقان: -

�ًا    pالع�ی� م0 ال�راســـــــــــــات، م3ها : ن @=�(جارســــــــ��ا دراســـــــــــــة  أله.+ة ال�عل� لإلتقان فق� أج
Duran, Garcia, 1991(   ًتق�م Gا/ة مقال  اوت�صـــــــــل@ إلي أن ال�عل� اإلتقاني حق�N في
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  ) :١٩٩٦( م��	 ح�ــ3 ال�2ســى ،ودراســـة    م�.اســـK م0 ح+" األف;ار ال�ئ+)ـــة والف�ع+ة.
ــع��ات ال�ى واجه@  و  ــل@ إلى فعال+ة ال$�نامج القائ� على اإلتقان فى ال��لL م0 ال9ـــ ت�صـــ

ت�صـــــــــل@ إلي فعال+ة و )  ٢٠٠٠(حازم م��(د راشــــــ	،  ســـــــــة  ال�الم+% فى الق�اءة وال;�ا/ة ودرا
ال$�نـامج القـائ� علي ال.ـ�اخـل ال7الثـة في ت3.+ـة /عo مهـارات ال�ع$+� ال;�ـابي ال�i+في لـ�`  

  ال�الم+% ع+3ة ال�راسة.
وق� أك�ت ه%ه ال�راســــــات ارتفاع م)ــــــ�̀� ال�#9ــــــ+ل وت#)ــــــ+0 مهارات �Nا/ة ال.قال في  

  +G درجة عال+ة م0 اإلتقان ع�3 ال�الم+%.ال.�احل ال�راس+ة ال.��لفة، وت#ق
  الدراسة الميدانية : 

ــف الـثاـلث بمرحـلة ا)ـعداد   ــعوـبات الكـتاـبة ـلدى تالمـيذ الصـــ أوالً : تـحدـيد ـقائـمة بصـــ
  المهنى القابلين للتعلم بمدارس التربية الفكرية: 

ت#�ی� صـع��ات ال;�ا/ة ل�: تالم+% ال9ـف ال7ال" /.�حلة    ت)ـ�ه�ف ه%ه القائ.ةه	ف القائ�ة:  -
  اإلع�اد ال.ه3ى /.�ارس ال���+ة الف;�=ة. 

ــع��ات ال;�ا/ة على Nل م0 :   اع�.�ت ال$اح7ةم/ـــــــــادر اشـــــــــIقاق القائ�ة:  - فى ت#�ی� صـــــــــــ
ــع��ات ال�ى  ــا/قة الع��+ة واألج3$+ة ال�ى ت3اول@ مهارات ال;�ا/ة وال9ــ ــات وال$#�ث ال)ــ ال�راســ

ت#�هــا لــ�: ال�الم+ــ% ال.عــاق+0 ف;�=ــًا القــابل+0 لل�عل� /.ــ�ارس ال���+ــة الف;�=ــة.األدب+ــات    ت3ــ�رج
ال.�ت$Tة /ال;�ا/ة (ال.فه�م، ال�9ـائL ، ال.هارات ، ال9ـع��ات ، وأه�اف تعل+.ها). ]$+عة  

  ال�الم+% ال.عاق+0 ف;�=ًا القابل+0 لل�عل� /.�ارس ال���+ة الف;�=ة.
�اء وال.��99+0 لل�أك� م0 ص�ق القائ.ة ت� ع�ضها ع:    ض$1 القائ�ة  -$�،  لى مZ.�عة م0 ال

وذلK لالسـ��شـاد /آرائه� فى ال��صـل إلى القائ.ة ال3هائ+ة ل.هارات ال;�ا/ة وال9ـع��ات ال�ى ت�3رج  
و�%لK بلغ ع�د صــــــع��ات ال;�ا/ة فى القائ.ة ال3هائ+ة ث.انى صــــــع��ات  ع+3ة ال$#"، ت#�ها ل�: 

 م)��=+0 رئ+)++0. ف�ع+ة م�زعة على 
ثانيC : بناء اختبار صـعوبات الكتابة لدى تالميذ الصـف الثالث بمرحلة ا)عداد المهنى 

  القابلين للتعلم بمدارس التربية الفكرية :

�+L صع��ات ال;�ا/ة ل�: تالم+% ال9ف ال7ال" اس�ه�ف االخ�$ار  ت�	ی	 ه	ف الخI$ار:    -Mت
ل� /.ـ�ارس ال���+ـة الف;�=ـة، ل+�)ــــــــــــــ3ى ب3ـاء ب�نـامج قـائ� على  /.�حلـة اإلعـ�اد ال.ه3ى القـابل+0 لل�ع

  م�خل ال�عل� لإلتقان لعالجها.
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  ض$1 االخI$ار:  -
لAــــــــــــــ$z اخ�ـ$ار صــــــــــــــع�ـ�ات ال;ـ�اـ/ة ـقامـ@ الـ$احـ7ة /ع�ض االخ�ـ$ار على مZ.�عـة م0    

