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هدفت الد ارسة الحالية عالج عالباتات لب الل الءال ادي لالدي لجلصال الاالع ال ادالئ ا

الدا

وذلك لن خجل نالج قا ل ع ى ال ب ل المدلج و ل حءصق ه ا الهدف لالل ععالداق قا مالة داالباتات

لب ل الءال ادي وععالداق اخ رالار لصيياال داالباتات لب الل الءال ادي وقالد لالل لت صالق اقوات الد ارسالة ق يالا

ع ى لجماعالة الد ارسالة االمجماعالة الااةالديا وال ال ل انالت لالن ا17ا ل مصال ا ول مصال ي ولالل ال الدر

لهالالل داسال ال يدال ال ال ب ل الم الالدلج لالالن خ الالجل ال نالالالج الء الالا ل ع الالى الال ال ب ل المالالدلج وا هالال ت ن الالا ج

الد ارسالالة ان ه الالا وقالالاق ف ال ً قال عةاالالا يا اع الالد ل ال اي 0.01ا الالصن ل اسالالت رل ال

قرقالالات

لجماعالالة الد ارسالالة ف ال ال ت يء الصن الء ال والربالالدي ف ال اخ رالالار عالالباتات لب الالل الء ال ادي

لاالالال

ل اسالالر رل ال

قرقالالات الليالالا .الربالالديساي ان ل اسالالر لجماعالالة الد ارسالالة فالالى ال ت صالالق الربالالدي ف ال

اخ رار عباتات لب ل الء ادي اع ى د لة عةاا ية عن نظص ه ف الليا .الء

الكلمات املفتاحية :ال ب ل المدلج – عباتات لب ل الء ادي – لجلص الم ة ة ا

:

دا يةس
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 نهى ساهر سعيد/ أ، علــــي سعـــد/د. أ،وحيد السيد/د.أ

A PROGRAM BASED ON BLENDED LEARNING FOR THE
REMEDIATION OF PRIMARY STAGE PUPILS' READING
LEARNING DISABILITIES.
Study summary
The current study aimed at treating reading learning disabilities
for fourth grade students through a program based on integrated learning.
To achieve this goal, a list of reading learning disabilities to read was
prepared and a diagnostic test was prepared for the reading learning
disabilities. The study tools were applied previously to the study group
(One group), which consisted of (17) male and female students and was
taught to them using combined learning through the integrated learningbased program, and the results of the study showed that there is a
statistically significant difference (at the level of 0.01) between the
average ranks of the study group’s scores in the two applications Preand post-test on the reading learning disabilities to read as a whole, in
favor of the average ranks of post-measurement scores.
Key

words:

blended learning - reading learning disabilities –
primary stage pupils.
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ل ال أ اهميالالة الء ال ادي ف ال انهالالا اول مالالة ان لهالالا
ااق اا وه ا ل ا و لن

-سالالرحانو ولبالالال  -ف ال الء ال لن ال ال ل

–ع وق  -دأهمص ها ف ةياي الف ق والمج مئ ولاأالت الء ادي وس رء

عماق الب ل والمب فة والاسص ة األساسية لإلةاطة دالمب فة والمب الاتس
ه ال لالالو ع هالالا فال لحاالالص الب الالال المي فالة لمالالا بال

فالالء ادي هال اقاي ال مصال

ع يالالو

قاخ المدرسة او خارقها عذا ان ا خفاً ف الءال ادي والعالبع فصهالا هالا اخفالاً فال قميالئ المالااق
الدراسية وال جاح ف الء ادي ها اادة ال جاح ف قميئ المااق الدراسية المي فة

وال فاً ففصهالا

فه لاقي ال مص األساسية ف فهل المب فة وف ععاقي عن اقها وع داع لب فة قديديس
ول ء ال ادي قور اساس ال ف ال ل الالا ن لصالالال الف ال ق وذلالالك دا نفبالالا ت ال الالاري ال ال ل ص هالالا يالالو
الي ال ات المب يالالة ال ال ل ال يالالاقو علصهالالا والي ال ات الجماليالالة ال ال ل قال ذوقالالو وعة اسالالو والي ال ات
الف الالة ال ال لالالدعاه الال ال ألال وال بءال و الالدا ي الالان لالالدي الفال ق المصال الال المب فالالة والال ال ال وً
وال ال ف ص س اة ن الم س

سمص ع د الاهاب 99:2014اس

وانتجقا لن ل دا ل افؤ الف ص وانتجقا لن ل دا ل الافؤ الفال ص اعالر رال ور ا ع ال
المدرسالالة ا

دا يالالة ل ميالالة لهالالارات الءال ادي لجميالالئ ال جلصال لفهالالل لح ا الالات المالااق الد ارسالالية ل جلصال

الباقيصن وذوي عباتات ال ب لس
ولبالالد عالالباتات لب الالل الء ال ادي لالالن ال ال عالالباتات ال ال ب ل يالالصاعا وادبالالدها ا ال ا ف ال األقاد
األلالالاق م

عج ال ال مص ال ع ال اس ال لرال او لبالجالالة ال الالة ل الالماعة او لء ال ودي ع ال

عذ ي ال ب

عن ا ال ة لحالد ا و ادالة ولالن الل ل الق الالالو لفالالي المب فالة والال ب ل فال لجالا ت الد ارسالة عذ
لي الالل ل مصال ال ب الالان ع الالباتات فال ال الهج الالاد ان ي الالؤقي واقرال الالو و جصال ال
ال ح

ع الالن اسال ال ة ا خ ر الالارات

ة؟! ال ى ال اقي 5:2005اس
ولأسي الالا ع الالى لاسال ال ق فال ال ن ع الالباتات لب الالل الءال ال ادي ل الالن المصال ال جت ال الالى له الالدق البم ي الالة

ال ب يميالة هالا و قالئ ذلالك علال ارلفالاع ن الرة ال جلصال الال ين بالانان ل هالا فهال لم الد ع الى لالالد
ةياي الف ق

ما

لء ا ه ه الاباتات ع ى لاقي قراسية دبص ها

ل المااق الدراسية ال

قد صم لأ ص هالا ال ال

يدرسها ال مص )و يال ص در 13:2011اس
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:

ل حدق لص ة الدراسة الحالية ف لباناي لجلص الاالع ال ادالئ لالن الم ة الة ا
عباتات لب ل الء ادي األل الال

لت ال

دا يالة لالن

لبالو الاد نالالج لبالج ل الك الاالباتات لب مالدا ع الى

ال ب ل المدلج؛ ول اد له ه المص ة ي ر ى اإلقادة عن األس ة اآللية:
 كيف

وللتصدي لهذه المشكلة ينبغي االجابة عن السؤال الرئيس التالي:

ممكفن اخفتمدا برنفاج اففائل علفت الفت لل المفدج ل ففصع بف تال لفل ال ف ار

صجيذ المرحلة االبتدائية؟

و ف ع عن ه ا ال ؤال ال ي
 لا عباتات لب ل الء ادي ال

لففدي

ا س ة الف عية ال الية:
بان ل ها لجلص الم ة و ا

دا ية؟

 لا ختاات اد نالج قا ل ع ى ال ب ل المدلج لبج عباتات لب ل الء ادي لدي لجلص
الم ة ة ا

دا ية ؟

 لالالا فاع يالالة نالالالج قالالا ل ع الالى ال ال ب ل المالالدلج لبالالج عالالباتات لب الالل الء ال ادي لالالدي لجلص ال
الم ة ة ا

دا ية؟
:

س ء ا الدراسة الحالية ع ى الحدوق اآللية:

 عالالباتات لب الالل الء ال ادي ل جلص ال الاالالع ال ادالالئ ا

الالدا

وال ال لالالل اي ال ءاقها لالالن األق يالالات

والدراسات ال ادءة وي او المب مصن واولياد الار ال جلص س

 ذوي عالباتات لب الالل الءال ادي لالالن لجلصال الاالالع ال ادالالئ ا
لحك ال راعد ا س رباق ال تية الياعة س

الالدا

والال ين لالالل لحالالديهل وفالالق

 دبض انماط واس اليجيات ال ب ل المدلج لبج عالباتات لب الل الءال ادي ال ال
ذوو عباتات ال ب ل لن لجلص الاع ال ادئ ا

صعـــوبات تعلـــم القـــراءة:

عباتة ا س يباب لد لجلص الاع ال ادئ ا

الء ادي ل مصص

دا

ال ين بانان لن عباتات لب ل

صن األة ف الم صا هة نتءا ورسما والمي فالة رسالما ونتءالا ول ال ار ال مالات ال ال

لن ل ي ف الجم ة الااةدي وعالباتة قدرلالو ع الى ال ال

570

دا س

بالان ل هالا

الراال ي ل حال وف وال مالات وع الدال او

العدد ( )121ينايـر ج(2020 )2

جملة كلية الرتبية ببنها

ةال ف اةال ف ال مالالات وقالالاق عالالباتة لد الالو فال ل الالا ن مالالات وقمال ذات لب الالى وعالالدل الءالالدريذ
ع ى اس ا اف ار ال ص المء ود او فهل المء ودس

ب ف الت ليل المدج إجرائياً دأنو :ها لدخ لدر

ال ب الاليل الاالالفى اال ء ص الالد ا فالالى عط الالار واةالالد ةص ال

ب مد ع الى ال ب اليل اإلل

ونالى لالئ

لا الالع اقوات ال ب الاليل الم الالدلج المب مالالدي ع الالى

ال م ص الالال والمب م الالدي ع الالى الص الالر ات ل الالئ ال جلصال ال واولي الالاد األل الالار دم الالا ي اسال ال ل الالئ خا الالا ص
واة ياقال الالات لجلص ال ال الاال الالع ال ادال الالئ ا

ال الالدا

لال الالن ذوي عال الالباتات ال ال ال ب ل ول فص ال ال انصال الالتة لبال الالج

عالالباتات لب الالل الءال ادي لالالد هالالؤ د ال جلصال دالصال

الال

عالالمن لح الالصن الميال

ال ب يمالالى وانجالالاأ

المهال ال ب يميةس
هدفت الدراخة إلت :
 ععداق نالج قالا ل ع الى الال ب ل المالدلج لبالج عالباتات لب الل الءال ادي لالد لجلصال الاالع
ال ادئ ا

دا س

 لت صالالق ال نالالالج داس ال يدال دبالالض انمالالاط واس ال اليجيات ال ال ب ل الم الدلج لبالالج عالالباتات
لب ل الء ادي لد لجلص الاع ال ادئ ا

دا س

ل ص الدراسة وفق اإلق ادات واليتاات اآللية:

دا يةس

أوالً :لحديد عباتات لب ل الء ادي لد لجلص دالم ة ة ا
ثانياً :اد نالج عج عباتات لب ل الءال ادي لالد لجلصال الاالع ال ادالئ لالن الم ة الة ا

دا يالة

ف راد ال ب ل المدلجس

ثالث فاً :قيالالا .فاع يالالة نالالالج قالالا ل ع الالى ال ب الاليل المالالدلج فال عالالج عالالباتات لب الالل الءال ادي ل جلصال
ذو عباتات ال ب ل دالاع ال ادئ لن الم ة ة ا

دا ية.

