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  لد امل

عالجيٍّ قائـٍ عمى التعميـ المتمايز لتحسيف األداء ىدفت الدراسُة إلى إعداِد برنامٍج 
القرائي وفيـ المقروء وتقدير الذَّات لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّـ بالصفوؼ 

َـّ استخداـ المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ شبو  الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية، وت
ف البرنامُج مف مستوييف: األوؿ لتحسيف األداء يبيَّتيف، التجريبي ذي المجموعتيف التجر  وقد تكوَّ

َـّ إعدادُ ولتجريب أثر ىذا البرنامج  .القرائي، والثاني لتحسيف ميارات فيـ المقروء ثالث أدوات  ت
َـّ إعداد قياس، ىي: مقياس األداء القرائي، واختبار فيـ المقروء، ومقياس تقدير الذَّ  ات، كما ت
 أداتيف لجمع البيانات، ىما: استبانة أنماط التعمُّـ، ومقياس الذكاءات المتعددة. 

التابعة  بمدرسة )أبوقرقاص االبتدائية الجديدة( وبعد ضبط عينة الدراسة ضبًطا عمميِّا
َـّ إلدارة أبوقرقاص التعميمية بمحافظة المنيا ( ٘استطالعيِّا عمى )تطبيُؽ أدواِتيا تطبيًقا ، ت

َـّ تقسيـ العينة األساسية إلى مجموعتيف تجريبيَّتيف: المجموعة األولى، وىـ التالميُذ  تالميذ، ثـ ت
( تالميذ، وُقدّْـ ليـ المستوى األوؿ مف ٙالموىوبوف الضعاُؼ في األداء القرائي، وعددىـ )

( ٗعاُؼ في فيـ المقروء، وعددىـ )البرنامج، والمجموعة الثانية، وىـ التالميُذ الموىوبوف الض
 تالميذ، وُقدّْـ ليـ المستوى الثاني مف البرنامج.

وبعد تطبيؽ أدوات القياس عمى تالميذ المجموعتيف التجريبيتيف تطبيًقا قبميِّا وبعديِّا؛ تَـّ 
إحصائيِّا في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية األولى عمى  دالةٍ  وجود فروؽٍ التوصُّؿ إلى 

مقياس األداء القرائي ككؿ ومياراتو الفرعية كؿّّ عمى حدة لصالح القياس البعدي، باستثناء ثالث 
عدـ وجود فروؽ دالة ، كما تَـّ التوصُّؿ إلى ميارات فرعية وميارتيف رئيستيف، كانت غير دالة

 ىفي متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية الثانية عمياسيف القبمي والبعدي بيف القإحصائيِّا 
وجود فروٍؽ دالٍة إحصائيِّا في متوسطات ، و اختبار فيـ المقروء ككؿ ومياراتو الفرعية كؿّّ عمى حدة

دة رتب درجات المجموعة التجريبية األولى عمى مقياس تقدير الذَّات ككؿ وأبعاده الفرعية كؿّّ عمى ح
في متوسطات بيف القياسيف القبمي والبعدي عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيِّا ، و لصالح القياس البعدي

، مقياس تقدير الذَّات ككؿ وأبعاده الفرعية كؿّّ عمى حدة ىرتب درجات المجموعة التجريبية الثانية عم
 تقديـ عدٍد مف التوصيات والبحوث المقترحة.  وخُمصت الدراسة إلى

التالميذ ات ػػ : التعميـ المتمايز ػػ األداء القرائي ػػ فيـ المقروء ػػ تقدير الذَّ  كممات مفتاحية        
 الموىوبوف ذوو صعوبات التعمُّـ.
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Students with Learning Difficulties at the Elementary Stage 
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Abstract 
              The present study aimed at preparing a remedial program based on 

differentiated instruction to improve reading performance, reading comprehension 

and self-esteem for gifted students with learning difficulties in the last three grades 

of elementary education. The program consisted of two levels; the first level is for 

improving students' reading performance while the second level is for improving 

students' reading comprehension. For identifying the impact of the program, three 

instruments were developed. They were a reading performance scale, a reading 

comprehension test, and a self-esteem scale. Moreover, two other instruments for 

data collection were also developed; a Learning pattern questionnaire and a 

multiple intelligence scale. 

                After scientifically controlling the sample, the piloting of the instruments 

was conducted on five students in addition to those who participated in the 

experimentation. Students were divided into two treatment groups: The first group 

was those of gifted students with low reading performance and they were six to 

whom the first level of the program was presented. The second group was those 

students with low level in reading comprehension and they were four to whom the 

second level of the program was presented. 

              After pre-post testing, it was found that there were significant statistical 

differences between the means of the score ranks of the first treatment group on 

the reading performance scale as a whole and its sub-skills separately favoring the 

post measurement  except three sub-skills and two other main ones, they were 

insignificant, it was also found that there were no significant statistical differences 

between the pre-post measurements in the means of the score ranks of the second 

treatment group on the reading comprehension test as a whole and between its sub-

skills separately, and there were significant statistical differences of the means of 

the score ranks of the first treatment group on the self-esteem scale as a whole and 

its sub-domains separately favoring the post measurement, also, there were  no 

significant statistical differences between the pre-post measurements in the means 

of the score ranks of the second treatment group on the self-esteem scale as a 

whole and its sub-domains separately. A number of recommendations and 

suggestions for further research were presented in the study. 

Key words: Differentiated Instruction-Gifted students with learning Difficulties- 

Self-Esteem. 
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  مكدم٘ : 

، ـِ التعمُّ  ؛ فيي وسيمةُ ةِ االبتدائيَّ  في المرحمةِ  ةِ المغويَّ  وفِ نُ الفُ  أىْـّ  أحدَ  تعدُّ القراءةُ 
 حؿّْ و  دِ قْ القدرة عمى النَّ  األذواؽ، وتنميةِ  الخبرات، وتيذيبِ  المعمومات، وزيادةِ  واكتسابِ 
 ؛ لذلؾ فإفَّ ةِ الدراسيَّ  الموادّْ  في مختمؼِ  ا مرتكُز التحصيؿِ يَ ، كما أنَّ القراراتِ  واتخاذِ  المشكالتِ 

و إلييا الجيودُ  األغراضِ  في مقدمةِ يأتي  معاني نصوصيا ـَ يْ أدائيا وفَ  فَ سْ حُ  في  التي توجَّ
  تمؾ المرحمة.درس القراءة ب
بيا عممية تحويؿ  قصدُ رموز المغة المكتوبة، ويُ  األداُء القرائيُّ بميارات فؾّْ  ويتعمَّؽُ 

ُـّ منطوقةٍ  الكممة المكتوبة إلى كممةٍ  وتية، ونماذج تآلؼ ـ األنماط الصَّ ذلؾ مف خالؿ تعمُّ  ، ويت
 المكتوبةِ  عمى تحويؿ الرموزِ  لدى التالميذ القدرةُ  ؽَ وبمجرد أف تتحقَّ  األصوات داخؿ الكممات،

لوف تمقائيِّا إلى التركيز عمى ميارات فيـ المقروء )المبودي، منطوقةٍ  إلى أصواتٍ  ، فإنيـ يتحوَّ
 (. ٖٗٔػػػػ  ٔٗٔ: ٕ٘ٓٓ

في األداء  القارئُ " ميما أجاد بيف األداء القرائي وفيـ المقروء؛ فإنَّو  الفصؿُ  وال يمكفُ 
قارئ إذا لـ يفيـ ىو ما يؤديو، ويفيـ  ياتيا، فيو غيرُ المفظي وترجمة الرموز الكتابية إلى مسمَّ 

 ليست عمميةً  ، فالقراءةُ  (ٜ٘: ٕٔٓٓمف معنى " )قورة،  ما يتضمنو ىذا األداءُ  هُ عنو غيرُ 
نما ىي ، طؽِ والنُّ  فييا عمى مجرد التعرُّؼِ  األمرُ  يقتصرُ  بحتةً  ميكانيكيةً  عمميٌة عقميٌة معقدٌة وا 

بالكممات  الرموز والتمفظُ  فؾُّ  عب، ومف البسيط إلى المركب، حيث يعدُّ يؿ إلى الصَّ مف السَّ  تتدرجُ 
 (.ٜٛ: ٕٙٓٓفي قراءتيا شرًطا مسبًقا لفيـ المقروء )طعيمة، الشعيبي،  والطالقةُ 

انتشاًرا وشيوًعا بيف تالميذ  ةِ األكاديميَّ  ـِ التعمُّ  مف أكثر صعوباتِ  القراءةِ  صعوباتُ  وتعدُّ 
 ـ عف فؾّْ المتعمّْ  عجزُ  إذ ينعكُس  ؛ـالمرحمة االبتدائية، وأبعدىا أثًرا في األداء األكاديمي لممتعمّْ 

َـّ رموز المغة وفيـ مضمونيا، في عدـ قدرتو عمى إنتاج المغة تحدثًا وكتابةً   تنغمؽُ  ؛ ومف ث
راسية في المواد الد ـٍ تعمُّ  بحدوث صعوباتِ  مما ينبّْئُ ـ؛ المعرفة والتعمُّ  أمامو مفاتيحُ 

 .(٘: ٕ٘ٓٓالمبودي،  ؛ ٓٙٗ: ٕٕٓٓ)الزيات، األخرى
عدـ قدرتو عمى  لذاتو، حيث إفَّ  التمميذسمًبا عمى تقدير  القراءةِ  صعوباتُ  وتنعكُس 

إلى مستوى  هُ مجاراة أقرانو في التحصيؿ الدراسي، وعدـ قدرتو عمى اجتياز االختبارات، يقودُ 
 (انسحابي)عمى سموكو في اتجاىيف: أحدىما  ا يؤثرُ مف القمؽ واالضطراب واإلحباط؛ ممَّ  عاؿٍ 
تفاعاًل مع اآلخريف؛ خشية  المشاركة في المواقؼ التعميمية التي تتطمبُ  عميو تجنبُ  يترتبُ 
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 تغطيةَ  التمميذُ  الفعؿ( فمف خاللو يحاوؿُ  ىو )المبالغة في ردّْ . واالتجاُه اآلخُر المقارنة بينيـ
ـ المدرسية )الزيات، ظُ عدـ قدرتو أو عجزه، مف خالؿ العدواف، وكسر القواعد والتعميمات والنُّ 

  (.ٔ٘ٔ: ٕٗٓٓالمبودي،  ؛ ٓٙٗػػػػ  ٛ٘ٗ: ٕٕٓٓ
 ـ إحدى فئات التالميذ في المرحمة االبتدائيةالموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ  فئةُ  وتعدُّ 

تدني ، فضاًل عف واحدٍ  ف، ىما: صعوبات القراءة والموىبة في آفٍ يْ بيف متناقضَ  تجمعُ  التي
 لدى ىؤالء التالميذ. اتتقدير الذَّ  مستوى

مف  في مجاؿٍ  بارزةً  يمتمكوف موىبةً ـ ىـ تالميذ وبات التعمُّ عُ فالموىوبوف ذوو صُ 
اإلبداع واألداء المتميز، ولكف لدييـ ، وقادروف عمى عاليةٌ  فكريةٌ  المجاالت، ولدييـ قدراتٌ 

عمى تحصيميـ  في القراءة أو الرياضيات أو التيجئة أو التعبير الكتابي، تؤثرُ  ـٍ تعمُّ  صعوباتُ 
ىناؾ تبايًنا كبيًرا بيف مستوى أدائيـ األكاديمي وبيف أدائيـ المتوقع استناًدا  األكاديمي، أي أفَّ 

صعوبات  تأثيرُ  ويزدادُ  ، ((Agarwal & Singh, 2011 : 1إلى قدراتيـ الفكرية العامة 
تبًعا لذلؾ مشكالتيـ التعميمية، إلى  وتزدادُ  ؛مفبمرور الزَّ  و ىؤالء التالميذـ التي تواجالتعمُّ 
ـ، مع تجاىؿ إمكاناتيـ وقدراتيـ العقمية ذوي صعوبات التعمُّ  ـ في ِعَدادِ يُ الذي يضعُ  الحدّْ 

ا يَ يصاحبُ  سمبيةٍ  بصفاتٍ ونعتيـ  ليـ اآلخريفرفض العالية، في الوقت الذي يعانوف فيو مف 
 وأقؿُ  قدرةٍ  شعرىـ بأنيـ أقؿُ في تقديرىـ لذواتيـ، ويُ  ا يؤثرُ تدني توقعات المعمميف تجاىيـ؛ ممَّ 

  .(ٕٖٕ،  ٔٙٔ: ٕٕٔٓ)القمش،  ؼّْ مف أقرانيـ في الصَّ  جدارةٍ 
الب ( أىمية مراعاة اىتمامات الطُّ 2006) Mannدراسة ماف  وقد أكَّدت نتائجُ 

ـ، ومعرفة نقاط القوة والضعؼ لدييـ، وبناء المعالجة التدريسية الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ 
كما أشار  ،المرجوة ـ متنوعة ليـ؛ لتحقيؽ األىداؼ التعميميةعمييا، وكذلؾ تقديـ خيارات تعمُّ 

إلى  ـ في حاجةٍ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ  إلى أفَّ  Douglass (2008 : 6)دوجالس 
ـ وما يُ تقديـ المادة األكاديمية بطرائؽ واستراتيجيات تدريس متنوعة تراعي اىتماماتيـ وميولَ 

 ( إلى أفَّ ٕٗ٘: ٕٕٔٓوأشار القمش ) في أنماط التعمُّـ والذكاءات. فرديةٍ  بينيـ مف فروؽٍ 
ـ واإلنجاز، ىؤالء التالميذ يحتاجوف إلى منحيـ الثقة في أنفسيـ وفي قدرتيـ عمى التعمُّ 

إلييـ، وعدـ االعتماد عمى األساليب  والمتابعة الحثيثة لمتكميفات والواجبات التي تسندُ 
  تي تواجييـ.  ـ ال؛ وصواًل إلى عالج صعوبات التعمُّ في التقييـالتقميدية 
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 ُيفترُض و ـ، حوؿ المتعمّْ  تمركزُ يالتدريس  في نسبيِّا اتجاًىا حديثًا المتمايزُ  ويعدُّ التعميـُ 
الىتمامات الطالب وميوليـ  مالئمةً  عندما تكوفُ  فاعميةٍ  أكثرَ  ـ تكوفُ التعمُّ  تجاربَ  أفَّ  وفي

، ولف واحدةٍ  بطريقةٍ  الطالبُ  ـَ مة، وبناًء عمى ىذا االفتراض لف يتعمَّ ميـ المفضَّ وأنماط تعمُّ 
نما تتنوعُ يَ نفسَ  يمارسوا جميًعا األنشطةَ   البِ الطُّ  جميعَ  ـ لتناسبَ التعمُّ  خبراتُ  ا، وا 

Tomlinson, 2001 : 5) ) ُّـ ، وتنويع متنوعةٍ  تقديـ محتوى المنيج بصورٍ "  ، حيث يت
التقويـ؛ وذلؾ لالستجابة التعميمية، وطرائؽ واستراتيجيات التدريس وأساليب األنشطة 

  .(ٕ٘ػػػػ  ٕٗ: ٕٛٓٓالحتياجات المتعمميف المتعددة والمختمفة " )كوجؾ وآخروف، 
في مجاؿ تدريس المغة العربية لمفئات  المتمايزَ  التعميـَ  قميمةٌ  وقد استخدمت دراساتٌ 

ز في ( وتوصمت إلى فاعمية استخداـ التعميـ المتمايٕ٘ٔٓالخاصة، منيا: دراسة المشايخ )
ـ في تحسيف الفيـ القرائي والتعبير الشفوي لطمبة الصؼ الثالث األساسي ذوي صعوبات التعمُّ 

عمى  قائـٍ  إثرائيٍّ  إلى فعالية برنامجٍ وتوصمت ( ٕٙٔٓمادة المغة العربية. ودراسة سعد )
التعميـ المتمايز في ضوء استراتيجية السقالة التعميمية في تنمية بعض ميارات التعمـ المنظـ 

  ذاتيِّا وعادات العقؿ المنتج لدى الموىوبيف مف طالب الصؼ الثاني اإلعدادي.
 اإلسطاع باملشهل٘ : 

الموىوبيف ذوي صعوبات )بمشكمة ىذه الدراسة مف إىماؿ فئة  اإلحساُس  َس تأسَّ 
ىذه تالميذ  أفَّ  (ٔٙٔػػػ ٓٙٔ، ٖ٘ٔ: ٕٙٓٓبالمرحمة االبتدائية، حيث أكَّد البحيري ) (ـالتعمُّ 

ُـّ الفئة  ـُ يُ إىمالُ  غالًبا ما يت و الخدماتُ خاصةٍ  خدماتٍ  إلييـ أيةُ  ـ، وال تقدَّ ا إمَّ  ، حيث توجَّ
مَّ  ، وذلؾ لعدة أسبابٍ ـ، وليس لمذيف يجمعوف بيف الفئتيف؛ ا لذوي صعوبات التعمُّ لمموىوبيف وا 

المعمميف  االىتماـ بتشخيص التالميذ لتحديد ىذه الفئة تحديًدا عمميِّا دقيًقا، واعتمادُ  ىي: عدـُ 
في االعتبار تداخؿ  األخذِ  عمى درجات التحصيؿ فقط واعتبارىا المؤشر الوحيد لمموىبة، وعدـُ 

، فضاًل عف  التعاوف المفقود بيف المدارس والجيات  ـ والموىبة(ف مًعا )صعوبات التعمُّ الحالتي
  القياس النفسي. و المعنية بالموىبة 

( عدـ االىتماـ بفئة الموىوبيف ذوي ٖٕ، ٙٔ: ٕ٘ٔٓكما أرجعت الياجري )
غير  وقدراتٍ  ، حيث يمتمكوف مواىبَ متناقضةٍ  ـ إلى أنيـ يجمعوف بيف خصائَص صعوبات التعمُّ 

مف عممية تحديدىـ  عؿُ ا يج؛ ممَّ أكاديميةٍ  ـٍ تعمُّ  يعانوف مف صعوباتِ  وِ عادية، وفي الوقت نفسِ 
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، فضاًل عف قمة عددىـ  (ذوي االستثناءيفػػ )في تسميتيـ ب ؛ وىذا ىو السببُ أمًرا صعًبا
 مقارنًة بالفئات األخرى مف ذوي االحتياجات الخاصة.

ـ الذكي بمديرية التربية بمقابمة بعض مسؤولي إدارة الموىوبيف والتعمُّ  وقد قاـ الباحثُ 
؛ لسؤاليـ عف فئة الموىوبيف ذوي  (ٕلتعميمية )ممحؽوالتعميـ بالمنيا، وبإدارة المنيا ا

بأعدادىـ؛  إحصاءٍ  وجودِ  ، وعدـِ ةفئبتمؾ العمميـ  إلى عدـِ  وانتيت المقابمةُ  ؛ـصعوبات التعمُّ 
 تالميذ.ىؤالء ال بحصرِ  ةٍ رسميَّ  مخاطباتٍ  وجودِ  لعدـِ 

وبات التعمُّـ عُ والمتتبُّْع لمبحوث والدّْراسات التي ُأجريت عمى فئة الموىوبيف ذوي صُ 
رة البحوث التجريبية التي اىتمت بوضع البرامج التعميمية المناسبة ليذه الفئة مف دْ نُ  ُيالِحظُ 

تحسيف ( التي ىدفت إلى ٕ٘ٔٓالتالميذ، فمـ يجِد الباحُث )في حدود عممو( إالَّ دراسة خميفة )
االندماج في تعمُّـ القراءة والفيـ القرائي المعرفي وما وراء المعرفي لدى التالميذ الموىوبيف 
ذوي صعوبات التعمُّـ بالمرحمة االبتدائية بالطائؼ باستخداـ برنامج لمتعميـ المتمايز قائـ عمى 

ات لدى قدير الذَّ تقنيات الحاسوب المتعددة. ولـ تيتـ ىذه الدراسة بتحسيف األداء القرائي وت
تالميذ ىذه الفئة، وىو ما ىدفت إليو الدراسة الحالية، وفي حيف ىدفت دراسة خميفة إلى 

ـ القراءة والفيـ القرائي ما وراء المعرفي، لـ تتناوؿ الدراسة الحالية االندماج في تعمُّ  تحسيف
وسائط عمى  ز القائـابقة عمى التعميـ المتمايىذيف المتغيّْريف، واعتمدت تمؾ الدراسة السَّ 

فيف الخامس والسادس االبتدائي، الحاسوب  في حيف المتعددة، واقتصرت عمى تالميذ الصَّ
استخدمت الدراسة الحالية التعميـ المتمايز غير القائـ عمى تمؾ الوسائط لدى التالميذ 

 الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّـ بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية.
: ٕٕٔٓ(، والقمش )ٗ٘ٔ: ٕٙٓٓمع ما أكَّده كؿّّ مف: البحيري ) ؽَ بَ ما سَ  ويتفؽُ 

( مف أفَّ البحوث التجريبية لـ توجد بالدرجة الكافية نحو خصائص ىذه الفئة ٜٖٔ
صعوبات التعمُّـ لدى ىؤالء التالميذ،  التي تالئـُ  العالجية واحتياجاتيا، ولـ تيتـ بوضع البرامج

 تيـ المتناقضة. مع قدرا وتتناسبُ 
تعدُد مظاىر الضعؼ ـ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ التالميذ عمى إىماؿ فئة  بَ وترتَّ 
، منيا: حذؼ بعض الكممات في الجممة المقروءة أو جزء مف الكممة المقروءة، القرائي لدييـ

ضافة بعض الكممات إلى الجممة المقروءة، أو إضافة بعض المقاطع أو األحرؼ إلى الكممة  وا 
بداؿ بعض الكممات المقروءة في الجممة بكمماٍت أخرى، وتكرار قراءة بعض  المقروءة، وا 
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ٍر لذلؾ، وقمب وتبديؿ األحرؼ وقراءة الكممة بطريقة عكسية، الكممات أو الجمؿ دوف مبرّْ 
، أو رسًما والمختمفة لفًظا، مثؿ: )ع غ( وصعوبة في التمييز بيف األحرؼ المتشابية

، والبطء المبالغ فيو في  المتشابية لفًظا والمختمفة رسًما، مثؿ: )ؾ ؽ( ، )ت د( ، )س ز(
 فضاًل عف أفَّ ( ، ٕٓٔػػػػػػ ٜٔٔ: ًٕٕٔٓة )القمش، القراءة، أو القراءة المتقطعة كممًة كمم

في فيـ النصوص المقروءة، ويظير ذلؾ في  كثيًرا مف ىؤالء التالميذ يعانوف مف صعوباتٍ 
معاني الكممات مف السياؽ،  استنتاجقصور فيـ المراد مف المادة المقروءة، والضعؼ في 

  .(ٔٗٔػػػػ  ٓٗٔ: ٕٙٓٓ، ةعطيذات معاني مفيومة ) وتدني القدرة عمى تكويف جمؿٍ 
ـ إلى انخفاض الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ  التالميذلدى  القرائيُّ  ى الضعؼُ وقد أدَّ 

ؼ؛ مما ترتَّب عميو تدني تقديرىـ قدراتيـ عمى التحصيؿ واإلنجاز مقارنًة بأقرانيـ في الصَّ 
وبات عُ ف يعانوف مف صُ ممَّ  موىوبٌ  طفؿٌ  ( أنو " ال يوجدُ ٕٛ: ٖٕٓٓلذواتيـ، حيث أكَّد محمد )

نجازاتيـ كبيرٍ  تناقضٍ  ات؛ نظًرا لوجودِ لمذَّ  مرتفعةٌ  ـ لديو فاعميةٌ التعمُّ  وتوصمت ". بيف قدراتيـ وا 
وبات القراءة يعانوف مف عُ الموىوبيف ذوي صُ  التالميذَ  ( إلى أفَّ 2012) Wills وليس دراسة

ْـّ ات؛ بسبب ضعؼ قدرتيـ عمى في مستوى تقدير الذَّ  انخفاضٍ  ؛ بمستوى عاؿٍ  إنجاز الميا
ات عند تالميذ لمذَّ  ديدةِ الشَّ  المتدنيةِ  مع النظرةِ  التعامؿَ  ( أفَّ ٕٖٕ: ٕٕٔٓالقمش ) لذلؾ أكَّد

 ـ. وبات التعمُّ عُ لمموىوبيف ذوي صُ  لبرنامجٍ  الضمنيَّ  اليدؼَ  أف يكوفَ  ىذه الفئة يجبُ 
لعالج  برنامجٍ  ىدفت إلى إعدادِ  سابقةٍ  تأسيًسا عمى ما سبؽ، ونتيجة لعدـ وجود دراسةٍ 

ات لدى قائـ عمى التعميـ المتمايز لتحسيف األداء القرائي وفيـ المقروء وتقدير الذَّ  وبات القراءةعُ صُ 
   ىذه الدراسة. ـ بالمرحمة االبتدائية؛ فقد نبعت فكرةُ التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ 

 مشهل٘ الدزاض٘ :  

مستوى األداء القرائي وفيـ المقروء وتدني  ضعؼ ىذه الدراسة في مشكمةُ  تتحددُ 
ـ بالمرحمة االبتدائية، واالفتقار إلى ات لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ تقدير الذَّ 

وفي محاولة  ىذه الفئة،لدى القراءة لعالج صعوبات  استراتيجيات ومداخؿ تدريسية حديثة
 التالي:  سة إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسلمتصدي ليذه المشكمة تسعى ىذه الدرا

لتحسيف األداء  التعميـ المتمايزقائـ عمى لعالج صعوبات القراءة بناء برنامج  كيؼ يمكفُ ػػػػػػ 
بالمرحمة ـ ات لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ القرائي وفيـ المقروء وتقدير الذَّ 

 ؟االبتدائية
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 :  األضٝل٘ التالٔ٘ ّٓتفسع مً ٍرا الطؤال السٜٔظ 

الصفوؼ الثالثة ـ بوبات التعمُّ عُ األداء القرائي الالزمة لمتالميذ الموىوبيف ذوي صُ  ما مياراتُ ػػػػ ٔ
 ؟ المرحمة االبتدائيةاألخيرة مف 

بالصفوؼ الثالثة ـ فيـ المقروء الالزمة لمتالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ  ػػػػ ما مياراتُ ٕ
  ؟األخيرة مف المرحمة االبتدائية 

قائـ عمى التعميـ المتمايز لمتالميذ لعالج صعوبات القراءة بناء برنامج  ػػػػ ما أسُس ٖ
   ؟االبتدائيةبالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة ـ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ 

لتالميذ لعالج صعوبات القراءة لدى االتعميـ المتمايز القائـ عمى  المقترحُ  ػػػػ ما البرنامجُ ٗ
 ؟ بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائيةـ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ 

