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 :  خلص امل 

هدؼ البحث إلى التعرؼ عمى أثر التدريب عمػى اسػتراتيجية معينػات الػذاكرة سالتسػميع 
التنشػػيط الػػذاتذ لمػػذاكرةل حػػذ التحصػػيؿ االكػػاديمذ واالتجػػاد نحػػو المػػادة لػػدى  -الممارسػػة -

ل طالبػة 14مجموعات البحث مػف س طالبات جامعة الطائؼ ذوى صعوبات تعمـ النحو , وتكونت
ل طالبػات لكػؿ مجموعػة سالتسػميع 8وزعوا عشوائيا عمػى ثالثػة مجموعػات تجريبيػة بالتسػاوي س

التنشػػيط الػػذاتذ لمػػذاكرةل , واسػػتخدـ اختبػػار الوواعػػد النحويػػة ومويػػاس االتجػػاد  -الممارسػػة -
تيجية الممارسػة عمػى وتوصػمت النتػائج إلػى تفػوؽ أدام مجموعػة اسػترانحو الوواعد النحويػة , 

مجموعة استراتيجية التسميع ومجموعة استراتيجية التنشيط الػذاتذ لمػذاكرة حػذ اختبػار الوواعػد 
النحويػػة , بينمػػا تسػػاوي أدام مجموعػػة اسػػتراتيجية التسػػميع ومجموعػػة اسػػتراتيجية التنشػػيط 

يجية التسػػميع الػػذاتذ لمػػذاكرة حػػذ اختبػػار الوواعػػد النحويػػة , كمػػا تسػػاوى أدام مجموعػػة اسػػترات
ومجموعػػة اسػػتراتيجية التنشػػيط الػػذاتذ لمػػذاكرة  حػػذ مويػػاس الممارسػػة ومجموعػػة اسػػتراتيجية 

االتجػػاد نحػػو الوواعػػد النحويػػة حػػذ الويػػاس البعػػدى , بينمػػا تفػػوؽ أدام مجموعػػة اسػػتراتيجية 
 الممارسة عمػى مجموعػة اسػتراتيجية التنشػيط الػذاتذ لمػذاكرة حػذ مويػاس االتجػاد نحػو الوواعػد

 .    النحوية 
االتجاد نحو  -كاديمذ التحصيؿ ال  -استراتيجيات معينات الذاكرة الكممات المفتاحية :  

 .المادة
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Title: The Effect  OF Training on some Mnemonic Strategies on 

Academic Achievement and Attitude towards the Material of Taif 

University Students with learning difficulties in Grammar  

SUMMARY :  
           The present research aimed at identifying the effect  of training 

on some mnemonic strategies (rehearsal , practice and memory 

triggers ) on academic achievement and attitude towards the material 

of Taif University students with learning difficulties in grammar. 

Twenty-four students were randomly distributed to three experimental 

groups, eight students for each group (rehearsal , practice and memory 

triggers ). 

A test of grammatical rules and an attitude scale towards grammatical 

rules were utilized in the present research. 

Results of the research revealed that students exposed to practice 

strategy performed better than their counterparts in the other two 

strategies (rehearsal and   memory triggers ) in the test of grammatical 

rules. However, students exposed to the rehearsal strategy and those 

exposed to memory triggers performed equally on the test of 

grammatical rules . The results also indicated that students exposed to 

rehearsal strategy  and those exposed to practice and memory triggers 

strategies performed equally in the attitude scale towards grammatical 

rules in the post-measurement, while students exposed to practice 

strategy performed better than their counterparts in memory triggers 

strategy in the attitude scale towards grammatical  .        
Key words : Mnemonic Strategies - academic achievement - attitude 

towards material  
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 :مكدمة 

وتعالى  سبحانه اهلل اختارها التذ الكريـ الورآف لغة أنها أهميتها مف العربية المغة اكتسبت
 بها واإللماـ ومعرحتها نفسه, الديف االسالمذ ونشر , البشرية إلى المحمدية الرسالة لتبميغ

 , العربية بفهـ المغة إال ال يتـ لدينه المسمـ الشرعية , وحهـ الواجبات مستوى الى يرقياف
 المرسومة الهداؼ , وال تتحوؽ استراتيجيات تعميمية إلى يؤدي العربية المغة قواعد حذ والبحث

نجاحها  مدى االستراتيجيات ال يواس كؿ لف الطالب , عووؿ متناوؿ لبعدها عف لمغة العربية
 العممية والمادة ـالتووي وأساليب التعميمية وبالوسائؿ أنفسهـ وبالطالب بالهداؼ بارتباطها إال

 والمصادر. والمراجع
 وزيادة حعالة خالؿ استراتيجيات مف الطالب تحصيؿ وتحسيف تطوير حذ ممحة رغبة وتوجد

 بها يتعمـ التذ الكيفية نحو بجدية الى التوجه قد تؤدي التعمـ عممية حذ دور الطالب الى الحاجة

  اتيجيات معينات الذاكرة.جديدة كاستر  تطوير استراتيجيات حذ ومساعدتهـ , الطالب
وثيوة ,  عالقةل أف العالقة بيف الذاكرة والتعمـ 98 -2994أبو حطب س, و صادؽ رىوت

حيث تحدد الذاكرة المستوى الثابت لمسموؾ الذي يتغير مف خالؿ التعمـ , والتعمـ بدوف احتفاظ 
 .لؾويزوؿ بزواؿ موقؼ الخبرة التذ أدت إلى ذ , أو ذاكرة يصبح تغيراً مؤقتاً 