:

ةاولت الدراسة الحالية ال حءق لن عحة الف رصصن اآللصصن:

 ياقد ف وً ذات ق لة عةاا ية صن ل است رل قرقالات لجماعالة الد ارسالة فال عالباتات
لب ل الء ادي ف ال ت يءصن الء

والربدي لاال ل اسر رل قرقات ال ت صق الربدي"
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 ياقد ف وً ذات ق لة عةاا ية صن ل است رل
ف ال ت يءصن الء

عباتات لب ل الء ادي

قرقات لجماعة الدراسة ف اخ رار

والربدي

:
لم

اهمية الدراسة يما م ن ان لءدلو ل

الف ات اآللية:

املعلمـــــــني:
وذلك لن خجل:
 علالداقهل الدلص ي الصن لهالل يايالالة اسال يدال الال ب ل المالدلج فال عالج عالباتات لب الل الءال ادي
وال ادة ل جلص الاع ال ادئ ا

دا س

 أ اقي وعصهل وي عباتات لب ل الء ادي وال ادةو ياية لصيياهل ولن الل البمال ع الى
عج ل ك الاباتات إلس مال ل ص لهل ال ب يميةس
 عل الالا هل اسالالالص
الاع ال ادئ ا

لءالالا ل قديالالدي لبالالج ع الالباتات لب الالل الء ال ادي وال ادالالة خاعالالة ل جلصال ال
دا س

خمططـــــى الـــــربامـــــج:
وذلك جن خصل:

 لاقيو انظارهل الى عباتات لب ل الء ادي وال ادة ور وري عجقها ف الم ة ة ا دا يةس
 لتا اس اليجيات ال ب يل وال ب ل الم ال يدلة فال عالج عالباتات لب الل الءال ادي وال ادالة
لدي لجلص الاع ال ادئ ا

دا س

 علداقهل دلص المب ل ف راد ه ه ا س اليجيات وعج عباتات لب ل الء ادي وال ادةس
 ل اعدلهل فى اد الج عجقية لاباتات لب ل الء ادي وال ادةس

التــــــــالمــــــــيذ:
 ل و الالدهل

نالالالج م الالن ان

لديهل وعل ا هل عس اليجيات ال


الالهل ف ال عالالج عالالباتات عالالباتات لب الالل الء ال ادي وال ادالالة
ونية ل

ع ى عباتات لب ل الء ادي وال ادةس

م ن ان ل اعدهل الدراسة الحالية ع ى ال
الء ادي وال ادة وعجقها دت ءة سه ة ولم بةس
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البــــــــاحثــــــني:
قالالد لف ال
اخ

الد ارسالالة الحاليالالة المجالالال إلق ال اد البديالالد لالالن الد ارسالالات داس ال يدال ال الج عجقيالالة

واس اليجيات قديدي لبج عباتات لب ل الء ادي وال ادة ل جلص الم ة ة ا
ل انالهالال الالا ل عال ال الالمن ال الالج

الءال ال ال ادي لالال الالن ةص ال ال ال

دا يةس

عم ي ال الالات ذ ه ال الالاالحماق ال اق ال الالة وةصالال الالد

ةافظ2002:211ا ه :
 عم يالالة ف الالصالاقية لي اني يالالة ل م ال ف ال عق ار ال لالالاأ الم اتالالة ا س ال جادة هالالا دا ال ا
ونء ها عل البء س
 عم يالالة عء يالالة ف الالة ول م ال ف ال البم يالالات البء يالالة ال ال لءالالال ف الالص ال لالالاأ ال ال البء ال لالالن
البم ية ال ادءة دحص لار رلا اأ لفهالة لها ق
 عم ية نف ية خ ة ول م
وتصن خ الو ولا لد و لن ق
لما عف ع
لص

ت ولب عن لب

لا ف عء الءارئس

يما ءال دو الءارئ لن رتر الصن المب ال الماقالاق فال ال لال
ت ولبان اي ال تت صن لبان ال لاأ وخ لو الصياية

الماقي المء ودي دبدا خ ا و عيل عل الءارئ خ ي قديديس

الء ادي اةد المحاور األساسية الهالة لاباتات الال ب ل األلاق ميالة عن لالل ل الن المحالار

األهل واألساس فصها ةص ي ي البديد لن الرالاة صن ان عالباتات لب الل الءال ادي لم ال ال ال
ل فص ال الد ارس ال
الجلاافء

ال ي ال

فه ال لالالؤ ع ال عالالاري ال ال ات لالالدي ال مص ال ولءالالاقه عل ال البديالالد لالالن انمالالاط ال ال ا

والء ق وا ف ءار عل الدافعية (Carnine, Silbert and Kameenui, 1990:48).
وذ ت البديد لن األق يات والرحا عل لفهال عباتات لب ل الءال ادي ال ال

دبض لجلص الم ة ة ا

بالان ل هالا

دا ية:

عباتات لب ل الء ادي ه عالباتة فال لب الل ال الة لظهال فال عالدل الءالدري ع ال فالك رلالاأ
ال الالة ولبالجالالة المب الالالات وفهالالل ا ع الاات وه ال ه الاالالباتات لي الالت ل ب ءالالة دالالالبم او الءالالدرات
البء يالالة والءالالدري ع ال ال حاالالص وهال لي الالت اعاقالالة ة ال
االم

الجمعيالالة البالميالالة ل د ص

الاليا نءالالج عالالن

تج 18:2010اس
وذ ت البديد لن األق يات والرحا ال لفهال عباتات لب ل الءال ادي ال ال

دبض لجلص الم ة ة ا

بالان ل هالا

دا ية:
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ةصال ال

اي الالارت دب الالض األق ي الالات الال ال ان فصال ال ال مصال ال فال ال الءال ال ادي ي لال ال

دا ةراط او ال فض ا ق ماع لن الاالدين والمب مصن وال فالاً فال نفال
لد و رغرة ف ل
دبض ال

س قصا سص

ع ي الالو اة اس الالو

الاالع الد ارسال ول الالد

المدرسة ولصاع عدوانية لجاه لا ي ب ق دالء ادي لن لالااق او افال اق وقالد ي قالئ
دا ية ال فص ال جلصال فال الءال ادي اسالال لحمالاق 44:1994

ب ف الم ة ة ا
11:1991اس

و ب فهاف ح ال ات ( )516 : 2015عباتات الاق مية ذات ق ور عقرالية لب

عن

نف الالها ف ال عالالباتة ق ال ادي ال مالالات الم اتالالة لالالئ ل الااف قالالدر لج الالل لالالن ال ال اد و ال وف ال ب الاليل

وال ب ل وال ياً ال ءاف وا ق ماع س

و ب فه ال ال الالا ل االال ال ال سال ال ال ال يمان ا10 :2012ا دأنه ال ال الالا قا ال ال الالار فال ال ال ال الء ال ال الالدري ع ال ال ال ال الءال ال ال ال ادي

دالم ال ال اي ال ال ال ي ي اس ال ال

ال ب ل

لال الالئ البم ال ال ال ل ال ال ل ءال الالارئ ع ال ال ال ال ال هل لال الالن علاةال الالة الف عال الالة لي ال ال ات

ص هل لن األق ان الباقيصنس

عباتات لب ل الء ادي ه عالباتة فال لب الل ال الة لظهال فال عالدل الءالدري ع ال فالك رلالاأ

ال الالة ولبالجالالة المب الالالات وفهالالل ا ع الاات وه ال ه الاالالباتات لي الالت ل ب ءالالة دالالالبم او الءالالدرات
البء يالالة والءالالدري ع ال ال حاالالص وهال لي الالت ععاقالالة ة ال

االم

تج 18:2010اس

الجمعيالالة البالميالالة ل د ص

الاليا نءالالج عالالن

وقد اور ال ااري

ن ع ول 20:2015ا ان عباتات لب ل الء ادي ه :

ه ال عالالدق ا ختالالاد ال ال

ءالالئ فصهالالا ال مص ال ف ال اخ رالالار لصالالييص عالالباتة لب ال ف وق ال ادي

ال مات ولصم عباتة ق ادي ال مات ال ج ية وعالباتة قال ادي ال مالات ال ال

ق ادي ال مات ال

ل عمن لءتبا سال ا وعباتة اعدار عالات ال الا ن الم اسال

وعباتة ق ادي ال مات ال

وقالالد ذ ال اع ال ةراي ال

ال مصال

هالا لالدوق وعالباتة

ها ة ف لصدق وعدل ال مص

ا الاد الءال ادي

صن ال مات الم صا هة األة فس

8:2010ا ان عالالباتات لب الالل الء ال ادي ه ال عالالباتات ءالالال فصهالالا

الالاقي او نءالالص ةال ف فال ال مالالة او ي ءاالالها دت ءالالة خاط الالة و ال لك الءال ادي الالررد والفهالالل

الععيل وعباتة ال تر صن الح ف وعالو والاباتة ف قلج الاةدات الاالية ال مةس

وايارت اسماد ع د البال ا69:2012ا ان عباتات لب ل الءال ادي هال عالباتات لظهال

ف ال انيفالالا

الء ادي دص

الءالالدري ع ال الفهالالل الء ا ال او ا الالدال ف ال ال الجل او انيفالالا

هص ل اقئس

الءالالدري البالالالة ع ال

ولأخ عباتات لب ل الء ادي لظاه عديدي اورقلها األق يات والدراساتس
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مظــــاهــــر صعــــوبــــات تعــــلم القــــراءة:

ولما ان قدر ص لن ال ب ل المدرس

الءدري ع ال الءال ادي فالان الاالباتات فال

ب مد ع

ه ا المجال لم الن ان ل الان ذات ا ال لالدل وهالدال ع ال يياالية ال مصال و ظهال فال عالدل لم الو

لن ل اي ي اق نو ف ال ب اليل األلال الال ي يالؤقي دالو الال الرحال
سا ة ولص جت اس ة لن الاب

عالن اسالالص سال ا ية لبا عالية هصال

ة هما اف ح ال صد ع د ال ةيل 112:1988اس

و م ن لب ف ال مص ال ي بان لن عباتات لب ل ف الء ادي لالن خالجل لجةظالة عاقلالو

ا اد الء ادي نجد ة الو ل ال ي ال تق ان ات الااتا وفءدان لاقئ الءال ادي فال الاالفحة وة الات
قان ية ل ا .وا ل ا دالماقي المء ودي لي ءة و ء ف ق ادلو الح ف وا رافة وا الدال وع ال

الح ال وف ف ال ال مالالة والء ال ادي الم ءتبالالة والرتص الالة ول ص ال لااقالالئ ال مالالات ف ال الجم الالة والفا ال
لءالالاطئ الجم الالة وهالالا ف ال ال الال ال

الحليلية :اع د ال اع اني

فص ال ف ال ال حاالالص

ال ف

الالصن

الم ال ال اي ال ال ي ن اقبالالو طرءالالا لءد ارل الالو

16:2003ا اريدي خاط  38:1968ا اMercer,1989:33,ا

لأخ عباتات لب ل الء ادي لد لجلص الم ة ة ا دا ية لظالاه عديالدي ل م ال فال  :عالباتة

ف ال عالالباتة ال مصص ال الالصن األة ال ف الم صالالا هة ق ال ول الالدي األة ال ف وق ال ادي ال مالالة دت ءالالة ع الالية
عالالباتة فال ل رالالئ ل الالان الاعالالال فال الءال ادي ع الالدال دبالالض ال مالالات المءال ودي فال الجم الالة الي الالر فال

ال ادة صن األةال ف الم صالا هة و ادالة اةال ف ال مالات

لصال هصال عالحي ة الى ع الد ن اليهاالي ر

فال ال ادالالة الالصن األةال ف الم صالالا هة ل ادة الجم الالة او ال مالالات او األةال ف دت ءالالة ع الالية لالالن الي الالار
الى اليمصن اع

قاب

وةصد ةافظ لاه ع دالراري 68 – 67 : 2008اس

لما اورقت البديد لن الدراسات واألق يات لظاه عباتات لب ل الء ادي و ل ها:

ال الالصد س ال يمان  2003االءم ال

والمبا تالالة2007 :ا اعالالجح عمص ال ي2008 :ا ااةمالالد

ع الااق2009 :ا اس ال يمان ع ال ا يل2010 :ا ااةمالالد ع الااق أ الالدان ال ال طاوي2011 :ا اف ح ال

ال ات 2015 :ولن اهل لظاه ل ك الاباتات:

 ع ال الالباتة رت ال الالر الحال ال ال ف دالا ال الالات ن يج ال الالة لبال ال الدل قدرل ال الالو ع ال ال ال ال مصصال ال ال ال ال الالمب
األعاات المي فةس

 رتر الح ف دالاات؛ ن يجة لبدل قدرلو ع
 عباتة ال مصص

صن األعاات الم صا هة ل

 عباتة رتر األة ف او فا ها د

ال مصص ال مب

ال الالصن

صن األعاات المي فةس

ال ا والتاد ال صن وال ا ال ال وال اي

ربفو ف ال مصص الرا ي
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 ة ف او عرافة مات ال ة او اق اد ل هاس
ء اها

 ة ف او عرافة اعاات عل ال مات ال
 ل ار ق ادي دبض ال مات او الجم
 عباتة اخ يار الم اقف الاحي ل مة
 عباتة ل لص

ال مات ل ا ن قم ة لفصدي ذات لب

 نتق ال مات دت ءة ع ية او ع دال ة ف او مة ل ان اخ ي
 عدل الءدري ع

ل رئ ال تار ال

 عباتة اس ا الف
ولأسي ا ع
 ال ص ع

ء اها

ال ي ة والف عية ل ص المء ودس

لاس ق ي ر

ع

اآللية ع د اد ال نالج:

الدراسة الحالية ل اعاي األس

ال ب ل الف قي او س

 ال در ف األنصتة لن األسه لألعب س
 ال دد دالاع دالمءاطئ الاالية لل ال ب ف ع

ال مات والجم س

 لاميل لااقع لب يمية لم ن ال جلص لن ل ا ن مات د يتة ل قم عحيحةس
 ل اع اإلس اليجيات ال در ية لم اعاي الف وً الف ق ة صن ال جلص س
 ال اع ف األنصتة ة

انماط الم ب مصنس

 اس يدال ال لن وسص ة لب يمية وخ ق ص ة لب يمية لصاقةس
 ا ه مال دال ب ل ال باون

صن الم ب مصن دبعهل الربضس

ونظ ا ألهمية عج عباتات لب ل الء ادي فى الم ة ة ا
لالالن ق ال و اأري ال تيالالة وال ب الاليل ةصال

دا يالة؛ فءالد نالهالا اه مالال صال

لالالل لياالاليص ةاال صن اف ال يا فالالى اليتالالة اإلسال اعية ل ميالالة

ولح الالصن لهالالارات الءال ادي وال ادالالة فالالى الم ة الالة ا

دا يالالةس او اأري ال تيالالة وال ب الاليل اليتالالة ال ل يالالة:

2017-2016اس ما اوعت اإلقاري البالة ل مية لاقي ال ة الب تية ا اأري ال تية وال ب يل دبم
نالالج عجقال إل األالة عالباتات لب الل الءال ادي وال ادالة ولا صالق ذلالك الدف
او اأري ال تية وال ب يل 1:2016اس
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واد أجرى ال ديد جن الباحثين دراخال ناولت ب تال لل ال ار

نظر ألهميتها وجنها:
ًا

ق ارسالة قصالدري )Giudry, 2003ا ال ال اسال هدفت ل ميالة لهالارات ال الة لال وي عالباتات
لب الالل الءال ادي وا الالت ال الالا ج فاع يالالة ال نالالالج المء ال ح فال ل ميالالة لهالالارات الالالاع ال فظال لألطفالالال
دم ة ة لا ق

المدرسة ال ين بانان ربع ف لهارات الاع الاال س

دراخففة ع ففد الم ف د داوود ( )2005ال ال اس ال هدفت ال صالالع عالالن ا ال
ع الالى لح الالصن لهالالارات ال هج ال ال الالا

والء ا ال

لالالد لجلص ال الاالالع ال ادالالئ ا

نالالالج لالالدر
الالدا ى لالالن ذوي

عالالباتات ال ال ب ل وا الالت الد ارسالة فاع يالالة ال نالالالج الم ال يدل ف ال ل ميالالة لهالالارات ال هج ال ال الالا
والء ا

والدافئ لإلنجاأ ل مجماعة ال ج يةس
دراخة جنفت الل ف دي ( )2007ال ال اسال هدفت لصالييص عالباتات لب الل الءال ادي وال ادالة

ولاع ال ت الد ارسالالةعلى عالالدي ن الالا ج ل هالالا لصالالييص عالالباتات لب الالل الء ال ادي وال ادالالة لالالن خالالجل عالالدي
ل اة ال

و ال لك لحديالالد اسالالالص

ال صالالييص وال ال لي الالع دالالاخ جف نالالاع الاالالباتة

مالالا ق الالدلت

الدراسة لء ةا دمصاع قال ل عا ة ذوي عباتات ال ب لس
دراخة رها الصراف ( )2009ال
الاالالع ال الالان ا

الالدا

اس هدفت عالج عالباتات لب الل الءال ادي لالد لجلصال

فال رالالاد دبالالض اإللجاهالالات الحدي الالة وا هال ت ال الالا ج فاع يالالة ال نالالالج

المء ح ف عج عباتات لب ل الء اديس
دراخففة رحففام أحمففد جلمففد خففالل خلف
عباتات لب ل الء ادي ل جلص الم ة ة ا

ال لففاوي ( )2010ال ال اسال هدفت لصالالييص

دا يالة لالن خالجل المالدخ الءالا ل ع الى ال الدر

وا ه ت ال ا ج فاع ية المدخ الءا ل ع ى ال در

المرايال

المراي ف لصييص عباتات لب ل الء اديس

دراخففة خففل ى بصفف ( )2013ال ال اس ال هدفت ل ميالالة لهالالارات الفهالالل الء ا ال لالالن خالالجل

الءا الالة ل الالد لجلصال ال الم ة الالة ا

دا ي الالة ذوي ع الالباتات لب الالل الءال ال ادي وا هال ال ت ال الالا ج فاع ي الالة

ال نالج المء ح ف ل مية لهارات الفهل الء ا

ل وي عباتات ال ب لس

دراخفففففففة جنتصفففففففر خفففففففليما ( )2015ال ال ال ال ال اسال ال ال ال هدفت الد ارس ال ال الالة لح ال ال الالصن التجق ال ال الالة
الء ا يال الالة ال فظيال الالة ل جلص ال ال الاال الالع ال ادال الالئ لال الالن الم ة ال الالة ا
لال الالن خال الالجل ال ال الالدر

دا يال الالة ذوي عال الالباتات لب ال الالل الء ال ال ادي

ع ال الالى دبال الالض اس ال ال اليجيات الء ال ال ادي وا ال الالت ال ال الالا ج فاع يال الالة ال ال الالدر

فال الالى

لح صن التجقة الء ا ية لد هؤ د ال جلص س
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دراخففة أحمففد خففيد (2016ا ال ال اسال هدفت الد ارسالالة عالالج عالالباتات لب الالل الءال ادي لالالد
لجلص الم ة ة ا

دا ية داس يدال نماذ لدر

قا ل ع ى دبض نظ ات ال مالا ول هالا نظ الة

اقان ياقيوا ف ال مالا البء والاالمب فى ونظ الة ا يجال ال ىا وا هال ت ال الا ج فاع يالة ال مالاذ

ال در

المء ح ف عج عباتات لب ل الء اديس

وتال هل لن اهمية عج عباتات لب ل الء ادي لد لجلص الم ة ة ا

الم ال ول لبالالج ل الالك الاالالباتات فال ال ن لجلص ال الم ة الالة ا
وارحة فى لب ل الء ادي ةص

دا يالة وا ه مالال

دا ي الالة لالالاأالاا ب الالانان ل الن ع الالباتات

ا ت البديد لن الدراسات اقراسة اليمة الااقً  2010قراسة

ع ي الالة ع ال ال ا يل 2013ق ارس الالة اةم الالد س الالصد2016ا ان دب الالض ال جلصال ال فال ال هال ال ه الم ة الالة ي ء الالان

لهارات الء ادي و ؤ د ه ا ي ا اولياد األلار والمب مصن لالن عالباتات الال ب ل ال ال

بالان ل هالا

ا الالا هل ولجلص ال هل و ال لك البديالالد لالالن الد ارسالالات ال تا الالة ل هالالا :اق ارسالالة ل الالى ال الالاقي 2005

ق ارس الالة سال ال ا داال ال  2013ق ارس الالة لحمدع الالد ال اعال ال 2012ا ال ال ال ال الالدت ع الالى وق الالاق هال ال ه
دا ية لعل البديد لن ال جلص ال ين

الاباتات وان المدرسة ا

ال فصدون دصال

لرايال لالن

ال الج ال ب يميالة واألنصالتة ال تا الة ال ال لءالدل لهالل قاخال الفاالال ولالن الصن هالؤ د ال جلصال لالن
بانان لن عباتات لب ل الء ادي و جدون لن أخ دأيديهل وهل ع رة ل

عالالن هصال هل ألنهالالل
ي ل

ال فصدون دصال

ب لن المدرسالة

لرايال لالالن ال ال الج ال ب يميالالة واألنصالالتة ال تا الالة لمالالا قالالد

ع يو ق الق آلدالاد والمب مالصن و ال المب صالصن ب اليل لجلصال هال ه الم ة الة ولال ا فهالل فال ةاقالة

يديدي على رعا ة خاعة هلس

لمالا اوعالالت البديالالد لالالن الدراسات:ق ارسالالة عر الالا ) (Erika, 2009واق ارسالالة الالدو اةمالالد

 )2012واق ارسال الالة سال الالمص ي سال الالبصد 2013ا واق ارسال الالة سال الالهال د ال ال

2014ا اق ارسال الالة عي ال الالا.

ع يالالان2018 :ا دع ال وري لءالالد ل ال الج لبالالج عالالباتات لب الالل الء ال ادي واس ال يدال لالالداخ لدر الالية
قديالالدي ل اس ال

اسالالص

لالالئ قالالدرات هالالؤ د ال جلص ال

مالالا اوعالالت البديالالد لالالن الد ارسالالات دع ال وري اس ال يدال

ل الاقيالالة ةدي الالة ال الالى قالد ل الالاهل فال عالالج عالالباتات لب الل الءال ادي لالالد هالالؤ د ال جلصال

اق ارس ال الالة عسال ال ال اد الص ال الالب

2011ا ق ارس ال الالة اس ال الالمص ي ع ال الالد ال ال ال ال

2013ا ق ارس ال الالة ال ال الالالص صن

Tuomainen, S. 2016ا قراسة افالن لاتفى 2017اس ما اوعت البديالد لالن الد ارسالات
داس يدال الال ب ل المالدلج فال عم ص ال ال ب اليل والال ب ل ول هالا :ق ارسالة اة الن الرالالئ اريالد الميص ال

2009ا ق ارسالالة اع الالد الالالجه الفءال

قرسالالة اف حال
2011ا ق ارسالالة اعالالاطع الصال لان 2015ا ا

ا الالا لاس الالى 2016ا األلال ال الال ال ي قف الالئ الراة الالة عل الالى اإلع م الالاق ع ي الالو فال ال
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عالالباتات لب الالل الء ال ادي ألنالالو بم ال ع الالى ق ال ب ول ص ال ان رالالاه ذوي عالالباتات ال ال ب ل داس ال يدالو
ال

لن ةاسالة و ء ال لالن عالباتات ا لاالال ال الاي الصن ال مصال والمب اللس و حءالق قال ب ان رالاه

الم ب مالالصن والمحافظالالة ع يالالو ا الالاد لءالالد ل المالالاقي ال ب يميالالة وذلالالك عالالن ط الالق الم ص ال ات الم اسالالرةس
و ع الالف قانر الالا ل الالن الم ب الالة ع الالى لاق الالع الال ال ب ل ل الالن خ الالجل ل الالافص
وال صالالا قس و جبال عم يالالة الال ب ل لال ل داالالاري ل ال الالة ةصال

ال

لن ةاسالةس و ال ع الى ال

خ ات ال ب ل لديهلس اطارً عال

ص الالة لب يمي الالة عالي الالة اإل ه الالار

عنهالالا ل الالاعد الم ب مالالصن ع الالى اسال يدال

الة ال اقبالة الم ال م ي ال ال ل ال جص

لحاقالات ال جلصال ولح الن

71-66 :2007اس

لب فو اس و ولراق و انماطو واس اليجيالو لمص الو وقور المب ل والم ب ل داس يدالوس

 -1تعـــريـــف التعلـــم املـــدمـــج:

و بال ف لحمالد خمالي ا2003:124ا الال ب ل المالدلج دأنالو" :اةالد عاليا الال ب ل او ال ب اليل الال ي

يال الالدلج فصهال الالا ال ال ال ب ل اإلل ون ال ال لال الالئ ال ب ال الاليل ال ء صال الالدي ف ال ال عطال الالار واةال الالد ةص ال ال لا ال الالع اقوات ال ال ال ب ل

اإلل ون سااد المب مدي ع ى ال م صال او المب مدي ع ى الصر ات ف الالدرو .والمحارال ات وفال

ق ات ال در

ال

ل ل هالرا ف قاعات الدر .الحليلية المجه ي د ل انية اآللاال دالصر ات"س

 و ب فو لص هلا Milheim,2006: 44ا دأنو ال ب يل ال ي م
ال ب الاليل الاالالف وال ب الاليل ع ال ا ن نالالت فال نمالالاذ ل الال