الموىوبيف ذوي صعوبات في تحسيف األداء القرائي لدى التالميذ المقترح البرنامج  ػػػػ ما أثرُ ٘
  ؟بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية ـ التعمُّ 

البرنامج المقترح في تحسيف فيـ المقروء لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات  ػػػػ ما أثرُ ٙ
  ؟بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية ـ التعمُّ 

 ات لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوباتالبرنامج المقترح في تحسيف تقدير الذَّ  ػػػػ ما أثرُ ٚ
   ؟ بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية التعمُّـ 

 سدّد الدزاض٘ :

الموىبة  ذلؾ إلى أفَّ  ؛ ويرجعُ فوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائيةالصُّ  ػػػػ تالميذُ ٔ
 .فوؼالصُّ  تمؾأكثر وضوًحا في  افـ تكونوبات التعمُّ عُ وصُ 

ػػػػ بعُض ميارات األداء القرائي الالزمة لمتالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّـ بالمرحمة ٕ
ُؿ  َـّ التوصُّ االبتدائية، وذلؾ عمى ضوء آراء المحكَّميف في قائمٍة ُأعدَّت ليذا الغرض، حيث ت

حيحة، والتمييُز إخراُج إلى سبِع مياراٍت رئيسٍة، ىي:  أصوات الحروؼ مف مخارجيا الصَّ
بيف أنواع التَّنويف في النُّطؽ، ونطُؽ الحرؼ المشدَّد بأشكالو المختمفة نطًقا صحيًحا، 
والتمييُز بيف نطؽ )أؿ( القمرية و)أؿ( الشَّمسية، ونطُؽ الحركات القصيرة والطَّويمة بما 

ات دوف حذٍؼ أو إبداٍؿ أو زيادٍة أو تكراٍر، يناسُب زمَف كؿٍّ منيا، ونطُؽ الحروؼ والكمم
 والقراءُة في جمٍؿ تامٍَّة مضبوطٍة بالشَّكؿ غير متقطّْعة.
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ـ المقروء الالزمة لمتالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّـ بالمرحمة يْ ػػػػ بعُض ميارات فَ ٖ
ُؿ  َـّ التوصُّ االبتدائية، وذلؾ عمى ضوء آراء المحكَّميف في قائمٍة ُأعدَّت ليذا الغرض، حيث ت

مستوى الفيـ الحرفي المباشر، أربعة مستويات، ىي: إلى اثنتي عشرة ميارًة تندرج في 
 .مستوى الفيـ اإلبداعيو مستوى الفيـ الناقد، و ي، مستوى الفيـ االستنتاجو 

 حتدٓد مصطلشات الدزاض٘ :

  :( التعلٔه املتنآص1)

 ؛إجرائيِّا بأنو: ُخطٌَّة تدريسيٌة متكاممٌة تخطيًطا وتنفيًذا وتقويًما المتمايزُ  التعميـُ  ُيعرَّؼُ 
بالصفوؼ الثالثة األخيرة ـ لعالج صعوبات القراءة لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ 

عمى مراعاة الفروؽ الفردية بيف ىؤالء التالميذ مف خالؿ  مف المرحمة االبتدائية، وىي تقوـُ 
التعميمية، والنتاجات ممايزة كؿٍّ مف: أساليب عرض المحتوى، واستراتيجيات التدريس، واألنشطة 

مف اىتمامات التالميذ )فنيًَّة أو  ، وذلؾ انطالًقاقويـالت، وأساليب الوسائؿ والمواد التعميميةو 
مة )سمعيًة أو بصريًة أو حركيًة( ، وذكاءاتيـ )لغويًة أو بصريًة بدنيًَّة( ، وأنماط تعمُّ  ميـ المفضَّ

القصوى اإلفادة  ويحقؽُ  يـ المتنوعة،احتياجات بما يقابؿُ أو جسميًة أو منطقيًة أو إيقاعيًة( ، 
 و؛ وصواًل إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية المرجوة.    تىبمف إمكانات كؿٍّ منيـ ومو 

 ( األداٛ الكساٜٕ : 0)

 ـِ التعمُّ الموىوب ذي صعوباِت التمميذ  ترجمةُ  إجرائيِّا بأنو: القرائيُّ  األداءُ  ُيعرَّؼُ 
 إلى أصواٍت  في نصٍّ قرائيٍّ  المكتوبةَ  الرموزَ بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية 

في قراءتيا، مراعًيا ما  بيا عمى مستوى الكممات والجمؿ والعبارات، والطالقةُ  ، والتمفظُ منطوقةٍ 
بيف أنواع التنويف في  ذلؾ مف إخراج األصوات مف مخارجيا الصحيحة، والتمييز وُ يتطمبُ 

رية النطؽ، ونطؽ الحرؼ المشدَّد بأشكالو المختمفة نطًقا صحيًحا، والتمييز بيف نطؽ )أؿ( القم
و)أؿ( الشمسية، ونطؽ الحركات القصيرة والطويمة بما يناسب زمف كؿٍّ منيا، ونطؽ الحروؼ 

والقراءة في جمؿ تامة مضبوطة بالشكؿ غير والكممات دوف حذؼ أو إبداؿ أو زيادة أو تكرار، 
 دّْ لذلؾ.     عَ المُ  المقياسبالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميُذ في  القرائيُّ  األداءُ  وُيَقاُس  متقطّْعة.

 ( فَه املكسّٛ : 3)

عمييا مف خالؿ تفاعؿ  االستدالؿُ  عمميٌة عقميٌة يمكفُ  إجرائيِّا بأنو: المقروءِ  ـُ يْ فَ  ُيعرَّؼُ 
مع بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية ـ التمميذ الموىوب ذي صعوبات التعمُّ 
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، ىي: الفيـ مستوياتٍ  مندرجة في أربعةِ المف الميارات  في إطار مجموعةٍ  النصّْ المقروءِ 
فيـ المقروء  وُيَقاُس الحرفي المباشر، والفيـ االستنتاجي، والفيـ الناقد، والفيـ اإلبداعي. 

 دّْ لذلؾ.    عَ بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميُذ في االختبار المُ 
  : ( تكدٓس الرات4)

ذو  الموىوبُ  فيو التمميذُ  ِدرُ تقييـٌ وجدانيّّ ُيصْ  إجرائيِّا بأنو: اتِ الذَّ  تقديرُ  ُيعرَّؼُ 
ـ بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية حكًما لمتعبير عف مدى رضائو صعوبات التعمُّ 

، ىي: مبي، وذلؾ مف خالؿ االستجابة عمى ثالثة أبعادٍ في االتجاه اإليجابي أو السَّ  عف ذاتو
في الصَّؼ، وتقدير اآلخريف )المعمـ، واألقراف، واألسرة( لمستوى تقدير التمميذ لمستواه القرائي 

 الحالة النفسية لمتمميذ في أثناء القراءة. وُيقاُس ، و نفسو التمميذ القرائي مف وجية نظر التمميذ
 دّْ لذلؾ.  عَ في المقياس المُ  بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذُ  اتِ الذَّ  تقديرُ 
  :( املٍْْبٌْ ذّّ صعْبات التعله 5)

الصفوؼ الثالثة األخيرة  تالميذُ  :ــ إجرائيِّا بأنيالموىوبوف ذوو صعوبات التعمُّ  ُيعرَّؼُ 
ُكَرة القدـ، أو موىبًة فنيًة في في  بارزةً بدنيًة  مف المرحمة االبتدائية الذيف يمتمكوف موىبةً 

ر كاء المصوَّ اختبار الذَّ ( عمى IQٓٗٔػػػػ ٕٓٔذكائيـ بيف ) نسبةُ  ، وتتراوحُ الرَّسـ والتَّمويف
عمى اختبار التفكير اإلبداعي لتورانس  مرتفعٍ  إبداعيٍّ  بتفكيرٍ ويتمتعوف ، )أحمد زكي صالح( لػػػ

َـّ  وِ نفسِ  في الوقتِ و ، ، وقادروف عمى اإلنجاز واألداء المتميز)الصورة الشكمية ب(  ت
 ـ األكاديميَّ يُ تحصيمَ  تجعؿُ  في القراءة ـٍ تعمُّ  مف صعوباتِ  يعانوفتشخيُصُيـ عمى أنيـ 

 .بو تمؾ القدرات الذي تسمحُ  رِ دْ قدراتيـ بالقَ  توظيؼِ نيـ مف دوف تمكُّ  وؿُ حُ ا يَ ؛ ممَّ منخفًضا
 ميَر الدزاض٘ :

َـّ اسػػتخداـُ   تيفالمػػنيج التجريبػػي القػػائـ عمػػى التصػػميـ شػػبو التجريبػػي ذي المجمػػوع تػػ
ـُ ؛ التجػريبيَّتيف ـُ  حيػث ُيقػدَّ  لممجموعػة التجريبيػػة األولػى المسػتوى األوؿ مػف البرنػامج )أ(، وُيقػػدَّ

العالجػي ؼ أثػر البرنػامج لتعػرُّ لممجموعة التجريبية الثانية المستوى الثاني مػف البرنػامج )ب( ؛ 
ات ذَّ تحسيف األداء القرائي وفيػـ المقػروء وتقػدير الػالقائـ عمى التعميـ المتمايز في و( يْ )بمستويَ 

 المرحمة االبتدائية.الصفوؼ الثالثة األخيرة مف ـ بلدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ 
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 أٍنٔ٘ الدزاض٘ : 

 تبرز أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ ما تقدّْمو لكؿٍّ ِمف:  
ـُ  :( رلططٕ الربامر العالدٔ٘ لرّٖ صعْبات الكـساٛٗ ّمطْزَٓـا  1) ىػذه الدراسػُة برنامًجػا  حيػث تقػدّْ

بالصػػفوؼ لمتالميػػذ الموىػػوبيف ذوي صػػعوبات القػػراءة قائًمػػا عمػػى التعمػػيـ المتمػػايز  عالجيِّػػا
بميػػػارات األداء القرائػػػي وأخػػػرى  الثالثػػػة األخيػػػرة مػػػف المرحمػػػة االبتدائيػػػة، كمػػػا تقػػػدّْـ قائمػػػةً 
واختبػارًا  ،ألداء القرائػيلػ مقياًسػابميارات فيػـ المقػروء الزمػة ليػؤالء التالميػذ، وكػذلؾ تقػدّْـ 

ػػا ُيَعػػدُّ اسػػتجابًة لمتوجيػػات تقػػدير الػػذَّ  فػػيلقيػػاس ميػػارات فيػػـ المقػػروء، ومقياًسػػا  ات؛ ممَّ
فػػرادىـ بخػػدماٍت خاصػػٍة تػػتالءـ  الحديثػػة التػػي تػػدعو إلػػى االىتمػػاـ بتالميػػذ ىػػذه الفئػػة، وا 

 وخصائصيـ. 
ـُ  :( معلنــٕ املٍْــْبي ذّٖ صــعْبات الــتعله0) ىػػذه الدراسػػُة برنامًجػػا عالجيِّػػا قائًمػػا عمػػى  حيػػث تقػػدّْ

ذوي  لعػػالج صػػعوبات القػػراءة لػػدى التالميػػذ الموىػػوبيف وُ ـ اسػػتخدامُ يُ التعمػػيـ المتمػػايز يمكػػنُ 
ليػػـ تصػػورًا  ـُ ، كمػػا تقػػدّْ بالصػػفوؼ الثالثػػة األخيػػرة مػػف المرحمػػة االبتدائيػػة صػػعوبات الػػتعمُّـ

 .  عمميِّا لتشخيص ىذه الفئة مف التالميذ
ـُ  :املٍْْبي ذّٖ صعْبات التعله (3) وبات عُ في عػالج ُصػ يسيـُ قد ىذه الدراسُة برنامًجا  حيث تقدّْ

 لدى ىؤالء التالميذ بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية. ءةالقرا
أخػػرى حػػوؿ التعمػػيـ المتمػػايز، وعػػالج  الدراسػػُة منطمًقػػا لدراسػػاتٍ ىػػذه  حيػػث تمثّْػػؿُ  :( البــاسجي4)

 ـ بمرحمة التعميـ األساسي. صعوبات القراءة، وفئة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ 
 اخللفٔ٘ اليظسٓ٘ للدزاض٘ :

 ( األداٛ الكساٜٕ :  1)

ـُ  ، ةٍ جيريَّػػ ، وقػػراءةٍ صػػامتةٍ  ف: قػػراءةٍ يْ وعَ إلػػى نػػ مػػف حيػػث طريقػػة األداءِ  القػػراءةُ  تنقسػػ
ػػو اىتمػػاـُ األداء القرائػػي بػػاختالؼ نػػوعي القػػراءة عػػةُ طبي وتختمػػؼُ   ، ففػػي القػػراءة الصػػامتة يتوجَّ

ػو اىتماُمػ ػا فػي القػراءة الجيريػة فيتوجَّ  وُ القارئ إلى استخالص المعاني مف الرموز المكتوبة، أمَّ
   .(ٛٓٔ: ٕٚٓٓإلى نطؽ تمؾ الرموز المكتوبة نطًقا صحيًحا )عيسوي، 

عميػػو مػػف  عمػػى األداء القرائػػي الجيػػري لمنصػػوص بمػػا تشػػتمؿُ  ىػػذه الدراسػػةُ  وتقتصػػرُ 
   والتمفظ بيا عمى مستوى الكممات والجمؿ والعبارات.   منطوقةٍ  ترجمة الرموز المكتوبة إلى أصواتٍ 
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إلتقػػاف النطػػؽ، وتمثيػػؿ المعنػػى،  الجيػػري فػػي أنػػو وسػػيمةٌ  القرائػػي األداء أىميػػةُ  وتتضػػحُ 
لتشػجيع التالميػػذ  رمػوز الكتابػة، وىػو وسػيمةٌ  الميػذ فػي فػؾّْ وقيػاس الطالقػة، واكتشػاؼ أخطػاء الت

لممواقػػؼ الخطابيػػة، ولمواجيػػة الجمػػاىير، والحػػديث  التالميػػذَ  دُّ ِعػػب، كمػػا أنػػو يُ ذوي الخػػوؼ والتييُّػػ
عمػى مػدى  االسػتدالؿِ  وسػيمةُ ، وىػو  (ٕٜ: ٕ٘ٓٓ؛ المبػودي،  ٜٙإلى الجماعة )إبػراىيـ، د.ت: 

تمكنو مف ميارات القراءة، وذلؾ مف خالؿ الممارسػة الفعميػة لتمػؾ الميػارات ف التمميذ أو عدـ تمكُّ 
 (.ٚٓٔ: ٕٚٓٓ)عيسوي،  مختمفةٍ  قرائيةٍ  في مواقؼَ 

ا َيػتنميتُ  التػي يجػبُ ، و التي أشارت إلييا األدبياُت الَمْعنيػةُ األداء القرائي  مياراتُ  وتتعددُ 
كممػات ال  قػراءة التالميػذ الجمػؿ تامػةً ( ميػارات: ٖ٘ٔ: ٜٜٛٔلدى التالميػذ، فقػد ذكػر الَعمػي )

خػػراج الحػروؼ مػػف مخارجيػا، والتعبيػػر عػف المعنػػى تعبيػرًا يوضػػحُ  فػػي  دوف تكمػؼٍ  وُ متقطعػة، وا 
ػػ ( ميػػارات: نطػػؽ الكممػػات ٖ٘ٔ: ٕٔٓٓوت، ومراعػػاة مواضػػع الوقػػؼ. وذكػػر قػػورة )نبػػرات الصَّ
خػػراج الحػػروؼ مػػف مخارجيػػا الصػػحيحة، وعػػدـ النطػػؽ ب ،نطًقػػا سػػميًما نطػػؽ بػػو، مثػػؿ: مػػا ال يُ وا 

، وعػػػدـ المجمجػػػة ىمػػػزة الوصػػػؿ وأؿ الشمسػػػية، والطالقػػػة فػػػي القػػػراءة، وعػػػدـ التوقػػػؼ بػػػال داعٍ 
واالضػػطراب، ومراعػػاة النبػػر فػػي األلفػػاظ والجمػػؿ، ومراعػػاة مواضػػع الوقػػؼ الصػػحيحة، ومراعػػاة 

 التعبير الصوتي عف المعاني المطروحة في المادة القرائية. 
( إلػػػى ميػػػارات: نطػػػؽ األصػػػوات نطًقػػػا ٕٓٛ: ٕٙٓٓوالشػػػعيبي )كمػػػا أشػػػار طعيمػػػة، 

، والتمييػز بػيف الحركػات القصػيرة  صوات المتشابية، مثػؿ: )ذ، ز، ظ(صحيًحا، والتمييز بيف األ
 الوقػؼ، ومراعػاة معبػرةٍ  بػر، والتنغػيـ برفػع الصػوت وخفضػو بػدرجاتٍ والطويمػة، وتأديػة أنػواع النَّ 

  ذلؾ.  الجيد عند المواطف التي تستمزـُ 
ابقة ميػػػػارات األداء القرائػػػػي، منيػػػػا دراسػػػػة عيسػػػػوي راسػػػػات السَّػػػػالدّْ  دت بعػػػػُض حػػػػدَّ و 

، ( والتي ىدفت إلى تنمية ميارات األداء القرائي لدى تالميذ الصػؼ السػادس االبتػدائيٕٚٓٓ)
: التفريؽ في النطؽ بيف األصوات قريبة المخػرج، والتفريػؽ بػيف نطػؽ وتمثمت تمؾ الميارات في

القطع وألؼ الوصػؿ، ومراعػاة عالمػات التػرقيـ فػي النطػؽ، ونطػؽ الكممػات نطًقػا صػحيًحا ىمزة 
مضػػبوًطا بالشػػكؿ، والتفريػػؽ بػػيف نطػػؽ الحركػػات القصػػيرة والطويمػػة، والتفريػػؽ بػػيف نطػػؽ )أؿ( 

   .الشمسية و)أؿ( القمرية، وتنويع الصوت تبًعا لممعنى، والطالقة في القراءة
معيار )القراءة الصػحيحة المعبػرة( فػي دراسػة اليػواري لاألداء القرائي  وتمثمت مؤشراتُ 

: يقػػرأ قػػراءة جيريػػة صػػحيحة فػػي جمػػؿ تامػػة، ويقػػرأ بسػػرعة مالئمػػة إلفيػػاـ مػػا يمػػي( فيٕٓٔٓ)
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اآلخػػريف، ويقػػرأ دوف إضػػافة أو حػػذؼ أو إبػػداؿ، ويقػػرأ النصػػوص بطالقػػة مػػع مراعػػاة مواضػػع 
 المتوسط بالمدينة المنورة. الوقؼ، وذلؾ لدى تالميذ الصؼ األوؿ

( إلى تنميػة ميػارات القػراءة الجيريػة التاليػة ٕ٘ٔٓعمي، والحربي ) كما ىدفت دراسةُ 
لػػػدى تمميػػػذات الصػػػؼ السػػػادس االبتػػػدائي: نطػػػؽ األصػػػوات والكممػػػات نطًقػػػا صػػػحيًحا، ونطػػػؽ 

ثػػػؿ: الحركػػػات الطػػػواؿ والقصػػػار نطًقػػػا صػػػحيًحا، والتمييػػػز بػػػيف الظػػػواىر الصػػػوتية المختمفػػػة، م
التشػػديد والتنػػويف، ونطػػؽ الحػػروؼ والكممػػات دوف حػػذؼ أو إبػػداؿ أو زيػػادة أو تكػػرار، وخمػػو 
القػػراءة مػػف األخطػػاء النحويػػة، والقػػراءة بصػػوت مسػػموع، ومراعػػاة عالمػػات الوقػػؼ والوصػػؿ، 

، والوقػؼ عنػد تمػاـ ؿ عالمات الترقيـ أثناء القػراءةثُّ مة بالسرعة التي تناسب الموقؼ، وتوالقراء
 المقروء.   المعنى، وتنويع طبقات الصوت حسب ما تقتضيو المعاني في النصّْ 

( إلػػى عػػالج الضػػعؼ فػػي األداء القرائػػي لػػدى تالميػػذ ٕٚٔٓالرمحػػي ) وىػػدفت دراسػػةُ 
الصفيف الرابع والخػامس بمحافظػة الظػاىرة بسػمطنة عمػاف، وتمثمػت ميػارات األداء القرائػي فػي 

قػػراءة جيريػػة سػػميمة، وقػػراءة  والطويمػػة مػػي: قػػراءة الحػػروؼ بالحركػػات القصػػيرةالدراسػػة فيمػػا ي
الكممػػات والجمػػؿ قػػراءة جيريػػة سػػميمة، وتنويػػع نبػػرات الصػػوت بمػػا يناسػػب مضػػموف الجممػػة 

 أثناء القراءة.في ومراعاة عالمات الترقيـ لمكممات،  المقروءة، ومراعاة الضبط الصحيح
ــا ضــبلا تهــً اضــتدال     ٕ قاٜنــ٘ مبدٜٔــ٘   يف ضــْٛ م ــ إخػػراج  :ا ٍــَٕــازات األداٛ الكساٜ
ونطػؽ في النطػؽ، لتنويف والتمييز بيف أنواع ا، أصوات الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة

نطػػػؽ و الحػػػرؼ المشػػػدد نطًقػػػا صػػػحيًحا، والتمييػػػز بػػػيف نطػػػؽ )أؿ( القمريػػػة و)أؿ( الشمسػػػية، 
الحػروؼ والكممػات دوف حػذؼ أو نطػؽ ، و الحركات القصيرة والطويمة بما يناسب زمف كػؿٍّ منيػا

،  غيػػر متقطّْعػة )الطالقػػة( بالشَّػكؿ القػراءة فػػي جمػؿ تامػة مضػػبوطة، و إبػداؿ أو زيػادة أو تكػػرار
ُتمثػؿ دالالت عالمػات التػرقيـ فػي أثنػاء ، و راعاة مواضع الوقػؼ الصػحيحة عنػد تمػاـ المعنػىوم

 .المقروء رفًعا وخفًضا تبًعا لمعاني النصّْ  تنويع طبقات الصوت، و القراءة
 ( فَه املكسّٛ :  0)

عمييػا برنػامج تعمػيـ القػراءة مػف  التي يتأسػُس  المحوريةُ  ىو القضيةُ  المقروءِ  ـُ يْ فَ  يعدُّ 
ػػ ليػػةالصػػؼ الرابػػع االبتػػدائي إلػػى المراحػػؿ التا القػػراءة فػػي تمػػؾ  التعميمػػي، وتتحػػوؿُ  ـِ مَّ لػػو فػػي السُّ

الكتسػػاب المعرفػػة بتنوعاتيػػا المختمفػػة )طعيمػػة،  وسػػيمةً  فػػي ذاتيػػا لتصػػبحَ  الصػػفوؼ مػػف ىػػدؼٍ 
 أىميػػػةً  األكثػػػرُ  الكفػػػاءة فػػػي فيػػػـ المقػػػروء ىػػػي المنػػػتجُ  إفَّ  ؛ حيػػػث( ٜٛ: ٕٙٓٓالشػػػعيبي، 
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 تسػتيدؼُ  منيػا أيػة ممارسػاتٍ  أىػـ االعتبػارات التػي تنطمػؽُ  اؿ لمقػراءة، وىػي أحػدُ لمتدريس الفعَّػ
    .(ٔٓٔ: ٕ٘ٓٓ)المبودي،  صعوبات القراءة لدى التالميذ عالجَ 

بتػػدريس المغػػة العربيػػة وصػػعوبات القػػراءة إلػػى  نيػػةُ عْ المَ  التربويػػةُ  وقػػد أشػػارت األدبيػػاتُ 
( ٖٗٔ: ٕ٘ٓٓ) المبػوديفقػد ذكػرت ا لدى التالميذ، يَ لفيـ المقروء يجب تنميتُ  مختمفةٍ  مياراتٍ 

ميػػارات: تتبػػع تسمسػػؿ أحػػداث أو تفصػػيالت قصػػة، واسػػتنتاج األفكػػار األساسػػية مػػف الػػنص، 
( ٕٛٗػػػ  ٕٚٗ، ٕٜػػ  ٜٔ: ٕٙٓٓطعيمػة، والشػعيبي ) دَّدَ . كما عَ وتحديد الفكرة العامة لمنصّْ 

 الميػارات التاليػة: اسػػتنتاج معػاني الكممػات مػػف خػالؿ السػياؽ، واسػػتخالص األفكػار مػف الػػنصّْ 
، ، والتمييػػز بػػيف اآلراء والحقػػائؽ فػػي الػػنصّْ بػػيف األفكػػار الرئيسػػة والثانويػػة المقػػروء، والتمييػػز

، حولػو الػنصُّ  والتنبؤ بالنتائج في ضوء حقائؽ مقدَّمة، واستنتاج المعنػى اإلجمػالي الػذي يػدورُ 
الكاتػػب، بعػػو والقػػدرة عمػػى النقػػد وتقػػويـ المقػػروء، والقػػدرة عمػػى فيػػـ التنظػػيـ الفكػػري الػػذي اتَّ 

 تمخيًصا وافًيا.   عمييا النصُّ  وتمخيص األفكار التي يشتمؿُ 
ذوي صػعوبات الالزمػة لػابقة ميػارات فيػـ المقػروء راسػات السَّػدت عديٌد مف الدّْ كما حدَّ 

( والتػػي صػػنَّفت تمػػؾ الميػػارات فػػي ثالثػػة مسػػتويات، ىػػي: ٕٙٓٓدراسػػة عطيػػة ) :ـ، منيػػاالػػتعمُّ 
ويتضمف ميػارات: تحديػد العنػواف الرئيسػي لمموضػوع، وتحديػد الفكػرة ، (مستوى الفيـ المباشر)

: اسػػتنتاج عالقػػة السػػبب بالنتيجػػة، ، ويتضػػمف(مسػػتوى الفيػػـ االسػػتنتاجي)الرئيسػػية لمفقػػرة. و
، ويتضػػمف: (مسػػتوى الفيػػـ الناقػػد)واسػػتنتاج عالقػػة الجػػزء بالكػػؿ، واسػػتنتاج ىػػدؼ الكاتػػب. و

يز بيف ما يتصػؿ بالموضػوع ومػا ال يتصػؿ بػو، والتمييػز بػيف التمييز بيف الحقيقة والرأي، والتمي
 عيفة، وذلؾ لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمـ بالصؼ األوؿ اإلعدادي.ج القوية والضَّ جَ الحُ 

( فػػػي: اسػػػتخراج األفكػػػار ٕٓٔٓفيػػػـ المقػػػروء فػػػي دراسػػػة ىاشػػػـ ) وتمثمػػػت ميػػػاراتُ 
حسػػػب ورودىػػػا فيػػػو، وتعػػػرؼ مفػػػردات، وترتيػػػب أحػػػداث الػػػنص الالرئيسػػػة، وتحديػػػد معػػػاني 