،  الع��+ة 3اهج و]�ائG ت�ر=y اللغة ) م#r.ا، م0 ال.��9ـ+0 فى ال.٣٨ال.#r.+0 ، بلغ ع�ده� (
ــة ، وعل� ال3فy ال����: ، وخ$�اء ال.+�ان م0 م�جهى ومعل.ي   ــ+ة وال���+ة ال�اصــ ــ#ة ال3ف)ــ وال9ــ

 اللغة الع��+ة وق� اس�Zاب@ ال$اح7ة له%ه ال�ع�یالت ل.ا ف+ها م0 ال�قة واإلث�اء لل$#".
  ح�اب معامل ث$ات االخI$ار: -

ة ولالخ�$ار rNل) /اســـــــ���ام  ت� ح)ـــــــاب ث$ات اخ�$ار صـــــــع��ات ال;�ا/ة ( لل$�3د الف�ع+  
  -Alpha األسل�ب اإلح<ائي األول: ح'اب معامل ألفا لـ �BونAاخ  -أسل�	�0 إح<ائ��0، ه�ا:

ــائي الhاني - ــل(ب اإلح/ـ : ح)ــــاب معامالت االرت$اl ب+0 درجات ال$�3د الف�ع+ة وال�رجات  األسـ
ــائ+ًا، م. ــاق ال;ل+ة لالخ�$ار، ف�ج� أن ج.+ع معامالت االرت$اl دالة إح9ــــــــــ ا ی�ل على االت)ــــــــــ

الـ�اخلي وث$ـات ج.+ع ال$�3د الف�ع+ـة الخ�$ـار صــــــــــــــع��ـات ال;�ـا/ـة، والZـ�ول ال�ـالي ی�ضــــــــــــــح  
  معامالت ث$ات ال$�3د الف�ع+ة الخ�$ار صع��ات ال;�ا/ة /األسل��+0 اإلح9ائ++0 ال)ا/ق+0

)، وه� معامل ث$ات م�تفع (0v.T على ث$ات  ٠.٩٥٢أن معامل ال7$ات ال;لي ()ــــــــــا̀و ( - 
  ع+3ة ال$#". $ار ل�T$+قه على االخ�

  ت� ح)اب ص�ق اخ�$ار صع��ات ال;�ا/ة م0 خالل اآلتى: ص	ق االخI$ار:-
ح+" ع�ض اخ�$ار صع��ات ال;�ا/ة على مZ.�عة م0 ال.#r.+0،   ح�اب ال/	ق ال"اه62:  -

ــع��ات ال;�ا/ة، N.ا ت�  ٣٨بلغ ع�ده� ( ــ$ة االخ�$ار ل�Mـــــــ�+L صـــــ ) م#r.ًا، ل�ع�ف م�: م3اســـــ
  ت�ض+ح ذلK سا/قًا. 

لق+اس صـ�ق اخ�$ار صـع��ات ال;�ا/ة، /اإلضـافة ل9ـ�ق ال.#r.+0 ،  ح�ـاب ال/ـ	ق الGاتي:  -
ــ�ائV ، فال�رجات فه� (ع$� ع.ا (#��=ه االخ ــها خال+ة م0 األخTاء والMـ �$ار م0 الق�رة ال�ى (ق+)ـ

ال#ق+ق+ة ت9ــــــــــــ$ح هى ال.#K ال%: ی3)ــــــــــــV إل+ه صــــــــــــ�ق االخ�$ار ، ح+" (ع�.� على ال�رجات 
�=$+ة /ع� ال��لL م0 أخTاء الق+اسZال� 

) ث.ان+ة  ٨و�%لK ت� ال��صــــل إلى صــــ�رة نهائ+ة الخ�$ار صــــع��ات ال;�ا/ة، وت;�ن م0 (
  ة، وم0 ث� أص$ح صال#ًا لل�G+$T.أسvل
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  إع	اد ن�(ذج ت/��ح اخI$ار صع(Qات الILا�ة :-٣
  قام@ ال$اح7ة /إع�اد ن.�ذج ال�9#+ح في ض�ء ال��Tات اآلت+ة: -
ل�Mــــ�+L   ع+3ة ال$#" اســــ�ه�ف ه%ا ال3.�ذج ت#ل+ل أداءات   ت�	ی	 ه	ف ن�(ذج الI/ـــ��ح: -

 صع��ات ال;�ا/ة ت#ل+ًال م��رجًا وفG مق+اس ثالثى األ/عاد 
قائ.ة صــع��ات ال;�ا/ة ل�: تالم+% ال9ــف ال7ال" ت�	ی	 م/ـادر اشـIقاق ن�(ذج الI/ـ��ح:   -

�حلة اإلع�اد ال.ه3ى /.�ارس ال���+ة الف;�=ة ال�ي ت� ال��صــــــــل إل+ها. ال�راســــــــات وال$#�ث  ./
�ت$Tة /ال;�ا/ة وصــــع��ات تعل.ها ل�: ه�الء ال�الم+%. األدب+ات  ال)ــــا/قة الع��+ة واألج3$+ة ال.