الم اةة ل


الصن خاالا ص ال لالن

ال فصد لالالن اقاالالى ال ء يالالات

ل هماس

ب فو لارشاMarch, 2012:13ا دأنو الدلج صن ال ص ات ال ب يمية المي فة دما

ف لافص عل انات ةدو ال ب ل دفاع يةس

 -2أســـس ومبـــادىء التعلـــم املـــدمـــج:
و ب مد الال ب ل المالدلج ع الى اسال

والمدلج ص هما فباقي لا ل
فى ةصن ي ى ال ب ل اإلل

هل

ولرالاق د ال لالن ال ظ الة ال ال ا ية وال ظ الة ال ا يالة

د ص ة ال ب يل ال ء صد ف ال اميمل ع ى لراقئ ال ظ ة ال ا ية

ونى ع ى لراقئ ال ظ ةال ا ية ال ى لب مد ع ى اد ال مصال ل مب فالة

ف و ولصار ها لئ اآلخ ن داس يدال اقوات ال فاع المي فة ونظ ا ألن ال ب ل المالدلج ب مالد

ع الالى ال ال ال

الالصن ص الالى ال ب الاليل ال ء صالالد وال ال ب ل اإلل

ونالالى ف ال ن ال ب الاليل المالالدلج

الالبى إل جالالاق
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نءتة ال ءاد صن هالصن ال ظ صن دحص

لن خجل ص ة ال ب ل اإلل

ل م

ص ة ال ب ل المدلج ل م ب ل دأن ي ى لب ف و ف و

ونى ولن خجل ال فاع رمن ال ياً ال باونى لئ األق ان فالى ص الة

ال ب يل الافى وقها لاقو اة ن ع د الباطى لحمد الميص ى  83:2009اس

1/3

أمنـــاط التعلـــم املـــدمـــج:

و صالالم ال ال ب ل المالالدلج اي ال ا عديالالدي لالالن اقوات ال ال ب ل ل ال ال الالد اإلل ون ال e- mail

وع الالفحات الا ال ال  Webمال الا ص الالم ال ب الاليل الم الالدلج ا ع الالا الفا الالال ال ء صد الالة وال ب الاليل اإلل ونال ال
متيو الم الن وهص الم الن ا2003:6 Singhاس ول ب اليل المالدلج انمالاط لي فالة ذ هالا ال لالن
سي

ولصص اStarker and Michael, 2011:7-8ا اعاطع الص لان 96 :2015ا
 النمط األول :ال ب ل وقها لاقو Face-to-face Driverو يو بمال المب الل ف الو لالن
خالالجل لاعالالص لبظالالل الم ال هج علالالى ال جلص ال عالالن ط الالق ال الالدر
ال ء

المراي ال فالالى المبم ال

وف الفا الدراس س

 الففنمط الثففاني :ال الالاوب Rotationي ء ال ال مص ال ف ال هال ا ال ال مر لالالا صن الجالالداول ال ا الالة
ل ب ل ال ال المراي وال ب يل ال ء صدي ف الفا الدراس وقها لاقو لئ المب لس
 الففنمط الثالف  :المال ن Flxفال هال ا الال مر يال ل لاعالص لبظالالل الم الالاهج الد ارسالالية ل جلصال
و ء الالال المب الالل دال الالدر

فال ال الماق الالئ ولء الالد ل ال الالدعل ة ال ال

الحاق الالة ل الالن خ الالجل ق الالات

المجماعات الا ص يس
 الفففنمط الرابففف  :المبال ال المراي ال ي  Online Lab platformsلا الالع ف ال ه ال ا ال ال مر
ل االالات المبال ال المراي ال ي ل اعالالص

ال ال الم الالاهج علالالى ال جلص ال ل الالن ف ال ال ص الالة المبم يالالة

قاخ المدرسةس
 النمط الماجس :ال ا ق المراي  Online Driverولءال الم اات المراي ي والمب مالصن
اعص

ال الم اهج على ال جلص

يبم ان عن دبد  Remotlyدص

 to- faceو ان ال بال وقها لاقو اخ يار ا ف ل ات عديدي ة
وقالالد اع مالالدت الد ارسالالة الحاليالالة ع الالى ال ال مر ال ال ال
دبض األنماط األخ

580
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اســــرتاتيجيــــات التعلــــم املــــدمــــج

لبج عباتات لب ل الء ادي لد لجلص الاع ال ادئ ا

دا :

الفءالت البديالد لالن الد ارسالات ع الى اسال اليجيات الال ب ل المالدلج ول هالا :اSingh, 2003

اة ال ال ال الالن أ ال ال ال الالان2005ا وا قمال ال ال الالال لاال ال ال الالتفى 2008ا ووفال ال ال الالاد ل س ال ال ال ال ا2008ا اع ال ال ال الالد
2012ا

الفء 2011ا اسهال الب

االســـــتراتيجيـــــة األولـــــى:
يال ل لب الاليل لب الالل قر .او ال ال فال المءال ر الد ارسال  :األسال اب ال ء صالالدي وقر .لخال لالالن
خالالجل اقوات ال ال ب ل اإلل

ون ال

الالل ي ال ل لءالالا ل لب الالل التالالجب ل مالالاذقصن س الااد الالالدرو .ال ال لالالل

لءد مها دال ب ل الاف اوتأقوات ال ب ل ا ل

ون س

االســـــتراتيجيـــــة الثـــــانيـــــة:
صار ال ب ل ال ء صدي لالئ الال ب ل اإلل ونال لراقليالا لب الل ل الدر .الااةالد دحصال ءالدل او
دال ب ل ال ء صدي ي يو ال ب ل اإلل ون ه ا فعج عالن ان لءالا ل التالجب خ اليالا م الن ان الان
دأسالص ال ءصيل اإلل ونيةس
االســـــتراتيجيـــــة الثـــــالثـــــة:
ل الالان ال دا الالة فال ال هال ال ا ال الالدي ل ال ال ب ل اإلل
الي ال ال ء صدي او اإلل ون س

ونال ال او و ي الالو الال ال ب ل ال ء ص الالدي الالل ال ءص الاليل

االســـــتراتيجيـــــة الـــــرابعـــــة:
حد ف ه ا ال الدي ل الاوب الصن الال ب ل ال ء صالدي والال ب ل واإلل ونال حالد ذلالك ال ال
لن ل ي قاخ اةدا الدر .الااةد ولي ل ي واةديس
عن لفعالالص اي الالدي لالالن ه ال ه ال الالدا ل ب الاليل لارالالاع قر .لبالالصن ي ال ل دص ال عص الاا
ول و ي ل وفءا لبدي عاال ل ها:

خصـائص املتعلمني وميوهلم وقدراتهم.

 ط يبة لح ا الدر .ووق و فءد ح ا المح الا يال ح قال د ل الو دالت ءالة ال ء صد الة وقال د
لخ دت ءة عل

ونيةس

 لد لااف اقوات ال ب ل اإلل
 خاا ص المب ل وقدرالوس

ون وعل انية اس يدالهاس
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وفى راد ذلك ساف ي ل ال ص ف الدراسة الحالية ا س ليجية ال ادبة نظ ا لم اس ها

ل ال وي عالالباتات ال ال ب ل لالالئ األخ ال ف ال ا ع رالالار الالالدلج الالصن دبالالض ا س ال اليجيات ع الالد الحاقالالة
وة

2/4
ةص ال

لا ء عيو الماقع ال ب يم

نظ ا لاقاق ف وً ف ق ة صن الم ب مصنس

دور املعلم واملتعلم يف التعلم املدمج

واور لحمد والى ا46:2015ا ان المب ل ءال دور ل ي  +فى

يالالاف

ال ب ل المدلج

ص الالة لب الالل ل ظمالالة لعالالمن لصالالار ة الم ب مالالصن فالالى عم يالالة ال ال ب ل ولحفص ال هل ول ظالاليل

عم يالالة الالالدلج الالصن الال ب ل وقهالالا لاقالالو والال ب ل اإلل

ل ا لءدلهل ولب

ونالالىس فعالالج عالالن لصالالجيئ الم ب مالالصن ول اقرالالة

ء هل دأنف هل و ال لك لاقيالو ال جلصال فالى عم يالة الال ب ل وعقاري انصالت هل

ولصالالجيبهل ع الالى ال ال ب ل ال ال الواال باونى لالالئ ال ألصالالد ع الالى ان ال ال ب ل المالالدلج ل م ال فالالى األسالالا.

ةال ال الالال الم ال ال ال ب لس ول م ال ال ال ب ل قور نصال ال الالر وفبال ال الالال فال ال الالى ص ال ال الالة ال ب ال ال الاليل المال ال الالدلج ذ هااةمال ال الالد ن ع ال ال الالد

الب ال ال ال  (262:2016ول ال الالارش اMarsh,2012:13ا ةصال ال ال
الم اسرة لءد ارلالو ولها ارلالو لالن الصن البديالد لالن الاسالا
انصتة ف ق ة ولباونية د لن الدور ال ى الم م

لب مالالو ولالالئ ألج الالو وقهالالا لاقالالو لالالن خالالجل وسالالا

اقا و ولءصيل اقاد ألج و و مار .األنصتة وال در

2/5

اإلل

ء ال الالال المال ال ال ب ل داخ ي ال الالار الاس ال الالص ة

ونيالة او ال ء صد الة

مالا انالو مالار.

فى اس لرال المب الات و لك ي فاع لئ

ال فاع ال اإلل

ونيالالة وال ء صد الالة و ءالالال ءصالاليل

وال ت صق دااري ف ق ة او قماعيةس

مميزات التعلم املدمج:

وقالالد الفالالق ال لالالن :الالارلن)Carman: 2002ا وسالالص ج اSingh, 2003: 51ا و

اق الالت دي ي الالمال

13 :2007ا واع الالدا ه الفءال ال

24-23 :2011ا والحم الالاق ال ن ي ال ال

لج ال الالدي س ال الالبصد 162 :2011ا واقم ال الالال لا ال الالتفى 12: 2008ا ع ال الالى ان ل ب ال الاليل الم ال الالدلج
لجماعة لن الممص ات ل ها:
 الجمئ صن لمص ات ال ب يل اإلل

ون

ولمص ات ال ب يل ال ء صديس

 الم ونة ال ا ية لمءا ة افالة ا ة ياقالات الف ق الة وانمالاط الال ب ل لالد الم ب مالصن دالاخ جف
ل ا الهل واعمارهل واوقالهلس
 اس يدال ال

لن ةاسالة ا الاد ال ب اليل ول اعالالو ألنمالاط لب الل ال جلصال دمالا ي عالم و لالن

عار ا ة ورسال ل ح ة ولءتات فصديا وعات وهص ذلك لن الب اع ال
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ع الالى قال ب ول صال ان رالالاه الم ب مالالصن نحالالا المح الالا ال ب يمال
لن خجل اس يدال ال
 ال ص ع ى الجاان
 لءد ل ال

ول الالي ف عالالة ال ال ل ال ب ل

لن ةاسة ف وقت واةدس
المب ية والمهار ة والاقدانية دما حءق األهداف الم قايس

ة ال اقبة الفار ة ال ى ل هل ف اس يباب ال جلص دت ءة افع وتااري اس عس

 أ اقي ال فاع لئ المح ا المءدل ل جلص وخ ق ص ة لب يميالة لحفال ي ولم بالة صالب لالن
خجلها ال جلص داأللان والربد عن ال ال وا ن ءاقس
ف عم ص

ونظ ا ألهمية ال ب ل المدلج فءالد نالالو اإله مالال دالبديالد لالن الد ارسالات ال الى ا الت فاع ص الو
ال ب يل وال ب ل ل ها:

دراخة إخ ار الش ي (2011ا :ال

اس هدفت قيا .فاع ية لء ر عل

ون لالدلج فال

ال حالا ل مصال ات الاالع األول الم اسالالر وا الالت ال الا ج أ الالاقي ال حاالالص الد ارسال لالالد ال مصال ات
لن خجل ال ب يل المدلجس

دراخففة خففمير ع ففد الغنففت( : )2013وال الالى اس ال هدفت قيالالا .فاع يالالة نالالالج قالالا ل ع الالى

ال ب اليل المالالدلج فالى لح الالصن المهالارات اإللج يالالة ل جلصال الم ة الالة اإلعداق الة ذو عالالباتات الال ب ل
وا ت الدراسة لح صن المهارات اإللج ية داس يدال ال ب يل المدلجس

دراخففة اجهففاال ورولففي اCamahalan, F. G., & Ruley, A. G, 2014ا:

واس هدفت الدراسة قيا .فاع ية ال ب يل المدلج فى لب يل ال ادة ل جلص المدرسة الاستى وا ت