ل إلى أنه لكذ يتسنى لمذاكرة أف 8 -1001وحذ هذا الصدد تشير عبير عبد الغنذ س
اليومية ينبغذ عمى الفرد أف يستخدـ استراتيجيات تذكر تعينه عمى  ةحياالتعمؿ بكفامة حذ 

 ترميز المعمومات واالحتفاظ بها واسترجاعها بكفامة , ويالحظ أف استراتيجيات التذكر لها دور
حذ  الفرد مارسهايالتذ  ةنشطرام الدام المعرحذ واالجتماعذ حذ جميع أوجه ال هـ حذ إثم
 اليومية.  ةحياال

إلذ أف التغمب عمذ  ل (Mastropieri & Scruggs, 1998-202يشير مف هنا و 
كيؼ يتذكروف , ويمكف تنفيذ ذلؾ  لطالبالمعمميف بتعميـ ا االهتماـ مفصعوبات التعمـ يحتاج 

جيات متنوعة تسمذ معينات الذاكرة , منها استراتيجية الكممة المفتاح , استراتي مف خالؿ
استراتيجية و  استراتيجية الممارسة ,و استراتيجية التسميع , و استراتيجية الكممة الوتد , و 

 استراتيجية التنظيـ. و التصور العومذ , 
 زايدالتذ ت المجاالت هـأ فم التعمـ وباتصع مجاؿ فأ ل1020س شراب ولذلؾ ترى 

 فالذي مطالبلالعالجية  البرامج توديـ خالؿ فم , وذلؾ الخيرة ونةاآل حذ هاب هتماـاال
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, هـ الكاديمذ تودم طريؽ حذ عوبة توؼ التذ وباتالصع فم مفةمخت لشكاؿ وفيتعرض
هدار مذيمالتع الفشؿ إلى هـب يتؤدو   .هـطاقات وا 

لذاكرة وصعوبات التعمـ , حالذاكرة بيف ا أف هناؾ ارتباطًا وثيواً  ل21-1005أحمد س يرىو 
, كما أف وتسبب صعوبات التعمـ, عممية أساسية حذ التعمـ , وأية مشكالت بها تعوؽ التعمـ 

 استخداـ استراتيجيات الذاكرة يساعد حذ التغمب عمذ صعوبات التعمـ.
استخداـ استراتيجيات معينات عمى الطالب  تدريبل أّف 126-2994يذكر جابر سكما 

بيسر  تذكرهاالتى يمكف ر كبير مف المعمومات االودرة عمذ تعمـ موديكوف لديهـ كرة الذا
أنه يمكف أف تكوف و معينات الذاكرة مشوقة وقابمة لمتعمـ لتحسيف الذاكرة , وسهولة كما أف 
 .بصفة خاصة صعوبات التعمـبصفة عامة , ولذوي  طالبوظيفة داحعة لم

طالبات جامعة  الحالية وكيؼ يمكف مساعدة  ومف هذا المنطمؽ ظهرت حكرة الدراسة
الطائؼ ذوى صعوبات تعمـ النحو عمى زيادة التحصيؿ الدراسذ حذ النحو والوضام عمى حالة 
النفور مف دراسة النحو بتحسيف االتجاد نحو هذد المادة , حالباحثات مف واقع عممهف 

عوبة حى مراعاة قواعد كأعضام هيئة تدريس الحظف أف نسبة كبيرة مف الطالبات لديهف ص
    .النحو وأنها ظاهرة تحتاج إلى دراسة
إلى حعالية استراتيجيات معينات الذاكرة حذ تخفيؼ  بحوثوأشارت نتائج العديد مف ال

أف مف أكثر إلى  ل,Cox  (1994لذلؾ أشارو , وعالج صعوبات التعمـ الكاديمية 
اظ هو التدريب عمى استراتيجيات الذاكرة , ة حى زيادة معدؿ التعمـ واالحتفيحعال ستراتيجياتاال

إلى حاعمية استراتيجيتذ الكممة  ل1005أحمد س, و ل  (Mastropieri, 1983بحثوأشار 
حذ االستدعام الفوري  المفتاح والكممة الوتد موارنة بطريوتذ السؤاؿ المباشر والدراسة الحرة

كما , صفة خاصة اإلنجميزية بتعمـ المغة و , بصفة عامة  والمرجأ لدى ذوي صعوبات التعمـ
إلى أف استخداـ استراتيجية الكممة المفتاح يزيد سرعة  ل(Wang, et al., 1992توصؿ 

التعمـ واالستدعام الفوري لمفردات المغة الثانية موارنة باستراتيجيات التعمـ الخرى  ,  كما 
,  (Johnson & Smith, 1988)ل , (Reddy, et al., 1983   بحثنتائج  أظهرت

(Fisher, 2000)  إلى أف  ل1005أميف سو ل , 1004عيسى سو ل, 1002الهوارى سو
استراتيجية التنظيـ تسهـ بشكؿ مباشر حذ الدام الكاديمذ وحذ انتواؿ أثر التدريب وتفيد 

 حذ تذكر المعمومات التذ تبدو لموهمة الولى أنها غير مترابطة.كذلؾ 
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, (Cook et al, 1996) ,  (Bower et al, 1995)ل ,  2993أبو زيد س وتوصمت 
,(Lawrence, 1998)  ,  ل إلى حعالية استراتيجية التصورالعومى 1004الخولذ سو

ستراتيجية التسميع كمعينات لمذاكرة حى تحسيف  ستراتيجية الممارسة وا  ستراتيجية الوصة وا  وا 
 & White) , (Yeap, 1998) كما أسفر بحث الدام عمى اختبارات التذكر. 

Frederiksen, 2004)  , شيط الذاتذ لمذاكرة تنحعالية استراتيجية ال عفل 1005بركات سو
 باستخداـ قادحات الذاكرة حى تحسيف الدام عمى اختبارات التحصيؿ.