شخصػػيات الػػنص، ووضػػع كممػػات فػػي جمػػؿ مفيػػدة، وتعػػرؼ مضػػاد الكممػػات، وتحديػػد األفكػػار 
الفرعيػة، واسػػتنتاج العنػواف المناسػػب، وذلػػؾ لػدى التالميػػذ ذوي صػػعوبات الػتعمـ بالصػػؼ الرابػػع 

كػػرة ( فػػي: تحديػػد الفٕٕٔٓاالبتػػدائي. كمػػا تمثمػػت ميػػارات فيػػـ المقػػروء فػػي دراسػػة المطيػػري )
الرئيسػػػة، وتحديػػػد األفكػػػار الجزئيػػػة، وتحديػػػد التػػػرادؼ، وتحديػػػد التضػػػاد، وترتيػػػب األحػػػداث، 
واالسػػتنتاج العػػاـ، وذلػػؾ لػػدى التالميػػذ ذوي صػػعوبات تعمػػـ القػػراءة بالصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي 

 بدولة الكويت.
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( ميػػػارات فيػػػـ المقػػػروء فػػػي سػػػتة مسػػػتويات، ىػػػي: ٖٕٔٓوصػػػنَّفت دراسػػػة بصػػػؿ )
الكممػة، وتحديػد  ، وتحديػد مضػادويشمؿ ميارات: تحديػد معنػى الكممػة، (ـ الحرفيمستوى الفي)

، ويشػمؿ: اسػتنتاج أوجػو الشػبو واالخػتالؼ فػي (مستوى الفيػـ االسػتنتاجي). واألفكار الرئيسة
، )مثػػػؿ: عالقػػػة السػػػبب ػػػػػػ النتيجػػػة(  الػػػنص المقػػػروء، واسػػػتنتاج بعػػػض العالقػػػات فػػػي الػػػنصّْ 

، ويشػػػمؿ: التمييػػػز بػػػيف (مسػػػتوى الفيػػػـ الناقػػػد). ودة مػػػف الػػػنصّْ واسػػػتنباط الػػػدروس المسػػػتفا
بػداء الػرأي فػي المقػروء  الحقيقة والخياؿ، والتمييز بيف ما يتصؿ بالموضوع وما ال يتصؿ بو، وا 

، ويشػػػمؿ: تحديػػػد الحالػػػة (مسػػػتوى الفيػػػـ الوجػػػداني والتػػػذوقي)فػػػي ضػػػوء الخبػػػرة السػػػابقة. و
يجاالشػػعورية فػػي الػػنصّْ  مسػػتوى الفيػػـ ). وبيػػات أعجبػػت المػػتعمـ فػػي الػػنصّْ ، وتحديػػد قػػيـ وا 

، والتنبػػؤ باألحػػداث بنػػاًء ، ويشػػمؿ: اقتػػراح حمػوؿ مبتكػػرة غيػػر الحػؿ الػػوارد فػػي الػنصّْ (اإلبػداعي
ليػتـ المعنػى، ووضػع  ، ويشمؿ: تكممة الجمؿ بكممػاتٍ (مستوى الفيـ التطبيقي)عمى مقدمات. و

 ـ. الرابع االبتدائي ذوي صعوبات التعمُّ ، وذلؾ لدى تالميذ الصؼ عنواف جديد لمنصّْ 
ًُابلالعسض الطَّيف ضْٛ  قاٜن٘ مبدٜٔ٘  َـازات فَـه املكـسّٛا ّذلـو يف أزبعـ٘       اضتدالُ  ا ته

، ويتضػػمف ميػػارات: تحديػػد معنػػى الكممػػة مػػف (مسػػتوى الفيػػـ الحرفػػي المباشػػر) ا ٍــٕ:مطــتْٓات
قصػة ترتيػب كممػات لتكػويف جممػة مفيػدة، وترتيػب أحػداث و خالؿ السياؽ، وتحديد مضػاد الكممػة، 

، (مسػػتوى الفيػػـ االسػػتنتاجي)و .، وتمخػػيص أفكػػار الػػنصّْ فػػي عبػػارة معبّْػػرةاحسػػب ورودىػػا فييػػ
اسػػتنتاج عالقػػة السػػبب ػػػػػ النتيجػػة، و ، مػػف الػػنصّْ ويتضػػمف ميػػارات: اسػػتنتاج األفكػػار الرئيسػػية 

، ويتضػمف: التمييػز بػيف الحقيقػة (توى الفيػـ الناقػدمسػ). وواستنباط القيمة المستفادة مػف الػنصّْ 
الرئيسة والفرعية، والتمييز بيف مػا يتصػؿ بالموضػوع ومػا ال  الِفَكرالتمييز بيف و ، في النصّْ  والرأي

، ويشػمؿ: (مسػتوى الفيػـ اإلبػداعي)و .ج الضػعيفةَجػج القويػة والحُ َجػيتصؿ بو، والتمييػز بػيف الحُ 
 وغيػر عنوانػ اقتراح عناويف أخػرى مبتكػرة لمػنصّْ و ، الوارد في النصّْ اقتراح حموؿ مبتكرة غير الحؿ 

   بناًء عمى مقدمات. بالنتائج، والتنبؤ األصمي
    ( تكدٓس الرات :3)

مػف أحكػاـٍ عمػى مػدى تعمُّمػو مػف حيػث: معتقداتػو  المػتعمّْـُ  هُ ىػو مػا ُيصػدرُ  الذَّاتِ  تقديرُ 
ػؼ  ٍـّ مقارًنػا بأقرانػو فػي الصَّ عف تحصيمو، أو مدى ما اكتسبو مف مياراٍت، أو مستواه بشكٍؿ عا

   .وِ ، فيو يعبُّْر عف القيمة التي يضُعَيا الفرُد لنفسِ  (ٕٛ: ٜٜٙٔ: المقاني، والجمؿ)
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عمػػػى تخطػػػي  أىػػػـ العوامػػػؿ التػػػي تسػػػاعد الفػػػردَ  ات أحػػػدَ لمػػػذَّ  اإليجػػػابيُّ  ويعػػػدُّ التقػػػديرُ 
ػػ احػػة النفسػػية، والقػػدرة عمػػى بالرَّ  عورَ د لديػػو الشُّػػ؛ فيػػو يولّْػػى ثابتػػةٍ عوبات واالسػػتمرار بخًطػػالصُّ

 الػذي يمتػاز بتقػديرِ  الشػخُص و  .موحات، وبذلؾ يمنع تراكـ المشاعر السػمبية والتػوترتحقيؽ الطُّ 
اىري، كمػػا أف لديػػو عمػػى التوفيػػؽ بػػيف مشػػاعره الداخميػػة وسػػموكو الظَّػػ القػػدرةُ لديػػو  إيجػػابيٍّ  ذاتٍ 

القػػدرة عمػػى إبػػداء مػػا لديػػو مػػف آراء ورغبػػات بشػػكؿ واضػػح، فضػػاًل عػػف قدرتػػو عمػػى االتصػػاؿ 
فػإنيـ يميمػوف إلػى موافقػة  مػنخفٌض  ذاتٍ  الػذيف لػدييـ تقػديرُ  ا األفرادُ والتواصؿ مع اآلخريف، أمَّ 
والتػأثر بػاآلخريف  ،ـ ورغبػاتيـ وعػدـ القػدرة عمػى إبػداء وجيػة النظػراآلخريف واإلذعاف لطمبػاتي

( إلػػى أف ىنػػاؾ عالقػػة ٕٕٔٓ( ، وقػػد خمصػػت نتػػائج دراسػػة صػػارة )ٖٖٓ: ٖٕٔٓ)القمػػش، 
ات ات والدافعيػة لننجػاز؛ ممػا يعنػي أف تقػدير الػذَّ ارتباطية موجبة دالة إحصائيِّا بػيف تقػدير الػذَّ 

 الدافعية لننجاز لدى التالميذ.اإليجابي يعمؿ عمى رفع مستوى 
ات، منيا: مقياس تقدير الػذات لمقػارئ ليينػؾ الذَّ  في تقديرِ  مقاييسِ ال بعُض وقد ُأعدَّت 

عمػػى أربعػػة  موزَّعػػةً  ( عبػػارةً ٖٖ( ، وىػػو عبػػارة عػػف )1995) Henk & Melnickوممنيػػؾ 
ػػـ المسػػتوى القرائػػي لمتمميػػذ، ومقارنػػة المسػػتوى القرائػػي أبعػػاد، ىػػي: تقػػدُّ  ؼ، بػػاألقراف فػػي الصَّ

وردود الفعػػػؿ االجتماعيػػػة )المعمػػػـ، واألقػػػراف، واألسػػػرة( عمػػػى قػػػراءة التمميػػػذ، والحالػػػة النفسػػػية 
مقياًسػػا فػػي تقػػدير الػػذات )فػػي: دليػػؿ  Rosenbergلمتمميػذ أثنػػاء القػػراءة. كمػػا أعػػدَّ روزنبيػػرغ 

( ٓٔ( ، ويتكػوف مػف )٘ٗػػػ ػ ٖٗ: ٕٔٔٓالمقاييس واالختبارات النفسية والتربوية، أبو أسعد، 
االتجػػاه  ا اآلخػػرُ يَ نصػػفُ  ات، ويقػػيُس ا االتجػػاه اإليجػػابي نحػػو تقػػدير الػػذَّ يَ نصػػفُ  ، يقػػيُس عبػػارات

 مبي. السَّ 
ات لدى عينة مػف طالبػات ( إلى قياس مستوى تقدير الذَّ ٕٚٓٓوىدفت دراسة ىيالت )

رتػو تقدير الذَّ  مقياَس  الجامعة، واستخدـ الباحثُ  ؼ مػف ( ، ويتػألَّ ٜ٘ٛٔالقسػوس )ات الذي طوَّ
ثالثػة جوانػب، ىػي: الجانػػب العقمػي )تقػدير الفػرد لقدرتػو العامػة( ، والجانػػب  تقػيُس  ( فقػرةً ٖٛ)

االجتماعي )تقدير الفرد لعالقتو باآلخريف وتقدير اآلخريف لو( ، والجانػب االنفعػالي )ميػؿ الفػرد 
    .نحو ذاتو وثقتو بنفسو ومدى إحساسو باألىمية(

ات لػػػدى تالمػػػذة المرحمػػػة ( إلػػػى قيػػػاس تقػػػدير الػػػذَّ ٕٕٔٓصػػػارة )دراسػػػة فت كمػػػا ىػػػد
 ( عبػارةً ٛ٘مػف ) ات لكػوبر سػميث، ويتػألَّؼُ الثانوية، واستخدمت لتحقيؽ ذلؾ مقياس تقدير الػذَّ 
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اتجاه الفرد )إيجابيِّا أو سمبيِّا( نحو ذاتو، ويتكوف مف أبعػاد: تقػدير الػذات العػاـ، وتقػدير  تصؼُ 
 .الذات االجتماعي، وتقدير الذات األسري، وتقدير الذات المدرسي

فػػي ىػػذه  اتبأبعػػاد مقيػػاس تقػػدير الػػذَّ  مبدئيػػةٍ  قائمػػةٍ  تحديػػدُ  يمكػػفُ ، باضــتعساض مــا ضــبل
ػػاليػػة: الثالثػػة التَّ ، وذلػػؾ فػػي األبعػػاد راسػػةالدّْ  تقػػدير ػػػػ  ؼتقػػدير التمميػػذ لمسػػتواه القرائػػي فػػي الصَّ

ػػػػ  مػػف وجيػػة نظػػر التمميػػذ نفسػػولمسػػتوى التمميػػذ القرائػػي  )المعمػػـ، واألقػػراف، واألسػػرة( اآلخػػريف
 .الحالة النفسية لمتمميذ في أثناء القراءة

 :   ( التعلٔه املتنآص4)

المتعمميف مختمفوف  أفَّ  ـ تفترُض في التعميـ والتعمُّ  تفكيرٍ  ىو طريقةُ  المتمايزُ  التعميـُ 
َـّ وأنماط تعمُّ وذكاءاتيـ في اىتماماتيـ واحتياجاتيـ  ُـّ  ميـ؛ ومف ث  لمتدريس بشكؿٍ  التخطيطُ  يت

عرض المحتوى، واستراتيجيات التدريس،  أساليبُ  وفؽ ىذه الفرضية، بحيث تتنوعُ  مسبؽٍ 
ىذه االختالفات والفروؽ  والنتاجات التعميمية بما يقابؿُ ـ، واألنشطة، ومصادر التعميـ التعمُّ 

مع نفسو أثناء  في الصفوؼ المتمايزة يتنافُس  البَ الفردية بيف المتعمميف، وىذا يعني أف الطَّ 
مف  رٍ دْ أقصى قَ  طالبٍ  كؿُّ  الب، بحيث يحقؽُ مع غيره مف الطُّ  نموه وتطوره أكثر مما يتنافُس 

 (. ٖٖٔ،  ٕٔ، ٕ: ٕ٘ٓٓ)توممينسوف،  النمو انطالًقا مف موقعو التعميمي الحالي
 ّتهً إسداخ التنآص يف الفصل الدزاضٕ يف العياصس اخلنط٘ التالٔ٘: 

َـّ  : )أ( متآص احملتْٚ بأساليب متنوعة تتماشى مع االختالفات بيف  وُ عرضُ  وذلؾ بأف يت
التالميذ، مثؿ: تقديمو مف خالؿ االستعانة بالوسائط البصرية ال سيَّما مع التالميذ الذيف 

المحتوى  عرُض  ور، واألفالـ التعميمية، كما يمكفُ ـ البصري، مثؿ: الصُّ موف نمط التعمُّ يفضّْ 
معي، مثؿ: ـ السَّ موف نمط التعمُّ باستخداـ الوسائط الصوتية خاصة مع التالميذ الذيف يفضّْ 

المحتوى تبًعا  ضغطُ  النصوص المسجمة، واالعتماد عمى المناقشة أو المحاضرة، وكذلؾ يمكفُ 
، ٓٓٔػػػػ ٜٛ: ٕٛٓٓ)كوجؾ وآخروف، لمتعمميف، أو إثراؤه رأسيِّا أو أفقيِّا ا الحتياجات

ٔٔٙ)   . 
استراتيجيات التدريس ومصادر التعميـ والتعمـ التي  بو تنويعُ  ُيقَصدُ  : )ب( متآص العنلٔات

فييا  لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المرجوة، وكذلؾ تنويع األنشطة التي يشارؾُ  ـُ ا المعمّْ يَ يستخدمُ 
تقانو بما يتناسب  الطالبُ  مو وذكاءاتو ونمط تعمُّ ميولو واحتياجاتو و مف أجؿ فيـ المحتوى وا 

Tomlinson, 2000 : 2)  ،ٕٛٓٓ؛ كوجؾ وآخروف :ٕٔٓ.) 
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وفًقا الىتمامات الطالب وذكاءاتيـ وأنماط  المنتجِ  تنويعُ  يمكفُ  : )ز( متآص امليتذات أّ املدسدات
بخصائص تالميذه، وأف يتيح ليـ حرية  ـ عمى درايةٍ ميـ، وىذا يتطمب أف يكوف المعمّْ تعمُّ 

االختيار مف بيف مياـ متعددة ينتج عنيا منتجات مختمفة ومتنوعة في ضوء األىداؼ 
مة المحددة. ويمكف أف يكوف المنتج في صورة تقارير شفيية أو تحريرية  أو سمعية أو مسجَّ

مية بصرية، أو في صورة نشرات إخبارية، أو رسـ لوحات فنية، أو عروض تمثي
Tomlinson, 2000 : 2)  ،ٜٓٔػػػػ ٚٓٔ: ٕٛٓٓ؛ كوجؾ وآخروف .) 

تبًعا  متنوعةٍ  بأساليبَ  الفصؿِ  تنظيـَ  ـِ التعمُّ  بيئةِ  تمايزُ  يتطمبُ  : )د( متآص بٔٝ٘ التعله
لممارسة  الفردي، وأخرىلمعمؿ  أماكفَ  وجودَ  الستراتيجيات التدريس المستخدمة، كما يتطمبُ 

األنشطة التعاونية بيف التالميذ، مع مراعاة إمكانية تحرؾ المعمـ والتالميذ بيف المجموعات 
 (.ٖٔٔ: ٕٛٓٓ؛ كوجؾ وآخروف، (Tomlinson, 2000 : 3ـ أثناء التعمُّ 

في الفصوؿ المتمايزة في بداية التدريس؛  التقييـِ  عمميةُ  تحدثُ  : ـ( متآص أضالٔب التكٔٔه)ٍ
ُـّ تخطيط  َـّ يت مة؛ ومف ث لتحديد احتياجات التالميذ واىتماماتيـ وذكاءاتيـ وأنماط تعمُّميـ المفضَّ

التقييـ أيًضا في أثناء التدريس مف خالؿ  التدريس استناًدا إلى تمؾ االختالفات. ويحدثُ 
مع الطالب، والمياـ التعميمية التي يقوموف بيا، ومالحظة  ـُ المناقشات التي يجرييا المعمّْ 
في نياية التدريس؛ لمتأكُّد مف تحقؽ  التقييـُ  ـ، كما يحدثُ مدى تفاعميـ في عممية التعمُّ 

مف أساليب التقييـ، منيا: الكتابي  متنوعةٍ  أشكاؿٍ  األىداؼ التعميمية. ويمكُف استخداـُ 
؛ بما يحقؽ اإلفادة القصوى مف األعماؿ رير وممفاتوالشفيي والعممي والمشروعات والتقا

، ٕٓٓ: ٕٛٓٓ؛ كوجؾ وآخروف، (Tomlinson, 2001 : 4إمكانات كؿّْ طالٍب ومواىبو 
ٕٓٗ ) 

 ًُ  ّذناٛاتَه التالمٔرحتكٔل التنآص يف العياصس اخلنط٘ الطابك٘ اضتياًدا إىل اٍتنامات  ّته

 :   ٍٕ فٔنا ٓلٕا التعلٔه املتنآصا ََّأمناط تعلنَها ّذلو عرب دلنْع٘ مً اضرتاتٔذٔات التدزٓظ ٓتُٔش

 عمى توزيع التالميذ عمى محطاتٍ  ىذه االستراتيجيةُ  تعتمدُ  : )أ( اضرتاتٔذٔ٘ احملطات التعلٔنٔ٘
، وىي واحدٍ  في وقتٍ  مختمفةٍ  ؼ( يعمموف فييا عمى ميماتٍ )أماكف مختمفة في غرفة الصَّ 

التالميذ إلى الذىاب لجميع المحطات،  جميعُ  تصنيًفا مرًنا لمتالميذ؛ حيث ال يحتاجُ  تتطمبُ 
، فإذا احتاج محطةٍ  ر نفسو مف الوقت في كؿّْ دْ التالميذ إلى قضاء القَ  جميعُ  وكذلؾ ال يحتاجُ 

 أف تكوفَ  يجبُ  محطةٍ  في كؿّْ  الموجودةَ  الميماتِ  ، فإفَّ محطةٍ  إلى الذىاب لكؿّْ  التالميذِ  جميعُ 
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عمى مختمؼ المحطات  التالميذِ  جميعِ  تناوبُ  بحيث يكوفُ  ا مع بعضٍ بعُضيَ  ومتناغمةً  مترابطةً 
 (.  ٙٚ: ٕ٘ٓٓسبياًل إلى اإلتقاف وتحقيؽ األىداؼ المرجوة )توممينسوف، 

المختمفوف في  التالميذُ  عمى أف يعمؿَ  ىذه االستراتيجيةُ  تعتمدُ  : )ب( اضرتاتٔذٔ٘ التعلٔه املسنب
 عمى ميماتٍ  صغيرةٍ  في مجموعاتٍ  ـ مع بعضٍ ـ بعُضيُ االىتمامات أو الذكاءات أو أنماط التعمُّ 

، مثؿ: استنتاج أفكار، وطرح أسئمة سابرة، مدى واسًعا مف الميارات العقمية تعالجُ  مركبةٍ 
القوة  نقاطَ  يذٍ تمم كؿُّ  ، واقتراح نيايات متنوعة، بحيث يوظّْؼُ ح حموؿ لمشكمة محددةواقترا

  (.ٛٛػػػػ  ٘ٛ: ٕ٘ٓٓ)توممينسوف،  بنجاحٍ  العمؿِ  إنجازِ في  لديو؛ لنسياـِ 
مف األركاف التي  عمى توفير مجموعةٍ  ىذه االستراتيجيةُ  تعتمدُ  : )ز( اضرتاتٔذٔ٘ مسانص التعله

متوافقًة مع اىتمامات التالميذ وذكاءاتيـ وأنماط  وفَ ا لتكُ أنشطُتيَ  بحيث تتنوعُ  ـُ ا المعمّْ يَ مُ يصمّْ 
أو  معارؼَ  عمى إتقافِ  التالميذَ  ـ المناسبة، والتي تساعدُ ميـ، ويزودىا بمصادر التعمُّ تعمُّ 

 لتحقيؽ أىداؼٍ  مختمفةٍ  فييا، بمعنى أف التالميذ يقوموف بنشاطاتٍ  عِ أو التوسُّ  محددةٍ  مياراتٍ 
في  يعمؿَ  بمفرده، أو مع أحد أقرانو، أو ـالتعمُّ  مركزفي  . ويمكف لمتمميذ أف يعمؿَ واحدةٍ 

 .(ٕٕٔ: ٕٛٓٓ؛ كوجؾ وآخروف، (Tomlinson, 2001 : 103 متعاونةٍ  مجموعةٍ 
مف  متنوعةٍ  نماذجَ  عمى إعدادِ  ىذه االستراتيجيةُ  تعتمدُ  : )د( اضرتاتٔذٔ٘ املَاو املتدزد٘

 جميع مستويات التالميذ وخصائصيـ، بحيث تتعمَّؽُ  لتناسبَ في صعوبتيا؛  متدرجةٍ  النشاطِ 
، وتكوُف مرتبطًة ا عند جميع التالميذيَ تنميتُ  ا المرادِ يَ بالميارات األساسية نفسِ  ىذه النماذجُ 

ا التالميُذ في تنفيذىا، بحيث يعبّْروف يَ التي سيستخدمُ  بأنماط التعمُّـ المختمفة، وتتنوُع الموادُّ 
ػػػ ٖٓٔ: ٕ٘ٓٓ؛ توممينسوف، (Tomlinson, 2001 :101ختمفٍة ميـ بطرائَؽ معف تعمُّ 
ثالثة مستويات مف األنشطة متدرجة المستوى بناًء عمى  ـَ لممعمّْـ أف يصمّْ  (، ويمكفُ ٗٓٔ

حدي التي يواجُيَيا التمميذ، أو درجة تعقيد النشاط، أو في ضوء الموارد والمصادر درجة التَّ 
 (.ٕٖٔػػػػ  ٖٔٔ: ٕٛٓٓداء النشاط )كوجؾ وآخروف، المتوافرة، أو العمميات الالزمة أل

إلى  بانتقاؿ التمميذ مف مجموعةٍ  ىذه االستراتيجيةُ  تسمحُ  : ( اضرتاتٔذٔ٘ اجملنْعات املسىٍ٘ـ)
أخرى استناًدا إلى مدى تطابؽ الميمة مع احتياجاتو التعميمية أو اىتماماتو أو نمطو  مجموعةٍ 

ؿ في التعمُّ  ـ في المستوى واالىتمامات وأنماط التعمُّ  متجانسةً  المجموعاتُ  ـ، وقد تكوفُ المفضَّ
ا ليـ المعمموف ىَ بأنفسيـ، وقد يختارُ  العمؿِ  مجموعاتِ  التالميذُ  ، وقد يختارُ متجانسةٍ  أو غيرَ 

Tomlinson, 2001 : 102)) . 
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اضتدال  ؛ فإىُ تهً ُيف ضْٛ اضتعساض مأٍ٘ التعلٔه املتنآصا ّعياصسِا ّاضرتاتٔذٔات

 : لتالٔ٘ لبياٛ بسىامر ٍرِ الدزاض٘األضظ ا

مةمحتوى بمالأساليب عرض  تنويعُ ػػػػػػ   .ا يتالءـ وأنماط تعمُّـ التالميذ المفضَّ
 البرنامج. مف دروس كؿّْ درسٍ  المستخدمة في استراتيجيات التدريس ممايزةُ ػػػػػػ 
 ـ التالميذ واىتماماتيـ، أو وفؽ ذكاءاتيـ.ؽ أنماط تعمُّ فْ األنشطة التعميمية وَ  ممايزةُ  ػػػػػػ
 .في التدريس المتمايز وتنفيذ األنشطةاستخداُمَيا  الوسائؿ التعميمية التي يمكفُ  عُ يتنو ػػػػػػ 
     الفنية. ـالبدنية أسواء  اىتمامات التالميذ أساليب التقييـ بما يناسبُ  ممايزةُ ػػػػػػ 

  انتياء التالميذ مف إجابة األنشطة وأسئمة التقييـ.بعد لراجعة التغذية ا ػػػػػػ تقديـُ 
 تشدٔ :   الصاٜ ا ّاخلّ ٘اأٍاملصعْبات التعله:  ٌّ ذّْ( املٍْْب5)

 فائقةً  عقميةً  يروف قدراتٍ ظْ الذيف يُ  أولئؾ التالميذُ  ىــ صعوبات التعمُّ  وف ذو والموىوب
أو أكثر مف المجاالت  واحدٍ  في مجاؿٍ  بارزةٌ  لدييـ موىبةٌ  ، وتكوفُ المتميزـ لألداء يُ تؤىمُ 

 بعَض  ـ، تجعؿُ في التعمُّ  نوعيةٍ  يعانوف مف صعوباتٍ  وِ نفسِ  المتعددة لمموىبة، ولكنيـ في الوقتِ 
ىناؾ تبايًنا بيف أدائيـ  مظاىر التحصيؿ األكاديمي منخفضًة انخفاًضا ممموًسا؛ أي أفَّ 

ء التالميذ باسـ )مزدوجي االستثناء( أو األكاديمي المتوقع وأدائيـ الفعمي، وُيْعَرؼ ىؤال
؛ ٘٘ٔ: ٕٙٓٓ؛ البحيري، ٖػػػػ  ٕ: ٖٕٓٓ؛ محمد، ٕٚٗ: ٕٕٓٓالستثنائييف( )الزيات، )ا

Douglass, 2008 : 2). 
، منيا: ةِ اإليجابيَّ  ويتمتُع الموىوبوف ذوو صعوبات التعمُّـ بمجموعٍة مف الخصائصِ 

معيٍف، ويمتمكوف قدرًة تعبيريًة شفييًة متميزًة، وقدرًة أنيـ يمتمكوف موىبًة في مجاِؿ اىتماـٍ 
عاليًة عمى التفكير النقدي واإلبداعي، وقدرًة عمى التخيؿ وحؿ المشكالت، كما أنيـ يمتمكوف 
ا عف الخصائصِ  دراؾ العالقات. أمَّ  مياراِت مالحظٍة قويًة، ولدييـ قدرٌة عاليٌة عمى االستيعاب وا 