ال ا ج فاع ص و ل ح صن لهارات ال ادة لئ ال ص ع ى ل ص

الجم ةس

دراخة (أحمد جص فت 2015ا :وال ى اس هدفت عج عباتات لب ل الءااعد ال حا الة

ل جلص ال الم ة الالة ا

دا يالالة داس ال يدال ال ب الاليل المالالدلج وال الالت ن الالا ج الد ارسالالة فاع ص الالو فالالى عالالج

عباتات لب ل الءااعد ال حا ةس

دراخففة ف جينين) : (Tuomainen, S.2016ال ال اسال هدفت اسال يدال الال ب ل المالالدلج

ل ب الاليل لهالالارات ال ادالالة األلاق ميالالة ولهالالارات الب ال
ءدرون ال ب ل المدلج وال

وال ءالالد ل وا الالت ن الالا ج الد ارسالالة ان ال جلص ال

ي ل دالم ونة فى لب ل لهارات ال ادة ولهارات الب

وال ءد لس

دراخفففة فتلفففت أبففف ج خفففت ( :)2015واس ال هدفت الد ارسالالة ل ميالالة لهالالارات لجا الالد الء ال لن

ال ل ل جلص الاالع اليالال

ا

الدا ى داسال يدال ال ب اليل المالدلج وا الت ن الا ج الد ارسالة فاع يالة

ال ب يل المدلج فى ل مية لهارات لجا د الء لن ال ل ل جلص الاع اليال

ا

دا ىس
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دراخة فا ن جص فت هيا ال رشيد ( :)2017وال

اس هدفت قيالا .فاع يالة اسال يدال

ال ب يل المالدلج ع الى ال حاالص الد ارسال فال لالاقي الفءالو ل جلصال الم ة الة الم اسالتة؛ وا الت ن الا ج
الدراسة أ اقي ال حاص الدراس داس يدال ال ب يل المدلجس
و عال ال ل الالن عال ال

الد ارس الالات ال الالادءة لألص الالد البدي الالد ل ه الالا ع الالى اهمي الالة ال ب الاليل الم الالدلج

وفاع ص و ف أ اقي ال حاص الدراس ول ها :اقراسة عس اد الصب
ال ال ال

2011ا قراسة اسمص ي ع د

2013ا ق ارس الالة ال الالالص صن Tuomainen, S. 2016ا ق ارس الالة اف الالالن لا الالتفى

2017اس مالا اوعالالت البديالالد لالالن الد ارسالالات داسال يدال ال ب اليل المالالدلج فال عم ص ال ال ب الاليل والال ب ل
ول هالالا :ق ارسالالة اYushau, 2006ا وق ارسالالة اNaidoo, N. 2007ا ق ارسالالة اة الالن الرالالالئ
رايد الميص

2009ا قراسة اع د الالجه الفءال

2011ا ق ارسالة اعالاطع الصال لان 2015ا
الاد نالالج

قراسة اف ح ا ا لاسى 2016ا األل ال ي قفئ الراة ة علالى اإلع مالاق ع يالو فال

لب الالج عال الالباتات لب الالالل الء ال ال ادي ألنال الالو بم ال ال ع الالى ق ال ال ب ول ص ال ال ان رال الالاه ذوي عال الالباتات ال ال ال ب ل
داسال يدالو ال ال لالالن ةاسالالة و ء ال لالالن عالالباتات ا لاالالال ال الالاي الالصن ال مصال والمب الاللس و حءالالق
قال ب ان رالالاه الم ب مالالصن والمحافظالالة ع يالالو ا الالاد لءالالد ل المالالاقي ال ب يميالالة وذلالالك عالالن ط الالق الم صال ات
الم اسالالرةس و عالالف قانرالالا لالالن الم بالالة ع الالى لاقالالع ال ال ب ل لالالن خالالجل لالالافص
اإل هالالار وال صالالا قس و جب ال عم يالالة ال ال ب ل ل ال ل داالالاري ل ال الالة ةص ال
اس يدال ال

لن ةاسةس و ال ع الى ال

ص الالة لب يميالالة عاليالالة

عنهالالا ل الالاعد الم ب مالالصن ع الالى

الة ال اقبالة الم ال م ي ال ال ل ال جص

ولح ن خ ات ال ب ل لديهل لبج عباتات لب ل الء اديس اطارً عال

لحاقالات ال جلصال

71-66 :2007ا

ل الالل ل فصال ال ال ج ت الالة المصداني الالة ل ن الالالج الال ال ب ل الم الالدلج لب الالج ع الالباتات لب الالل الءال ال ادي وفء الالا
لإلق ادات ال الية:
 -1لحديالالد عالالباتات لب الالل الء ال ادي ال ال

بالالان ل هالالا لجلص ال الاالالع ال ادالالئ ا

لالالن خالالجل

الالدا

األق يات والدراسات ال ادءة ولراد المب مصن والماقهصن واولياد األلار ل ع رها ع ى ال اقي
المح مصن ل حديد قا مة عباتات لب ل الء ادي ف عارلها ال ها يةس
 -2عق اد اخ رار ال اد الماار ألةمد أ

عال ع ى لجلص الاع ال ادئ ا

 -3عق اد اخ رار لصييص عباتات لب ل الء ادي لد لجلص الاع ال ادئ ا
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 -4لحديد عص و الرح  :لل لحديالد عص الة الرحال

الدا

لالن الصن لجلصال الاالع ال ادالئ ا

وعالدقهل

ا17ا ل مصال ال ا ول مصال ال ي دم الالدار .عقاري لاال ال الءد م الالة ال ب يمي الالة دالء الالاه ي وذل الالك وف الالق :لح الالك
ال راعد – لحك ا س رباق – لحك ال تية الياعةس
 -5لت صق عخ رار عالباتات لب الل الءال ادي ع الى ال جلصال لجماعالة الد ارسالة لت يءالا ق يالا وذلالك هالدف
لحديالالد عالالباتات لب الالل الءال ادي ال ال
اإلن هاد لن ال ت صق الء

بالالان ل هالالا ال جلصال لجماعالالة الد ارسالالة اعص الالة الرحال ا وتبالالد

ورعد الالدرقات لالل لبالجالة ال يانالات االالدرقاتا داسال يدال اخ رالار

او ا انا لن خجل نالج ال نالج ا ةاا


SPSSس

فففدربس برنفففاج الفففت لل المفففدج  :ل الالل ل الالدر
عالالباتات لب الالل الء ال ادي لمجماعالالة الرح ال
اسال ال ً ل الالدر

وذلالالك ف ال الفا ال الد ارس ال ال الالان 2020ل وقالالد

ال ن الالالج ةال الاال  13اسال ال اعا ةصال ال

وان هى ف  2020 / 5 /7وقد لل ال در
 لدر

ن الالالج ق الالا ل ع الالى الال ال ب ل الم الالدلج لب الالج
الالدد ال ت ص الالق فال ال 2020/ 2 /16

وفءا لآلل :

نالج ال ب ل المدلج المبد وذلك داس يدال عس اليجيات ال در

ل اة وانماط ال ب ل المدلج ولداخ لب يل الء ادي وقد لت
لدر

المب مصن ع ى ياية ل فص ها ف لدر

ال در

ال

لجمئ صن

هال ه اإلسال اليجية

ال نالج وعلداقهل دلص المب الل المارال

داليتاات ال فاص ية ل ياية ل فص اإلس اليجية ف لدر

قرو .وةدات ال نالجس

 -6ال ت صق الربدي إلخ رار عباتات لب ل الء ادي دبد ا ن هالاد لالن ال الدر

لمجماعالة الد ارسالة

وقالالد لالالل لت صالالق عخ رالالار عالالباتات لب الالل الء ال ادي لت صالالق دبالالد ا ولالالل رعالالد الالالدرقات ولبالج هالالا
عةاا يا ولح ص ها إلس يجص اهل لا ل ف ع و ال ا جس

ثانيـــــــاً :عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها وتفسريها:
 -1عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرض األول:
خ ر الالار ع الالحة الفال ال
عةاا ية صن ل اسالت رلال

األول ل د ارس الالة والال ال

يال ال ص ع الالى انو"ياق الالد فال ال وً ذات ق ل الالة

قرقالات لجماعالة الد ارسالة فال عالباتات لب الل الءال ادي فال ال ت يءالصن

الء ال والربالالدي لاالالال ل اسالالر رل ال

قرقالالات ال ت صالالق الربالالدي"سلل ة الالاب اخ رالالار و ا الالان

585

أ.د/وحيد السيد ،أ.د /علــــي سعـــد ،أ /نهى ساهر سعيد

إليارات ال ل

ل درقات الم لرتة صن ال ت يءالصن الء الى والربالد لالدرقات التالجب فالى عالباتات

الء ادي ولليالا .ةجالل لالأ ص المبالجالة ال ج يالة فالى عالباتات الءال ادي لالل ة الاب ةجالل ال الأ ص او
ق الالاي البجق الالة

م الالا ل الالل ة الالاب ن الالرة ال ال ال

ل ي الالان فاع ي الالة المبالج الالة ال ج ي الالة

المب الالدل ل الالرج

والجدولصن اآللصصن يارحان ذلك:
جدول ( )1نتائج اختبار ويلكوكسون  Wilcoxon Signed Ranks Testعند دراسة الفرق بني
متوسطي رتب درجات جمموعة الدراسةفى اختبار صعوبات تعلم القراءة ككل يف التطبيقني القبلي والبعدي
الصعــــوبات
صعوبات تعلم
القراءة ككل

اإلشــــــارات
(البعدي القبلي)
(*)

0

(**)

17

(***)

0

السالبة
املوجبة
صفرية

العدد

متوسط جمموع

قيمة

مستوى حجم التأثري مستوى

الرتب

الرتب

()Z

التأثري

0.00

0.00

9.00

الداللة

3.632

153.00

0.01

()rprb

قوى

1

جدا

جدول ( )2نسبة الكسب املعدلة لـ  Blakeيف صعوبات تعلم القراءةلدى جمموعة الدراسة
الصعوبات
صعوبات تعلم
القراءة ككل

والص

متوسط التطبيق متوسط التطبيق النهاية العظمى
القبلي

البعدي

لالختبار

18.53

36.24

45

درجة
الكسب

17.71

لـ Blake

1.06

ال يانى اآللى يار الف ً صن ل استات قرقات التجب فالى ال ت يءالصن الء الى

والربد فى اخ رار عباتات الء ادي

س

ا*ا اإلشار السالبة :ع دلا ان :الربدي < الء
ا**ا اإلشار الم جبة :ع دلا ان :الربدي > الء س
ا***ا اإلشار بفربة :ع دلا ان :الربدي = الء س
= ال اسر ال ت صق الربدي  -ل اسر ال ت صق الء
ا****ا قرقة ال
س
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40

20
0



يتضح جن الجدولين الساب ين جا يلي:
 وقالالاق فال ال ً قال عةا الالا يا اع الالد ل ال ال اي 0.01ا الالصن ل اس الالت رلال ال
الدراسة ف ال ت يءصن الء
رلال

والربدي ف اخ رار عباتات الءال ادي

قرق الالات لجماع الالة
لاالال ل اسالر

ال

قرقالالات الليالالا .الربالالديس اي ان ل اسالالر لجماعالالة الد ارسالالة فالالى ال ت صالالق الربالالدي فال
اع ى د لة عةاا ية عن نظص ه ف الليا .الء

اخ رار عباتات الء ادي

 ولصص قيمة لبالال ا رلرالاط ال الا

ل لال

األأوا الم لرتالة اrprbا علالى :وقالاق لالأ ص

قالالاي قالالدا ل ال مبالجة ال ج يالالة فال لبالجالالة عالالباتات الءال ادي
ف ال ت صق الربدي لءارنة دال ت صق الء

س

ال لالالد لجماعالالة الد ارسالالة

س

 ان قيمالالالة ن الالالرة ال ال ال المبدلال الالة لالال ال دالالالج فال الالى ع الالباتات الء ال ال ادي

ال ال ال ال ال لالالالن الليمال الالة

ا1ا واقال ال ال ال ل ال ال الالن الليم ال ال الالة ا1.2ا وهال ال ال ال ا ي ال ال الالدل ع ال ال الالى فاع ي ال ال الالة ل اس ال ال الالتة ل ن ال ال الالالج ف ال ال الالى
لبالجة عباتات الء ادي

س

 لمال الالا س ال ال ق ي ال الالصن لحءال الالق الف ال ال
ه ال ال ا الف ال ال

ال ال الالانى لال الالن ف ال ال و

الد ارسال الالة ةص ال ال

علال الالى وقال الالاق ف ال ال ً قال عةاال الالا يا ال الالصن ل اسال الالت رل ال ال