وما اتضح  , صعوبات تعمـ النحو بيف الطالبات واستنادًا لما سبؽ إيضاحه مف انتشار
أثر  التعرؼ عمىالحالذ  البحثحاوؿ يالذاكرة  مف أهمية التدريب عمى استراتيجيات معينات

التدريب عمى بعض استراتيجيات معينات الذاكرة حذ التحصيؿ الكاديمذ واالتجاد نحو المادة 
حذ حدود ما اطمعت  – بحثوجد يلدى طالبات جامعة الطائؼ ذوى صعوبات تعمـ النحو حال 

استراتيجيات معينات الذاكرة حذ حاوؿ التحوؽ مف أثر التدريب عمى بعض  –عميه الباحثات 
الحالذ ,  بحثالنحو مما دعا الباحثات إلى إجرام المادة التحصيؿ الكاديمذ واالتجاد نحو 

التنشيط  ةاستراتيجي, و استراتيجية الممارسة , و  التسميع ةاستراتيجي ووقع  االختيار عمى
لمذاكرة حذ ضوم ما أشارت  كاستراتيجيات معيناتباستخداـ قادحات الذاكرة  الذاتذ لمذاكرة 
, وحذ ضوم مناسبة هذد االستراتيجيات لطبيعة مادة النحو , السابوة  البحوثإليها نتائج 

 .صعوبات تعمـ النحو اتف هف مف ذو إحيث  البحث ,وحذ ضوم مناسبتها لعينة 
 : بححمشلخلة ال

ويدا مشكمة تعمـ المغة العربية مشكالت تربوية عديدة مف أبرزها تعالطالب حذ يواجه 
صعوبة تعمـ الوواعد النحوية ,حالنحو مادة جوهرية ولها حوائد عممية تدحع المربيف وتشجعهـ 
عمى االهتماـ بها عند بنام المناهج والموررات , وعمى الرغـ مف هذد الجهود التربوية حإنه 

ف ثمة إاؿ حالتذ أجريت حذ هذا المج بحوثباستورام الواقع الكاديمذ وباإلطالع عمى نتائج ال
شكوى مستمرة وشعورا لدى الدارسيف حذ مختمؼ مراحؿ التعميـ بصعوبة تعمـ الوواعد 

 النحوية.
المسعد  إلى ذلؾ أشارت و عنها وضعفهـ حيها ,  الطالب وترتب عمى ذلؾ عزوؼ 

مف  % 12أف نسبة مف يعانوف مف صعوبات تعمـ النحو حيث ذكرت ل 1005وآخروف س
بيف  ما تراوحتإلى نسبة ل 2995الصميبذ ستوصؿ بتدائية , بينما االمدرسة إحدى ال تالميذ
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كما ارتفعت النسبة عند مدرسة متوسطة ,  24عمى عينة مكونة مف  %ل65.5 - %57.9س
 ب الجامعة.%ل لدى عينة مف طال60أكثر مف  سإلى ل 1002السويمذ س
 الت مزمنة , وكثيرالنحو مشك تعميـوالواقع أف مشكالت , هذد النسب مرتفعة جدًا تعد و 

 المعنييفكثير مف حاولوا تيسير تعمـ النحو العربى قديما وحديثا وتناولها  مف الباحثيف
 والباحثيف.

 والتمويف عمى االستظهار تعتمد المتبعة التعميـ ل أف طرؽ7: 1009س ويذكر الجورانذ

بها,  واالحتفاظ يةالنحو  الوواعد حذ استيعاب صعوبة يجدوف الطالب وأف واإلدراؾ , الفهـ دوف
 وأف , بأحكارهـ تذوقها ال يستطيعوف النحو مادة عف الطالب عزوؼ أبرز أسباب وأف مف

نما أو توبمها حال توتحمها أذهانهـ  بها يوطعوا ؛ حتى ما يحفظوف منها يحفظوف تمازجها , وا 

 . مراحؿ الدراسة مف مرحمة
 لطالباحة المستويات , حابرزت الشكوى مف الوواعد النحوية وصعوبتها عمى ككذلؾ 

عاجزوف عف استخدامها , والمعمموف متبرموف مف تدريسها , والخبرام مشغولوف بمحاوالت 
س            الصميبذ و ,  ل2981الشاوى سمنهـ  إصالحها وتيسيرها وتذليؿ صعوبتها ,

أبوشتات و ل , 2999عبد الحاحظ سو ل , 2998طعيمة سو ل , 2998الحذ سو سالـ و ل , 2995
 ل .1007نايؼس و ل , 1005س

ظهرت الحاجة إلى إجرام دراسات تضمف برامج تهدؼ لمساعدة الطالب حذ  ولهذا
 التغمب عمى صعوبات تعمـ النحو. 

 أسئخلة البحح :

 التالييف  : سؤاليفالحالذ حذ ال البحثتتمخص مشكمة 
لتذ ات الثالث امجموعالرتب درجات  اتبيف متوسطدالة إحصائيا توجد حروؽ  هؿ - 2

التنشيط الذاتذ لمذاكرة باستخداـ  -الممارسة  -درست باستخداـ استراتيجيات سالتسميع 
 حذ الوياس البعدي؟ حذ تحصيؿ الوواعد النحوية قادحات الذاكرةل

ات الثالث التذ مجموعالرتب درجات  اتبيف متوسط اتوجد حروؽ دالة إحصائيهؿ  - 1
التنشيط الذاتذ لمذاكرة باستخداـ  -ممارسة ال -درست باستخداـ استراتيجيات سالتسميع 