التالميذ، فإنيـ يعانوف مف تدني في مستوى التحصيؿ الدراسي،  ليذه الفئة مف مبيةِ السَّ 
ات، وصعوبٌة الذَّ  وصعوباٍت في ميارات التيجئة والقراءة، ولدييـ انخفاٌض في مستوى تقديرِ 

ْـّ  كماليا، ويعانوف مف نقص الدافعية وضعؼ الثّْقة بالنَّ الصَّ  في إنجاز الميا سياف فس والنّْ فية وا 
وعدـ االنسجاـ مع األقراف، كما أنيـ يشعروف باإلحباط بسيولٍة، ويستخدموف الفكاىة لتحويؿ 
االنتباه عف تعثُّرىـ، أو ليسخروا مف أقرانيـ، أو ليتجنبوا المتاعَب أو العمَؿ المدرسيَّ 
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؛ Trail, 2011 : 5؛ Douglass, 2008 : 3-4 ؛ ٚٙٔػػػػ ٙٙٔ: ٕٙٓٓ)البحيري، 
Šuligoj, 2014 : 263). 
 ٕٓٚ: ٕٕٓٓ، فيرى الزيات )ـِ التعمَّ  وباتِ عُ ذوي صُ  الموىوبيفَ  فئةِ  أمَّا عف تشخيصِ 

ىذه عمييا لتحديد تالميذ ىذه الفئة، و  االعتمادُ  ( أف ىناؾ عدًدا مف األبعاد يمكفُ ٕٙٚػػػػ 
أو غير عادية تعبّْر عف نفسيا في  بارزةٍ  أو مواىبَ  عقميةٍ  قدراتٍ  وجودِ  ىي: دالالتُ  األبعادُ 

في  االعتمادُ  مختمؼ مجاالت األنشطة العقمية، أو الفنية، أو الموسيقية، أو االبتكارية، ويمكفُ 
بيف التحصيؿ  أو انحراؼٍ  تبايفٍ  وجودِ  دالالتُ و  ،ذلؾ عمى اختبارات الذكاء الفردية أو الجمعية

 في عمميات تجييز المعمومات.  قصورٍ  وجودِ  دالالتُ و  ،الفعمي والتحصيؿ المتوقع
، دقيؽٍ  مجاؿ الموىبة بشكؿٍ  تحديدُ  ( أنو يجبُ ٕٕػػػػ  ٜٔ: ٖٕٓٓويرى محمد )
َـّ فإفَّ  ـ التي يعاني التمميذُ وتحديد صعوبة التعمُّ  التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات  منيا؛ ومف ث

، واختبارات امقياس ذكاء فرديِّ  :تتضمفُ  كاممةٍ  تقييـٍ  ـ يحتاجوف عند تقييميـ إلى بطاريةِ التعمُّ 
لتجييز المعرفي لممعمومات؛ ، ومؤشرات االتالميذُ  يدرُسَياالتي بالموادّْ  تحصيؿ مقننة ترتبطُ 

ؼ قدرة التمميذ عمى الفيـ واالستيعاب، فضاًل عف المالحظات السموكية المقننة مف ِقَبؿ لتعرُّ 
 ـ. المعمّْ 

مية تشخيص فئة الموىوبيف ذوي صعوبات ( تصوًرا لعم٘ٙٔ: ٕٙٓٓوقدَّـ البحيري )
عمى تقييـ تحصيؿ التمميذ باستخداـ اختبارات التحصيؿ المقننة أو غير المقننة،  ـ، يقوـُ التعمُّ 

وتطبيؽ مقياس لمقدرة العقمية، وتطبيؽ استبانة لمكشؼ عف الظروؼ البيئية لمتمميذ؛ الستبعاد 
ـ، وكذلؾ الكشؼ عف صعوبات التعمُّ  المتأخريف دراسيِّا، وتطبيؽ مقياس لمكشؼ عف ذوي

أنماط الموىبة )رياضية أو فنية ...( مف خالؿ االستعانة باالختبارات اإلبداعية، وبطارية 
 لمقدرات الخاصة لمكشؼ عف ماىية ىذه القدرات. 

عدة أساليب لمكشؼ عف  (ٕٙٔػػػػ ٕٔٔ، ٛٛٔػػػػ ٘ٛٔ: ٕٕٔٓالقمش ) دَ دَّ حَ كما 
ـ، ىي: استخداـ اختبارات الذكاء الفردية، مثؿ: اختبار صعوبات التعمُّ التالميذ الموىوبيف ذوي 
، واختبارات الذكاء الجمعي، مثؿ: اختبارات مصفوفة  (WISC – III)وكسمر المعّدؿ الثالث 

، اإلبداعي، مثؿ: اختبار )تورانس( ريفيف، واختبار الذكاء المصور، واختبارات التفكير
عوف بيا ذوي صعوبات التعمـ مف خالؿ الخصائص التي يتمتَّ ومالحظة التالميذ الموىوبيف 

ِؼ، فضاًل عف  مقارنةً  ترشيحات المعمميف لمتالميذ الذيف يمكُف أف يكونوا بغيرىـ في الصَّ
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و ترشيح األقراف؛ حيث إنَّيـ يعرفوف ة، أة أو موسيقيَّ ة أو رياضيَّ موىوبيف، أو لدييـ ميوؿ فنيَّ 
َؽ فييـ وسريَع البد  .يية، كما يمكُف أف يرشَّْح الطالُب نفَسوُ المتفوّْ

لمكشؼ عف فئة الموىوبيف ذوي صعوبات  المقدَّمةِ  تقارُب التصوراتِ  ؽَ بَ ا سَ مَّ ميتضُح 
التعمـ؛ حيث إنيا جميًعا تركز عمى ضرورة تشخيص ىذه الفئة مف التالميذ باستخداـ بطاريٍة 
متكاممٍة مف أدوات قياس الموىبة والكشؼ عنيا وتحديدىا بشكٍؿ دقيٍؽ مف ناحية، واستخداـ 

حديدىا بدقٍة باالستعانة بمقاييس ـ لدى التالميذ الموىوبيف وتأدوات لتشخيص صعوبات التعمُّ 
 تحديد ذوي صعوبات التعمُّـ العامة والنوعية مف ناحيٍة أخرى.

يف ضْٛ اضتعساض مأٍ٘ فٝ٘ املٍْْبي ذّٖ صعْبات التعله ّخصاٜصَا ّتشدٔصَا؛ فإىُ 

 تهً اضتدال  األضظ التالٔ٘ لبياٛ بسىامر ٍرِ الدزاض٘:

ـُ  ػػػػػػ ـ؛ لتحديد مف أدوات قياس الموىبة وتشخيص صعوبات التعمُّ  متكاممةٍ  بطاريةٍ  استخدا
 دقيًقا.  عمميِّا التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ تحديًدا

 .ـ وخصائصيـ في بناء البرنامجاىتمامات التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ  مراعاةُ  ػػػػػػ
؛ تشجيًعا ليـ عمى مزيٍد مف المشاركة ى ىؤالء التالميذمكافآت دورية توزَّع عم رصدُ  ػػػػػػ

 تقديرىـ لذواتيـ، وتنمية ثقتيـ بأنفسيـ.  ـ، ومحاولًة لرفع مستوىاإليجابية في التعمُّ 
 فسّض الدزاض٘ :  

يوجد فرٌؽ داؿّّ إحصائيِّا بيف متوسطي رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية األولى في القياسيف ػػػػ ٔ
 األداء القرائي ككؿ ومياراتو الفرعية كؿّّ عمى حدة لصالح القياس البعدي.القبمي والبعدي لمقياس 

ػػػػ يوجد فرٌؽ داؿّّ إحصائيِّا بيف متوسطي رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية الثانية في القياسيف ٕ
 ي.القبمي والبعدي الختبار فيـ المقروء ككؿ ومياراتو الفرعية كؿّّ عمى حدة لصالح القياس البعد

ػػػػ يوجد فرٌؽ داؿّّ إحصائيِّا بيف متوسطي رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية األولى في القياسيف ٖ
 القبمي والبعدي لمقياس تقدير الذات ككؿ وأبعاده الفرعية كؿّّ عمى حدة لصالح القياس البعدي.

ة التجريبية الثانية في القياسيف ػػػػ يوجد فرٌؽ داؿّّ إحصائيِّا بيف متوسطي رتب درجات تالميذ المجموعٗ
 القبمي والبعدي لمقياس تقدير الذات ككؿ وأبعاده الفرعية كؿّّ عمى حدة لصالح القياس البعدي.
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 بياٛ بسىامر عالز صعْبات الكساٛٗ الكاٜه علٙ التعلٔه املتنآص:

 ( حتدٓد أٍداف الربىامر : 1)

استخداـ التعميـ المتمايز في عالج صعوبات القراءة لدى التالميذ  إلى البرنامجُ  ؼَ دَ ىَ  
َـّ قياس أثره فوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية، ثُ ـ بالصُّ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ 

َـّ تحديدُ ؛ ومف ثَ ات لدييـفي تحسيف األداء القرائي وفيـ المقروء وتقدير الذَّ  كؿٍّ  مياراتِ  َـّ ت
 الي:التَّ  وِ حْ عمى النَّ مف: األداء القرائي، وفيـ المقروء، وذلؾ 

 )أ( قاٜن٘ مَازات األداٛ الكساٜٕ :  

الالزمة لمتالميذ الموىوبيف  ىذه القائمة إلى تحديد ميارات األداء القرائي َىَدَؼ بناءُ  
وقد اعتمد الباحُث في  المرحمة االبتدائية،الصفوؼ الثالثة األخيرة مف ـ بذوي صعوبات التعمُّ 

والقراءة  ةً بتعميـ المغة العربية عامَّ  نيةُ عْ المَ  بناء ىذه القائمة عمى ما أشارت إليو األدبياتُ 
ابقة التي ىدفت إلى تنمية األداء القرائي لدى تالميذ التعميـ راسات السَّ وكذلؾ الدّْ ، ةً خاصَّ 

َـّ التوصؿُ  بياُنُو في الجزء النظري، ؽَ بَ وىو ما سَ األساسي،   (ٓٔ) تضُـّ  أوليةٍ  ئمةٍ إلى قا وت
َـّ ُوضعت ىذه القائمة في صورة استبانةٍ ( ميارة فرعيةٕٔرئيسة و) اتميار  َـّ عرُضيَ  ، ث ا ت

؛ لتحديد مدى لزوميا لمتالميذ، وسالمة الصياغة ( ٔ)ممحؽ مف المحكَّميف عمى مجموعةٍ 
 .الحذؼ، أو التعديؿالمغوية لمميارات، ومقترحات أخرى باإلضافة، أو 

، ىي: )مراعاة مواضع الوقؼ رئيسة حذؼ ثالث ميارات وقد أشار المحكَّموف إلى
الصحيحة عند تماـ المعنى( ، و)ُتمثؿ دالالت عالمات الترقيـ في أثناء القراءة( ، و)تنويع 

المقروء( ، وقد ذكروا أنيا الزمٌة لمتالميذ  طبقات الصوت رفًعا وخفًضا تبًعا لمعاني النصّْ 
بعد عالج الضعؼ القرائي في  تاليةٍ  الموىوبيف ذوي صعوبات القراءة، وذلؾ في مراحؿَ 

َـّ إجراء ىذه التعديالت الميارات األساسية لدييـ. َـّ أصبحت القائمةُ وقد ت في صورتيا  ؛ ومف ث
نةً   .(ٖ)ممحؽ ارة فرعية( مئٕو) رئيسة ميارات( ٚ)مف  النيائية مكوَّ

 )ب( قاٜن٘ مَازات فَه املكسّٛ :  

ىذه القائمة إلى تحديد ميارات فيـ المقروء الالزمة لمتالميذ الموىوبيف  َىَدَؼ بناءُ  
، وقد اعتمد الباحُث في بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائيةـ ذوي صعوبات التعمُّ 

بتعميـ المغة العربية وصعوبات القراءة،  نيةُ عْ المَ  ما أشارت إليو األدبياتُ  بناء ىذه القائمة عمى
ابقة التي ىدفت إلى تنمية ميارات فيـ المقروء لدى تالميذ التعميـ راسات السَّ وكذلؾ الدّْ 
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َـّ التوصؿُ ـ، وىو ما سبؽ بياُنُو في الجزء النظري، األساسي ذوي صعوبات التعمُّ   إلى قائمةٍ  وت
َـّ ُوضعت ىذه  (٘ٔ)تتكوف مف أربعة مستويات تندرج تحتيا بيذه الميارات  أوليةٍ  ميارة، ث

َـّ عرُضيا عمى مجموعة مف المحكَّميف ؛ لتحديد مدى (ٔ)ممحؽ القائمة في صورة استبانة، وت
لزوميا لمتالميذ، وارتباط الميارة بالمستوى المندرجة تحتو، وسالمة الصياغة المغوية 

 .ومقترحات أخرى باإلضافة، أو الحذؼ، أو التعديؿلمميارات، 
، استنتاج عالقة السبب ػػػ النتيجةإلى حذؼ ثالث ميارات، ىي: وقد أشار المحكَّموف 

؛ وذلؾ ألنيا بناًء عمى مقدمات بالنتائجالتنبؤ ، و التمييز بيف الحجج القوية والحجج الضعيفةو 
وقد  بالمرحمة االبتدائية. قرائيةٍ  ف صعوباتٍ تفوؽ مستوى التالميذ الموىوبيف الذيف يعانوف م

َـّ إجراءُ  َـّ أصبحت القائمةُ  ت نةً  ىذه التعديالت؛ ومف ث  أربعةِ  مف في صورتيا النيائية مكوَّ
 (.ٗ)ممحؽ ميارة (ٕٔ)تحتيا  تندرجُ  مستوياتٍ 

 :  تْاِالربىامر العالدٕ ّذلمهْىات ( حتدٓد 0)

ف البرنامُج العالجيُّ مف مستوييف، ىما :    تكوَّ
 املطتْٚ األّل )أ( حتطي مَازات األداٛ الكساٜٕ :

لممعمـ، وتضمَّف خمسة عشر درًسا  لمتمميذ ودليؿٍ  اشتمؿ ىذا المستوى عمى كتابٍ 
لمحروؼ مف حيث: أشكاليا في أوؿ الكممة  المتمايزةَ  ةَ العالجيَّ  ةَ التدريسيَّ  تناولت المعالجةَ 

السُّكوف( في أوؿ  ػ الكسرة ػ مةالضَّ  ػ ووسطيا وآخرىا، وأصواتيا بالحركات القصيرة )الفتحة
 الكممة ووسطيا وآخرىا، وكذلؾ أصوات الحروؼ ممدودًة باأللؼ والواو والياء. 

َـّ ترتيبُ  باألقصى مخرًجا، بحيث  في ىذا المستوى ترتيًبا صوتيِّا بدًءا روسِ الدُّ  وت
في مخرجيا، وذلؾ مف الدرس األوؿ )اليمزة  التي تتفؽُ  الحروؼِ  ُتَعالج في كؿّْ درٍس أصواتُ 

فقد تناولت بعض  األخيرةُ  الثالثةُ  والياء( إلى الدرس الثاني عشر )الباء والميـ( ، أمَّا الدروُس 
 . الشمسيةُ  والالـُ  القمريةُ  ، والالـُ ، والشَّدَّةُ وتية، وىي: التنويفُ واىر الصَّ الظَّ 

   : ّٛاملطتْٚ الجاىٕ )ب( حتطي مَازات فَه املكس  

لممعمـ، وتضمَّف سبعة دروس  لمتمميذ ودليؿٍ  اشتمؿ ىذا المستوى أيًضا عمى كتابٍ 
 وذلؾ في صورة قطعٍ لميارات فيـ المقروء،  المتمايزةَ  ةَ العالجيَّ  ةَ التدريسيَّ  تناولت المعالجةَ 

رةٍ  قصيرةٍ  ُعِرضت في شكؿ قصصٍ  قرائيةٍ      .مصوَّ
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 :  التعلٔه املتنآص بالربىامراضتدداو ( إدساٛات 3)
 متَّ عسض الدزع املتنآص باملطتْٚ األّل ّفل اإلدساٛات التالٔ٘:  

، الدَّرسلمخرج األحرؼ المستيدفة في  توضيحيةٍ  رس، وذلؾ بعرض صورٍ لمدَّ  )أ( التييئةُ 
دخاؿ ألؼِ  وِ وذلؾ بتسكينِ الحرؼ صوت ـ نموذًجا لنطؽ المعمّْ  ا تقديـُ يَ يصحبُ   وصؿٍ  وا 
ور، ثـ ار إليو بالصُّ يردّْدوف خمفو؛ ليشعروا بالمخرج الُمشَ  والتالميذُ عميو،  متحركةٍ 
، وفي أثناء المشاىدة وُ ح مخرج الحرؼ ونطقَ مقطع فيديو )ثالثي األبعاد( يوضّْ  فيشاىدو

 طؽ.  يحاكوف النُّ 
 الفصؿ إلى ثالث )محطات تعميمية( ىي: )محطة شكؿ الحرؼ( ، وفييا يبدأُ  )ب( تقسيـُ 
في شرح المحتوى لمتالميذ، والذي يتمثَّؿ في تمؾ المحطة في شكؿ الحرؼ في  المعمـُ 

نفَسُو  المحتوى المشروحَ  ُض رِ عْ ـ السمعي(، ثـ يَ أوؿ الكممة ووسطيا وآخرىا )نمط التعمُّ 
 صوتَ  المعمـُ  )نمط بصري(. و)محطة الحركات القصيرة(، وفييا ينطؽُ  تخطيطيٍّ  في رسـٍ 

يحاكونو  )نمط بصري( ، والتالميذُ  توضيحيةٍ  الحرؼ بالحركات القصيرة باستخداـ لوحةٍ 
طؽ، ثـ يشاىدوف مقطع فيديو تعميميِّا لممحتوى نفسو )نمط سمعي بصري(. في النُّ 

ممدوًدا باأللؼ والواو والياء،  الحرؼِ  صوتَ  ـُ المعمّْ  و)محطة أحرؼ المدّْ(، وفييا ينطؽُ 
بيف زمف الصوت بالحركة القصيرة والحركة الطويمة، ومستعيًنا برسـٍ  يًّْنا الفرؽَ ُمبَ 

طؽ، ثـ يشاىدوف مقطع يحاكونو في النُّ  )نمط بصري(، والتالميذُ  توضيحيٍّ  تخطيطيٍّ 
بتكميؼ التالميذ  كؿُّ محطةٍ  فيديو تعميميِّا لممحتوى نفسو )نمط سمعي بصري(، وُتختـُ 

لمتدرُّج في التعمُّـ، فإنو  . ومراعاةً بالكتاب لنموذجٍ  محاكاةً  موه مف األحرؼِ بكتابة ما تعمَّ 
في  التالميذُ  رس السَّابع تمَّت إضافة )محطة عتبة القراءة(، وفييا يبدأُ ابتداًء مف الدَّ 
فُ  وجمؿٍ  قراءة كمماتٍ    ا.يَ دراستُ  التي سبقتْ  مف األصواتِ  تتكوَّ

ذات  متنوعةٌ  في كؿّْ محطَّة، وىي أنشطةٌ  المتمايزةِ  األنشطةِ  إلى تنفيذِ  التالميذِ  )ج( توجيوُ 
َـّ بناؤىا وفؽىدٍؼ واحدٍ  ـ(، و)التعميـ ، و)مراكز التعمُّ استراتيجيات: )المياـ المتدرجة( ، وت

 ؿَ المفضَّ  وُ ، أو نمطَ وُ اىتمامَ  شاط الذي يناسبُ النَّ  أف يختارَ  ب(، وُيتاح فييا لمتمميذِ المركَّ 
و كؿَّ تمميذٍ  لممعمـِ  ، كما يمكفُ وِ ـ، أو ذكاءاتِ في التعمُّ   وُ الذي يناسبُ  شاطِ إلى النَّ  أف يوجّْ
ي الذي ُبنِ  كاءَ أو الذَّ  ـِ التعمُّ  نمطَ  نشاطٍ  أماـ كؿّْ  حُ ، والذي يوضّْ (دليؿ المعمـػػ)مستعيًنا ب
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عميو، وكذلؾ نوع االىتماـ سواء أكاف معدِّا لذوي االىتماـ الفني، أـ لذوي االىتماـ 
 الرياضي.  

في  ةِ قَ تعزيًزا مناسًبا الىتماماتيـ، وبثُّ الثّْ  المتمايزةِ  المشاركيف في األنشطةِ  التالميذِ  )د( تعزيزُ 
 .ةِ اإليجابيَّ  مف المشاركةِ  عمى مزيدٍ  الثناءِ  تشجيعيـ بعباراتِ  ـ مف خالؿِ يِ أنفسِ 
 .اتِ المحطَّ  عمى أنشطةِ  المناسبةِ  اجعةِ الرَّ  التغذيةِ  )ىػػ( تقديـُ 
 يغت بحيث تكوفُ ، وقد صِ الدَّْرسِ  بأىداؼِ  مرتبطةً  أسئمةً  يتضمَّفُ ، و المتمايزُ  )و( التقييـُ 
ذوي االىتماـ  ا اآلخرُ يَ بعضُ  ا ذوي االىتماـ الفني، ويناسبَ يَ بعضُ  ؛ ليناسبَ متنوعةً 

 الرياضي. 
 ّمتَّ عسض الدزع املتنآص باملطتْٚ الجاىٕ ّفل اإلدساٛات التالٔ٘: 

ور التي ُيكمَّؼُ  مجموعةٍ  التييئُة لمدَّرس، وذلؾ بعرضِ )أ(  بمناقشِة المعمّْـِ في  التالميذُ  مف الصُّ
ور.   مضمونيا السُُّموكي أو القيمي في َضْوِء أسئمٍة متعمّْقٍة بمحتوى تمؾ الصُّ

ـُ الفصؿ إلى ثالث )محطات تعميمية( ىي:  ، وفييا يتجيَُّز )محطة رصيؼ االنطالؽ()ب( تقسي
تيـ )سواء ذوو االىتماـ الرياضي أـ ذوو االىتماـ الفني( لالنطالؽ إلى محطَّ  التالميذُ 
ـُ بيا عند  التي يجبُ  األدوارَ  ـُ ليـ المعمّْ  بالفصؿ، وذلؾ بعد أف يشرحَ  ةِ التعميميَّ  عمييـ القيا

ياضي الموىوب(، وفييا يدعو المعمّْ  تيـ.الوصوؿ إلى محطَّ  ذوي  التالميذَ  ـُ و)محطة الرّْ
رةِ  ةِ ياضيَّ الرّْ  القصةِ  وقراءةِ  الكتابِ  إلى فتحِ  االىتماـ الرياضي في ىذه  الموجودةِ  المصوَّ

ور التي تعبّْرُ صامتةً  قراءةً  المحطةِ  )نمط عنيا  ، والتركيز عمى عناصر القصة والصُّ
 .)نمط سمعي( ويحاكيو التالميذُ  معبّْرةً  جيريةً  ة قراءةً تمؾ القصَّ  ، ثـ يقرأ المعمـُ بصري(

مثؿ ما ذوي االىتماـ الفنّْي إلى  التالميذَ  ، وفييا يدعو المعمـُ محطة الفنَّاف الموىوب(و)
رةَ  القصةَ  أفَّ  رَ يْ ، غَ ابقةِ السَّ  ةِ دعا إليو زمالءىـ في المحطَّ   يتعمَّؽُ  ةِ في ىذه المحطَّ  المصوَّ

َـّ في بعضِ  .والتَّمويف ا بالرَّسـِ موضوُعيَ   الدُّروس عرُض مقطع فيديو يشاىُدُه التالميذُ  وت
 لمقصة المقروءة )نمط سمعي بصري(.  