 ال.�ت$Tة /ق+اس مهارات ال;�ا/ة وصع��ات تعل.ها. ]�ائG تق�ی� مهارات ال;�ا/ة وق+اسها. 
ــ#+ح على ال.#r.+0 ، ال%ی0 ع�ض عل+ه�  ضـــ$1 ن�(ذج الI/ـــ��ح:  - ت� ع�ض ن.�ذج ال�9ـــ

وـق� اســــــــــــــ�Zـاـب@ الـ$احـ7ة إلى مع�p ـقائـ.ة صــــــــــــــع�ـ�ات ال;ـ�اـ/ة، واخ�ـ$ار صــــــــــــــع�ـ�ات ال;ـ�اـ/ة  
  ال�ع�یالت ال�اردة م0 ال)ادة ال.#r.+0 ، وت� وضع القائ.ة فى ص�رتها ال3هائ+ة. 

  الIال�ة :  Y�Im األن7!ة اللغ(�ة للIل��G ، و�kI�3 الع�اص2إع	اد  -٤
-:Y�ILف ال	ة   هTــــMام أن��عالج صــــع��ات ال;�ا/ة ل�: ع+3ة ال$#" وال�.0r م0 مهاراتها /اســــ�

 وت�ر=$ات عالج+ة فى ض�ء إج�اءات م�خل ال�عل� لإلتقان. 

-: Yـ�ILم0 ت)ـــــــــــــــعة دروس، م�زعـة على ثالث وحـ�ات دراســـــــــــــــ+ة،  م<(ـنات ال V+ی�;�ن هـ%ا ال;�ـ
  .ال$#" فى Nل درس م3ها على مهارات ال;�ا/ة م�ض�ع ال.عاق ف;�ً=ا .+% لی��رب ال�

�نامج القائ� على م�خل ال�عل� لالتقان فى عالج صع��ات  -٥�  الILا�ة :ب%اء دل"ل ال!عل� ل��ر�� ال
اســـــــ�ه�ف ه%ا ال�ل+ل تق�(� مZ.�عة م0 اإلج�اءات ال��ر=)ـــــــ+ة ، ل+)ـــــــ�ع+0 بها  ه	ف ال	ل�ل :  -

�نـامج القـائ� على ال�عل� لإلتقـان لعالج صــــــــــــــع��ـات الق�اءة  معل.� اللغـة الع��+ـة ع3ـ� ال�ـ�ر=y /ـال$
  وال;�ا/ة ل�: تالم+% ال9ف ال7ال" اإلع�اد: ال.ه3ى /.�ارس ال���+ة الف;�=ة. 

اإل]ار العام لل�ل+ل ، وتAـــــــ.0 اآلتى: مق�مة. فل)ـــــــفة ال�ل+ل. أه�اف ال�ل+ل.  م<(نات ال	ل�ل:  -
 +ل. إج�اءات ت3ف+% ال�ل+ل. ت�ص+ف م#��: روس ال�ل

قام@ ال$اح7ة فى ه%ا ال�ل+ل ب�3ف+% Nل درس م0 دروس ال$�نامج وفG اإلnار ال�Iف�VG لل	ل�ل:   -
األدوار ال.#ـ�دة لل.عل� فى مـ�خـل ال�عل� لإلتقـان ، وقـ� روعى ع3ـ� إعـ�اد اإل]ـار ال�3ف+ـ%: للـ�ل+ـل 

  على ما (أتى: 
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ال$�نامج    –ال;�ا/ة  صــــــــــــع��ات   –م�غ+�: ال$#"  تق�(� معل�مات أك7� ت�ســــــــــــعًا لل.عل� ح�ل  - 
القائ� على م�خل ال�عل� لإلتقان) انTالقًا م0 م$�أ أن ما وضـع لل�ل.+% ال (�rن /الAـ�ورة ق� 

 وضع لل.عل�. 

 تق�(� معل�مات إث�ائ+ة لل.عل� فى مع�p دروس ال$�نامج.  - 

إعادة صـــــ+اغة Nل درس م0 دروس ال�ل+ل، ح+" ت� معالZة Nل درس /اســـــ���ام م�احل   -
 ج القائ� على ال�عل� لإلتقان ت3ف+% ال$�نام

  : ال$�>اخ�Iار ع��ة  -
) تل.+%ًا وتل.+%ة م0 تالم+% ال9ــــف ال7ال" /.�حلة اإلع�اد  ٢٠م0(:  ال$�>تL(نo ع��ة    

ــ� ذNاؤه� ب+0 ( ــة ال���+ة الف;�=ة /�Tخ ، وان#9ــــــ ) ب3اء على أداء ه�الء  ٧٥-٦٠ال.ه3ى /.�رســــــ
ال9ــــــ�رة ال�ا/عة ) ال�ي تT$قه إدارة ال.�رســــــة على ال�الم+%  ال�الم+% على اخ�$ار (اســــــ�3اف�رد ب+3ه  