ايال الالارت ن ال الالا ج

قرقال الالات لجماعال الالة

الد ارس ال الالة فال ال ال ال ت يء ال الالصن الء ال ال ال والرب ال الالدي فال ال ال اخ ر ال الالار ع ال الالباتات لب ال الالل الءال ال ال ادي
لاال ل اسر رل

ال ال ال

قرقات الليا .الربديس
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جدول ( )3نتائج اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Signed Ranks Testعند دراسة
الفرق بني متوسطي رتب درجات جمموعة الدراسةفى صعوبات تعلم القراءة يف التطبيقني القبلي والبعدي
متوسط جمموع قيمة مستوى حجم التأثري مستوى
اإلشارات
العدد
الصعـــــــوبات
الرتب الرتب ( )Zالداللة ( )rprbالتأثري
(البعدي-القبلي)
الصعوبة االوىل التذكرالبصري
لشكل احلروف
الصعوبة الثانية التذكر
البصري لشكل الكلمات
الصعوبة الثالثة التمييز بني
األحرف املتشابهة يف الرسم
الصعوبة الرابعة حتليل
الكلمات الي حروفها املكونة
هلا
الصعوبة اخلامسة ترتيب
احلروف لتكوين كلمة ذات
معنى
الصعوبة السادسة التعرف على
دالالت الكلمات
الصعوبة السابعة اختيار
املرادف الصحيح للكلمة
الصعوبة الثامنة اختيار املضاد
الصحيح للكلمة
الصعوبة التاسعة ترتيب
الكلمات لتكوين مجلة ذات
معنى
الصعوبة العاشرة قراءة
الكلمات اليت بها حرف ممدود

(*)

السالبة
املوجبة
(***)
صفرية
السالبة
املوجبة
صفرية
السالبة
املوجبة
صفرية
السالبة
املوجبة
صفرية
السالبة
املوجبة
صفرية
السالبة
املوجبة
صفرية
السالبة
املوجبة
صفرية
السالبة
املوجبة
صفرية
السالبة
املوجبة
صفرية
السالبة
املوجبة
صفرية
(**)

0
15
2
0
13
4
1
15
1
1
13
3
0
16
1
1
15
1
2
11
4
0
15
2
0
12
4
3
9
5

ا*ااإلشار السالبة :ع دلا ان :الربدي < الء س
ا**ا اإلشار الم جبة :ع دلا ان :الربدي > الء س
ا***ااإلشار بفربة :ع دلا ان :الربدي = الء س
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0.00
8.00

0.00
3.482 120.00

0.01

0.00
7.00

0.00
3.272 91.00

0.01

4.50
8.77

4.50
3.344 131.50

0.01

3.50
7.81

3.50
3.147 101.50

0.01

0.00
8.50

0.00
3.660 136.00

0.01

5.50
8.70

5.50
3.346 130.50

0.01

8.50
6.73

8.50
74.00

2.051

0.05

0.00
8.00

0.00
3.464 120.00

0.01

0.00
6.50

0.00
3.153 78.00

0.01

4.50
7.17

13.50
2.072 64.50

0.05

0.57

0.20

0.72

0.33

0.78

0.71

0.03-

0.57

0.02

0.16-

متوسط

ضعيف

قوي

ضعيف

قوي

قوي

ضعيف

متوسط

ضعيف

ضعيف
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الصعـــــــوبات
الصعوبة احلادية عشر
قراءة الكلمات اليت بها حرف
مشدد
الصعوبة الثانية عشر
فهم معنى الكلمة باستخدام
السياق
الصعوبة الثالثة عشر
استنتاج الفكرة الرئيسة
للنص املقروء
الصعوبة الرابعة عشر صعوبة
استنتاج األفكار الفرعية من
النص املقروء
الصعوبة اخلامسة عشر

متوسط جمموع قيمة مستوى حجم التأثري مستوى
اإلشارات
العدد
الرتب الرتب ( )Zالداللة ( )rprbالتأثري
(البعدي-القبلي)
السالبة
املوجبة
صفرية
السالبة
املوجبة
صفرية
السالبة
املوجبة
صفرية
السالبة
املوجبة
صفرية
السالبة
املوجبة
صفرية

0
15
2
0
13
4
3
11
3
1
11
5
1
12
4

0.00
8.00

0.00
3.482 120.00

0.01

0.00
7.00

0.00
91.00

3.314

0.01

6.00
7.91

18.00
2.294 87.00

0.05

2.00
6.91

2.00
2.973 76.00

0.01

3.00
7.33

3.00
88.00

0.01

3.042

0.57
0.19
0.14
0.010.15

متوسط
ضعيف
ضعيف
ضعيف
ضعيف

جدول ( )4نسبة الكسب املعدلة لـ  Blakeيف صعوبات تعلم القراءة لدى جمموعة الدراسة
متوسط التطبيق متوسط التطبيق النهاية العظمى درجة
الكسب
لالختبار
البعدي
القبلي

املهـــــــارات

(*)

الصعوبة االوىل
الصعوبة الثانية
الصعوبة الثالثة
الصعوبة الرابعة
الصعوبة اخلامسة
الصعوبة السادسة
الصعوبة السابعة
الصعوبة الثامنة
الصعوبة التاسعة
الصعوبة العاشرة
الصعوبة احلادية عشر
الصعوبة الثانية عشر
الصعوبة الثالثة عشر
الصعوبة الرابعة عشر
الصعوبة اخلامسة عشر
ا*ا قرقة ال

1.47
1.53
1.29
1.41
1.29
1.12
1.35
0.88
1.12
1.24
1.06
1.24
1.59
0.94
1.00

2.88
2.65
2.76
2.65
2.59
2.29
2.24
2.41
2.19
1.88
2.65
2.53
2.29
2.18
2.18

= ال اسر ال ت صق الربدي  -ل اسر ال ت صق الء

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
اس

1.41
1.12
1.47
1.24
1.30
1.17
0.89
1.53
1.07
0.64
1.59
1.29
0.70
1.24
1.18

نسبة الكسب
املعدلة
لـ Blake
1.39
1.14
1.35
1.19
1.19
1.01
0.84
1.23
0.93
0.58
1.35
1.16
0.73
1.02
0.98
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ال يان اآلل يار الف ً صن ل استات قرقات ال جلص فالى ال ت يءالصن الء ال

والص

عباتة لن عباتات لب ل الء ادي اليم ة عص

والربدي فى











 
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ي ع لن الجدولصن ال ادءصن لا ي :
أوال :وقاق ف ً قال عةاا يا اع د ل اي 0.01ا صن ل است رل

قرقات لجماعة

الد ارسالالة ف ال ال ت يءالالصن الء ال والربالالدي ف ال عالالباتات لب الالل الء ال ادي ااألولالالى – ال انيالالة – ال ال الالة –
ال ادبالالة – اليال الالة – ال اقسالالة –ال ال الالة – ال اسالالبة – الحاق الالة عص ال – ال انيالالة عص ال – ال ادبالالة
عصال – اليال الالة عصال ا و ال لك وقالالاق فال ً قال عةاالالا يا اع الالد ل ال اي 0.05ا الالصن ل اسالالت
رل

قرقات لجماعة الدراسة فال ال ت يءالصن الء ال والربالدي فال عالباتات لب الل الءال ادي اال الادبة

– البايال ال ي – ال ال الالة عصال ال ا لا الالال ل اس الالر رلال ال

قرق الالات اللي الالا .الرب الالديس اي ان ل اس الالتات

لجماعالالة الد ارسالالة فالالى ال ت صالالق الربالالدي فال قميالالئ عالالباتات لب الالل الءال ادي اع الالى د لالالة عةاالالا ية
عن نظا ها ف الليا .الء

س

وه ه ال ا ج م ن لف ص ها ع ى ال حا اآلل :
 عع مالالاق ال نالالالج ع الالى ا نصالالتة قالالد الالالاح ف عالالا عديالالدي الالالال ال جلص ال ل ت صالالق لالالا لب مالالاه
وال

اه لن عم يالة الءال ادي ول انالهالا ألن هال ه الاالباتات

لبالالج ع دالممارسالة وهال ا

لا وف لو انصتة ال نالجس
 ان ال نالالالج قالالد وف ال

ص الالة لب الالل قماعيالالة ل ال

الال ي اسالالهل فال ع جالالاق ل الالاس لب يمال

روح التمأنص الالة ف ال نفالالا .ال جلص ال ا ل ال

الالاعد ع الالى الفهالالل و لالالن الالل ال ت صالالق ال ال يل لبم يالالة

الء ادي ول انالها وتال ال عج عباتات لب ل الء اده المءااقي لد ال جلص س
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ال الالرة ل ال الالن الماق ال الالع ال ب يمال ال ال

 ان ال ن ال الالالج اس ال الالهل فال ال ال رت ال الالر المب ال ال الالات الجدي ال الالده الم

دالمب الالالات ال الالادءو الماقالالاقه فال ال يالالو المب يالالو لالالدي ال جلصال ا لال الال ي ل لال

ع يالالو

ل ا ن ص و لب ية ل ادتو ول ال الو ل الاعد ال جلصال ع الى اسال قاع المب الالات د الهالو

ولت يءها ف لااقع اخ

لصا هة وه ا و قب ال جلص ء اون قال ادي عالحيحة ة ال

ص هل المب ية الم تاريس

 ان ل صال ال ال ال ن ال الالالج ع ال الالى لء ال الالا ل اقاد ال جلصال ال ال الءال ال ال اده فال ال ال
ال ال ال ال الالدر

ذه ال ال ال ال

الا ال الالباتات ال ال ال ال

ال ال ال ل ة ال الالو ل ال الالن ل اةال ال ال

سال ال ال الاله و عم يال ال ال الالو رعال ال ال الالد اختال ال ال الالاد الء ال ال ال ال اده لال ال ال الالد

ال ال ال ال ل مص ال ال ال ال و ف ال ال ال ال

ب ال الالان ل ه ال الالا ال ال ال ل مصال ال ال ع ال الالى ةعال ال ال ولا ال الالا ها لم ال الالا ي ال الالؤقي فال ال ال

ال ها و الى عج ل ك الاباتات ند هؤ د ال جلص س
ل ل ال

األأوا الم لرتالالة اrprbا علالالى :وقالالاق

ثانيففا :لصالالص قالاليل لبال ال ا رلرالالاط ال الالا
ً
لأ ص قاي لال مبالجة ال ج ية ف لبالجة عباتات لب ل الءال ادي اال ال الة – اليال الة – ال اقسالةا

لد لجماعة الدراسة ف ال ت صق الربدي لءارنة دالال ت صق الء ال

ولالأ ص ل اسالر فالى عالباتات

لب ل الء اديااألولى – ال ال ة – الحاق ة عص ا ولأ ص رعيل فى داقى الاباتاتس
ثالثا :ان قيل ن رة ال ال

المبدلالة ل ال دالج فالى عالباتات لب الل الءال ادي ااألولالى – ال ال الة

– ال ال الالة – الحاق الالة عصال ال ا ال ال ال ل الالن الليم الالة ا1.2ا ال ال ال اق ةه الالا د الالج ل ح الالل ع الالى فاع ي الالة

ال ن الالالج وان ق الاليل ن الالرة ال ال ال

المبدل الالة ل ال ال د الالج ف الالى ع الالباتات الءال ال ادي اال اني الالة – ال ادب الالة –

اليال الالة – ال اقسالالة – ال انيالالة عص ال – ال ادبالالة عص ال ا ال ال لالالن الليمالالة ا1ا لمالالا صالالص علالالى ان

فبالة ف عج ه ه الاباتات لد لجماعة الد ارسالة وان قاليل
االمبالجة ال ج ية الم يدلةا َّ
ن رة ال

المبدلة لال دج فالى عالباتات الءال ادي اال الادبة – ال اسالبة – البايال ي –ال ال الة عصال

– اليال الالة عصال ا اقال لالالن الليمالالة ا1ا لمالالا صالالص علالالى ان االمبالجالالة ال ج يالالة الم ال يدلةاهص

فبالة ف عج ه ه الاباتات لد لجماعة الدراسةس
و م ن لف ص ل ك ال ا ج ما ي :

 عن ط يب ال الالة ن ال الالالج الال ال ال ب ل الم ال الالدلج فال ال ال ع ال الالج ع ال الالباتات لب ال الالل الءال ال ال ادي اخال ال ال ت ع ال الالدق
لجلص ال ال ال ع ال ال الالى ل ال ال ال