 كؿُّ  في المحطَّتيف الثانية والثالثة عمى التالميذ، حيث يتعمَّؽُ  المتمايزةِ  األنشطةِ  )ج( توزيعُ 
أنماط وفؽ  متمايزةٌ  فرعيةٌ  بإحدى ميارات فيـ المقروء، ويندرج تحتو أنشطةٌ  رئيسيٍّ  نشاطٍ 
َـّ بناءُ ، أو ذكاءاتيـ ـ التالميذتعمُّ  ـ(، )مراكز التعمُّ : تياستراتيجيَّ وفؽ  ىذه األنشطة وت

عمى استراتيجية )المجموعات المرنة(، حيث  تقوـُ  كما أف ىناؾ أنشطةً و)التعميـ المركَّب(، 
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مَّ ميـ، مختمفيف إمَّا في أنماط تعمُّ  مف التالميذ مجموعاتٌ لمقياـ بيا  يتعاوفُ  ا في وا 
   .)بروفيؿ( ذكاءاتيـ

 ةِ ا في المحطَّ يَ نفسُ  ا األنشطةُ يَ تقابمُ  في كؿّْ درسٍ  الثانيةِ  ةِ المحطَّ  أنشطةَ  عمًما بأفَّ 
 اه باختالؼِ محتو  ، مع اختالؼِ وِ وىدفِ  ى النشاطِ مسمَّ  :، وذلؾ مف حيثوِ نفسِ  رسِ مف الدَّ  لثةِ الثا

 .التالميذِ  اتِ اىتمامحسب  في كؿّْ محطةٍ  المقروءةِ  القصةِ  محتوى
)د( تعزيُز التالميذ المشاركيف في األنشطة المتمايزة تعزيزًا ماديِّا أو معنويِّا مناسًبا 

 لبثّْ ثقة التالميذ بأنفسيـ.؛ الىتماماتيـ، ورفع ِشَعار )أنا أستطيع( 
ـُ التغذية الراجعة المناسبة عمى أنشطة المحطَّات.  )ىػػ( تقدي

ـُ  تيف مقروءتيف إحداىُ )و( التقيي ، واألخرى ةِ الرياضيَّ  ا لذوي الموىبةِ مَ المتمايُز، ويتضمَُّف ِقصَّ
 رس.أسئمٌة خاصٌة بميارات فيـ المقروء في الدَّ  ، وأسفؿ كؿّْ قصةٍ ةِ الفنيَّ  لذوي الموىبةِ 

 :  ( حتدٓد األىشط٘ املتنآصٗ املطتددم٘ يف الربىامر4)

مة في أنماط التعمُّ  متمايزةٍ  أنشطةٍ اشتمؿ المستوى األوؿ مف البرنامج عمى  ـ المفضَّ
  : كاءات المتعددة، وكذلؾ في نوع االىتماـ رياضيِّا كاف أـ فنيِّا، منياوالذَّ 

ثـ ، عف كمماٍت أو جمٍؿ محددةٍ  معبرةٍ  التمميُذ برسـ صورٍ  مَّؼُ وفييا ُيكَ  :التلًْٓالسضه ّأــ أىشط٘ 
 .ورةصُّ المصحوبة بقراءة الكممة أو الجممة المرتبطة ب الصور عمى زمالئو عرض

مف ثالث جمؿ أسفميا  مجموعاٍت، كؿُّ مجموعٍة تتكوفُ  وىي عبارٌة عف ثالثِ : ب ــ أىشط٘ اجلنل
ورة،  صورٌة، ويكمَّؼ التالميذ بقراءة الجمؿ الثالث في كؿّْ مجموعٍة قراءًة جيريًة، ثـ تأمُّؿ الصُّ

 وتحديد رقـ الجممة التي تعبّْر عنيا، ثـ إعادة كتابة تمؾ الجممة، ثـ قراءتيا.
ـُ مجموعًة مف بصِ مْ وفييا يَ : ز ــ أىشط٘ الطالق٘ الكسأٜ٘ طاقات الكممات في نياية ُؽ المعمّْ

ـُ تمؾ الكممات  الفصؿ، ثـ يختار تمميذيف أو أكثر لممجيء إلى مقدمة الفصؿ، ثـ يقرأ المعمّْ
كممًة كممًة بدوف ترتيب، وعمى المتسابقيف الجري سريًعا تجاه الكممة المقروءة، والتقاُط 

عادُة قراءتيا، واالحتفاُظ بالبطاقة، وم ـُ  تابعُة النشاط، وقد يضعُ البطاقة التي تحمُمَيا، وا  المعمّْ
صندوقيف في مقدمة الفصؿ، وفي كؿّْ صندوٍؽ مجموعٌة مف البطاقات لكمماٍت مختمفٍة، ثـ 
 يختار تمميذيف لقراءتيا، والفائُز ىو مف يقرأ أكبر عدد مف الكممات قبؿ انتياء زمف النشاط. 
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 :  منيا ،ةٍ كما اشتمؿ المستوى الثاني مف البرنامج عمى أنشطٍة متمايز 
، ثـ تحديد معنى معطاةٍ  عمى قياـ التمميذ بقراءة جمؿٍ  وتعتمدُ  ، (أ ــ أىشط٘ )املعاىٕ ّاملضادات

 وردت فييا، ومضادىا، ونوعيا، ثـ وضعيا في جمٍؿ جديدٍة تعبّْر عف معناىا.    كمماتٍ 
 عمى قياـ التمميذ بترتيب أحداث القصة المقروءة. وتعتمدُ  ب ــ أىشط٘ )تستٔب احلدخ(ا

اقتراح أكبر عدٍد مف العناويف لمقصة قياـ التمميذ بعمى  وتعتمدُ  (،ـ أىشط٘ )اإلبداع ّاالبتهازز 
ة.  أو المقروءة،   اقتراح أكبر عدٍد مف الحموؿ المبتكرة لحؿّْ مشكمٍة مرتبطٍة بالقصَّ

 :  املتنآصٗ املطتددم٘ يف الربىامر( حتدٓد الْضاٜل التعلٔنٔ٘ 5)

َـّ اسػػتخداـُ   ، ىػػي: لوحػػاتٌ فػػي تنفيػػذ البرنػػامج مػػف الوسػػائؿ التعميميػػة متنػػوّْعٍ  عػػددٍ  تػػ
 Laptop حاسػوبػػػ  مقاطع فيػديو تعميميػةسبورة ػػ  ػػ ومراكز التعمُّـ اتبعناويف المحطَّ  إرشاديةٌ 

ف ػػ  ػػ  ػػ صػور توضػيحية ة ػػػ مجسَّماترَ ػػ كُ أوراؽ رسـ ػػ أقالـ  ألواف ػػػػ قطع مف الصمصاؿ المموَّ
       .Glue Tackحائط  ػػػ الصؽ Glue Stick أوراؽ ػػػ الصؽ بطاقاتػػػ  صندوؽ ورقي

 :  ( تكْٓه أداٛ التالمٔر يف الربىامر6)

َـّ   عػػف استفسػػاراتيـ، ومتابعػػةِ  مػػف خػػالؿ مناقشػػتيـ، واإلجابػػةِ  التالميػػذِ  أداءِ  تقػػويـُ  تػػ
إنجازىـ األنشطة التعميمية المتمايزة التي ُكمّْفوا بيػا، وكػذلؾ مالحظػة مػدى تفػاعميـ فػي عمميػة 

 مف بموغ األىداؼ الموضوعة.  يـوتقديـ التغذية الراجعة الالزمة التي ُتمكّْنالتعمُّـ، 
َـّ عرُض   مف  (ٔ)ممحؽ عمى بعض المحكميف العالجي بمستوَيْيو البرنامج وقد ت

أساتذة المناىج وطرؽ التدريس، ومعممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية؛ الستطالع آرائيـ 
، ووضوح إجراءات التعميـ أنشطتو وتقويموحوؿ وضوح أىداؼ كؿّْ مستوى، ومناسبة محتواه و 

ضافةِ بعض الصُّ  استبداؿِ  ضرورةِ ، وقد أشار المحكَّموف إلى المتمايز بو  ور لعدـ وضوحيا، وا 
محطة )الفنَّاف الموىوب(  ضِ رْ وعَ ، عف بعض األنشطة فييا التمميذُ  يجيبُ  فارغةٍ  مساحاتٍ 

 روس، وقد أجرى الباحثُ دُّ الجميع  في جديدةٍ  بحيث تبدأ مف صفحةٍ بكتاب المستوى الثاني 
َـّ أصبح البرنامجُ   .(٘ممحؽ) لمتطبيؽصالًحا  ىذه التعديالت؛ ومف ث
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 إدساٛات إعداد أدّات الكٔاع : 

 إعداد مكٔاع األداٛ الكساٜٕ : 

 حتدٓد اهلدف مً املكٔاع :  (1)

تقػػػػدير مسػػػػتوى األداء القرائػػػػي لمتالميػػػػذ الموىػػػػوبيف ذوي إلػػػػى  المقيػػػػاُس ىػػػػذا  ؼَ دَ َىػػػػ
   ـ بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية.صعوبات التعمُّ 

 ّصف ذلتْٚ املكٔاع :  (0)

ف المقياُس  ، تطبيقو وتعميمات وىدفو عمى عنوانو مف صفحة الغالؼ، وتشتمؿُ  تكوَّ
 يبخؿ بالقميؿ(، يمييا بطاقة )الذي يعطي الكثير ال :يمييا القصة القصيرة المقروءة وعنوانيا

ف: )رأسي( اشتمؿ عمى األداء القرائي يْ عف محورَ  ، وىي عبارةٌ مستوى األداء القرائي تقدير
ؿُ يس قِ المَ  ، األداءِ  إلييا، و)أفقي( اشتمؿ عمى مؤشراتِ  متمثّْاًل في الميارات التي سبؽ التوصُّ

مقبوؿ )درجة وتمثَّمت في أربعة مؤشرات، ىي: جيد جدِّا )ثالث درجات( ، جيّْد )درجتاف(، 
دالالت مؤشرات األداء  ، والذي يبيّْفُ الدرجات، ضعيؼ )صفر( ، يمي ذلؾ ميزاف تقدير واحدة(
 تقديًرا دقيًقا.  القرائي لكؿّْ تمميذٍ  األداءِ  تقديرَ  ـُ المعمّْ  ستطيعَ يعمى حدة؛ حتى  لكؿّْ ميارةٍ األربعة 

 صٔاغ٘ تعلٔنات املكٔاع :  (3)

ا عند تطبيؽ المقياس، يَ عمى المعمّْـ مراعاتُ  يجبُ مف التعميمات  عددٍ  تمَّت صياغةُ  
مستوى األداء القرائي لكؿّْ تمميٍذ  تقدير الدرجات قراءًة متأنيًة، وأف ُيقدّْرَ  يقرأ ميزافَ  أفأىمُّيا: 

ؿَ عمى حدة،  عمى  تقديُرُه ألدائو دقيًقا وموضوعيِّا، وأالَّ يعمّْؽَ  كؿّْ تمميٍذ؛ ليكوفَ  قراءةَ  وأف ُيسجّْ
مقيس( وأسفؿ ( أماـ )األداء القرائي ال√) عالمةَ  أداء التالميذ سمًبا أو إيجاًبا، وأف يضعَ 

 )المؤشر( الداؿ عمى المستوى القرائي لمتمميذ، وذلؾ ببطاقة التقدير. 
 ضبط املكٔاع :  (4)

 ـ صدم املكٔاع :أ

َـّ عرُض   مف المحكَّميف المتخصصيف في المناىج وطرائؽ  عمى مجموعةٍ  المقياسِ  ت
 (؛ٔ)ممحؽ ، وبعض معممي المرحمة االبتدائيةتدريس المغة العربية، والقياس والتقويـ

ناسبة القصة المقروءة لخصائص التالميذ ، ومالمقياس : وضوح تعميماتالستطالع آرائيـ في
تقدير بطاقة لكؿٍّ مف:  الدقة العممية، و ـ بالمرحمة االبتدائيةالموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ 

وقد أشار المحكَّموف إلى الدقة العممية . رجاتدَّ التقدير  ميزاف، و القرائيمستوى األداء 
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تسجيؿ الحرِص عمى لممقياس، وصالحيتو لقياس مف ُأِعدَّ مف أجمو، وقد أوصى بعُضُيـ ب
َـّ تمميذٍ  األداء القرائي لكؿّْ  َـّ األخُذ بذلؾ. ،قياسو ؛ ومف ث    وقد ت

 ب ـ التطبٔل االضتطالعٕ للنكٔاع :

َـّ تطبيؽُ  مف التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات  استطالعيةٍ  عمى عينةٍ  المقياسِ  ت
َـّ التوصؿُ التعمُّ  ( تالميذ )مف ٘( قواُمَيا )الحًقاإجراءات ضبط العينة  ِذْكرُ  إلييـ )سيردُ  ـ الذيف ت

قرقاص االبتدائية الجديدة(، وذلؾ يـو األحد أبو غير عينة التطبيؽ األساسية( بمدرسة )
 ؼَ دَ ، وىَ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓألوؿ مف العاـ الدراسي سي افي الفصؿ الدرا ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٔالموافؽ 
 فيما يمي:   ذلؾ و ، ، وحساب ثباتوالمقياس تحديد زمف :إلى االستطالعيُّ  التطبيؽُ 

 ـ حتدٓد شمً املكٔاع : 

َـّ حسػػابُ   الػػذي اسػػتغرقو كػػؿُّ تمميػػٍذ مػػف تالميػػذ العينػػة االسػػتطالعية فػػي األداء  مفِ الػػزَّ  تػػ
َـّ حسػابُ  دةِ المحدَّ  القرائي الجيري لمقصةِ  َـّ تػ  مف الػذي اسػتغرقو جميػعُ متوسػط الػزَّ  بالمقيػاس، ثػ
 ( دقائؽ تقريًبا. ٛالتالميذ؛ فكاف مساوًيا )
 ـ سطاب ثبات املكٔاع : 

َـّ حسابُ  )حساب ثبات األداة( باستخداـ طريقة إعادة  ثبات المقياس مف خالؿ ت
عمى العينة  حيث طبَّؽ الباحُث المقياَس  Test – Retest Relia - bilityالتطبيؽ

ا يَ ، ثـ ُأعيد التطبيؽ عمى العينة نفسِ ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٔاالستطالعية، وذلؾ يـو األحد الموافؽ 
َـّ حسابُ ٜٕٔٓ/ٕٔ/٘ٔبعد أسبوعيف في يـو األحد الموافؽ  ثبات األداة مف خالؿ  ، ثـ ت

(، ٓ,ٜٛمعامؿ الثبات ) مغت قيمةُ رجتيف، وبمعادلة "بيرسوف" لحساب معامؿ االرتباط بيف الدَّ 
 .باتالثَّ مف  مرتفعةٍ  بدرجةٍ  وىي قيمٌة تدؿُّ عمى تمتُّع المقياسِ 

َـّ ) َـّ حسابُ  ثباتِ  حسابُ كما ت  وزميؿٍ  معامؿ االتفاؽ بيف الباحثِ  المالحظيف(، حيث ت
في تقدير درجات التالميذ في ميارات األداء القرائي الُمحدَّدة ببطاقة التقدير، باستخداـ ( 1)آخرَ 

المعادلة التالية: نسبة االتفاؽ= عدد مرات االتفاؽ/عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات 
نسبة االتفاؽ في الميارات  ( ، وكاف متوسطُ ٜٗ٘: ٕٗٓٓ)طعيمة،  Xٔٓٓاالختالؼ

   (.ٙ)ممحؽ بالمقياس صحيحِ التَّ  عمميةِ  عمى ثباتِ  تدؿُّ  بةٌ %(، وىي نسٓٛيسة )قِ المَ 
                                                           

جامعة ، كمية التربية، المغة العربية تدريسدكتوراه الفمسفة في المناىج وطرق مصطفى حسانين أحمدـــ .د (1)
 .أسيوط
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 إعداد اختباز فَه املكسّٛ : 

 ( حتدٓد اهلدف مً االختباز : 1)

تالميػػذ الموىػػوبيف ذوي قيػػاس ميػػارات فيػػـ المقػػروء لػػدى الإلػػى  االختبػػارُ ىػػذا  ىػػدؼ
   ـ بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية.صعوبات التعمُّ 

 ( ّصف ذلتْٚ االختباز : 0)

ف االختبارُ  مف صفحة الغالؼ، وتشتمؿ عمى عنوانو وىدفو وتعميماتو، يمييا  تكوَّ
تيف قصيرَ  ، وِديَناُر )عنوانيما: جُ  التالميذُ  وُ مف خارج المحتوى الذي يدرسُ  فيْ تَ قصَّ حا والمّْصُّ

ٍة )ُجَحا( بميارات فيـ  مف مفردات االختيار مف متعدد تتعمَّؽُ  ( مفردةً ٕٔ، يعقُب كؿُّ ِقصَّ
ؿُ  في أربعة مستويات ىي: )الفيـ الحرفي  إلييا، والتي تندرجُ  المقروء التي سبؽ التوصُّ

 ميارةٍ  اقد، والفيـ اإلبداعي(، وبمعدؿ مفردتيف لكؿّْ المباشر، والفيـ االستنتاجي، والفيـ النَّ 
ة االختبار ، وقد ُروِعي التدرُّج في ترتيب أسئملالختبار ككؿ ( مفردةً ٕٗ، بإجمالي )َمِقيسة

 . المقروءفيـ حسب تدرُّج مستويات 
 ( صٔاغ٘ تعلٔنات االختباز : 3)

قبؿ اإلجابة عف  صامتةً  قراءةً  القصةَ  التمميذُ  أف يقرأَ  ضرورةَ  تضمَّنت التعميماتُ  
في  ، وأف يجيبَ بدياًل واحًدا مف البدائؿ األربعة لكؿّْ سؤاؿٍ  األسئمة المتعمّْقة بيا، وأف يختارَ 

 صحيًحا.    أماـ االختيار الذي يراهُ في كراسة األسئمة ص المكاف المخصَّ 
 ( ضبط االختباز : 4)

 أـ صدم االختباز :

المناىج وطرائؽ تدريس المغة  تخصص المحكَّميف في بعضِ عمى  االختبارِ  تَـّ عرُض  
الستطالع آرائيـ في: ؛ (ٔالعربية، والقياس والتقويـ، وبعض معممي المرحمة االبتدائية )ممحؽ

ـ بالمرحمة االبتدائية، مناسبة قصتي االختبار لخصائص التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ 
، ومدى وضوح صياغة المفردة وبدائميا، ومقترحات أخرى يسةقِ وارتباط المفردة بالميارة المَ 

تغيير البديؿ )د( في المفردة الثامنة باإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ. وقد أشار المحكَّموف إلى 
اِئِع َخْيٌر ِمَف اْلُبَكاِء َعَمْيِو(، إلى: )َسِرَقُة  مف مفردات القصة األولى مف: )َأْف تَْبَحَث َعْف َحقَّْؾ الضَّ

ـْ َعَمٌؿ َمْذُموـٌ(، وتغيير البديؿ )أ( في المفردة السادسة مف مفردات مُ  ْمَتَمَكاِت النَّاِس َوَأْمَواِلِي
ُب اْلَحاِكـِ َبْعَد اْكِتَشاِؼ َصاِحِب الدّْيَناِر اْلُمَزيَِّؼ(، إلى: )اْكِتَشاُؼ اْلَحاِكـِ  القصة الثانية مف: )َتَعجُّ
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 لتصبَح:ف يْ تَ (، وتغيير صياغة مقدمة المفردة الثامنة في مفردات القصَّ َصاِحَب الدّْيَناِر اْلُمَزيَّؼِ 
َـّ )اْلُجْمَمُة الَِّتي ُتَعبُّْر ِعْف " رَْأي " ِفي اْلُجَمِؿ التَّاِلَيِة ِىي...(،     تمؾ التعديالت. تنفيذُ وقد ت

 ب ـ التطبٔل االضتطالعٕ لالختباز :

َـّ تطبيؽُ  مف التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات  استطالعيةٍ  عمى عينةٍ  االختبارِ  ت
َـّ التوصؿُ التعمُّ  ( تالميذ )مف غير عينة التطبيؽ األساسية( بمدرسة ٘إلييـ قواُمَيا ) ـ الذيف ت

في الفصؿ الدراسي  ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٔ)أبوقرقاص االبتدائية الجديدة(، وذلؾ يوـ األحد الموافؽ 
إلى: تحديد زمف  االستطالعيُّ  التطبيؽُ  ؼَ دَ ، وىَ  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاألوؿ مف العاـ الدراسي 

    ذلؾ فيما يمي:   االختبار، وحساب ثباتو، وبيافُ 
 :  االختبازـ حتدٓد شمً 

َـّ تحديدُ   ُؿ تمميػذٍ  ت فػي اإلجابػة عػف أسػئمة  وآخػُر تمميػذٍ  متوسط الوقػت الػذي اسػتغرقو أوَّ
ا، ( دقيقػػة تقريًبػػٓ٘المناسػػب لنجابػػة عػػف أسػػئمة االختبػػار ) مفِ الػػزَّ  االختبػػار، وقػػد بمػػغ متوسػػطُ 

 ( دقيقة. ٙ٘) األخيرُ  التمميذُ استغرؽ ( دقيقة، و ٖٗ) األوؿُ  حيث استغرؽ التمميذُ 
 :  االختبازـ سطاب ثبات 

َـّ حسابُ  بات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية مف خالؿ تجزئة مفردات معامؿ الثَّ  ت
 ةُ الزوجيَّ  المفرداتُ  ، وتمثّْؿُ األوؿَ  النصؼَ  ةُ الفرديَّ  المفرداتُ  بحيث تمثّْؿُ االختبار إلى نصفيف، 

َـّ حسابُ الثَّ  النصؼَ  َـّ ت معامؿ االرتباط بيف درجات تالميذ العينة االستطالعية في  اني، ث
َـّ استخداـُ ٓ‚ٜٛٙالنّْصفيف وكانت قيمُتُو ) َـّ ت ػػػ عادلة التصحيح اإلحصائي لسبيرماف م ( ، ث

 بدرجٍة عاليٍة مف الثَّبات.  االختبارِ  عَ تمتُّ  ؛ مما يؤكدُ (ٓ‚ٕٛمعامؿ الثبات ) براوف؛ فبمغت قيمةُ 
 ( تصشٔح االختباز : 5)

َـّ وضعُ   عنيا التمميذُ  مفتاٍح لتصحيح االختبار، وتحديد درجة واحدة لكؿّْ مفردة ُيجيبُ  ت
 (.  ٚ)ممحؽ ( درجةٕٗ) لالختبارِ  الكميةُ  الدرجةُ  ، وبذلؾ تكوفُ صحيحةً  إجابةً 
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 إعداد مكٔاع تكدٓس الرات : 

 ( حتدٓد اهلدف مً املكٔاع : 1)

قيػاس تقػدير الػذَّات فػي القػراءة لػدى التالميػذ الموىػوبيف ذوي إلػى  المقياُس ىذا  ؼَ دَ ىَ 
   ـ بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية.صعوبات التعمُّ 

 ( ّصف ذلتْٚ املكٔاع : 0)

ف المقياُس  عمى عنوانو وىدفو وتعميمات تطبيقو،  مف صفحة الغالؼ، وتشتمؿُ  تكوَّ
ؿُ  مف ثالثة أبعاد يمييا متف المقياس، ويتكوفُ  َـّ التوصُّ إلييا في ضوء دراسة مقاييس تقدير  ت

في ىي: )تقدير التمميذ لمستواه القرائي ذكُرَىا في الجزء النظري، وىذه األبعاد  ؽَ بَ ات التي سَ الذَّ 
( عبارة، و)تقدير اآلخريف لمستوى التمميذ القرائي مف وجية نظر ٕٔعمى ) الصؼ(، ويشتمؿُ 

( عبارات، و)الحالة النفسية لمتمميذ في أثناء القراءة(، ٛعمى ) التمميذ نفسو(، ويشتمؿُ 
 الموجبةِ  العباراتِ  عددُ  في كؿّْ ُبْعٍد بحيث تكوفُ  وقد ِصيغت العباراتُ  ( عبارات.ٛعمى ) ويشتمؿُ 

 ( مواصفات المقياس: ٔجدوؿ ) البة، ويوضحُ السَّ  العباراتِ  مساويًة لعددِ 
 ( 1خذٔل )

 يٕاصفبد يمٛبص تمذٚز انذاد فٙ انمزاءح
عذد  أثعبد انًمٛبص

 انعجبراد

انُظجخ  أرلبو انعجبراد

 انظبنجخ انًٕخجخ انًئٕٚخ%

تمذٚز انتهًٛذ نًظتٕاِ 

 انمزائٙ

 فٙ انصف. 

11 1 ،3 ،6، 7، 

 9 ،11 

1 ،4 ،5 ،8، 

 11 ،11 

41,86 % 

 تمذٚز اٜخزٍٚ نًظتٕٖ

 انتهًٛذ انمزائٙ.

8 14 ،17 ،18 ،11 13 ،15 ،16 ،

19 

18,57 % 

 انحبنخ انُفظٛخ نهتهًٛذ

 فٙ أثُبء انمزاءح.

8 11 ،13 ،15 ،16 11 ،14 ،17 ،18 18,57 % 

 % 111 14 14 18 انًدًٕع

 ( صٔاغ٘ تعلٔنات املكٔاع : 3)

عمى حدة،  قراءة عباراتو عبارًة عبارًة عمى كؿّْ تمميذٍ  المقياسِ  تضمَّنت تعميماتُ  
ادقة إلى  التمميذ وتوجيو ـُ عالمة  عف رأيو، وأف يضعَ  التي ُتعبّْرُ أىمية االستجابة الصَّ المعم

سمًبا أو ستجابات االعمى  وأال يعمّْؽَ ( أماـ العبارة وأسفؿ االستجابة التي اختارىا التمميذ، √)
   .إيجاًبا
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 ( ضبط املكٔاع : 4)

 أـ صدم املكٔاع :

َـّ عرُض   مف المحكَّميف المتخصصيف في المناىج وطرائؽ  المقياس عمى مجموعةٍ  ت
؛ (ٔ)ممحؽ تدريس المغة العربية، والقياس والتقويـ، وبعض معممي المرحمة االبتدائية

الذي  لمُبْعدِ  لعبارات المقياس، وانتماء كؿّْ عبارةٍ الستطالع آرائيـ في: سالمة الصياغة المغوية 
مبية، فضاًل عف مقترحات أخرى وردت فيو، وصحة نوع العبارة مف حيث: اإليجابية والسَّ 

باإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ. وقد أشار المحكَّموف إلى تغيير مؤشرات االستجابة الرباعية 
ؽ، أرفض، أرفض بشدة(، إلى مؤشرات استجابة عمى عبارات المقياس مف: )أوافؽ بشدة، أواف

لخصائص نمو تمؾ الفئة مف  ثالثية : )تنطبؽ دائًما، تنطبؽ أحياًنا، تنطبؽ نادًرا( ؛ مراعاةً 
، وعباراتصياغة  مفعمى المقياس في استجابة التالميذ  التالميذ، وحذؼ الكممات التي تؤثرُ 

َـّ تنفيذُ  ػػػ شديدة ػػػ : )بسيولةكمماتُ  وىي  ىذه التعديالت.  تحب( ، وقد ت
 ب ـ التطبٔل االضتطالعٕ للنكٔاع :

َـّ تطبيؽُ  مف التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات  استطالعيةٍ  عمى عينةٍ  المقياسِ  ت
َـّ التوصؿُ التعمُّ  ( تالميذ )مف غير عينة التطبيؽ األساسية( بمدرسة ٘إلييـ قواُمَيا ) ـ الذيف ت

في الفصؿ الدراسي  ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٔاالبتدائية الجديدة(، وذلؾ يوـ األحد الموافؽ  )أبوقرقاص
إلى: تحديد زمف  االستطالعيُّ  التطبيؽُ  ؼَ دَ ، وىَ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓألوؿ مف العاـ الدراسي ا

 المقياس، وحساب ثباتو، وذلؾ فيما يمي:   
 ـ حتدٓد شمً املكٔاع : 

َـّ تسجيؿُ   الػذي اسػتغرقو كػؿُّ تمميػٍذ مػف تالميػذ العينػة االسػتطالعية فػي اإلجابػة  مفِ الزَّ  ت
َـّ حسابُ  مف الالـز لنجابػة عػف عبػارات المقيػاس، متوسط الزَّ  عف جميع عبارات المقياس، ثـ ت

   ( دقائؽ تقريًبا.ٜفكاف مساوًيا )
 ـ سطاب ثبات املكٔاع : 

َـّ حسابُ  لنصفية مف خالؿ تجزئة عبارات معامؿ الثبات باستخداـ طريقة التجزئة ا ت
 الزوجيةُ  العباراتُ  ، وتمثّْؿُ األوؿَ  النصؼَ  الفرديةُ  العباراتُ  المقياس إلى نصفيف، بحيث تمثّْؿُ 

َـّ حسابُ الثَّ  النصؼَ  َـّ ت معامؿ االرتباط بيف درجات تالميذ العينة االستطالعية في  اني، ث
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َـّ (ٓ‚ٖٗٛ)النّْصفيف وكانت قيمُتُو  َـّ ت ػػ عادلة التصحيح اإلحصائي لسبيرماف م استخداـُ ، ث
 .باتِ بدرجٍة عاليٍة مف الثَّ  المقياسِ  ا يؤكُد تمتُّعَ ؛ ممَّ (ٓ‚ٜٔبراوف؛ فبمغت قيمة معامؿ الثبات )

 
 

 ( تصشٔح املكٔاع : 5)

َـّ تقديرُ  بالنسبة  (ٔػػػ ٖ)مف  ات بحيث تتدرَّجُ عمى مقياس تقدير الذَّ  االستجاباتِ  ت
ويحصؿ عمى درجٍة مرتفعٍة في نسبة لمعبارات السَّالبة. بال( ٖػػػػ ٔ)لمعبارات الموجبة، ومف 