وت9ــــــ3فه� ب3اء على ن�ائZه ، N.ا اســــــ�عان@ ال$اح7ة /أك7� معل.ي ال.�رســــــة خ$�ة  فى اســــــ�$عاد  
�ا/ات الGT3 وال;الم .Tال�الم+% ال%ی0 (عان�ن م0 اض  

ــ��� ال�2pI$ى:  - �=$ى ذ: ال.ت�	ی	 الI/ــــZعة ال�اح�ه اع�.�ت ال$اح7ة على ال�9ــــــــــ.+� ال��.Z
   ذات الق+اس الق$لى وال$ع�: له%ه ال.Z.�عة

ت� تG+$T ال$�نامج القائ� على ال�عل� لإلتقان ل�الم+% ال9ــــــــــــــف ال7ال" /.�حلة ت	ر�_ ال$2نامج : 
  ) Gی�م ( األح� ) ال.�اف K١٠/    ٨اإلع�اد ال.ه3ى فى ب�ا(ة الف9ــل ال�راســى األول، وت� ذل    /

  غ�ق ثالثة شه�رم)، أ: أن ال�G+$T اس�٢٠١٥
  الd�$!I ال$ع	V ألدوات ال	راسة: -٥

/ع� االن�هاء م0 ت3ف+% ال$�نامج ال.ق�م في ال�راســـة ال#ال+ة قام@ ال$اح7ة /ال�G+$T ال$ع�:  
 ) Gعة ال�راسة ال.�اف�.Z٢٣/١٢/٢٠١٥ألدوات ال�راسة ال#ال+ة على م.(  

 نتائج البحث :

القائ� على ال�عل� لإلتقان فى عالج صــــــــــــــع��ات ال;�ا/ة (كrل)  ) ال�#قG م0 فاعل+ة ال$�نامج  ١( 
ــ��: ف�عي على ح�ه، ل�: تالم+% ال9ـــف ال7ال" /.�حلة اإلع�اد ال.ه3ى /.�ارس   وNل م)ـ

   ال���+ة الف;�=ة، م0 خالل ال.قارنة ب+0 أداء مZ.�عة ال�راسة ق$ل+ًا و�ع�(ًا :
%: یL3 على أنه "ت�ج� ف�وق ولل�أك� م0 ذلK، فق� صــــــــــ+غ الف�ض ال�ئ+)ــــــــــى ال7انى ال  

) ب+0 م��ســــTى درجات تالم+% ال9ــــف ال7ال" /.�حلة  ٠.٠٥ذات داللة إح9ــــائ+ة ع�3 م)ــــ��: (
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اإلع�اد ال.ه3ى /.�ارس ال���+ة الف;�=ة، فى اخ�$ار ال;�ا/ة rNل وفي Nل م)ــــــ��: على ح�ه ق$ل+ًا  
  و�ع�(ًا ل9الح ال�G+$T ال$ع�:". 

ــ#ة ه%ا الف�ض قام@    ــائ+ة  ولل�#قG م0 صـــــــــ ــ���ام حqمة ال$�امج اإلح9ـــــــــ ال$اح7ة /اســـــــــ
(SPSS 18) ،`عـة ال�احـ�ه ذات الق+ـاس الق$لى وال$عـ��.Z.اخ�$ـار (ت) لل G+$T/ @ح+ـ" قـامـ ،

  ك.ا ت� ح)اب م��ع إی�ا، لق+اس ح�Z تأث+� ال$�نامج م0 خالل ال.عادلة اآلت+ة : 
  

    =  2µ 
  

ج	ول  وق� أسف�ت ن�ائج تG+$T االخ�$ار، وم��ع إی�ا، ع0 ال$+انات ال.�ض#ة /ال�Zول اآلتى :  
)١٥ (  

 V	س!ى درجات األداءی3 الق$لى وال$ع)Iللف2ق ب�3 م Vع�ار�ار (ت) واالن�2اف ال$Iائج اخIهن	على ح V)Iل م�m ا�ة (ك<ل) وفيILار ال$Iالخ  
  

  
  
  
  

�‚ÃÖ]< <�Çj¹]< <ÐéfŞjÖ]< <¼‰çj¹]< <<Í]†©÷]ï…^éÃ¹]< <<íq…�íè†£]< <<íÛéÎDlE< <Sig< <<íÛéÏÖ]íéÖ^Ûju÷]< <
<Üru�m`jÖ]< <<ïçjŠÚ�m`jÖ]< <

١٤  
  

اخــــــ�ــــــ�ــــــار  
ــع�
ــات  صـــــــ
  ال��ا�ة ��ل

-   ١٣  ١  ٦.٣٥  الق�لى
٣٤.٧٣  

ق��   ٠.٩٨  ٠.٠٠١
  ٠.٩٤  ١٩.٨٥  ال�ع��   ج�اً 

ــ�ـــ��   ١٤ م�ـــــــــ
ــ�ـــــا�ـــــة   ــ�ــ الــ
ــقــ�لـــــة   ــ ــ� ال