 حذ الوياس البعدي؟  حذ االتجاد نحو الوواعد النحوية قادحات الذاكرةل
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  البحح أهداف

 : الحالذ إلى ما يمذ البحث هدؼي
ات الثالث مجموعالرتب درجات  اتبيف متوسط احروؽ دالة إحصائي الكشؼ عف وجود-2

التنشيط الذاتذ لمذاكرة  -الممارسة  -سالتسميع التذ درست باستخداـ استراتيجيات 
 حذ الوياس البعدي. حذ تحصيؿ الوواعد النحوية باستخداـ قادحات الذاكرةل

ات الثالث مجموعالرتب درجات  اتبيف متوسط ادالة إحصائيحروؽ  الكشؼ عف وجود -1
مذاكرة التنشيط الذاتذ ل -الممارسة  -التذ درست باستخداـ استراتيجيات سالتسميع 

 حذ الوياس البعدي.  حذ االتجاد نحو الوواعد النحويةباستخداـ قادحات الذاكرةل 
 أهنًة البحح

تتمثؿ الهمية النظرية لمبحث الحالذ حذ ندرة البحوث العربية التذ  : الهمية النظرية
ة لدى واالتجاد نحو الماد التحصيؿ الكاديمذحذ تناولت استخداـ استراتيجيات معينات الذاكرة 

, لذا تبدو الحاجة ماسة إلجرام مثؿ هذد  ذوى صعوبات تعمـ النحو الطائؼطالبات جامعة 
النوعية مف البحوث مف أجؿ التأصيؿ النظري الستراتيجيات معينات الذاكرة  لدى هذد الفئة 

 العمرية المهمة.
ادة الوواعد م حذ أنه يتناوؿ الحالذ بحثملتأتذ الهمية التطبيوية  : الهمية التطبيوية

الستخداـ المغة  مثؿ المبنة الولى والركيزة الساسيةت التىو  ,حذ المغة العربية  يةالنحو 
 .ودقيوا استخداما صحيحا

تواف , داة المعمـ والمتعمـ حذ ضبط حنوف المغةأ ىه يةالنحو الوواعد ف كما أ بؿ , مهاراتها  وا 
 ه وحهـ الديف اإلسالمذ حذ ضوم الورآفهو وسيمة المسمـ الى ضبط قرامة الورآف الكريـ وحهم

,  ساسية لحفظ الديف اإلسالمذ وحمؿ تعاليـ الديف ونشر مبادئهالدعامة ال ىوه,  الكريـ 
 كاًل مف :فيد ي هأنوتتضمف أيضا الناحية التطبيوية لمبحث الحالذ حذ 

يمذ حذ الطالبات ذوات صعوبات تعمـ النحو : مف خالؿ تحسيف  مستوى التحصيؿ الكاد -2
مادة النحو وتحسيف االتجاد نحو مادة النحو , والذى يمكف أف يحسف مف أدائهف 

 التعميمذ حذ مادة النحو وغيرها مف الموررات.
 لمواجهةمتخذى الورار حى المجاؿ التعميمى : يمكف أف تودـ نتائج البحث الحالى حاًل  -1

 عوبات  تعمـ النحو ,المرتبطة بانخفاض مستوى طالبات الجامعة ذوى ص المشكالت
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وترشدهـ إلى ضرورة تخطيط وصياغة برامج تدريبية باستخداـ استراتيجيات معينات الذاكرة , 
لتعميـ هؤالم الطالبات واالستفادة منهف حى  أحضؿ استراتيجيات توديـ عمى مما يساعد  
 خدمة المجتمع.

 :  البححمصطخلحات 

  : Mnemonic Strategiesاسرتاتًذًات الذاكزة   -1

محددة تساعد الطالب عمى تخزيف  بأنها عبارة عف خطط ل21-1004الخولذ سعرحتها 
 واسترجاع المعمومات بأقؿ جهد ممكف , وبذلؾ حهى تزيد مف وعى المشاركيف بذاكرتهـ.

ترديد وتكرار المفحوص : وهذ عبارة عف  Rehearsal strategyاستراتيجية التسميع  - 1
 لدرس شفهيا عدة مرات إلى أف يتـ تعممها.لمواعدة النحوية  موضوع ا

بأنها ل  26-1004الخولذ ستعرحها  :Practice  Strategy استراتيجية الممارسة   - 3
جرامات لتدريب المفحوص عمى قرامة الواعدة النحوية مرتيف اإل مف مجموعةعبارة عف 

ذ كؿ مرة مع أو ثالث مع ممارسة تذكر واسترجاع وتطبيؽ المعمومات شفهيا وكتابيا ح
 توحير تغذية راجعة مالئمة.                            

 : Memory Triggers استراتيجية التنشيط الذاتذ لمذاكرة باستخداـ قادحات الذاكرة  - 4  
 تنشيط مجموعة إجرامات لتدريب المفحوص عمى بأنها  ل44-1005بركات سيعرحها 

 االسئمة بورامة يوـو المفحوص بأف وتتـ ة ,مباشر  سئمة االختبارأ عف االجابة قبؿ ذاكرته

 هذد تصبح حيث,  كؿ سؤاؿ عمى والمالحظات شاراتاإل بعض ووضع ا ,جميعه

                            .الحًوا الصحيحة االجابة له تضذم لإلجابة مفاتيح المالحظات
اعد النحوية عرؼ تحصيؿ الوو وي: Academic achievement التحصيؿ االكاديمذ  - 4

مودار ما تحصؿ عميه الطالبات مف معمومات ومعارؼ ومهارات  الحالذ بأنه بحثحذ ال
حذ مورر النحو ويعبر عف هذا باالختبار التحصيمذ المعد لذلؾ والذي يتميز بالصدؽ 
والثبات والموضوعية , ويتحدد إجرائيا بالدرجة التى تحصؿ عميها المشاركة حذ اختبار 