 اتِ الذَّ  في القراءة، أما التالميُذ ذوو تقديرِ  المرتفعِ  اتِ الذَّ  المقياس التالميُذ ذوو تقديرِ 
 يحصؿُ  أعمى درجةٍ يـ يحصموف عمى درجٍة منخفضٍة، عمًما بأفَّ في القراءة، فإنَّ  المنخفضِ 

عمييا التمميُذ في  يحصؿُ  درجةٍ  درجة، وأقؿَّ  ٗٛ=  ٖ Xٕٛعمييا التمميُذ في المقياس = 
  (.ٛدرجة )ممحؽ ٕٛ=  Xٕٔٛالمقياس = 

 إدساٛات إعداد أدّات مجع البٔاىات : 

 ( إعداد اضتباى٘ أمناط التعلُّه : 1)

 أـ ٍدف االضتباى٘ : 

ػػػمة لػػػدى التالميػػػذ الموىػػػوبيف ذوي أنمػػػاط الػػػتعمُّ تحديػػػد إلػػػى  االسػػػتبانةُ  ىػػػدفت ـ المفضَّ
ـ بالصػػػفوؼ الثالثػػػة األخيػػػرة مػػػف المرحمػػػة االبتدائيػػػة؛ لمراعاتيػػػا فػػػي إجػػػراءات صػػػعوبات الػػػتعمُّ 

 .وتوزيع أنشطة القراءة أثناء تطبيؽ البرنامج العالجي المتمايز التدريس
  مصادز بياٛ االضتباى٘ :ب ـ 

 ـِ الػػتعمُّ  التػػي تناولػػت أنمػػاطَ  ةِ التربويَّػػ األدبيػػاتِ فػػي بنػػاء االسػػتبانة عمػػى  اعتمػػد الباحػػثُ 
: ٕٛٓٓف، )كوجػؾ وآخػري، مثػؿ: نمػطٍ  ـ فػي كػؿّْ وعرضت سمات المػتعمّْ ، مة لدى التالميذالمفضَّ 
التػػي  ـوكػػذلؾ مراجعػػة اسػػتبانة أنمػػاط الػػتعمُّ ، (ٕٔٔػ ػػػ ٕٚٓ: ٕٕٔٓ)القمػػش، و(، ٔٚػ ػػػٜٙ

 Odessa Collegeالب بكميػػة المجتمػػع فػػي اوديسػػا بتكسػػاسأعػػدَّىا مركػػز نجػػاح الطُّػػ
Student Success Center (2017) راسػػةالدّْ  ءِ دْ قبػػؿ َبػػأنمػػاط تعمُّػػـ طالبيػػا ؛ لتحديػػد ،

   ؼ الثاني اإلعدادي.لتمميذات الصَّ ( ٜٕٔٓـ التي أعدَّتيا رزؽ )واستبانة أنماط التعمُّ 
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ػػالمصػػادر السَّػػاإلفػػادة مػػف بنػػاًء عمػػى   ةِ بالبيئػػة الفصػػميَّ  تػػرتبطُ  عبػػاراتٍ  ت كتابػػةُ ابقة تمَّ
عػف  اختيػارٍ  كػؿُّ  رُ بّْػعَ ، حيػث يُ ا صحيحةٌ يَ كمُّ  اختياراتٍ  ثالثةُ  عبارةٍ  ، وأسفؿ كؿّْ لمتالميذ ةِ والمدرسيَّ 

 معي، والبصري، والحركي(. )السَّ  :ائعةـ الثالثة الشَّ مف أنماط التعمُّ  نمطٍ 
 ز ـ ّصف ذلتْٚ االضتباى٘ : 

نتِ  عمى عنوانو وىدفو وتعميماتو، يمييا  مف صفحة الغالؼ، وتشتمؿُ  االستبانةُ  تكوَّ
 واحدٍ  باختيارٍ  التمميذُ  وُ مُ مِ كْ ، يُ منيا بفراغٍ  ( عبارة، ينتيي كؿّّ ٘ٔمتف االستبانة ويشتمؿ عمى )

ؿٍ   أسفؿ العبارة.  رجةِ الُمدْ  الثالثةِ  لديو مف االختياراتِ  مفضَّ
 د ـ صٔاغ٘ تعلٔنات االضتباى٘ : 

فقرات االستبانة  ـُ المعمّْ  تطبيقيا فرديِّا، بحيث يقرأُ  االستبانة ضرورةَ  تضمَّنت تعميماتُ  
مف االستجابات الثالث واحدٍة  استجابةٍ  ، وتوجييو إلى اختيارِ فقرًة فقرًة عمى كؿّْ تمميذٍ 

  عف رأيو بصدٍؽ وصراحٍة. الصحيحة ىي التي تعبّْرُ  اإلجابة أفَّ المذكورة، وتنبييو إلى 
 ٍـ ـ ضبط االضتباى٘ : 

َـّ عرُض   اىج وطرائؽ تدريس المغة المنتخصص المحكَّميف في  بعضِ عمى  االستبانةِ  ت
؛ (ٔ)ممحؽ حة النفسية، وبعض معممي المرحمة االبتدائيةوعمـ النفس والصّْ العربية، 

ـ فقرات االستبانة لمتالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ مناسبة الستطالع آرائيـ في: 
لنمط التعمُّـ  ختيارٍ كؿّْ ابالمرحمة االبتدائية، ووضوح الصياغة المغوية، ومدى صحة انتماء 

َـّ تنفيذُ إعادة صياغة بعض العبارات واالختيارات،  المحدَّد لو. وقد أشار المحكَّموف إلى  وقد ت
 . ىذه التعديالت

 ّ ـ تصشٔح االضتباى٘ : 

َـّ وضعُ   اختيارٍ  ـ لكؿّْ نمط التعمُّ نوع تحديد  عف مفتاٍح لتصحيح االستبانة، وىو عبارةٌ  ت
 اختيارٍ  لكؿّْ  واحدةٍ  عمى درجةٍ  عبارة، ويحصؿ التمميذُ  مف االختيارات الثالثة المندرجة تحت كؿّْ 

 الحائزُ  ائد عند التمميذ ىو النمطُ ـ السَّ التعمُّ  ، ويكوف نمطُ )ج( سواء اختار: )أ( أو )ب( أو
 ( درجة٘ٔ) مف الدرجة الكمية وىي درجةٍ أعمى عمى أكثر االختيارات، والذي حصؿ فيو عمى 

 (.ٜ)ممحؽ
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 ( إعداد مكٔاع الرناٛات املتعددٗ : 0)

 أـ ٍدف املكٔاع : 

مػػػف التالميػػػذ  تحديػػػد )بروفيػػػؿ( الػػػذكاءات المتعػػػددة لكػػػؿّْ تمميػػػذٍ إلػػػى  المقيػػػاُس  ىػػػدؼ
 ـ بالصػػػفوؼ الثالثػػػة األخيػػػرة مػػػف المرحمػػػة االبتدائيػػػة؛ وذلػػػؾالموىػػػوبيف ذوي صػػػعوبات الػػػتعمُّ 

 .توزيع بعض أنشطة القراءة عمييـ في أثناء تطبيؽ البرنامج العالجيلمراعاتيا عند 
 ب ـ مصادز بياٛ املكٔاع : 

ذكاءات المتعػددة لػدى تناولػت الػ التػي عمػى األدبيػاتِ  المقيػاسفػي بنػاء  اعتمد الباحثُ 
)القمػػش، و(، ٛٙػ ػػػٛ٘: ٕٛٓٓيف، ـ، مثػؿ: )كوجػػؾ وآخػر فئػة الموىػػوبيف ذوي صػعوبات الػػتعمُّ 

( ، وكذلؾ االطالع عمى بعض قوائـ ومقاييس الػذكاءات المتعػددة، مثػؿ: ٖٔ٘ػػػ ٖٖٖ: ٕٕٔٓ
   .(ٕٙٓٓ ،محمد)إعداد: قائمة الذكاءات المتعددة لتقييـ الموىبة 

 ز ـ ّصف ذلتْٚ املكٔاع : 

ف المقياُس  عمى عنوانو وىدفو وتعميماتو، يمييا متف  مف صفحة الغالؼ، وتشتمؿُ  تكوَّ
خمسة أنواع مف الذكاءات، ىي: المغوي،  تقيُس  ( عبارةً ٓ٘عمى ) ويشتمؿُ  ،المقياس

( ٓٔ)والمنطقي الرياضي، والبصري المكاني، والجسمي الحركي، والموسيقي اإليقاعي، بمعدؿ 
َـّ االقتصارُ ؛ لتحقيؽ التوازف بيف الذكاءاتلكؿّْ ذكاءٍ  مصوغةٍ  عباراتٍ  عمى ىذه الذكاءات  ، وت

ًة. عامًَّة، واألكثُر مناسبًة لمقراءةِ  ةِ العربيَّ  الخمسة؛ ألنَّيا األشُد ارتباًطا بالمغةِ   خاصَّ
 :  املكٔاعد ـ صٔاغ٘ تعلٔنات 

، المقيػاسِ  عبػاراتِ  فردي، بحيث يقرأُ المعمّْػـُ  بشكؿٍ  بَّؽَ تضمَّنت تعميماُت المقياِس أف ُيطَ 
ـُ عمػى اسػتجابات التمميػذ، كمػا  التػي ُتعبّْػُر عػف رأيػو، وأال يعمّْػؽَ  ويختاُر التمميُذ االسػتجابةَ  المعمّْػ

عداد )بروفيؿ( الذكاءات لكؿّْ تمميٍذ.  تضمَّنت التعميماُت بياَف كيفية تصحيح المقياس، وا 
 ٍـ ـ ضبط املكٔاع : 

َـّ عرُض   المناىج وطرائؽ تدريس المغة تخصص المحكَّميف في  بعضِ عمى  المقياسِ  ت
؛ (ٔ)ممحؽ حة النفسية، وبعض معممي المرحمة االبتدائيةالعربية، وعمـ النفس والصّْ 

، ـالستطالع آرائيـ في: مناسبة عبارات المقياس لمتالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ 
 تحتو، فضاًل عف مقترحاتٍ  ووضوح الصياغة المغوية، وانتماء العبارة لنوع الذكاء الذي تندرجُ 

أخرى باإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ. وقد أشار المحكَّموف إلى تغيير مؤشرات االستجابة 
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 : )تنطبؽ ثالثيةٍ  استجابةٍ  الثنائية عمى عبارات المقياس مف: )تنطبؽ، ال تنطبؽ( إلى مؤشراتِ 
عمى في استجابة التالميذ  دائًما، تنطبؽ أحياًنا، تنطبؽ نادًرا(، وحذؼ الكممات التي تؤثرُ 

َـّ تنفيذُ ، وىي كمماتُ المقياس  ىذه التعديالت.  : )دائًما ػػػ بسيولة ػػػ تحب(، وقد ت
 ّ ـ تصشٔح املكٔاع : 

ُـّ  ؿَ  المقياسِ  تصحيحُ  يت  الػذي يمػي عبػارات كػؿّْ  ( فػي الصػؼّْ )المجمػوعَ  ـُ المعمّْػ بأف يسجّْ
( فػي خانػات التقػدير مضػروبًة √، وذلؾ بجمػع قػيـ عالمػات )، أي الدرجة الكمية لكؿّْ ذكاءٍ ذكاءٍ 
نػادرًا(، ثػـ  ٔ Xأحياًنػا ( + ) ...  ٕ Xدائًما ( + ) ...  ٖ Xوزنيا النسبي كالتالي: ) ...  في

 بالصػػفحةِ  رجِ دْ الُمػػ ؿِ كْ بالشَّػػ ىػػو مبػػيَّفٌ  ، وذلػػؾ كمػػاتمميػػذٍ  ُيِعػػدُّ )بروفيػػؿ( الػػذكاءات المتعػػددة لكػػؿّْ 
 (.ٓٔ)ممحؽ مف المقياسِ  األخيرةِ 

 :  ّتطبٔل أدّاتَا إدساٛات ضبط عٔي٘ الدزاض٘

رِ  كاءِ الػػذَّ  اختبػػارِ  ( تطبيػػؽُ ٔ) ( ٕٖٔعمػػى ) (ٕٛٓٓ، فػػي: حمػػاد: صػػالح أحمػػد زكػػي )إعػػداد: المصػػوَّ
تمميًذا مف تالميذ الصػفوؼ الثالثػة األخيػرة مػف المرحمػة االبتدائيػة بمدرسػة )أبوقرقػاص االبتدائيػة 

َـّ اسػػتبعاد ) يػػو؛ وبنػػاًء عمٜٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔ، وذلػػؾ يػػـو الثالثػػاء يػػدة(الجد ( تمميػػًذا حصػػموا ٖٚٔتػػ
   ( تمميًذا.٘ٚٔ)بعد االستبعاد  التالميذِ  ( درجة، وبمغ عددُ ٕٓٔأقؿ مف ) ذكاءٍ  سبةِ عمى ن

ػتػورانس لمتفكيػر اإلبػػداعي  اختبػارِ  تطبيػؽُ ( ٕ) ( تمميػًذا )بعػػد ٖ٘ٔعمػى ) كمية )ب(ورة الشَّػالصُّ
َـّ حسػػابُ ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٚٔتمميػػًذا(، وذلػػؾ يػػـو األحػػد  ٕٕتغيُّػػب  َـّ تػػ اإلربػػاعي األعمػػى  ، ثػػ

%( مػػف درجػػات التالميػػذ ٕ٘أعمػػى ) ثّْػػؿُ مَ فصػػاعًدا، تُ  ( درجػػةً ٙٛلػػدرجات التالميػػذ، فكػػاف )
َـّ اسػتبعادُ مرتفعٍ  إبداعيٍّ  عوف بتفكيرٍ عمى االختبار، وىـ الذيف يتمتَّ  ( ٗٓٔ) ؛ وبناًء عميو تػ

 ( تمميًذا.ٜٗالتالميذ بعد االستبعاد ) ، وبمغ عددُ تمميًذا
 البدنيػة والفنيػة، وذلؾ بالحصوؿ عمػى ترشػيحات معممػي التربيػة الميذِ التَّ  موىبةِ  نوعِ  ( تحديدُ ٖ)

ؿُ  بالمدرسة َـّ التوصُّ ، وكػذلؾ عقػد مقابمػة فرديػة ابقةِ السَّػ إلييـ في الخطػوةِ  لمتالميذ الذيف ت
ػػ إعػداد  اسػتمارة )التقريػر الػذاتي الشػفيي فييػا تمُاسػُتخدِ  ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔيـو الخمػيس 
ػػو لكػػؿّْ تمميػػ مػػف األسػػئمةِ  عمػػى مجموعػػةٍ  والتػػي اشػػتممت(، ٔٔالباحػػث: ممحػػؽ ٍذ عمػػى ُتوجَّ
ػػ َـّ  اجات التػػي تػػدؿُّ إلػػى بعػػض االسػػتنت ؿِ حػػدة؛ لمتوصُّ عمػػى موىبػػة التمميػػذ؛ وبنػػاًء عميػػو تػػ

( ٘ٗبعػػد االسػػتبعاد ) الميػػذِ التَّ  مػػوىبتيـ، وبمػػغ عػػددُ  ماىيػػةُ  ( تالميػػذ لػػـ تثُبػػتْ ٗ) اسػػتبعادُ 
 تمميًذا.
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( ٜٜ٘ٔ)إعػػداد: السػػرطاوي، ةِ االبتدائيَّػػ المرحمػػةِ  لتالميػػذِ  الػػتعمُّـِ  وباتِ عُ ُصػػ مقيػػاسِ  تطبيػػؽُ ( ٗ)
ػؿُ عمى التَّ  َـّ التطبيػُؽ إلػييـ،  الميػذ الموىػوبيف الػذيف سػبؽ التوصُّ معممػي المغػِة بواسػطة وتػ

َـّ اسػػتبعادُ ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٕٗيػػـو األحػػد الموافػػؽ العربيَّػػِة، وذلػػؾ   ، وبعػػد تصػػحيح المقيػػاس تػػ
 عمى عػدـ وجػودِ  تدؿُّ  ( ، والتي٘ٗـ دوف الدرجة التائية )يُ ف وقعت درجاتُ ( تمميًذا ممَّ ٕ٘)

 ( تمميًذا.ٕٓبعد االستبعاد ) التالميذِ  ، وبمغ عددُ في التعمُّـِ  صعوبةٍ 
(؛ لتحديػد ، د.تمقياس التقدير التشخيصي لصػعوبات تعمُّػـ القػراءة )إعػداد: الزيػات تطبيؽُ ( ٘)

تعمميـ بالقراءة، وذلػؾ يػـو  صعوباتُ  ؽُ ـ الذيف تتعمَّ الميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ التَّ 
َـّ اسػػػتبعادُ ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٕٙالثالثػػػاء  ـ عمػػػى يُ تالميػػػذ كانػػػت درجػػػاتُ ( ٗ) ؛ وبنػػػاًء عميػػػو تػػػ

َـّ بمغ عددُ ( درجةٔٗالمقياس أقؿ مف )  ( تمميًذا.ٙٔبعد االستبعاد ) الميذِ التَّ  ؛ ومف ث
ػيرية في المغػة العربيػة لمتالميػالتقييمات الشَّ  عمى نتائجِ  ( االطالعُ ٙ) َـّ التوصُّ إلػييـ  ؿُ ذ الػذيف تػ

 بيف )الضعيؼ( و)المتوسط(. ابقة، وتبيَّف أنيا تتراوحُ في الخطوة السَّ 
ػ التالميذَ  مف معممي المغة العربية بالمدرسة أفَّ  ( التأكدُ ٚ) َـّ التوصُّ إلػييـ ال يعػاني أيّّ  ؿُ الذيف تػ

 ( تمميًذا.ٙٔ) راسةِ الدّْ  عينةِ  تالميذِ  عددُ  ؛ وبذلؾ يكوفُ منيـ مف أية إعاقاتٍ 
ػػػحة ٘تطبيًقػػػا اسػػػتطالعيِّا عمػػػى ) الدراسػػػةِ  أدواتِ  ( تطبيػػػؽُ ٛ) ( تالميػػػذ وفػػػؽ اإلجػػػراءات الموضَّ

 سابًقا.
َـّ تقسيـُ العينة االستطالعيَّ  تالميذِ  ( بعد استبعادِ ٜ)  وبات تعمُّػـعُ التالميػذ الموىػوبيف ذوي ُصػ ة، ت

الموىوبػوف  إلى مجموعتيف تجريبيَّتيف: المجموعة التجريبيػة األولػى، وىػـ التالميػذُ  القراءة
( تالميػػذ، والمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة، وىػػـ ٙفػػي األداء القرائػػي، وعػػددىـ ) الضػػعاؼُ 
بعػػد انقطػػاع أحػػد  ( تالميػػذٗفيػػـ المقػػروء، وعػػددىـ )فػػي  الموىوبػػوف الضػػعاؼُ  التالميػػذُ 

َـّ ىذا التقسيـُ طارئةٍ  ةٍ صحيَّ  ظروؼٍ تالميذ ىذه المجموعة؛ ل  ميف.المعمّْ  بناًء عمى آراءِ  ، وت
َـّ تطبيؽُ القبميُّ  التطبيؽُ ( ٓٔ) ات تطبيًقا قبميِّػا عمػى تالميػذ مقياسي األداء القرائي وتقدير الذَّ  : ت

َـّ تطبيػػؽُ  ات اختبػػار فيػػـ المقػػروء ومقيػػاس تقػػدير الػػذَّ  المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى، كمػػا تػػ
   ـ.ٕٕٓٓ/ٕ/ٜ األحدتطبيًقا قبميِّا عمى تالميذ المجموعة التجريبية الثانية، وذلؾ يـو 

 الي:و التَّ حْ ، وذلؾ عمى النَّ العالجيّْ  البرنامجِ  ( تطبيؽُ ٔٔ)
 اشػػػتممتِ ، حيػػػث المجمػػػوعتيف التجػػػريبيَّتيف عمػػػى تالميػػػذِ  الػػػتعمُّـِ  أنمػػػاطِ  اسػػػتبانةِ  ػػػػػػػ تطبيػػػؽُ  أ

، بصػػريٍّ  نمػػطٍ  تمميػػٍذ واحػػٍد ذيو  ،سػػمعيٍّ  نمػػطٍ عمػػى أربعػػة تالميػػذ َذِوي  ولػػىاألُ  التجريبيػػةُ 
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 نمػػطٍ عمػػى تمميػػَذْيف َذَوي  الثانيػػةُ  التجريبيػػةُ اشػػتممِت بينمػػا ، حركػػيٍّ  نمػػطٍ  تمميػػٍذ آخػػَر ذيو 
 .  حركيٍّ  تمميٍذ آخَر ذي نمطٍ ، و بصريٍّ تمميٍذ واحٍد ذي نمٍط ، و سمعيٍّ 

حيػػث كػػاف  المتعػػددة عمػػى تالميػػذ المجمػػوعتيف التجػػريبيَّتيف، كاءاتمقيػػاس الػػذَّ  تطبيػػؽُ  ب ػػػػ
)بروفيؿ( ذكاءات تالميذ المجموعة التجريبية األولى دائرًا حوؿ أربعػة ذكػاءات أساسػية، 
ىػػي: البصػػري المكػػاني، والمغػػوي، والموسػػيقي اإليقػػاعي، والمنطقػػي الرياضػػي، فػػي حػػيف 

الثانيػػة دائػػرًا حػػوؿ ثالثػػة ذكػػاءات كػػاف )بروفيػػؿ( ذكػػاءات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة 
 أساسية، ىي: الجسمي الحركي،  والمنطقي الرياضي، والمغوي.

المستوى األوؿ مف البرنػامج العالجػي )الخػاص بتحسػيف ميػارات األداء القرائػي(  ج ػػػػ تطبيؽُ 
َـّ عرُضػػ ا فػػي دليػػؿ يَ عمػػى تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى، وفػػؽ اإلجػػراءات التػػي تػػ

ف ىػػذا المسػػتوى مػػف )المعمّْػػ َـّ تطبيُقَيػػ٘ٔـ، وقػػد تكػػوَّ  دروسٍ  ثالثػػةِ  ا بمعػػدَّؿِ ( درًسػػا، تػػ
،  ٕٕٓٓ/ٖ/ٓٔ الثالثػاءإلػى  ٕٕٓٓ/ٕ/ٔٔ الثالثػاءأسبوعيِّا، وذلػؾ خػالؿ الفتػرة مػف 

وقد قامت بالتطبيؽ إحدى معممات المغة العربية بمدرسة )أبوقرقاص االبتدائيػة الجديػدة( 
ح ليا الباحثُ ، وذلؾ بعد أف (1) ، كيفية تطبيؽ البرنامج العالجي فػي ىػذا المسػتوى وضَّ

منيػة لتطبيػؽ دروس المسػػتوى ة الزَّ الخطَّػ (ٕ) جػػدوؿ ويوضػحُ  عػف استفسػاراتيا.وأجػاب 
   األوؿ: 

  

                                                           

  .مدرسة )أبو قرقاص االبتدائية الجديدة(بمعمم خبير المغة العربية  ــاألستاذة / شربات صفوت راشد ـ (1)
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 (1خذٔل )

 انًظتٕٖ األٔل يٍ انجزَبيح درٔص انخطخ انشيُٛخ نتطجٛك 

 عهٗ انًدًٕعخ انتدزٚجٛخ األٔنٗ انعالخٙ

 انٕٛو ٔانتبرٚخ انذرص

 11/1/1111انثالثبء  .( انًٓشحُ ٔانٓبءُ 1)

ٍُ ٔانَحبُء.( 1) ْٛ  11/1/1111األرثعبء  انَع

ٍُ ٔانَخبُء.( 3) ْٛ  13/1/1111انخًٛض  انَغ

 16/1/1111األحذ  ( انمبُف ٔانَكبُف.4)

ٍُ ٔانٛبء.5)  18/1/1111انثالثبء  ( اندُٛى ٔانشٛ

بُد.6)  11/1/1111انخًٛض  ( انضَّ

ا٘.7) ٍُ ٔانشَّ ٛ بُد ٔانظِّ  13/1/1111األحذ  ( انصَّ

اُل ٔانتَّبُء.8)  14/1/1111 اإلثٍُٛ ( انطَّبُء ٔانذَّ

اُل ٔانثَّبُء.9)  17/1/1111انخًٛض  ( انظَّبُء ٔانذَّ

اُء.11) ٌُ ٔانزَّ  1/3/1111األحذ  ( انالُو ٔانُُّٕ

(11. ُٔ ا َٕ  3/3/1111انثالثبء  ( انفَبُء ٔان

ُٛى.( 11) ًِ  5/3/1111انخًٛض  انجَبُء ٔان

(13 ) ٍُ ِٕٚ ُْ  8/3/1111األحذ  .انتَّ

ذَّحُ 14)  9/3/1111اإلثٍُٛ  .( انشَّ

 11/3/1111انثالثبء  .( انالُو انمًزٚخُ ٔانالُو انشًظَّٛخُ 15)

المسػػتوى الثػػاني مػػف البرنػػامج العالجػػي )الخػػاص بتحسػػيف ميػػارات فيػػـ المقػػروء(  د ػػػػػػ تطبيػػؽُ 
َـّ عرُضػَيا فػي دليػؿ المعمػـ  عمى تالميذ المجموعة التجريبية الثانية، وفػؽ اإلجػراءات التػي تػ

ف مػػف )الخػػاص بيػػذا المسػػتوى َـّ تطبيُقَيػػٚ، وقػػد تكػػوَّ ا بمعػػدَّؿ درٍس واحػػٍد إلػػى ( دروس، تػػ
 ٕٕٓٓ/ٖ/ٓٔ الثالثػاءإلى  ٕٕٓٓ/ٕ/ٔٔ الثالثاءَدْرَسْيف أسبوعيِّا، وذلؾ خالؿ الفترة مف 

، (1) ، وقد قاـ بالتطبيؽ أحد معممػي المغػة العربيػة بمدرسػة )أبوقرقػاص االبتدائيػة الجديػدة(
ح لو الباحثُ  ا المسػتوى، كمػا تمَّػت كيفية تطبيؽ البرنامج العالجي فػي ىػذ وذلؾ بعد أف وضَّ

منيػة لتطبيػؽ دروس ة الزَّ الخطَّػ (ٖ) جػدوؿُ  ويوضػحُ  اإلجابة عف استفساراتو في ىذا الشػأف.
   المستوى الثاني:

  

                                                           

مدرســة )أبــو قرقــاص االبتدائيــة بـ معمــم خبيــر المغــة العربيــة ــــ/ رضــا مصــطفى ابــد العزيــز األســتاذ  (1)
  .الجديدة(
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 (3خذٔل )