  ك�ل

-   ١٣  ٠.٨٠  ٤.٢٦  الق�لي 
٢٠.٦٢  

ق��   ٠.٩٧  ٠.٠٠١
 ١.١٢  ١٢.٧٨  ال�ع�#   ج�اً 

ــ�ـــ��   ١٤ م�ـــــــــ
الـــ�ـــعـــ�ـــ%ـــ$  
ــي  ــفـ ــ%ـ ــ�'ـ الـ

  ك�ل

-   ١٣  ٠.٦١  ٢.٠٧  الق�لي 
٢٠.١١  

ق��   ٠.٩٦  ٠.٠٠١
  ٠.٧٨  ٧.٩  ال�ع�#   ج�اً 

2T 
2f + Td  
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:dول ال�اب	pح م3 الkIی  
   أن الق+.ة االح�.ال+ةSig  ) :٠.٠٥) وهى أقل م0 م)ــــــــ��: ال.ع�3=ة (٠.٠٠١ت)ــــــــاو  ،(

) ب+0 م��ســTى درجات ٠.٠٥وه%ا (ع3ى أن ه3اك ف�قًا ذا داللة إح9ــائ+ة ع�3 م)ــ��: (
تالم+% ال9ـــف ال7ال" /.�حلة اإلع�اد ال.ه3ى /.�ارس ال���+ة الف;�=ة، فى اخ�$ار ال;�ا/ة  

  ع�:. (كrل) وفي Nل م)��: ف�عي على ح�ه ل9الح ال�G+$T ال$
 ) نامج�) وه� ح�Z تأث+� م�تفع، ح+" أشــار أح� ال.�9ــ�9ــ+0  ٠.٩٨بلغ ح�Z تأث+� ال$

) ـفإن ح�Z الـ�أث+� (�rن  ٠.٢) أـنه إذا بلـغ@ ق+ـ.ة إیـ�ا (١٠١:   ٢٠٠٢(رجـاء أب� عالم،  
) (ع� م�تفعًا، م.ا ی�ل على فاعل+ة  ٠.٨) (ع� م��سـTًا، وJذا بلغ (٠.٥ضـع+فًا، وJذا بلغ (

ال�عل� لإلتقان فى عالج صـع��ات ال;�ا/ة ل�: تالم+% ال9ـف  م�خل على   ال$�نامج القائ�
     ال7ال" /.�حلة اإلع�اد ال.ه3ى /.�ارس ال���+ة الف;�=ة (ع+3ة ال�راسة). 

  ض إلى�وم0 إج.الى ن�ائج الف�ض ی�Aــــــــــح أنه ق� ت#قG، ح+" أشــــــــــارت ن�ائج ه%ا الف
�=$+ة فى ال�T$+ق+0 الق$لى  وج�د ف�ق دال إح9ـــائ+ًا ب+0 م��ســـTى درجات ال.Z.�عة Zال�

وال$عـ�: على اخ�$ـار ال;�ـا/ـة rNـل ل9ـــــــــــــــالح ال�G+$T ال$عـ�:، وأن ال$�نـامج القـائ� على  
ال�عل� لإلتـقان ـله ـتأث+� ق�: جـ�ًا وفعـال فى عالج صــــــــــــــع�ـ�ات ال;ـ�اـ/ة rNـل، ـل�: ـم�خـل  

 ال�الم+% ع+3ة ال�راسة فى ال�G+$T ال$ع�: مقارنة /ال�G+$T الق$لى. 

ــع��ات ال;�ا/ة ل�: م.ا تق�    م ی�$+0 فاعل+ة ال$�امج القائ� على ال�عل� لإلتقان فى عالج صـ
 تالم+% ال9ف ال7ال" /.�حلة اإلع�اد ال.ه3ى /.�ارس ال���+ة الف;�=ة. 

  و��<3 أن تع�V هGه ال�p�Iة لل�$2رات اآلت�ة: 
ا/ة، وعالج  ال$�نامج القائ� على ال�عل� لإلتقان أســــــــــــه� ب�ور فعال فى ت3.+ة مهارات ال;� - ١

ال9ــــــــــــــع��ات ال.�ت$Tـة بـها، م0 خالل ز=ادة ت�q+N ان�ـ$اه ال�المـ+% على مـهارات ال;ـ�ا/ة،  
ــ+Tة، وJتاحة ال�ق@ ال;افى ل;ل تل.+% ل;ى (9ـــــل   وتqZئة ه%ه ال.هارات إلى مهارات /)ـــ

  إلى م)��: اإلتقان. 
/#ـ+"    مـا ـق�مـه ال$�ـنامج ال#ـالى م0 أنMــــــــــــــTـة لغ�ـ=ة حـ+اتـ+ة وواقعـ+ة (عالجـ+ة) م��3عـة، - ٢

تMـــــــــــــ.ل م�اقف اج�.اع+ة ووi+ف+ة أدت إلى ز=ادة تفاعل ال�الم+% ودافع+�ه� لل�.0r م0  
 تلK ال.هارات. 
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ــعف فى تعل� مهارات ال;�ا/ة ل�: أتاحه  ما  - ٣ ــ�+L نقاl الAـــــــــ ال$�نامج ال#الى م0 تMـــــــــ
 ال�الم+%. 