وا سال ال ال ال قاع ال ال ال ال

الحءال ال الالا ق والمفال ال الالا يل والمب الال ال الالات وه ال ال ال ا

ب ال ال ال لج ال ال ال ق الحفال ال الالظ

ب ال ال ال ال اة ال ال الالد البم ي ال ال الالات العال ال ال ال ور ة لح ال ال الالدو الال ال ال ال ب ل وال ال ال الالاب

خ ات قديده لبج عباتات لب ل الء اده المءااقيس
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 عن ط يبال الالة نال الالالج ال ال ال ب ل المال الالدلج ل ال الالاعد ال جلص ال ال ع ال الالى فهال الالل ل انال الالات عم يال الالو الء ال ال ادي
ف ال ال ا ال الالاد الء ال ال ادي ةص ال ال

قب ال ال ال نال الالالج ال مص ال ال لحال الالار البم يال الالة ال ب يميال الالة ال مص ال ال هال الالا

ال ال ال ال ي ءال ال الالال دمبظال ال الالل البم يال ال الالات ال ال ال ال لال ال الالؤقي الال ال الالى ال ال ال ال ب ل وال ال ال الالاب لهال ال الالارات الء ال ال ال ادي
لبم ي ال الالات المجةظ ال الالة والمحال ال الالاي وا سال ال ال ا وال ت ص ال الالق سال ال الااد ال الالان ذل ال الالك ل ال الالن خ ال الالجل
المهال وا نصتة الفعيو او لن خجل ا نصتة الجماعيةس
ال الالاد لب ال ال ف هل

 عن نال الالالج الال الالاح ف عال الالا ص ال ال ي الال الالال ال جلص ال ال ل مصال الالار ة ا جا يال الالة ف ال ال
ولن ل اعر ال ب ل ع دهل ذا لب ىس
 ورال الالاح األهال الالداف ال ال ال ا ية ف ال ال

ال الالاب ال مص ال ال ع ال الالى ال جلص ال ال ي ال ال ون ل

ال ال

ع ال الالى

عباتات لب ل الء ادي المءااقه ويجبهل ع ى لحليءهل والاعال علصهاس
 لألص ال الالد ال ن ال الالالج ع ال الالى الجانال ال ال

ال ت يءال ال ال فالال ال ال جلصال ال ال

ان ال الالت له ال الالل ف ع ال الالة فال ال ال قالال ال ادي

ل مال الالات وذ ال ال ال ال الالو  -لال الالن ذال ال ال لهل  -ةال الالال الاال الالباتة ال ال ال ي ال الالدرتان ع صهال الالا وه ال ال ا
األل قب ال جلص ي
 ل ال الالاع اس ال الالالص

ان ع ى عباتات لب ل الء ادي ال

ي درتان ع صهاس

ال ء ال الالا ل الم ال ال ال يدلة فال ال ال ال ن ال الالالج ل ال الالا ال الالصن لء ال الالا ل لصيياال ال ال ولء ال الالا ل

ل ال الالادب ول ال الالان نه ال الالا

ول صال ال ال ه ع ال الالى لب ال الالدي اخت ال الالاد الءال ال ال ادي الص ال الالا بة ل ال الالد ال جلصال ال ال

ل ه ا فءد ساهل ف لبالجة عباتات لب ل الء ادي لديهلس
 ةا ال ال الالال ال جلصال ال ال ال ع ال ال الالى ال ال ال الالدرقات ال ها ي ال ال الالة فال ال ال ال الا ال ال الالباتات ااألول ال ال الالى – ال اني ال ال الالة –
ال ادبال ال ال الالة ا ف ال ال ال ال ا خ رال ال ال الالار الء ال ال ال ال لاال ال ال الالباتات لب ال ال ال الالل الء ال ال ال ال ادي ونف ال ال ال ال

الال ال ال الالدرقات ف ال ال ال ال

ال ت صق الربدي خ رار عباتات لب ل الء اديس
ال ال ال ال الالدرو .ال ال ال ال ال لب ال ال ال الالالج الا ال ال ال الالباتات

 أ ال ال ال الالاقي الالال ال ال ال لن الميا ال ال ال الالص دال ال ال ال الالرة ل ال ال ال الالدر

اال ادبة – ال اسبة – ال انية عص – ال ال ة عص اس
لم الالا سال ال ق ي الالصن لحء الالق الفال ال
الف

على وقاق ف ً قال عةاا يا صن ل است رلال

الء ال والربالالدي ف ال

قرقالات لجماعالة الد ارسالة فال ال ت يءالصن

ال عالالباتة لالالن عالالباتات لب الالل الء ال ادي اليم الالة عص لاالالال ل اسالالر رل ال

قرقات الليا .الربديس
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ف راد ن ا ج الرح ال ادءة م ن لءد ل ال اعيات ال الية:
ر ال ال وري ا ه مال الالال ال ال وي عال الالباتات لب ال الالل الء ال ال ادي دالم ة ال الالة اإل دا يال الالة داع رارهال الالا ل ة ال الالة
لأسي ية لحدق ل ص ي ال مص ال ب يمية علا دال جاح او دالفص ف راد ال ب ل المدلجس
وعع ال ال ال الالاقي ال ظال ال ال ال ال فال ال ال ال ال ط ا ال ال ال الالق ل ال ال ال الالدر الءال ال ال ال ال ادي دالم ة ال ال ال الالة اإل دا ي ال ال ال الالة فال ال ال ال ال ر ال ال ال الالاد
عس اليجيات ال ب ل المدلجس
لءال ال ال الالد ل ال ال ال ال الج لدر يال ال ال الالة ل مب مال ال ال الالصن ل صال ال ال الالييص وعال ال ال الالج ذوي عال ال ال الالباتات ال ال ال ال ال ب ل ف ال ال ال ال
الم ة ة اإل دا يةس
ر وري ععاقي ال ظ ف لء رات الء ادي دحص يال ل ل ظيمهالا ع الى هص الة انصالتة لحفال ال جلصال
ع ى المصار ة اإل جا ية ول اع الف وً الف ق ة صن الم ب مصن ف الماقع ال ب يم س
عءالالد قورات لدر يالالة لمب مال ال الالة الب تيالالة ل م صال هل لالالن اسال يدال طال ً ال الالدر الحدي الالة
ال ى لجمئ صن الاع الدراس ا ع ياقي واقوات ال ب يل اإلل ون ع ى ال ت صقس
ال ص ال ال ع ال الالى ال ت صال الالق البم ال ال والممارسال الالة الفب يال الالة ل ال ال وي عال الالباتات لب ال الالل الء ال ال ادي ف ال ال
ا اد لدر الء اديس
رال وري اسال يدال الال ب ل المالالدلج فالالى لالالدر الءال ادي لمالالا لالالو لالالن ا ال فبالالال وع جالالا فال عالالج
عباتات لب ل الء ادي ر وري ال ص ع ى لب اليل الءال ادي ع الى لبالجالة عالباتات لب الل الءال ادي
لد لجلص الم ة ة اإل دا ية والبم ع ى لحليءها ع ى ال ب ل ع ى لب ل ال ة الب تيةس
ر وري ا ع ماق ع ى الي ال ات لال وي عالباتات الال ب ل الءال ادي فال لءالد ل المب الالات والي ال ات
ال ادءة دحص ل ال ال ية المب ية ل وي عباتات لب ل الء ادي و ان ال ب ل ذا لب ىس
ألن

فال رالالاد ن الالا ج الرح ال الحالالال م الالن اق ال اح عالالدق لالالن الءعالالا ا الرح يالالة يالالو لا ال
ل ان قراسات وتحا ل ء ية ولب اهمها:
 نالج قا ل ع ى ال ب ل المدلج لبج عباتات ل مية الفهل الء ا لد لجلص الم ة ة
اإل دا ية ذوي عباتات لب ل الء اديس
 نالج قا ل ع ى ال ب ل المدلج ل ميالة ال ف صال ا سال اق لالد لجلصال الم ة الة اإل ا يالة
ذوي عباتات لب ل الء اديس
 ا اس يدال ال ب ل المدلج لبج عباتات لب ل الء ادي لد لجلص الاع ال ال ا دا س
 عباتات لب ل الء ادي لد لجلص الم ة ة اإل دا ية لصيياها واس اليجية عجقهاس
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 -1اةمد اةمد عااق ا2009اس عباتات ال ب ل لؤس ة الاراً ل ص وال اأ ئ عمانس
 -2اةم ال الالد اةم ال الالد عال ال الااق اأي ال الالد ال ال ال ال طاوي ا2011اس ع ال الالباتات لب ال الالل الءال ال ال اده وال اد ال الالو ال ظ ال الالو
وال صييص والبج قار ال ص الدول ل ص وال اأ ئ ال ا

س

 -3اةمد مال ق نى سصد ا2016اس نماذ لدر الى قالا ل ع الى دبالض نظ الات ال مالا لبالج عالباتات
الء ادي لد لجلص الم ة ة ا دا ية رسالة لاق ص

ية ال تية قالبة عصن يم س

 -4اةمالالد لحمالالد ة الالصن لاالالتفى ا2015اس ا ال اس ال يدال ال ب الاليل المالالدلج فالالى عالالج عالالباتات
دا يالالة رسالالالة لاق ال ص ل صالالاري

لب الالل الءااعالالد ال حا الة لالالد لجلصال الم ة الالة ا

يالالة ال تيالالة

قالبة عصن يم س
 -5عس ال اد لحمالالد ة الالن الصالالب

ا2011اس فاع يالالة لء ال ر ال

ون ال نحالالاي لالالدلج ف ال ال حاالالص

الد ارس ال لالالد ل مص ال ات الاالالع األول الم اسالالر دالباعالالمة المءدسالالة رسالالالة لاق ال ص

يالالة

ال تية قالبة ال الء س
 -6اسال الالماد اةمال الالد ع ال الالد البال الالال ا2012ا :لليال الالا .عال الالباتات ال ال ال ب ل األلاق ميال الالة لج ال الالة اإلريال الالاق
ال ف ى -ل
 -7اليمة ر ا

اإلرياق ال ف ى عدق  32اه ت

ص ص 702 : 687س

الااقً ا2010اس فاع ية اس يدال اس اليجيات ل بدقي لبالج عالباتات لب الل
ا

الء ال ادي وال ادالالة ل الد لجلص ال الاالالع اليالالال

الالدا ى رسالالالة ق الالاراي هص ال ل صالالاري

يالالة

ال تية قالبة عصن يم س
 -8عي ا .لحمد ع يان ا2018ا فاع ية نالج لدر

لحاس

ل مية لهارات الاع الاالال

ل فبص ال الء ال ي ع الالى الء ال ادي وال ادالالة لالالد عص الالة لالالن الت ر الة الماهالالاتصن ذوي عالالباتات ال ال ب ل
لج ة الدراسات ال تا ة وال ف ية س ت ة عمان

12ع 1ص ص146-130س

 -9قمالالال لاالالتفىا2008اس عالاليا ال ال ب ل الحدي الالة ف ال ال ب الاليل الجالالالب المؤلالالع ورقالالة عم ال
لءدلة ل مؤلم ال ان ل ية ال تية قالبة ا أه

الءاه ي  19-18لايا ص ص24-1س

 -10ة ن الرالئ لحمد ال صد ع د المالى ال صدا2007ا :ا

اس حدال

لن الال ب ل اإلل

ونال

وال ال ب ل المالالدلج ف ال ل ميالالة لهالالارات لاالالميل وعن الالا لاقالالئ الا ال ال ب يميالالة لالالد طالالجب الالالد ال
المه ية والجاههل نحا ل الاقياال ب ل اإلل

ون س الجمعية الب تية ل الاقيا ال تيالة لالؤلم

ل الاقيا ال ب يل وال ب ل الءاه و 6-5 :س م

594

ص ص 224-150س

العدد ( )121ينايـر ج(2020 )2

جملة كلية الرتبية ببنها

 -11ة الن الرالالالئ لحمالالد لحمالالد اريالالد الميص الىا2009اسا ال اخال جف نمتالالى ال الالدر

االمالالدلج-

ال ء صد ا فى ل مية دبض لهارات اس يدال الحاساب لد لب مى لالدار .ال ب اليل األساسالى
د ت ة عمان الجمعية الب تية ل الاقيا ال تية ق م

ص ص167-75س

 -12ة ال الالن ة ال الالصن أ ال الالان ا2005ا ر ال الالة قديال الالدي ف ال ال ال ب ال الاليل "ال ال ال ب ل اإلل
ال ت صق – ال ءصيلس ال ا
 -13ةمد ن عال ع د الب

الدار الاال ية ل ص وال اأ ئ س
ا2016اس فاع يالة ال ب اليل المالدلج فالى لءال ر لء يالات ال ب اليل ع الى

ال حاالالص ول ميالالة لهالالارات ال ااع ال اإلل
قالبة اسصاط

ون ال ال " المفهال الالال –

ونالالى لتالالجب يالالة ال تيالالة لج الالة يالالة ال تيالالة.