 .  الحالذ لبحثد باعالنحوية المتحصيؿ الوواعد 
االتجاد بأنه  يعرؼ :  Attitude towards Arabic grammarاالتجاد نحو النحو - 5

ويعرؼ ,  الرحض إزام موضوع جدلى معيفالفرد بالوبوؿ أو مجموعة مف استجابات 
بالوبوؿ أو الرحض عمى موياس  بحثبأنه استجابة عينة ال إجرائيااالتجاد نحو النحو 
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تجاد نحو مادة النحو , ويتحدد بالدرجة التى تحصؿ عميها المشاركة حذ موياس اال 
 . الحالذ بحثبال عداالتجاد نحو النحو الم

: وهذ  Learning disabilities in Arabic grammarصعوبات تعمـ النحو  - 6
العادي  المستوى دوف التحصيؿ نسبة تنخفض قصور حذ تحصيؿ الوواعد النحوية بحيث

الحالذ باستخداـ محكات التحصيؿ الدراسذ ونسبة الذكام  بحثويواس حذ ال وسطالمت
 .والعمر الزمنذ وآرام المعممات 

 املفاهًه اليظزية :

 معًيات الذاكزة : - 1

 Memoryحى مجاؿ عمـ النفس المعرحى بعمميات تشغيؿ الذاكرة  بحوثاهتمت معظـ ال

Processing   , بط التذكر بالتعمـ والبحث عف الوسائؿ بر  بحوثاهتـ الكثير مف الكما
 االستراتيجياتالتذكر , ومكف ذلؾ مف التوصؿ إلى العديد مف عممية والساليب التى تيسر 
  .الخاصة بمعاونة الذاكرة 

 مفهىو معًيات الذاكزة : -أ 

وأعطاها مصطمح , أوؿ مف أنشأ حكرة معينات الذاكرة  (Graek, 1966)يعتبر 
Mnemonics   ,إليها عمى أنها مجموعة مف التونيات التى ترمى إلى تنظيـ  ونظر

 ل  4 – 1002, حذ الهوارى سالمعمومات بحيث تصبح أسهؿ تذكرًا. 
تشير إلى مجموعة   رل أف معينات التذك 276 - 2984وآخروف س , ويرى سارنوؼ 

ضاحة إلى مف التونيات التذ ترمى إلى تنظيـ المعمومات , بحيث تصبح أسهؿ تذكرًا ,  باإل
وتعطذ مؤشرات دالة وذات قيمة حذ حهـ طبيعة الذاكرة  أنها تساعدنا عمى تحسيف الذاكرة ,

 ذاتها.
معينات الذاكرة بأنها أنظمة ذات  ل(Biehler & Snowman, 1990-212ويعرؼ 

ل بأنها حيؿ أو أساليب 22 -1002يعرحها الهوارى سكما  قواعد مصممة لتحسيف التذكر.
مفحوص ليستخدمها حذ تناوؿ ومعالجة المعمومات حذ الذاكرة , مما يسهؿ يدرب عميها ال
 عميه تذكرها.

عبارة عف خطط محددة تساعد الطالب عمى تخزيف  معينات الذاكرة يتضح مما ذكر أف
معالجة المعمومات حذ بتزيد مف وعى المشاركيف و واسترجاع المعمومات بأقؿ جهد ممكف, 



 م1024 وليو( ي73ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  العذد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    - 22 - 

أو استرجاعها عند  المادة المتعممة يمكف استعادت, و رها تذك ـيسهؿ عميهبشكؿ الذاكرة 
 الحاجة.

 : أهنًة معًيات الذاكزة -ب 

أف انخفاض مستوى التحصيؿ  لمعديد ,Ashman & Conway)  (34 -1993يذكر  
نما قد يرجع ذلؾ  مف الطالب قد ال يعود إلى انخفاض الذكام أو الودرات العومية المختمفة , وا 

ستراتيجيات تذكر مناسبة لمهاـ التعمـ , أو إلى عدـ معرحة هؤالم الطالب ـ الإلى عدـ اختياره
 بأساليب وطرؽ التذكر الجيدة.

التذ يمكف مف خاللها  ستراتيجياتل إلى أف مف االب 189: 2998وأشار الزيات س
كر تحسيف الذاكرة وزيادة حعاليتها وكفامتها , التدريب المستمر عمى استخداـ استراتيجيات التذ

 . مف قبؿ الطالب حذ عممية التعمـ 
أسباب حعالية استراتيجيات معينات الذاكرة أنها توحر مف ل أف 126-2994يرى جابر س

ُتحّسف معنى ما ُيتعمـ عف طريؽ , و  سياقًا يمكف عمى أساسه تنظيـ البنود التذ ال رابط بينها
 . استرجاع متمايزة Cues تزود التالميذ بدالالت , و ربطه بمعمومات أكثر ألفة ومعنى 

 أهه اسرتاتًذًات معًيات الذاكزة : -دـ 

 ستعرضوت  ل استراتيجية30البعض استراتيجيات معينات الذاكرة بحوالى س يحدد
 هاحيث يضيؽ المواـ هنا الستعراض, حيما يمى أهـ استراتيجيات معينات الذاكرة  الباحثات
 عمى النحو التالذ : ويمكف ذكر بعضها جميعا ,

الفضؿ حذ اكتشاؼ هذد أف  :Organization Strategyالتنظيـ  استراتيجية - 2
يف عمى تعمـ حيها المفحوص يدربحذ تجربته , التذ كاف   Bousfieldاإلستراتيجية يرجع إلى 