 انًظتٕٖ انثبَٙ يٍ انجزَبيح درٔص انخطخ انشيُٛخ نتطجٛك 

 عهٗ انًدًٕعخ انتدزٚجٛخ انثبَٛخ انعالخٙ
 انٕٛو ٔانتبرٚخ انذرص

(1 ٍُ  11/1/1111انثالثبء  .خًًٛعب أصذلبء( َح

 16/1/1111األحذ  ( اعتَِذاٌر.1)

ٍْ أطتْظهَِى.3)  18/1/1111انثالثبء  ( نَ

 13/1/1111األحذ  ( ِصَغبٌر ِٔكجَبٌر.4)

ُْٕةٌ ( 5) ْٕ  1/3/1111األحذ  .أَََب َي

 8/3/1111األحذ  .( ُخهُم6ِٙ)

ِْزُ 7)  11/3/1111انثالثبء  .( َخبِطُز َٔيب

َـّ تطبيػػؽُ البعػػديُّ  ( التطبيػػؽُ ٕٔ) ات تطبيًقػػا بعػػديِّا عمػػى مقياسػػي األداء القرائػػي وتقػػدير الػػذَّ  : تػػ
َـّ تطبيػػؽُ  اختبػػار فيػػـ المقػػروء ومقيػػاس تقػػدير  تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى، كمػػا تػػ

 األربعػػػػاءات تطبيًقػػػػا بعػػػػديِّا عمػػػػى تالميػػػػذ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الثانيػػػػة، وذلػػػػؾ يػػػػـو الػػػػذَّ 
 ـ.ٕٕٓٓ/ٖ/ٔٔ

 :  ّتفطريٍاا ّتْصٔاتَاا ّمكرتساتَاىتاٜر الدزاض٘ا 

 : ّتفطريٍا اض٘ ز( ىتاٜر الد1)

 راسة مف خالؿ اإلجابة عف أسئمتيا :فيما يمي عرض نتائج الدّْ  
مػا ميػاراُت األداء القرائػي الالزمػة لمتالميػذ الموىػوبيف  :ىصُ ّالرٖ لإلداب٘ عً الطؤال األّلا أـ

لنجابػػة عػػف ىػػػذا ذوي ُصػػُعوبات الػػتعمُّـ بالصػػفوؼ الثالثػػة األخيػػرة مػػف المرحمػػة االبتدائيػػة ؟ 
َـّ تحديػدُ  ا يَ ، وعرُضػػأوليػةٍ  ا فػي قائمػةٍ يَ ميػارات األداء القرائػي ليػؤالء التالميػذ، ووضػعُ  السػؤاؿ تػ

ػػ اسػػتبانةٍ  فػػي صػػورةِ  َـّ التوصُّ َـّ تػػ  ؽَ بَ إلػػى صػػورتيا النيائيػػة، وقػػد َسػػ ؿُ عمػػى المحكَّمػػيف؛ ومػػف ثػػ
 ذلؾ بالتفصيؿ. عرُض 
مػػػا ميػػػاراُت فيػػػـ المقػػػروء الالزمػػػة لمتالميػػػذ  :ىصـــُ ّالـــرٖ االجـــاىٕلإلدابـــ٘ عـــً الطـــؤال  ب ـ   

لنجابػة عػف الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّـ بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائيػة ؟ 
َـّ تحديػػدُ  عمػػى  اسػػتبانةٍ  ا فػػي صػػورةِ يَ بميػػارات فيػػـ المقػػروء، وعرُضػػ أوليػػةٍ  قائمػػةٍ  ىػػذا السػػؤاؿ تػػ

َـّ التوصُّ  َـّ ت  ذلؾ بالتفصيؿ. عرُض  ؽَ بَ إلى صورتيا النيائية، وقد سَ  ؿُ المحكَّميف؛ ومف ث
ما أسُس بناء برنامج لعالج صعوبات القراءة قائـ  :ىصُ ّالرٖ االجالحلإلداب٘ عً الطؤال  ـز 

عمى التعميـ المتمايز لمتالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّـ بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف 
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َـّ استخالُص المرحمة االبتدائية ؟   أسس بناء البرنامج مف خالؿ  لنجابة عف ىذا السؤاؿ ت
َـّ و ـ، وبات التعمُّ عُ الموىوبيف ذوي صُ التالميذ التعميـ المتمايز، وخصائص فئة دراسة كؿٍّ مف:  ت

 راسة.  تفصياًل أثناء عرض الخمفية النظرية لمدّْ  ىذه األسسِ  عرُض 
ٖ  االسابـع لإلداب٘ عً الطـؤال   ـ د ُ  ّالـر مػا البرنػامُج المقتػرُح القػائـ عمػى التعمػيـ المتمػايز  :ىصـ

لعالج صعوبات القراءة لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات الػتعمُّـ بالصػفوؼ الثالثػة األخيػرة 
َـّ تحديػدُ مف المرحمة االبتدائية ؟  مكوناتػو أىػداؼ البرنػامج، وتحديػد  لنجابة عػف ىػذا السػؤاؿ تػ

جػػراءات  ،محتػػواهو  َـّ  التعمػػيـ المتمػػايز بالبرنػػامج فػػي عػػالج صػػعوبات القػػراءة،اسػػتخداـ وا  كمػػا تػػ
أداء المسػػػتخدمة فػػي تنفيػػػذه، وأسػػػاليب تقػػػويـ التعميميػػة المتمػػػايزة والوسػػػائؿ  األنشػػػطة تحديػػدُ 

 تفصيُؿ ذلؾ أثناء عرض بناء البرنامج.  ؽَ بَ الطالب فيو، وقد سَ 
ما أثُر البرنامج المقترح في تحسيف األداء  :ىصُ ّالرٖ ااخلامظلإلداب٘ عً الطؤال  ٍـ ـ

القرائي لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّـ بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة 
يوجد فرٌؽ داؿّّ إحصائيِّا بيف لنجابة عف ىذا السؤاؿ تمت صياغة الفرض التالي: "االبتدائية ؟ 

بية األولى في القياسيف القبمي والبعدي لمقياس متوسطي رتب درجات تالميذ المجموعة التجري
 األداء القرائي ككؿ ومياراتو الفرعية كؿّّ عمى حدة لصالح القياس البعدي".

َـّ حسابُ  ؽِ ولمتحقُّ  ومستويات داللتيا لمفرؽ   Zقيـ مف صحة ىذا الفرض إحصائيِّا، ت
ولي في مقياس األداء بيف متوسطات رتب القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األ 

 Wilcoxonالقرائي ككؿ ومياراتو الفرعية كؿّّ عمى حدة )باستخداـ اختبار ويمكوكسوف 
ؿُ  ( النتائجَ ٗ) جدوؿُ  الالبارامتري(، ويوضحُ  َـّ التوصُّ  إلييا:    التي ت
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 (4) خذٔل

 ٔيظتٕٖ دالنتٓب نهفزٔق ثٍٛ يتٕططبد رتت انمٛبطٍٛ: انمجهٙ  Zلًٛخ

 (6)ٌ=األداء انمزائٙ ٔانجعذ٘ نهًدًٕعخ انتدزٚجٛخ األٔنٗ فٙ  

 انًتغٛز
 انمٛبص

 لجهٙ/ ثعذ٘
 انعذد

يتٕطظ 

 انزتت

يدًٕع 

 انزتت

 لًٛخ

Z 

 يظتٕٖ

 انذالنخ

اتدبِ 

 انذالنخ

 : إخزاج أصٕاد انحزٔف يٍ يخبرخٓب انصحٛحخيٓبرح أٔال ــــ 

ـــ َطك صٕتٙ 1

َطمًب  انًٓشح ٔانٓبء

 .صحًٛحب

 15 3 5 انظبنجخانزتت 

171‚1 11‚1 
انمٛبص 

 انجعذ٘
 1 1 1 انزتت انًٕخجخ

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

ـــ َطك صٕتٙ 1

َطمًب  انَعٍٛ ٔانَحبء

 .صحًٛحب

 15 3 5 انزتت انظبنجخ

171‚1 11‚1 
انمٛبص 

 انجعذ٘
 1 1 1 انزتت انًٕخجخ

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

ـــ َطك صٕتٙ 3

َطمًب  ٔانَخبءانَغٍٛ 

 .صحًٛحب

 11 3‚5 6 انزتت انظبنجخ

131‚1 11‚1 
انمٛبص 

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ انجعذ٘

ـــ َطك صٕتٙ 4

َطمًب  انمَبف ٔانَكبف

 .صحًٛحب

 11 3‚5 6 انزتت انظبنجخ

171‚1 11‚1 
انمٛبص 

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ انجعذ٘

ـــ َطك أصٕاد 5

اندٛى ٔانشٍٛ ٔانٛبء 

َطمًب  ٚخغٛز انًذِّ 

 .صحًٛحب

 11 1‚5 4 انزتت انظبنجخ

 - غٛز دانخ 1‚841
 1 1 1 انزتت انًٕخجخ

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

ـــ َطك صٕد 6

بد  .َطمًب صحًٛحب انضَّ

 7‚5 1‚5 3 انزتت انظبنجخ

 1‚5 1‚5 1 انزتت انًٕخجخ - غٛز دانخ 1‚111

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

أصٕاد ـــ َطك 7

بد ٔانظٍِّٛ  انصَّ

ا٘  .َطمًب صحًٛحب ٔانشَّ

 11 3‚5 6 انزتت انظبنجخ

151‚1 11‚1 
انمٛبص 

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ انجعذ٘

أصٕاد ـــ َطك 8

 انطَّبء ٔانذَّال ٔانتَّبء

 .َطمًب صحًٛحب

 15 3 5 انزتت انظبنجخ

141‚1 11‚1 
انمٛبص 

 انجعذ٘
 1 1 1 انزتت انًٕخجخ

 1 1 1 انًتعبدنخانزتت 

ـــ َطك أصٕاد 9

 انظَّبء ٔانذَّال ٔانثَّبء

 .َطمًب صحًٛحب

 11 3‚5 6 انزتت انظبنجخ

171‚1 11‚1 
انمٛبص 

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ انجعذ٘

ـــ َطك أصٕاد 11

 انالو ٔانٌُٕ ٔانزاء

 .َطمًب صحًٛحب

 

 15 3 5 انزتت انظبنجخ

111‚1 11‚1 
انمٛبص 

 انجعذ٘
 1 1 1 انًٕخجخانزتت 

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

ـــ َطك صٕتٙ 11

انفبء ٔانٕأ غٛز 

 .َطمًب صحًٛحب انًذٚخ

 6 1 3 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ - غٛز دانخ 1‚633

 1 1 3 انزتت انًتعبدنخ

انمٛبص  1‚11 1.171 11 3.5 6 انزتت انظبنجخـــ َطك صٕتٙ 11
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 انًتغٛز
 انمٛبص

 لجهٙ/ ثعذ٘
 انعذد

يتٕطظ 

 انزتت

يدًٕع 

 انزتت

 لًٛخ

Z 

 يظتٕٖ

 انذالنخ

اتدبِ 

 انذالنخ

َطمًب انجبء ٔانًٛى 

 . صحًٛحب
 1 1 1 انزتت انًٕخجخ

 انجعذ٘

يٓبرح إخزاج أصٕاد 

انحزٔف يٍ يخبرخٓب 

 .انصحٛحخ ككم

 11 3‚5 6 انزتت انظبنجخ
111‚1 11‚1 

انمٛبص 

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ انجعذ٘

 ثٍٛ ثبًَٛب ـــــ انتًٛٛش

 انتٍُٕٚ فٙ إَٔاع

 انُطك.

 11 1‚5 4 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ - دانخغٛز  1‚633

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

ثبنثًب ــــ َطك انحزف 

د ثأشكبنّ انًشذَّ 

 انًختهفخ.

 6 1 3 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ - غٛز دانخ 1‚633

 1 1 3 انزتت انًتعبدنخ

انتًٛٛش ثٍٛ  راثًعبــــ

َطك )أل( انمًزٚخ 

 ٔ)أل( انشًظٛخ.

 11 3‚5 6 انزتت انظبنجخ

449‚1 11‚1 
انمٛبص 

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ انجعذ٘

َطك  ـــــ خبيًظب

انحزكبد انمصٛزح 

ٔانطٕٚهخ ثًب ُٚبطت 

 سيٍ كمٍّ يُٓب.

 15 3 5 انزتت انظبنجخ

171‚1 11‚1 
انمٛبص 

 انجعذ٘
 1 1 1 انزتت انًٕخجخ

 1 1 1 انًتعبدنخ انزتت

ــــ َطك طبدًطب 

انحزٔف ٔانكهًبد 

دٌٔ حذف أٔ إثذال 

 أٔ سٚبدح أٔ تكزار.

 15 3 5 انزتت انظبنجخ

111‚1 11‚1 
انمٛبص 

 انجعذ٘
 1 1 1 انزتت انًٕخجخ

 1 1 1 انًتعبدنخ انزتت

طبثًعب ـــــ انمزاءح فٙ 

خًم تبيخ يضجٕطخ 

 ثبنشَّكم.

 15 3 5 انزتت انظبنجخ

171‚1 11‚1 
انمٛبص 

 انجعذ٘
 1 1 1 انًٕخجخانزتت 

 1 1 1 انًتعبدنخ انزتت

 انذرخخ انكهٛخ
 11 3‚5 6 انزتت انظبنجخ

111‚1 11‚1 
انمٛبص 

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ انجعذ٘

 تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى فػػػيأداء  ( تحسُّػػفُ ٗمػػف نتػػائج جػػدوؿ ) يتضػػحُ 
ذلػؾ وجػود فػروؽ دالػة  ، ويػدعـُ القرائػي ألداءمقيػاس االقياس البعػدي مقارنػًة بالقيػاس القبمػي ل

 مقيػػاس األداء القرائػػي عمػػى األولػػى التجريبيػػة فػػي متوسػػطات رتػػب درجػػات المجموعػػة إحصػػائيِّا
دالػة عنػد  Z ، حيػث كانػت قيمػةككػؿ ومياراتػو الفرعيػة كػؿّّ عمػى حػدة لصػالح القيػاس البعػدي

الميػػارة الرئيسػػة األولػػى، باسػػتثناء ثػػالث ميػػارات فرعيػػة تنػػدرج تحػػت وذلػػؾ ، (ٓ,ٔٓمسػػتوى )
 لمدراسة جزئيِّا.  األوؿقبوؿ الفرض  كانت غير دالة؛ وبذلؾ يمكفُ  وميارتيف رئيستيف،
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ِّا  ّتشــري الفــسُّم إىل ّدــْد أثــس للربىــامر العالدــٕ يف حتطــي األداٛ الكساٜــٕ الدالــ٘ إسصــاٜ

 : ذلو إىل ما ٓلٕ تالمٔر اجملنْع٘ التذسٓبٔ٘ األّىل؛ ّقد ٓسدُعل

ذلػػؾ  باعتبػػار أفَّ ، صػػوتيٍّ  عمػػى أسػػاسٍ  قائمػػةً  لػػتعمُّـ دروس البرنػػامج تييئػػةً  التالميػػذِ  تييئػػةُ ( ٔ)
َـّ عػػرُض صػػوٍر توضػػيحيٍَّة لمخػػارج  ،ال سػػيَّما المغػػة العربيػػة فػػي تعمُّػػـ المغػػات األصػػؿُ ىػػو  فػػت

األحرؼ في بداية كؿّْ درس، ومقاطع فيديو تعميمية ثالثية األبعاد تبيُّْف تمؾ المخػارَج وكيفيػَة 
؛ فُػػرَادى وجماعػػات لنطػػؽ تمػػؾ األصػػواتِ  التالميػػذِ  النطػػِؽ بأصػػواِتَيا، ويصػػاحُب ذلػػؾ محاكػػاةَ 

 ؛ ممَّا أسيـ في اإلقباؿ عمى التعمُّـ.تطبيقيٍّ  بشكؿٍ  الحرؼِ  بمخرجِ  التالميذُ  رَ عَ شَ فَ 
مف األىػداؼ اإلجرائيػة لػدروس البرنػامج اسػتناًدا  ىدؼٍ  أساليب عرض المحتوى لكؿّْ  ( تنويعُ ٕ)

ػػإلػػى أنمػػاط الػػتعمُّ  ػػت ممػػايزةُ ـ المفضَّ المحتػػوى مػػف خػػالؿ كػػؿٍّ مػػف:  مة لػػدى التالميػػذ، حيػػث تمَّ
 تخطيطيػػةٍ  الشػػرح المباشػػر مػػف المعمػػـ )نمػػط الػػتعمـ السػػمعي( ، وعرضػػو فػػي صػػورة رسػػوـٍ 

َـّ عػرُض  توضيحيةٍ  لوحاتٍ و  مقػاطع فيػديو تعميميػة لممحتػوى  )نمػط الػتعمـ البصػري( ، كمػا تػ
ػػا أدى إلػػى تحسػػيف ميػػارات التالميػػذ فػػي تعػػرُّؼ أشػػك وِ نفِسػػ اؿ )نمػػط سػػمعي بصػػري( ؛ ممَّ

 الحروؼ ونطؽ أصواتيا القصيرة والطويمة في المواضع المختمفة مف الكممات والجمؿ. 
َـّ استراتيجيات التدريس القائمة عمى التعميـ المتمايز في الدَّ  ( تنويعُ ٖ) رس الواحد، حيث ت

استراتيجيات: المحطَّات التعميمية، والمياـ المتدرجة، ومراكز التعمـ، والتعميـ  استخداـُ 
؛ فأقبموا عمى حقيقيةً  ركب؛ ممَّا أسيـ في مراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ مراعاةً الم
 وس البرنامج.رُ في دُ  إيجابيةً  ـ، وشاركوا مشاركةً التعمُّ 

 روس، بحيث يختارُ في جميع الدُّ  إجرائيٍّ  ىدؼٍ  األنشطة والمياـ المتعمّْقة بكؿّْ  ( ممايزةُ ٗ)
يو المعمّْ  الذي يرغبُ  النشاطَ  التمميذُ  )بدنيِّا  وُ اىتمامَ  إلى النشاط الذي يناسبُ  ـُ فيو، أو يوجّْ
سـ ما بيف: الرَّ  ـ، أو ذكاءاتو، فتنوعت األنشطةُ في التعمُّ  ؿَ المفضَّ  وُ نمطَ  ويناسبُ ، ا(أو فنيِّ 

، وتمييز المسموع، وتمثيؿ األدوار، ب بالكرة، والتشكيؿ بقطع الصمصاؿوالتمويف، والتصوي
مج، والكتابة؛ مما ساعد في إشباع الطالقة، والتصنيؼ، والترتيب، والتحميؿ، والدَّ وأنشطة 

، وأسيـ في تحسيف مستوياتيـ في القراءة مف ناحيةٍ  ةِ والفنيَّ  ةِ يَّ وِ رَ اىتمامات التالميذ الكَ 
 أخرى.       مف ناحيةٍ واالرتقاء بمياراتيـ 

الوسائؿ واألدوات التعميمية الالزمة إلنجاز التالميذ األنشطة المتنوعة بالبرنامج،  ( ممايزةُ ٘)
ف ػ كرة ػ مجسَّمات ػ  ػ بطاقات ػ الصؽ ػ فيديوىات تعميميةمنيا: ألواف ػ صمصاؿ مموَّ
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لمتالميذ، وخمؽ نوًعا  مألوفةٍ  وغيرِ  نشطةٍ  تعمـٍ  صندوؽ ورقي؛ ممَّا أسيـ في توفير بيئةِ 
 بينيـ عمى إنجاز الميمات إنجاًزا صحيًحا. مف التنافس 

َـّ ذلؾ في أثناء تطبيؽ البرنامج مف خالؿ مناقشة التالميذ ( ممايزةُ ٙ) ، أساليب التقييـ، وت
، ومتابعة إنجازىـ األنشطة التعميمية المتمايزة ومالحظة مدى تفاعميـ في عممية التعمـ

مف خالؿ تنويع  قييـ في نياية كؿّْ درسٍ أساليب الت التي ُكمّْفوا بيا، كما تمَّت ممايزةُ 
 يناسبُ ما منيـ  كؿّّ  ليختارَ  امات التالميذ البدنية أو الفنية؛األسئمة استناًدا إلى اىتم

 يجيَب عنو.ل؛ وُ اىتمامَ 
التالميذ، وكذلؾ التعزيز المادي المتمايز استناًدا  ألداءات المعنويعمى التعزيز  ( الحرُص ٚ)

 عمييـ، مثؿ: ألواف، وأقالـ، وصور العبيف.  جوائزَ  إلى اىتماماتيـ، مف خالؿ توزيعِ 
ِّا ٍ٘ إسصاٜ لمبرنامج العالجي في تحسيف ميارات:  أمَّا فٔنا ٓتعلَُّل بعدو ّدْد فسٍّم دال

اد نطًقا صحيًحا( و)نطؽ ( ، و)نطؽ أصوات الجيـ والشيف والياء غير المدية) نطؽ صوت الضَّ
النطؽ(، و)نطؽ الحرؼ  التنويف في أنواع بيف ، و)التمييز صوتي الفاء والواو غير المدية(

حاجِة التَّالميِذ إلى مزيٍد مف األنشطِة المتمايزِة  المشدَّد بأشكالو المختمفة( ؛ فقد يرجُع ذلؾ إلى
حاجتيـ إلى مزيٍد مف االىتماـ في التَّدريس العالجي المتمايز المتعمّْقِة بتمؾ الميارات، وكذلؾ 

بالفروؽ الدقيقة في النُّطؽ بيف تمؾ األصوات المتجانسة في المخرج، وتقديـ نماذج أخرى 
 نويف والشَّدَّة في النُّطؽ.  تُْبِرُز الُفُروَؽ بيف أنواِع كؿٍّ مف: التَّ 

تحسيف فيـ المقروء البرنامج المقترح في  ما أثرُ  :ىصُ ّالرٖ لإلداب٘ عً الطؤال الطادعا ـّ 
 ؟ المرحمة االبتدائيةالصفوؼ الثالثة األخيرة مف بالتالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّـ  لدى

الفرض التالي: " يوجد فرٌؽ داؿّّ إحصائيِّا بيف متوسطي  ت صياغةُ لنجابة عف ىذا السؤاؿ تمَّ 
رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية الثانية في القياسيف القبمي والبعدي الختبار فيـ 

  المقروء ككؿ ومياراتو الفرعية كؿّّ عمى حدة لصالح القياس البعدي ".
َـّ حسابُ  ؽِ ولمتحقُّ  ومستويات داللتيا لمفرؽ   Zقيـ مف صحة ىذا الفرض إحصائيِّا، ت

اختبار فيـ في  الثانيةبيف متوسطات رتب القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية 
 Wilcoxonككؿ ومياراتو الفرعية كؿّّ عمى حدة )باستخداـ اختبار ويمكوكسوف  المقروء

ؿُ  ( النتائجَ ٘) جدوؿُ  الالبارامتري(، ويوضحُ  َـّ التوصُّ     إلييا: التي ت
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 (5) خذٔل

 ٔيظتٕٖ دالنتٓب نهفزٔق ثٍٛ يتٕططبد رتت انمٛبطٍٛ: انمجهٙ  Zلًٛخ

 (4ٌ=) الختجبر فٓى انًمزٔء ثبَٛخٔانجعذ٘ نهًدًٕعخ انتدزٚجٛخ ان 

 انًتغٛز
 انمٛبص

 ثعذ٘/لجهٙ
 انعذد

يتٕطظ 

 انزتت

يدًٕع 

 انزتت

 لًٛخ

Z 

يظتٕٖ 

 انذالنخ

 

 : شزيظتٕٖ انفٓى انحزفٙ انًجبأٔال ـ 

تحذٚذ يعُٗ ( 1)

انكهًخ يٍ خالل 

 .انظٛبق

 1 1 1 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ غٛز دانخ صفز

 1 1 4 انزتت انًتعبدنخ

( تحذٚذ يضبد 1)

انكهًخ يٍ خالل 

 .انظٛبق

 1 1 1 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ غٛز دانخ 1

 1 1 3 انزتت انًتعبدنخ

( تزتٛت كهًبد 3)

 نتكٍٕٚ خًهخ يفٛذح.

 

 

 8 1‚67 3 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ غٛز دانخ 1‚134

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

( تزتٛت أحذاث 4)

انمصخ حظت 

 ٔرٔدْب فٛٓب.

 3 1‚5 1 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ غٛز دانخ 1‚414

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

( تهخٛص أفكبر 5)

انُصِّ أٔ انمصخ فٙ 

 خًهخ يعجِّزح.

 11 1‚5 4 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ غٛز دانخ 1‚857

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

 

 انذرخخ انكهٛخ 
 11 1‚5 4 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ غٛز دانخ 1‚816

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

 : االطتُتبخٙيظتٕٖ انفٓى ثبًَٛب ـ 

اطتُتبج األفكبر ( 6)

يٍ انُصِّ انزئٛظخ 

 انًمزٔء.

 11 1‚5 4 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ غٛز دانخ 1‚891

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

اطتُجبط انمًٛخ  (7)

 انًظتفبدح يٍ 

 انًمزٔء. انُص

 6 1 3 انزتت انظبنجخ
 غٛز دانخ 1‚633

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ
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 انًتغٛز
 انمٛبص

 ثعذ٘/لجهٙ
 انعذد

يتٕطظ 

 انزتت

يدًٕع 

 انزتت

 لًٛخ

Z 

يظتٕٖ 

 انذالنخ

 

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

 انذرخخ انكهٛخ 

 11 1‚5 4 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ غٛز دانخ 1‚891

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

 : يظتٕٖ انفٓى انُبلذ ثبنثًب ــ 

انتًٛٛش ثٍٛ ( 8)

فٙ  انحمٛمخ ٔانزأ٘

 انُص انًمزٔء.