 32ع 4ال ات 246- 292:س

 -14اليت ال الالة ا سال ال ال اليجية ل ب ال الاليل ل ال الالا ق ال ال ال الج ال الالالبى ا2030-2014اس لاق ال الالئ و اأري ال تي ال الالة
وال ب يل ص21س
 -15رةالالاب اةمالالد ع ال ا يل خ الالع التحالالاوي ا2010اس لصالالييص عالالباتات لب الالل الء ال ادي وط ال ً
دا يال ال الالة المال ال الالؤلم الب م ال ال ال ال ال ال ال اي ال ال ال ال ال

عجقهال ال الالا لال ال الالد لجلص ال ال ال الم ة ال ال الالة ا

والال ال الالدول

األولالبالالايص الج الالاقي وا ع م الالاق فال ال ال ب الاليل المف الالاح فال ال لا ال وال الالاطن الب تالال ا لاالال
لؤلم

ية ال تية قالبة ارسبصد

 -16س الالالى لحمال الالاق ع الالد
اإلسجلية

 2لار 28-27 .ص ص713-693س

ولخ ال ال ون  :1994لتالالالا ل الالدر

ال ال الة الب تي الالة وال تيالالالة الدي يالالالة

ية ل تية قالبة األأه س

 -17س قصا س ص ى  :1991ال تية ال ا ة ل تف

ل قمة فاأ لحمد ع د الحمصد عي ى ع الد

الف اح ة ن ع د الف اح ل اقبة الص يا ع د الف اح الءاه ي قار الف

الب تىس

 -18س ا ة ن لحمالد داال ا2013اس نالالج لء ال ح ل ميالة لهالارات الفهالل الء ا ال لالن خالجل
الءاالالة لالالد ال جلص ال ذوي عالالباتات ال ال ب ل م ة الالة ا
وع ل ال ف

ع 3 44ق م

دا يالالة ق ارسالالات ع تيالالة ف ال ال تيالالة

ص ص205-159س

 -19س ال ال يمان ع ال الالد الااةال الالد ياسال الالع ع ال ال ا يل  :2010الم قال الالئ فال الالى عال الالباتات ال ال ال ب ل ال ما يال الالة و
األلاق مية واإلق ماعية واإلنفبالية -ل رة األنج ا الما ة -الءاه يس
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 -20سالالمص ي سالالبصد ع الالد ال الالى قاوق ا2013اس فاع يالالة نالالالج قالالا ل ع الالى ال ب الاليل المالالدلج ل ح الالصن
لهال الالارات اإللال الالجد لال الالد ذو عال الالباتات ال ال ال ب ل فال الالى الم ة ال الالة اإلعداق ال الالة رسال الالالة لاق ال ال ص
هص ل صاري

ية ال تية قالبة عصن يم س

 -21سالالهال الالت ع الالد ال ال ةمن الب ال ا1434ه2012 /ا :واقالالئ اس ال يدال لب مالالات ال ارالاليات
فال ال الم ة الالة الم اس الالتة لمه الالارات الال ال ب ل الم الالدلج رس الالالة لاق ال ال ص
ال در

ية الب ال ا ق ماعية قالبة اإللال لحمد ن باق اإلسجلية ال ا

 -22سال ال الالهال ع ال ال الالد الم ال ال ال بل د ال ال ال

دا يال ال الالة لج ال ال الالة الء ال ال ال ادي والمب فال ال الالة-

ع :148ص ص123-81س

 -23ال الالصد ع الالد الحمصالالد س ال يمان ال الالصد ا2003اس عالالباتات ال ال ب ل واإلق ار الرا ال
وعج

س

ا2014اس فاع يال ال الالة اس ال ال ال اليجية لب ال ال الاليل األق ال ال ال ان فال ال الالى خفال ال الالض

عال ال الالباتات لب ال ال الالل ال ادال ال الالة لال ال الالد ل مص ال ال ال ات الم ة ال ال الالة ا
لا

ق الالل الم الالاهج وطال ال ً

التربة ا ولى قار الف

لصالالييص

الب ت الءاه يس

 -24عالالجح عمص ال ي ع الالى ا2008اس ع الباتات لب الالل الء ال ادي وال ادالالة ال صالالييص والبالالج ل رالالة
الفجح ل ص وال اأ ئ ال ا تس
 -25طارً ع د ال وف عال ا2007اس ال ب يل والمدرسة اإلل ونية قار ال حاب ل ص  -الءاه يس
 -26عاطع ا ا ةمصد الص لان ا2015اس ال ب ل المدلج والال ب ل المب الا .عمالان قار المي ال ي
ل ص وال اأ ئ ط1س
 -27ع د المب اق ع ى ع ى قاوق ا2005اس ا

لت صق نالج ل ال إلل اب لهارات الهجاد

لألطفالالال ذو عالالباتات ال ال ب ل فالالى رالالاد ال مالالاذ ال الالى لا الالا ع الم ال
هص ل صاري
 -28ع د ال اع اني

ية ال تية د ف الصي

رسالالالة لاق ال ص

قالبة ط تاس

ع د الاهاب ا2003ا :الاباتات الياعالة فال الال ب ل "األسال

ال ظ الة

وال يياية قار الافاد – األس در ةس
 -29ع الالدالجه الفءالالى ا2011اس ال ب الاليل المالالدلج-ال االالميل ال ب يمال  -الاسالالا ر الم بالالدقي -ال ف صال
ا

اريس ية ال تية ال اعية قالبة ف الصي

 -30ع الالى ة الالن اسالالبد ةرايال

 2010عالالباتات لب الالل الءال ادي وال ادالالة لالالن وقهالالة نظال لب مالالى

الاع األول األساسىس لج ة قالبة األأه د ي
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وةصالالد ال الالصد ةالالافظ لالالاه يالالعران ع الالد الرالالار ا2008اس لب الاليل ال الالة

 -31ع الالى سالالبد قالالاب

الب تية ل و ا ة ياقات الياعة صن ال ظ ة وال ت صق الءاه يس عي ا ل تراعةس
 -32ع يالالة ةالالالد اةمالالد ع ال ا يل ا2013اس فاع يالالة نالالالج لء ال ح لبالالج عالالباتات لب الالل الء ال ادي
دا ية فى راد ال ظ ة المب ية رسالة

وال ادة فى ال ة الب تية لد لجلص الم ة ة 1ا
ق اراي لبهد الدراسات ال تا ة قالبة الءاه يس
 -33ال ال

اأه ال عسالالماعص ا2009اسال ب الاليل اإلل

الءاه ي عالل ال

ونالالى لالالن ال ت صالالق علالالى ا ة ال اف والجالالاقي

س

 -34فالن لاتفى لحمد

ياد لبج

لهصد ال ريصدا2017اس فاع ية اس يدال ال ب يل المدلج
لج الالة الء ال ادي

ع الالى ال حاالالص الد ارسال فال لالالاقي الفءالالو ل م ة الالة الم اسالالتة دمحافظالالة اليال
والمب فة -لا ع 189يالصا ص ص 160-126س

 -35ف حالالى ال الالصد ع الالد الال ةيل  :1998سالالي الاقية األطفالالال هصال البالالاقيصن واسال اليجيات ال تيالالة
الياعة ال ا ت قار الء ل الج د ال انى التربة ال انية
 -36ف حالالى ةمالالاق لاسالالى ا الالا لاسالالىا2016اساس ال يدال الب الاليل المالالدلج فالالى ل ميالالة لهالالارات لجا الالد
الء لن ال ل رسالة ق اراي هص ل صاري

ية ال ات قالبة عصن يم س

 -37ف ح الالى لاالالالتفى ال ال الالات ا2015اس ع الالباتات ال ال ال ب ل ال اقهالالالات الحدي الالة ف ال ال ال صالالالييص
والبج

الءاه ي ل رة األنج ا الما ةس
ونال الم بالدق

 -38ق ت دي يمال ا2007اس األنماط الحدي ة ف ال ب يل البالال  :ال ب اليل اإلل

الاسا ر او الم ماأ المالؤلم ال الاق .لبمالداد يالات اآلقاب فال الجالبالات األععالاد فال
الحاق الجالبات الب تية دب اان رمان قاقي ال ب يل وا ع ماق األلاق م
ل ان لن  22-21ا

قالبالة الج الان

س

 -39لمى داً تجى ا2010ا :عباتة الء ادي االدي

ياا ص وت قار الب لس

 -40لحمد الم سى سمص ع د الاهاب ا2014ا :لاقهات ل تا ة فى لب يل ال ة الب تيةس
 -41لحمد فالاأ ر الا

والالى ا2015اسا سال بداق ل ت صالق الال ب ل المالدلج لالد طالجب الد ارسالات

الب يا د ية ال تية لج ة ية ال تية قالبة ها

 264ال ات ص ص77-41س
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 -42لحمالالد لحمالالاق ع الالد ال اع ال لحمالالد ا2012اس فباليالالة نالالالج قالالا ل ع الالى ال الالدر البجقالالى
لاباتات لب يل الء ادي وال ادة لد لجلص الم ة ة ا دا ية دصمال سص اد رسالة ق اراي
ل ية ال تية قالبة ق اي ال ا س
 -43لحمالالاق ريالالدي خالالاط ا1986ا لب الاليل الءال ادي وال ادالالة دالم ة الالة األولالالى فال الالالدول الب تيالالة
الءاه ي ل

الا ا ق والرحا ال تيةس

 -44لحمالالاق ال ال ال افالالة وةص الالد ةالالافظ  :2002لب الاليل ال الالة الب تي الالة فالالى ال ب الاليل البالالال لداخ الالو
وف يالو الءاه ي الج د ال انى لتربة التاتجىس
 -45لحماق لحمد ال ن ي

لجدي عء سبصد ا2011اس ل الاقيالا ال ب اليل اال ظ الة وال ت صالق

البم ا الجالبة اإلسجلية ه يس

 -46لا الالتفى ل ا الالار  2010:ال الالأخ الد ارس الالىس اس الالرادو ا الالاره وطال ال ً عجق الالو وهال ال ان قار
الب ب ل ص وال اأ ئس
 -47لاالالتفى نالالاري الءم ال

خ ص ال ع الالد ال ال ةمن المبا تالالو ا2007ا سالالي الاقيو األطفالالال ذوي

ا ة ياقات الياص قار الم ص يس
 -48ل ا عجح س يمانا2015اس ا

ع ى دبض اسال اليجيات الءال ادي فال لح الصن

ال در

التجقة الء ا ية لد ال جلص ذوي عباتات ال ب ل المج ة الب تية لدراسات وتحالا الب الال
ال تا الالة واإلن الالانية لؤس الالة ق الالاري ة الالان قرو ال
لا

ل يالالدلات ال اق ال ية وال ب الاليل ال ت يء ال

ع 1ص ص 117-72لار.س

 -49ل ى ع ا يل ال اقي ا2005اس عباتات الء ادي وال ادة لصيياها واس اليجيات عجقها
ل رة أه اد الص ً الءاه يس

 -50و اأري ال تي ال ال ال الالة وال ب ال ال ال الاليل ا2016اس ف ال ال ال الالال

لبم ال ال ال الالل ع ال ال ال الالى قمي ال ال ال الالئ المحافظ ال ال ال الالات ال ال ال الالار

2016/11/27س
 -51وف الالاد ل سال ال ة الالن ا2008ا :ال ب الاليل الم الالدلج ا الالي ة لب يمي الالة ل ت الالا ال ب الاليل الج الالالب
الما ال ي ف الالف و ول ت رالالات لت يءالالو ف ال رالالاد خ ال ات دبالالض الالالدول لج الالة رادتالالة ال تيالالة
الحدي ة لا  1ع 2ص ص 160-59س
 -52و يال ص صدرا13:2011اس عباتات ال ب ل :الياا ص ال بال ف اسال اليجيات ال الدر
ال قمة ع د ال ةمن س يمان ال صد
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