ل كممة عبارة 25مصنفة إلى أربع مجموعات , كؿ منها تتكوف مف س ةل مفرد60قائمة مف س
مهف , وكانت تعرض الكممات كؿ كممة عمى و خضراوات و عف أسمام لشخاص , حيوانات 

-2983س , وآخروفسيتورات  .عطى لممفحوصيف وقت لالستدعاميحدة بنظاـ عشوائذ , ثـ 
 ل406

يؿ , ز منها : استراتيجية  التج استراتيجيات حرعية ,وتتضمف إستراتيجية التنظيـ عدة 
بشكؿ مف اإليجاز عمى  , ويمكف عرضها استراتيجية  التنظيـ الذاتىو  ,استراتيجية  التعنود و 

    النحو التالذ :
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التوسيـ إلى وحدات كبيرة بل  167- 1000سولو  س  رحهويع : Chunkingيؿ  ز التج -أ 
 .                         الفرد معا  ينظمها  Mental Elementsوهو يشير إلى مجموعة مف العناصر العومية 

هذد االستراتيجية تووـ عمى أف ل 44 - 2994غانـ سى ير  :  Clusteringالتعنود  -ب 
دمج المفردات المرتبطة معا عند االستدعام بغض النظر عف ترتيب عرضها حى حئات 

Categories  أو تجميع سيمانتى Semantic Grouping . 
دمج المفردات غير عبارة عف هو و  : Subjective Organization التنظيـ الذاتى -جػ 

عا بحيث تتجمع عند االستدعام حى وحدات تتشابه مف حيث المعنى أو الصوت المرتبطة م
 . المألوحية أو
أف  ل45-2988الحامولى سيرى  :  Rehearsal Strategyاستراتيجية التسميع  - 1
محاولة المفحوص التكرار الشفوي أو الكتابذ لممعمومات  أنها ستراتيجية التسميع تتمثؿ حذا

 ية ترجمة معرحية لهذد المعمومات.والذي ال يخضع إلى أ
سهمة و إلذ أف استراتيجية التسميع تعد استراتيجية قوية  (Baddely, 1990)ويشير 

 ىذو  معالحراد العادييف , ولكف أيضًا  معاالستخداـ وقابمة لمتطبيؽ الواسع ليس حوط 
            صعوبات التعمـ. 

:  ف مف التسميع هماينوعإلى  ل140-139: 1000البيمذ وآخروف س توصؿو 
  Elaborative, والتسميع التوضيحذ  Maintenance Rehearsalالتسميع  المحاحظ 

Rehearsal     ويتطمب التسميع المحاحظ  تكرار أو إعادة المعمومات حذ الذهف , حطالما
وف ويك ,الفرد المعمومات يمكف االحتفاظ بها حذ الذاكرة قصيرة المدى بشكؿ غير ُمتناٍد  يكرر

ثـ , التسميع المحاحظ  ُمفيدًا عند الرغبة حذ االحتفاظ بشذم ما نخطط الستخدامه مرة واحدة 
نسيانه بعد ذلؾ مثؿ رقـ هاتؼ , أما التسميع الموضح حهو يتطمب ربط المعمومات المراد 

 . تذكرها بشذم معروؼ سابوًا ومخزوف حذ الذاكرة طويمة المدى 
منها : استراتيجية التسميع  الستخداـ جرائيةاإل الخصائص بعض الباحثات وحددت

بتسميع الواعدة النحوية  لمطالبةيسمح , كما  النحوية الواعدة لورامةلمطالبة  الفرصة اتاحة
 , المدى قصيرة الذاكرة حى بالمعمومات االحتفاظ عمى الفرد تساعد التى العوامؿ مف ذاتيا وهو

 مع لالستخداـ االستراتيجية هذد تصمحو  , المدى ةطويم الذاكرة إلى المعمومات هذد تنتوؿ وقد
 . لصوريةو  رمزيةو  مجردةو  عدديةو  لغويةس المعمومات أشكاؿ كاحة
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ل أف 201-2995يوضح محمد س  Practice Strategy  :استراتيجية الممارسة  - 3
نما يتع يف معظـ الشخاص ال يستطيعوف السيطرة عمى المادة العممية مف الورامة الولى , وا 

قرامتها وحهمها لمرتيف أو ثالث أو أكثر مع ممارسة تذكر واسترجاع المعمومات حى كؿ مرة , 
ومف هذا المنطمؽ تعتبر إستراتيجية الممارسة إحدى االستراتيجيات البالغة الثر حى تحسيف 

   .الذاكرة , لنه كمما مارست أكثر كمما تذكرت أكثر
ب المتعمميف عمى الممارسة يساعد عمى ل أف تدري 140- 2992ويرى الشرقاوي س 

لممعمومات  , هذا وتساعد   Long – Term Retentionتحويؽ االحتفاظ طويؿ الجؿ 
الخبرة السابوة عمى خفض عدد مرات الممارسة وخفض الفترة الزمنية الالزمة لممارسة 

 السموؾ المطموب تعممه. 
, هذ : تراتيجية الممارسة إس الستخداـوحددت الباحثات بعض الخصائص اإلجرائية 

اتاحة الفرصة لمطالبة لورامة الواعدة النحوية مرتيف أو ثالث مع ممارسة التذكر واالسترجاع 
مساعدة , و  ع تعممه بعديستطتتعممه وما لـ  تتنبيه الطالبة لما استطاع, و حى كؿ مرة 

توحير , و  هاالمعرحى لالطالبة عمى زيادة استورار ووضوح الوواعد النحوية الجديدة حى البنام 
التعمـ هى بمثابة تكرار معزز يحسف  الطالبةمارس حيها تحكؿ مرة   التغذية المرتدة الحسية 