اسـ���ام /عo ال.ع+3ات ال$9ـ�=ة وال)ـ.ع+ة، وال)ـ.ع$9ـ�=ة فى ال��ر=V على ال�روس،  - ٤
�ًا فى ج%ب م+$N ًا�7ل : ال$Tاقات، والل�حات ال�عل+.+ة، وال#اسV اآللى، م.ا Nان له تأث+

 ان�$اه ال�الم+% إلى دروس ال$�نامج. 

 ع�ض ال3.اذج الZ+�ة لل�الم+%، وت;ل+فه� /.#اكاتها وتقل+�ها.  - ٥

+%  اسـ���ام أسـل�ب ال�عل� الف�د: فى تعل+� تلK ال.هارات، م.ا أتاح الف�صـة أمام Nل تل. - ٦
 ألن ی�ق�م /)�ع�ه فى ال;�ا/ة، وأن (عامل N#الة ف�د(ة خاصة. 

ال�ق�=� ال.)�.� ل.)��: أداء ال�الم+% فى مهارات ال;�ا/ة، وJعادة تق�(� األنTMة ال;�اب+ة   - ٧
 م�ة أخ�:، وخاصة ال�ى (pه� ف+ها ال�الم+% م)��: م��ن+ًا. 

%، وت�3ع األنMــــــــــــــTــة ال;�ــاب+ـة  ال$�نــامج ال#ــالى م0 ال.�ــا/عــة الف�د(ــة ل;ــل تل.+ــأتــاحــه  مــا   - ٨
العالج+ـة ال.قـ�مـة لل�الم+ـ%، وتعـ�د االخ�$ـارات ال�ى تع�ض عل+ه�، وNـ%لـK عـ�م االن�قـال  
مN 0ل وح�ه م0 وح�ات ال$�نامج إال /ع� ت#�ی� م)ـ��: اإلتقان ال.Tل�ب، وال�.0r م0  

 ال.هارات ال.)�ه�فة. 

  
  توصيات الدراسة :  -

ــ��ات+Z+ات   - ١ ضــــــــــــ�ورة ت�i+ف معل.ي اللغة الع��+ة /.�ارس ال���+ة الف;�=ة الســــــــــ
مـ�خـل ال�عل� لإلتقـان فى ت3.+ـة ال.هـارات اللغ�=ـة األر�عـة لل�الم+ـ% القـابل+0 لل�عل�  
/.�ارس ال���+ة الف;�=ة فى ج.+ع ال9ـــــــــــف�ف ال�راســـــــــــ+ة، وعالج ال9ـــــــــــع��ات  

  ال.�ت$Tة بها. 
0 على ت�i+ف مـ�خـل ال�عل� لإلتقـان فى ضــــــــــــــ�ورة عقـ� دورات تـ�ر=$+ـة لل.عل.+ - ٢

عالج ال9ع��ات ال�ى ت�اجه تالم+% م�ارس ال���+ة الف;�=ة فى ال.هارات اللغ�=ة 
 ال.��لفة فى ج.+ع ال.)��=ات ال�راس+ة. 

٣ -  �ــائz ال�عل+.+ة ال�ي ت�ف ضــــــــ�ورة ال��3=ع فى اســــــــ���ام ال�ق3+ات ال#�ی7ة وال�ســــــ
ــاد(.+ـــة ال�ى   ــة، وتعل+.ه� ال.هـــارات األكـ ال�عل� لإلتقـــان /.ـــ�ارس ال���+ـــة الف;�=ـ

 ت)اع�ه� فى ت;+فه� مع ال.�Z.ع. 
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أه.+ة أن (�rن ال��ر=V ال.)ــــــــــــ�.� ال.�جه ل�الم+% م�ارس ال���+ة الف;�=ة، ألنه   - ٤
 تقان، والب� أن (�rن على ف��ات م�قار�ة. ی�ل� اإل

ضـــــــــ�ورة أن (�rن ال�ق�=� شـــــــــامًال وم)ـــــــــ�.ً�ا لل.هارات اللغ�=ة ال.�اد إك)ـــــــــابها   - ٥
 لل�الم+% ال.عاق+0 ف;�=ًا ح�ى ی�صل ال�الم+% ل�رجة اإلتقان. 

ــاد معل.ى اللغة الع��+ة لل�.الی% ال.عاق+0 ف;�=ًا القابل+0   - ٦ ضــــ�ورة إع�اد أدلة إلرشــ
�ارس ال���ـ+ة الف;�ـ=ة، على N+فـ+ة ت�i+ف اســــــــــــــ��ات+Zـ+ات ـم�خـل ال�عل�  لل�عل� /ـ.
 لإلتقان. 