 6 1 3 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انًٕخجخانزتت  غٛز دانخ 1‚731

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

انتًٛٛش ثٍٛ ( 9)

انزئٛظخ  انفَِكز

 .انفزعٛخانفَِكز ٔ

 6 1 3 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ غٛز دانخ 1‚577

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

انتًٛٛش ثٍٛ يب  (11)

ٔيب  ثبنًمزٔءٚتصم 

 .ال ٚتصم ثّ

 6 1 3 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ غٛز دانخ 1‚633

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

 

 انذرخخ انكهٛخ 
 6 1 3 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ غٛز دانخ 1‚633

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

 : يظتٕٖ انفٓى اإلثذاعٙراثًعب ــ 

التزاذ حهٕل ( 11)

يجتكزح غٛز انحم 

 انًمزٔء.انٕارد فٙ 

 11 1‚5 4 انظبنجخانزتت 

857‚1 

 غٛز دانخ

 

 

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

التزاذ ( 11)

عُبٍٔٚ أخزٖ 

يجتكزح نهُص غٛز 

 ّ األصهٙ.عُٕاَ

 4‚5 1‚15 1 انزتت انظبنجخ

 غٛز دانخ 1‚816
 1‚5 1‚5 1 انزتت انًٕخجخ

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

 

 انذرخخ انكهٛخ 
 6 1 3 انظبنجخ انزتت

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ غٛز دانخ 1‚633

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ
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 انًتغٛز
 انمٛبص

 ثعذ٘/لجهٙ
 انعذد

يتٕطظ 

 انزتت

يدًٕع 

 انزتت

 لًٛخ

Z 

يظتٕٖ 

 انذالنخ

 

انذرخخ انكهٛخ الختجبر 

 فٓى انًمزٔء

 11 1‚5 4 انزتت انظبنجخ

 1 1 1 انزتت انًٕخجخ غٛز دانخ 1‚841

 1 1 1 انزتت انًتعبدنخ

فػػي متوسػػطات رتػػب  عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيِّا( ٘مػػف نتػػائج جػػدوؿ ) يتضػػحُ 
اختبػار فيػـ المقػروء ككػؿ ومياراتػو الفرعيػة كػؿّّ عمػى  ىالثانية عمػ التجريبية درجات المجموعة

ػػا يشػػيرُ  ؛حػػدة إلػػى عػػدـ تػػأثير المسػػتوى الثػػاني مػػف البرنػػامج العالجػػي فػػي تحسػػيف تمػػؾ  ممَّ
ُـّ  الميارات؛  راسة.رفض الفرض الثاني لمدّْ  وبذلؾ يت

( ، والتػػي توصػػمت إلػػى فاعميػػة ٕ٘ٔٓىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة المشػػايخ ) وتختمػػؼُ 
التعمػػيـ المتمػػايز فػػي تحسػػيف الفيػػـ القرائػػي لتالميػػذ الصػػؼ الثالػػث األساسػػي ذوي صػػعوبات 

( ، والتػػي توصػػمت إلػػى فاعميػػة التعمػػيـ المتمػػايز المحوسػػب فػػي ٕ٘ٔٓالػػتعمُّـ، ودراسػػة خميفػػة )
 ـ.التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ تحسيف الفيـ القرائي المعرفي لدى 

مػػف البرنػػامج(  الثػػاني مػػف مراعػػاة تمػػايز المحتػػوى )فػػي بنػػاء المسػػتوى فعمػػى الػػرغـِ 
: أحػدىما لػذوي االىتمػاـ الرياضػي، استناًدا إلى اىتمامات التالميػذ إلػى محتػوييف فػي كػؿّْ درسٍ 

نفسػػييما اسػػتناًدا إلػػى تفضػػيالت واآلخػػر لػػذوي االىتمػػاـ الفنػػي، فضػػاًل عػػف تمػػايز المحتػػوييف 
َـّ الواحػػدِ  رسِ فػػػي الػػدَّ  التػػدريسِ  ـ، كمػػػا تمػػايزت إسػػتراتيجياتُ الميػػذ فػػي الػػتعمُّ التَّ  : اسػػػتخداـُ  ، فػػت

ـ، وكػػذلؾ تمػػػايزت المحطػػات التعميميػػة، والتعمػػيـ المركَّػػب، والمجموعػػات المرنػػة، ومراكػػز الػػتعمُّ 
ػػ الػػتعمُّـِ  ا إلػػى أنمػػاطِ اسػػتنادً  إجرائػػيٍّ  لكػػؿّْ ىػػدؼٍ  التعميميػػةُ  األنشػػطةُ  لػػدى التالميػػذ، أو  مةِ المفضَّ

سػواء  التقيػيـِ  إلنجاز المياـ، وتمايزت أساليبُ  الالزمةُ  ةُ التعميميَّ  ذكاءاتيـ، كما تنوعت الوسائؿُ 
بػيف  دالػٍة إحصػائيِّا عمػى عػدـ وجػود فػروؽٍ  ػ فقػد دلَّػت النتػائجُ نيايتو ػػأـ في ، رسفي أثناء الدَّ 

 .القياسيف القبمي والبعدي الختبار ميارات فيـ المقروء
كفايِة ُدُروِس ىػذا المسػتوى )سػبعة دروس( فػي تحسػيف  عدـِ  إىل ّقد تسدُع تلو اليتاُٜر

ػػت معالجػػُة تمػػؾ الميػػارات سػػواء لػػذوي االىتمػػاـ  ميػػارات فيػػـ المقػػروء لػػدى التالميػػذ، حيػػث تمَّ
%( مػػف جممػػة ٖٗ.ٔٚ%( و)ٜٕ.ٗٔالرياضػػي أـ لػػذوي االىتمػػاـ الفنػػي بنسػػٍب تتػػراوُح مػػا بػػيف )

مػف الػنصّْ المقػروء( نتاج األفكار الرئيسػية استعدد دروس ىذا المستوى، حيث ُعولجت ميارتا: )
%(، وُعولجػت ٜٕ.ٗٔفقط بنسػبة ) واحدٍ  ( في درسٍ الفرعيةالِفَكر الرئيسية و  الِفَكرالتمييز بيف و)

اقتراح حموؿ مبتكرة غيػر الحػؿ الػوارد ميارتا: )تمخيص أفكار النصّْ أو القصة في جممة معبّْرة( و)
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%(، كما ُعولجت خمس ميػارات فػي ثالثػة ٚ٘.ٕٛبنسبة ) المقروء( في درسيف اثنيف في النصّْ 
تحديػد مضػاد ( و)تحديد معنى الكممة مػف خػالؿ السػياؽ%(، وىي: )ٙٛ.ٕٗدروس فقط بنسبة )

فػي  التمييز بيف الحقيقػة والػرأي( و)ترتيب كممات لتكويف جممة مفيدة( و)مف خالؿ السياؽ الكممة
(، وكػػذلؾ ُعولجػػت ومػػا ال يتصػػؿ بػػو المقػػروءالنص التمييػػز بػػيف مػػا يتصػػؿ بػػالػػنص المقػػروء( و)

و اقتػػراح عنػػاويف أخػػرى مبتكػػرة لمػػنص غيػػر عنوانػػميػػارة واحػػدة فػػي أربعػػة دروس، وىػػي ميػػارة: )
%(، فػػػي حػػػيف ُعولجػػػت ميارتػػاف اثنتػػػاف فػػػي خمسػػػة دروس، وىمػػػا: ٗٔ.ٚ٘األصػػمي( بنسػػػبة )

المقػػروء(  مػػف الػػنصاسػػتنباط القيمػػة المسػػتفادة ا( و)حسػػب ورودىػػا فييػػ القصػػةترتيػػب أحػػداث )
ػا يشػير إلػى قصػور ىػذا المسػتوى مػف البرنػامج فػي عػالج ميػارات فيػـ ٖٗ.ٔٚبنسبة ) %(؛ ممَّ

المقػػروء بدرجػػٍة كافيػػٍة لػػدى التالميػػذ الموىػػوبيف ذوي صػػعوبات الػػتعمُّـ، وحػػاجتيـ إلػػى مزيػػٍد مػػف 
 .الدُّروِس التي تعالُج تمؾ الميارات، وتحسُّْف مف مستوياتيـ فييا

تحسيف تقدير الذَّات البرنامج المقترح في  ما أثرُ  ىصُ: ّالرٖ ب٘ عً الطؤال الطابعالإلدا ـش 
 ؟ المرحمة االبتدائيةالصفوؼ الثالثة األخيرة مف بالتعمُّـ  التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات لدى

يوجد فرٌؽ داؿّّ إحصائيِّا بيف "ا نصَّ عمى: مَ ىُ أحدُ  فرَضْيف ت صياغةُ تمَّ لنجابة عف ىذا السؤاؿ 
لقياسيف القبمي والبعدي لمقياس امتوسطي رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية األولى في 

 ات ككؿ وأبعاده الفرعية كؿّّ عمى حدة لصالح القياس البعدي".تقدير الذَّ 
َـّ حسابُ  ؽِ ولمتحقُّ  ومستويات داللتيا لمفرؽ   Zقيـ مف صحة ىذا الفرض إحصائيِّا، ت

تقدير بيف متوسطات رتب القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولي في مقياس 
 Wilcoxonالفرعية كؿّّ عمى حدة )باستخداـ اختبار ويمكوكسوف  أبعادهككؿ و  اتالذَّ 

ؿُ  ( النتائجَ ٙ) جدوؿُ  الالبارامتري(، ويوضحُ  َـّ التوصُّ     إلييا: التي ت
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 (6) خذٔل

 ٔيظتٕٖ دالنتٓب نهفزٔق ثٍٛ يتٕططبد رتت انمٛبطٍٛ: انمجهٙ  Zلًٛخ

 (6ٌ=) ٔانجعذ٘ نهًدًٕعخ انتدزٚجٛخ األٔنٗ فٙ تمذٚز انذاد 

 انًتغٛز
 انمٛبص

 ثعذ٘)لجهٙ
 انعذد

يتٕطظ 

 انزتت

يدًٕع 

 انزتت

 لًٛخ

Z 

يظتٕٖ 

 انذالنخ

اتدبِ 

 انذالنخ

تمذٚز انتهًٛذ نًظتٕاِ 

 انمزائٙ فٙ انصف

 11 5,3 6 انزتت انظبنجخ

117‚1 11‚1 
انمٛبص 

 انجعذ٘
انزتت 

 انًٕخجخ
1 1 1 

تمذٚز اٜخزٍٚ 

نًظتٕٖ انتهًٛذ 

 انمزائٙ 

 11 4 5 انزتت انظبنجخ

114‚1 11‚1 
انمٛبص 

انزتت  انجعذ٘

 انًٕخجخ
1 1 1 

انحبنخ انُفظٛخ نهتهًٛذ 

 فٙ أثُبء انمزاءح

 11 4 5 انزتت انظبنجخ

991‚1 11‚1 
انمٛبص 

 انجعذ٘
انزتت 

 انًٕخجخ
1 1 1 

 انذرخخ انكهٛخ

 11 5,3 6 انزتت انظبنجخ

117‚1 11‚1 
انمٛبص 

 انجعذ٘
انزتت 

 انًٕخجخ
1 1 1 

تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى فػػػي أداء  ( تحسُّػػفُ ٙجػػدوؿ )مػػف نتػػائج  يتضػػحُ 
 دالػػةٍ  فػػروؽٍ  ذلػػؾ وجػػودَ  ات، ويػػدعـُ لمقيػػاس تقػػدير الػػذَّ القيػػاس البعػػدي مقارنػػًة بالقيػػاس القبمػػي 

ككػػؿ  اتتقػػدير الػػذَّ  مقيػاس عمػػى األولػػى التجريبيػة متوسػػطات رتػب درجػػات المجموعػػةإحصػائيِّا فػػي 
 دالػة عنػد مسػتوى Z قيمػة، حيػث كانػت الفرعيػة كػؿّّ عمػى حػدة لصػالح القيػاس البعػدي وأبعػاده

   .راسةلمدّْ الثالث وبذلؾ يمكف قبوؿ الفرض  ؛ (ٓ,ٔٓ)
تكــدٓس ربىــامر العالدــٕ يف حتطــي نطــتْٚ األّل مــً الإىل ّدــْد أثــس لل تلــو الفــسُّم ّتشــرُي

 : ؛ ّقد ٓسدع ذلو إىل ما ٓلٍٕؤالٛ التالمٔرلدٚ  الرات

شػباعُ  اىتمامػاتيـ ـ، حيػث تمَّػت مراعػاةُ تيـ في عممية التعمُّ مف نقاط قوَّ  اإلفادةُ ( ٔ) سػواء )ا يَ وا 
، وكذلؾ تنويػع جميػع عناصػر التػدريس وتطبيقو في بناء البرنامج العالجي الفنية(الرياضية أـ 

ػاتفضػيالتيـ فػي الػتعمُّ  بالبرنامج بما يالئـُ  الثقػة  ى عنػد التالميػذ مشػاعرَ َنػبَ  ـ، أو ذكػاءاتيـ؛ ممَّ
   لدييـ. مبيةِ السَّ  مف تراكـ المشاعرِ  عَ نَ ـ، ومَ في القدرة عمى التعمُّ 

ال مقارنتػو بػأداء زمالئػو ال سػيَّما المختمفػيف عنػو  ،وِ وقدراتِ )ىو(  وِ التمميذ بذاتِ  أداءِ  مقارنةُ ( ٕ)
ػا أسػيـ فػي تييئػة منػاخٍ ـ المفضَّ في أنماط التعمُّ   مناسػبٍ  نفسػيٍّ  مة أو " بروفيػؿ " الػذكاءات؛ ممَّ

 ة.ـ، وزيادة الرغبة في المشاركة اإليجابية في مختمؼ األنشطة والمياـ التعميميَّ لمتعمُّ 
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العبػػػيف  رَ وَ مثػػػؿ: إىػػػدائيـ ُصػػػ، تعزيػػػزًا ماديِّػػػا مناسػػػًبا الىتمامػػػاتيـ التالميػػػذِ  أداءِ  تعزيػػػزُ ( ٖ)
وكػػذلؾ الثنػػاء المعنػػوي الفػػوري عمػػى مشػػاركاتيـ فػػي  ة،رَ مشػػيوريف، أو أقالًمػػا، أو ألواًنػػا، أو ُكػػ

ػا كتابة أسمائيـ عمى السػبورة، أو التصػفيؽ ليػــ، مف خالؿ التعمُّ أنشطة  احػة أشػعرىـ بالرَّ ؛ ممَّ
ْـّ النفسية، والثّْ   المكمَّفيف بيا. قة بأنفسيـ، وزاد دافعيتيـ إلنجاز الميا

ػا ؛ وِ باسػمِ  تمميػذٍ  ؿّْ كُ  عمى مناداةِ  الحرُص ( ٗ) ييـ عمػى تخطّْػ دَ اعَ ، وَسػبذاِتػوِ كػالِّ مػنيـ  رَ عَ ْشػأَ ممَّ
 .التي كانوا يعانوف منيا ةِ األكاديميَّ  عوباتِ الصُّ 

" يوجد فرٌؽ داؿّّ إحصائيِّا بيف فقد نصَّ عمى:  ابالطؤال الطابع املتعلُِّل اآلخُس أمَّا الفسُض
متوسطي رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية الثانية في القياسيف القبمي والبعدي لمقياس 

 ".ؿّّ عمى حدة لصالح القياس البعديات ككؿ وأبعاده الفرعية كتقدير الذَّ 
َـّ حسابُ  مف صحة ىذا الفرضِ  ؽِ ولمتحقُّ  ومستويات داللتيا لمفرؽ   Zقيـ إحصائيِّا، ت

تقدير في مقياس  الثانيةبيف متوسطات رتب القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية 
 Wilcoxonالفرعية كؿّّ عمى حدة )باستخداـ اختبار ويمكوكسوف  أبعادهككؿ و  اتالذَّ 

ؿُ  ( النتائجَ ٚ) جدوؿُ  الالبارامتري(، ويوضحُ  َـّ التوصُّ     إلييا: التي ت
(7) خذٔل  

 ٔيظتٕٖ دالنتٓب نهفزٔق ثٍٛ يتٕططبد رتت انمٛبطٍٛ: انمجهٙ  Zلًٛخ

 (4)ٌ= فٙ تمذٚز انذاد انثبَٛخٔانجعذ٘ نهًدًٕعخ انتدزٚجٛخ  

 انًتغٛز
 انمٛبص

 ثعذ٘/لجهٙ
 انعذد

يتٕطظ 

 انزتت

يدًٕع 

 انزتت

 لًٛخ

Z 

يظتٕٖ 

 انذالنخ 

انتهًٛذ نًظتٕاِ تمذٚز 

 انمزائٙ

 فٙ انصف

 5 5,1 1 انزتت انظبنجخ

 غٛز دانخ 1‚189
 1 1 1 انزتت انًٕخجخ

انزتت 

 انًتظبٔٚخ
1 1 1 

 تمذٚز اٜخزٍٚ نًظتٕٖ 

 انتهًٛذ انمزائٙ

 5,4 15,1 1 انزتت انظبنجخ

 غٛز دانخ 1‚816
 5,1 5,1 1 انزتت انًٕخجخ

انزتت 

 انًتظبٔٚخ
1 1 1 

 انحبنخ انُفظٛخ نهتهًٛذ 

 فٙ أثُبء انمزاءح

 3 5,1 1 انزتت انظبنجخ

 غٛز دانخ 1‚341
 1 1 1 انزتت انًٕخجخ

انزتت 

 انًتظبٔٚخ
1   

 انذرخخ انكهٛخ

 5 5,1 1 انزتت انظبنجخ

 غٛز دانخ 1‚169
 1 1 1 انزتت انًٕخجخ

انزتت 

 انًتظبٔٚخ
1 1 1 
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وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيِّا فػػي متوسػػطات رتػػب  عػػدـ( ٚمػػف نتػػائج جػػدوؿ ) يتضػػحُ 
ككػػؿ  اتتقػػدير الػػذَّ مقيػػاس ل فػػي القياسػػيف القبمػػي والبعػػديالثانيػػة  التجريبيػػة درجػػات المجموعػػة

ُـّ  ؛الفرعية كؿّّ عمى حدة أبعادهو     راسة.لمدّْ  الرابعالفرض  رفُض  وبذلؾ يت
إىل عدو تأثري املطـتْٚ الجـاىٕ مـً الربىـامر العالدـٕ يف حتطـي تكـدٓس         اليتاُٜرتلو  ّتشرُي

 :ذلو إىل ما ٓلٕ ّقد ٓسدُع؛ ٍؤالٛ التالمٔرالرات لدٚ 

الميػػذ فػػي ثقػػة التَّ  لبػػثّْ  ىػػذا المسػػتوى مػػف البرنػػامج، والتػػي لػػـ تكػػف كافيػػةً  دروسِ  عػػددِ  قمػػةُ ( ٔ)
 داخؿ محطَّتيـ التعميمية.أنفسيـ، وتشجيعيـ عمى المشاركة اإليجابية في العمؿ 

فػي القػراءة مػا  ؛ نظػرًا ألنيػـ ال يشػعروف بمشػكمةٍ البرنػامج الميػذ بػدروسِ اىتمػاـ التَّ  تفاوتُ ( ٕ)
 روس، وتفاعميـ معيا.درجة انتباىيـ لتمؾ الدُّ  فير يقرؤوف؛ ممَّا أثَّ يروف أنفسيـ داموا 

َفثََبػػَت مسػػتوى التالميػػذ عمػػى مػػا كػػاف ضػعؼ االلتػػزاـ بػػاإلجراءات المبيَّنػػة فػػي دليػػؿ المعمّْػـ؛ ( ٖ)
 .عميو قبؿ التطبيؽ

 : تْصٔات الدزاض٘ ( 0)

 ؛ فإٌ الباسَح ُْٓصٕ  ا ٓلٕ:ليتاٜر اليت متَّ التْصُّل إلَٔايف ضْٛ ا

راسة لعالج صعوبات القراءة لدى التالميذ البرنامج العالجي الُمَعدّْ في ىذه الدّْ  أػػػ استخداـُ 
الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّـ بالصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية مع تكثيؼ 

ات ليؤالء ة لتحسيف ميارات فيـ المقروء وتقدير الذَّ دَّ عَ روس المتمايزة المُ الدُّ وزيادة 
 التالميذ. 

، وعناصره، بفمسفة التعميـ المتمايز التعميـ األساسيمعممي المغة العربية بمرحمة  توعيةُ  ػػػب 
استناًدا إليو، وذلؾ مف خالؿ وتقويمو واستراتيجياتو، وكيفية تخطيط التدريس وتنفيذه 

 ورات التدريبية ليـ. شرات التعميمية، وعقد الدَّ ورش العمؿ، والنَّ 
التالميذ الموىوبيف ذوي فئة تشخيص أثناء الخدمة عمى معممي المغة العربية  تدريبُ  ػػػ ج

ر العممي المقدَّـ في ىذه الدّْ   راسة. صعوبات القراءة استناًدا إلى التصوُّ
 ميف بكميات التربية عمى استخداـ التعميـ المتمايز في التدريس. الب المعمّْ الطُّ  تدريبُ  ػػػ د
 :  مكرتسات الدزاض٘ ( 3)

متَّ التْصُّل إلَٔاا ّالتْصٔات الطابل بٔاىَاا ُٓكرتح إدساٛ البشْخ ليتاٜر اليت يف ضْٛ ا

 ّالدزاضات التالٔ٘ :
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 محتوى منيج المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية في ضوء فمسفة التعميـ المتمايز. تطويرُ  أػػػ
ب فػػػي االسػػػتيعاوأثرىػػػا حػػػو العربػػػي قائمػػػة عمػػػى التعمػػػيـ المتمػػػايز فػػػي النَّ  مقترحػػػةٌ  وحػػػدةٌ  ب ػػػػػػ

 المفاىيمي وتنمية ميارات التفكير النحوي لدى تالميذ الصؼ األوؿ الثانوي. 
قػػائـ عمػػى التعمػػيـ المتمػػايز لتحسػػيف ميػػارات الػػوعي  أصػػوات المغػػةبرنػػامج مقتػػرح لتعمػػيـ ج ػػػػػ 

 ـ بالمرحمة االبتدائية.الصوتي والتعبير الشفوي لمتالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمُّ 
ر بالصفوؼ الثالثػة األولػى مػف المرحمػة االبتدائيػة تقويـ د ػػػ  محتوى منيج المغة العربية المطوَّ

    في ضوء متطمبات التعميـ المتمايز.
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 كمية العموم االجتمااية، جامعة وىران. 
(. تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية مفيومو ـ أسسو ـ استخداماتو. القاىرة: 1114، رشدي )طعيمة

 دار الفكر العربي. 
(. تعميم القراءة واألدب إستراتيجيات مختمفة 1116طعيمة، رشدي أحمد؛ الشعيبي، محمد االء الدين )

 لجميور متنوع. القاىرة: دار الفكر العربي.
(. فعالية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات الفيم القرائي 1116اطية، جمال سميمان )

لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة اإلادادية. مجمة كمية التربية، جامعة بنيا، مصر. 
 . 181ـــ  119(، يوليو، 67) 16

تنمية ميارات القراءة (. فاامية مسرحة المناىج في 1115امي، اواطف حسن؛ الحربي، ىيفاء الفي )
 .144ـــــ  111(، نوفمبر، 16الجيرية. المجمة العممية، جامعة الزايم األزىري، )

مكتبة دار  :(. المرشد الفني لتدريس المغة العربية. امان، األردن1998الَعمي، فيصل حسين طحيمر )
 الثقافة. 

ن القراءة والكتابة باستخدام (. فعالية تدريس منيج متكامل بي1117ايسوي، حافظ حفني شعبان )
استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية األداء القرائي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. مجمة كمية 

ــ 98(، أبريل، 8التربية باإلسماايمية، جامعة قناة السويس، )  . 111ــ
 ثقافة.(. الموىوبون ذوو صعوبات التعمم. األردن: دار ال1111القمش، مصطفى نوري )
 ، امان، األردن: دار المسيرة.1(. مقدمة في الموىبة والتفوق العقمي. ط1111القمش، مصطفى نوري )
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(. دراسات تحميمية ومواقف تطبيقية في تعميم المغة العربية والدين 1111قورة، حسين سميمان )
 ، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.5اإلسالمي. ط

 
السيد، ماجدة مصطفى؛ فرماوي، فرماوي محمد؛ خضر، صالح الدين؛ اياد،  ؛كوثر حسينكوجك، 

تنويع التدريس في الفصل (. 1118)أحمد ابد العزيز؛ أحمد، امية حامد؛ فايد، بشرى أنور 
مكتب اليونسكو  :بيروت. دليل المعمم لتحسين طرق التعميم والتعمم في مدارس الوطن العربي

  .اإلقميمي لمتربية في الدول العربية
(. تشخيص بعض صعوبات القراءة والكتابة لدى تالميذ المرحمة 1114المبودي، منى إبراىيم )

االبتدائية واستراتيجية االجيا. مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة 
 . 191ــــ  117(، أكتوبر، 98اين شمس، )

(. صعوبات القراءة والكتابة تشخيصيا واستراتيجيات االجيا. القاىرة: 1115المبودي، منى إبراىيم )
 مكتبة زىراء الشرق.

فة في المناىج وطرق 1996المقاني، أحمد حسين؛ الجمل، امي ) (. معجم المصطمحات التربوية المعرَّ
 التدريس. القاىرة: االم الكتب.  

(. األطفال الموىوبون ذوو صعوبات التعمم. مجمة كمية التربية بالزقازيق، 1111محمد، اادل ابد اهلل )
 .15ــــــ  1(، يناير، 41)

(. قائمة الذكاءات المتعددة لتقييم الموىبة ــ كراسة التعميمات. القاىرة: 1116محمد، اادل ابد اهلل )
 دار الرشاد. 

ميم المتمايز في تحسين الفيم القرائي والتعبير (. أثر استخدام التع1115المشايخ، فاتن نبيل محمود )
الشفوي لطمبة صعوبات التعمم. رسالة ماجستير. كمية العموم التربوية والنفسية، جامعة امان 

 العربية، األردن.
(. أثر برنامج تدريبي باستخدام التعمم البنائي في تنمية الفيم القرائي 1111المطيري، ابد العزيز ناصر )

بات التعمم في المرحمة االبتدائية بدولة الكويت. مجمة الطفولة والتربية، كمية رياض لدى ذوي صعو 
ــ 17(، أكتوبر، 11) 4األطفال، جامعة اإلسكندرية،   .  86ــ

(. بناء مقياس لمكشف ان الموىوبين من ذوي صعوبات التعمم من 1115الياجري، أمينة اليرمسي )
(. مجمة العموم التربوية 1) 16بتدائية بمممكة البحرين. تالميذ الحمقة األولى في المرحمة اال

 .41ـــ 11والنفسية، كمية التربية، جامعة البحرين، مارس، 
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(. أثر برنامج مكثف في القراءة امى تنمية ميارات الفيم القرائي 1111ىاشم، سيد حيدر إسماايل )
ة ماجستير، كمية الدراسات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم بالصف الرابع االبتدائي. رسال

 العميا، جامعة الخميج العربي، البحرين.  
(. تقويم األداء القرائي لتالميذ الصف األول المتوسط بالمممكة 1111اليواري، خالد فاروق أحمد )

العربية السعودية في ضوء المستويات المعيارية لمقراءة. مجمة التربية، كمية التربية، جامعة 
 .686ــــ  641(، ديسمبر، 7) 144األزىر، 

(. أثر التعميم المختمط امى تقدير الذات لدى اينة من طالبات 1117ىيالت، مصطفى قسيم )
الجامعة األردنية وطالبات كمية األميرة االية الجامعية. مجمة العموم التربوية والنفسية. كمية 

 .171ـــ 151(. مارس، 1) 8التربية، جامعة البحرين، 
 املسادع االديبٔ٘: ثاىًٔا:
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