تصمح هذد االستراتيجية لالستخداـ مع كاحة أشكاؿ كما  حذ المرات الالحوة امف أدائه
 صوريةل.و رمزية و مجردة و عددية و المعمومات سلغوية 

 Memory الذاتذ لمذاكرة باستخداـ  قادحات الذاكرة استراتيجية التنشيط  -4   

Triggers : 
 يمنح حيث مباشرة االجابة قبؿ االستراتيجية تنفذ عادة هذدأف ل 40-1005بركات س يذكر

 والتذ المهمة, بهذد لموياـ دقيوة عشرة خمس حذ العادة يتجاوز ال وقت االختبار مف جزم الطالب

 أو أحكار أية وتدويف عنها, قبؿ االجابة سريعة قرامة تباراالخ سئمةأ قرامة أساس عمى توـو

 أو , موجزة , بصورة بالسؤاؿ عالقة ذات رمزية أو مفتاحية معمومات أو معادالت أو مالحظات

 هذد المالحظات لتكوف وذلؾ , حهمه حذ صعوبة الطالب يجد سؤاؿ  أي استفسار عف أي طرح

الطالب  مف لكؿ والجهد الوقت وتوحر,  سئمةال عفلإلجابة  إضامات االستفسارات أو المدونة
 سئمةأ عف جابةاإل ثنامأ والمفاجئة والومؽ التوتر مستوى مف وتخفؼ , االختبار توديـ أثنام والمعمـ

          . االختبار 
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ل (Yeap,1998 بحثمنها   بحوثثبتت حعالية حى عدة أهذد االستراتيجية و  تواستخدم
, White & Frederiksen, 2004)ل.1005ل , وبركات س 

إستراتيجية التنشيط الذاتذ  الستخداـوحددت الباحثات بعض الخصائص اإلجرائية 
تنبيه الطالبة و  ,محاضرات النحو بطريوة عادية الطالبة لمذاكرة باستخداـ قادحات الذاكرة تدرس

ورار ووضوح مساعدة الطالبة عمى زيادة است, و لما استطاعت تعممه وما لـ تستطع تعممه بعد
تصمح هذد و التغذية المرتدة الحسية,  توحيرو  ها,الوواعد النحوية الجديدة حى البنام المعرحى ل

 صوريةلو رمزية و مجردة و عددية و االستراتيجية لالستخداـ مع كاحة أشكاؿ المعمومات سلغوية 
 ووضع ا,ميعهج سئمةال  بورامةتبدأ لمدة عشر دقائؽ  سمح لمطالبة االطالع عمى االختباروت ,

 . كؿ سؤاؿ عمى والمالحظات االشارات بعض
الحامولى  يذكر : The Peg – Word Strategyاستراتيجية الكممة الوتد :  - 5  
إلى أف استراتيجية الكممة الوتد يشيروف ف حى عمـ النفس يالمنظر  أف ل52:  2988س

 The Pegsتعمؿ كأوتاد  تطمب تكويف أغنية ذات قاحية تحوى كمماتوتتستخدـ كنظاـ تذكر , 

 تترابط مع المفردات المطموب تذكرها , كى يرددها الفرد بمحف مميز  
دراسة التصور  أف :  Mental Imagery Strategyإستراتيجية التصور العومذ  - 6

ركزت منذ أواخر الستينات عمى اعتبارد إستراتيجية معينػة لمتذكر , وارتبط ذلؾ حذ  العومذ
بالدراسة عمى الطفاؿ حذ أعمار ثمانذ وتسع سنوات , حيث استخدـ الطفاؿ أحيانًا كثيرة 

إستراتيجية التصور العومذ كمساعد حذ عممية التذكر , وظهر هذا االهتماـ بواسطة عممام 
 ل14 :1002الخولذ س        نفس النمو.   

لعوؿ ل إلى أأف تكويف صورة ذهنية با (Richardson, 1983:88وحى هذا الصدد يشير
عف المثير أو المعمومة المعروضة إستراتيجية تذكر , إذ يعتبر التصور العومذ مف أقدـ 

 الساليب التذ درست قديمًا لتحسيف ومساعدة الذاكرة.
تعتمد هذد اإلستراتيجية عمى توليؼ  :  Story Strategyإستراتيجية الوصة  - 7

لمراد حفظها وتذكرها بحيث تؤلؼ المفحوص قصة أو حكاية تربط بيف مجموعة مف الكممات ا
 هذد الكممات مع بعضها البعض قصة ذات معنى . 

 :1000البيمذ  وآخروف س يرى  : Loci  Strategyاستراتيجية المواضع المكانية   - 8
عمذ الفرد أواًل أف يتخيؿ مكانًا مألوحًا جدًا يجب استخداـ هذد االستراتيجية أنه عند ل 158
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بعض المواقع , وكؿ مرة تكوف لديه قائمة  –بعناية  –ه أو شوته ويختار بالنسبة له مثؿ منزل
يرغب حذ تذكرها حإف نفس المواقع تعمؿ بمثابة حوامؿ لتعميؽ ما يراد تذكرد مف معمومات , 

 ببساطة يضع كؿ بند مف بنود الوائمة حذ أحد هذد المواقع.                                   و 
هذد  اقترح : The Key Word Strategy ة الكممة المفتاحية استراتيجي - 9    

هى تونية مف أجؿ تسهيؿ تعمـ مفردات ل و (Reddy & Bellezza, 1983-175 االستراتيجية
المغة الجنبية لكؿ مف الطفاؿ والراشديف , ثـ  بعد إضاحة بعض التعديالت عميها استخدمت 

االرتباطات بيف المخترعيف واختراعاتهـ  حى تعمـ أنماط أخرى مف المعمومات مثؿ تدريس
   والدوؿ وعواصمها.