ی3$غى م�ا/عة ال�الم+% وتMــــــــــ�+L م)ــــــــــ��اه� ب+0 ال#+0 واآلخ�؛ لل�ق�ف على   - ٧
�+9ها ومع�فة أس$ابها، والع.ل على عالجها. Mال9ع��ات ال�ى ت�اجهه� وت 

   مقترحات الدراسة : -

لإلتقـان فى ت3.+ـة مهـارات اإلن�ـاج اللغ�: (ال�#ـ�ث فـاعل+ـة ب�نـامج قـائ� على ال�عل�   - ١
 وال;�ا/ة) ل�: ال�الم+% ال.عاق+0 ف;�=ًا القابل+0 لل�عل� /.�ارس ال���+ة الف;�=ة. 

ـفاعلـ+ة ب�ـنامج ـقائ� على ال�عل� لإلتـقان فى ت3.ـ+ة مهـارات االســــــــــــــ�.ـاع ـل�: ال�المـ+%   - ٢
=� ة. ال.عاق+0 ف;�=ًا القابل+0 لل�عل� /.�ارس ال���+ة الف;

أث� اســــــ���ام اســــــ��ات+Z+ات ال�عل� لإلتقان فى ت3.+ة مهارات االت9ــــــال اللغ�: ل�:  - ٣
 ال�الم+% ال.عاق+0 ف;�=ًا. 
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  مراجع البحث 

١ - ) �): أث� ب�نـامج تـ�ر=$ي قـائ� على ال�عل� م0  ٢٠٠٠إســــــــــــــ.ـاع+ـل م#.ـ� اـل�ردی̀
  أجل اإلتـقان في ت3.ـ+ة ال;ـفا(ات الـ��ر=)ـــــــــــــــ+ة ل�: الTالب ال.عل.+0، مZـلة Nل+ة

  ) أب�=ل.٢)، الqZء (١٣ال���+ة، جامعة ال.3+ا، ال.Zل� (
ــ��ات+Z+ات ال�عل� فى ٢٠٠٣أمل عT+ة /از=� ( - ٢ ــ���ام /عo اســــــــــ ) : فاعل+ة اســــــــــ

ــالــة   اك�)ـــــــــــــــاب تالم+ــ% مــ�ارس ال���+ــة الف;�=ــة مهــارات الق�اءة وال;�ــا/ــة ، رســـــــــــــ
 ماج)�+�، "غ+� م�M3رة "، Nل+ة ال���+ة ، جامعة ال.�93رة .

):" فعال+ة اســـــ���ام م�اخل ح�ی7ة في ت3.+ة مهارات ٢٠٠٠م#.�د راشـــــ� (حازم   - ٣
ال�ع$+� ال;�ابي ل�: تالم+% ال#قلة ال7ان+ة م0 م�حلة ال�عل+� األســــاســــي"، رســــالة  

.y.ة، جامعة ع+0 ش+�� د��Nراة، "غ+� م�M3رة"، Nل+ة ال�

٤ - ) �ــق+ �ا/ات اللغة وال��اصــــل، ٢٠٠١lز=V3 م#.�د شــTة: دار ٢): اضــــ�، القاه
  ).٣٤٣ال3هAة ال.9�=ة، ص (

):" م�: إتقان تالم+% ال9ـــــــف�ف  ١٩٩٥ســـــــ3+ة م#.� ع$� ال$اســـــــz ع�ض هللا ( - ٥
ــاســــــــــــــي ل.هـــارات الق�اءة   ال7الثـــة األخ+�ة م0 ال#لقـــة األولي م0 ال�عل+� األســــــــــــــ
ال9ـام�ة"، رسـالة ماج)ـ�+�، "غ+� مM3ـ�رة" ، معه� ال�راسـات وال$#�ث ال����=ة،  

 جامعة القاه�ة.

): ال�أه+ل ال.ه3ي لل.��لف+0 عقل+ًا، القاه�ة:  ١٩٩٠اتة م�ســــي (ع$� العp+� شــــ# - ٦
  ).٩٢دار ال3هAة ال.9�=ة، ص(

ــع$ان ع$� ال$ا̀ر ( - ٧ ــ+� حافn، ماه� شــــ ــع� جاب هللا، وح+� ال)ــــ ):  ٢٠٠٩علي ســــ
d�$!Iــة ب�3 ال�"�2ة وال ، القاه�ة:  تعل�� اللغة الع�Q2ة لGو6 االح�Iاجات الXاصـ

� والM3اعة وال$Tاك لل� ��ز=ع.مT$عة إی�

): أث� اســـــ���ام اســـــ��ات+Z+ة ال�عل� ال�عاوني  ٢٠٠٩ف�#ي ]ه مMـــــعل الZ$�̀ر ( - ٨
اإلتقاني على ت#9ـــ+ل ]ل$ة ال9ـــف ال7اني ال.��ســـz ل.ادة ق�اع� اللغة الع��+ة،  

ــل، ال.Zل� ( ــ+ة، جامعة ال.�صــــ ــاســــ )،  ١٦مZلة ال���+ة والعل�، Nل+ة ال���+ة األســــ
  ).٢٠١)، ص (٢الع�د (
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  ٢٦٥  

�=ـــة ١٩٩٨ف�#ي م9ــــــــــــــTفى الq=ـــات ( - ٩p3ال yصــــــــــــــع��ـــات ال�عل�، األســــــــــــــ :(
� للZامعات.M3ة: دار ال��+9+ة والعالج+ة، القاهMوال�  

،  ق�ائ� ال�ق�ی� وف�3ن اللغة مفاه+� وتT$+قات ):  ٢٠١٠ماه� شع$ان ع$� ال$ا̀ر ( - ١٠
� وال��ز=ع، ص ص( -ع.انM3ة لل� ).٢٠٩، ٢٠٨األردن: دار ال.)+

ــ��ات+Z+ة م٢٠٠٨م#.� الq=3ي ( - ١١ ق��حة قائ.ة علي ن.�ذج ال�M3ــــــ+z  ): فاعل+ة إســــ
ال�ـفاعلي في ت3.ـ+ة مـهارات الق�اءة وال;ـ�اـ/ة لل.$ـ��ئ+0، مZـلة Nلـ+ة ال���ـ+ة، جـامعة  

 ).٤٤١ – ٤٠٥ال.�93رة، ع�د خاص، ص ص (

): فعـالـ+ة ال�عل� اإلتـقاني في عالج األخTـاء  ١٩٩٦م#.ـ� ح)ــــــــــــــ0 ال.�ســــــــــــــي ( - ١٢
0، ال.�ت.� ال7ـام0 للZ.ع+ـة  اللغ�=ـة ال.9ـــــــــــــــاح$ـة ل�عل+� الق�اءة وال;�ـا/ـة لل.$�ـ�ئ+

ال.9ــــ�=ة لل.3اهج و]�ق ال��ر=N ،yل+ة ال���+ة، جامعة ع+0 شــــ.y، في الف��ة  
)٢٦ – ٢٥.� ) س$�.$

) : "فاعل+ة اســـــــــ��ات+Z+ة دبل�م لل�عل� لإلتقان عل  ١٩٩٨م#.� ســـــــــع� م�ســـــــــي ( - ١٣
ت#9ــ+ل ]الب ال9ــف ال7ال" اإلع�اد` األزه̀� لل.فاه+� ال9ــ�ف+ة واتZاهاته�  

ف�ع Nف�    -ال9ــــــ�ف"، رســــــالة ماج)ــــــ�+�، غ+� مM3ــــــ�رة، Nل+ة ال���+ةن#� مادة 
 الM+خ، جامعة ]T3ا.

�=قة الف�د(ة اإلرشاد(ة في ١٩٩١مT9في إس.اع+ل م�سي ( - ١٤Tام ال��): أث� اس�
تعل+� ال;�ا/ة علي ت#)ــــ+0 األداء ال;�ابي وت#9ــــ+ل ق�اع� اإلمالء ل�: الTالب 

ل3فN ،yل+ة ال���+ة، جامعة ال.3+ا،  شــــع$ة ال�عل+� األســــاســــي، مZلة ال���+ة وعل� ا
 ال.Zل� ال�امy، الع�د ال7اني.

): "فعال+ة إســــ��ات+Z+ة ال�عل� ال�عاوني اإلتقاني  ٢٠٠٨م3ي ی�ســــف م#.� داوود ( - ١٥
في ت3.+ة ال�#9ــــــــــ+ل و�عo مهارات ال�ف;+� العل+ا واالتZاه ن#� مادة الZغ�اف+ا  

� مM3ـــ�رة" ، Nل+ة ال$3ات  ل�: تالم+% ال.�حلة اإلع�اد(ة"، رســـالة ماج)ـــ+��، "غ+
.y.ة، جامعة ع+0 ش+�� لآلداب والعل�م وال�

): االح�+ـاجـات الف�د(ـة لل�الم+ـ% وJتقـان ال�عل�،  ١٩٩٤نـاد(ـة ع$ـ� العp+� م#.ـ� ( - ١٦
.�M3خ لل=� ال�=اض: دار ال.
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): "ت3.+ة مهارات الق�اءة الZه�=ة ل�: ٢٠٠٥نMـــــــــــــ̀� م#.�د ی�ســـــــــــــف جالل ( - ١٧
ــف األول اإلع�اد` في  ــالة  تالم+% ال9ـــ ــ��ات+Z+ة ال�عل� اإلتقاني"، رســـ ــ�ء إســـ ضـــ

 ماج)�+�، "غ+� م�M3رة" ، Nل+ة ال���+ة ب�م+اl، جامعة ال.�93رة.

١٨ - ) nحلة اإلع�اد ٢٠٠١وح+� ال)+� حاف�): "ب3اء م3هج في اللغة الع��+ة ل�الم+% م
ــ�رة، Nل+ة ال���+ة،   ــالة د��Nراه، غ+� مM3ـــــــــ ال.ه3ي /.�ارس ال���+ة الف;�=ة"، رســـــــــ

 جامعة ب3ها.
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