 كادميٌ :التحصًل األ - 2

يعتبر مدخال مف مداخؿ إثبات , كما لكؿ طالب  كبيرة أهمية له كاديمذ التحصيؿ ال   
 أحد أهـ مؤشر مف مؤشرات نجاح العممية التربوية والتعميمية.  , كذلؾ هو  الذات وتحويوها

كاديمذ بأنه  بموغ مستوى معيف مف ل التحصيؿ ال 2998:22س نا اهللويعرؼ جرجس وح
 عرؼوي  , موننة أو تورير المدرسيف يةالكفامة حى الدراسة ويتحدد ذلؾ باختبارات تحصيم

ل بأنه مدى استيعاب الطالب لما تعمموا مف 2999:47كاديمذ سالتحصيؿ ال  الجمؿو الموانى 
معينة, ويواس بالدرجة التى يحصؿ عميها الطالب حى  دراسيةخبرات معينة مف خالؿ موررات 

 االختبارات التحصيمية المعدة لهذا الغرض.
قياس  حذ ستخدـتلممناهج  حديثة أف هناؾ تونيةل 1008:144الراحعذ سو صبري ويرى 

أسئمة  عمىوتساعد حذ إجرام تعديالت , الحاسب اآللىب نةاعستالالتحصيؿ الدراسذ با
متنوعة مف السئمة والمفردات التذ تتطابؽ و كاحئة تأنواع بديمة, وصيغ م االختبارات,  وتوليد

هذا باإلضاحة إلى التصحيح اآللذ والفوري , مع الهداؼ التعميمية بكاحة مجاالتها ومستوياتها
االحتفاظ بتوديرات الطالب حذ مختمؼ المواد الدراسية وتفسير درجات الطالب حذ و لالختبارات, 

ومتابعة أدام الطالب ومستوى , ب نفسه أو حذ ضوم درجات أقرانهضوم درجات الطال
 .الدراسة خالؿ برنامج أو مورر دراسى أو تدريبذ محددة توديراتهـ حذ حجر 

ى منية التذ تساعدد عهقدرة الطالب الذ هبأن ل253: 1021س بركاتو  فأمي هيعرحكما 
أعدد الباحث حذ  يختبار الذيواس باالو  , سيةاالدر  هتاحذ مورر  وؽالتفو كالنجاح  اإلنجاز
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ا الطالب حذ هيمعيحصؿ  التذ واس بالدرجةوي الدراسية المستخدمة حذ الدراسة ,حدات و ال
 االختبار.

 :  االجتـاه - 3

حى حياة اإلنساف كداحع لسموكه حى أوجه حياته المختمفة ,  مهماتؤدى االتجاهات دورًا 
كثيرة , وتأتى  ا, حيث أجروا حولها بحوث عمـ النفسولوذ موضوعها عناية كبيرة مف عممام 

وعمى الرغـ مف هذد الهمية الكبيرة لمفهوـ االتجاد , إال  , حى صدارة الهداؼ العامة لمتربية 
 أنه ال يوجد تعريؼ واحد لالتجاد يعترؼ به جميع المشتغميف حى هذا الميداف.  

النفسذ والعومذ الناتج  نه حالة االستعدادأل االتجاد ب2984:174س يعرؼ أبو النيؿح
و سمبيا عمى استجابات الفرد لكؿ أعف تجربة الفرد وخبرته التذ تسبب تأثيرًا موجبًا 

ل 58: 2998حنا اهلل سو جرجس ,  ويرى  ,الموضوعات والمواقؼ التذ ترتبط بهذا االتجاد
ف استعداد أو تأهب عصبى ونفسى يجعؿ الفرد يستجيب لمؤثر معي عبارة عف بأنه االتجاد

 بطريوة معينة حيتحدد شكمه اإلدراكذ وشعورد وسموكه تجاد الشيام والشخاص. 
ل بأنه حالة مف االستعداد العومى تولد تأثيرًا  2999:232ويعرحه الموانى , والجمؿ س

ديناميكيًا عمى استجابة الفرد تساعدد عمى اتخاذ الورارات المناسبة سوام كاف بالرحض أو 
 نحو االتجاد ل1005سأبو شتات  كما يعرؼ, ه مف مواقؼ ومشكالتحيما يتعرض ل اإليجاب

 عند والحكار الوواعد لمجموع عشر الحادي الصؼ طالبات استجابة بأنه مدى إجرائياً  النحو

 الرحض, أو بالوبوؿ سوام نحوها وميمهـ المغوية التدريبات كتاب مف لموحدة الثانية تعممهـ

بأنه ل االتجاد إجرائيا 1007ويعرؼ نايؼ س,  لذلؾ دالمع موياس االتجاد عمذ ذلؾ ويواس
 .تعبير التمميذ عف رأيه وموقفه مف الوواعد النحوية بالسمب أو اإليجاب

حالة مف االستعداد العومى  يتضح مف التعريفات السابوة لالتجاد أنها تشير إلى أنه
لذلؾ يمكف و , ابعمى اتخاذ الورارات المناسبة سوام كاف بالرحض أواإليج الطالب تساعد

بالوبوؿ أو الرحض عمى موياس  بحثبأنه استجابة عينة ال إجرائياؼ االتجاد نحو النحو يعر ت
الحالذ, ويتحدد بالدرجة التى تحصؿ عميها  بحثاالتجاد نحو مادة النحو المستخدـ بال
 المشاركة حذ موياس االتجاد نحو النحو.

 طزق قًاس االجتاه :



 م1024 وليو( ي73ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  العذد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    - 27 - 

, والتذ تعتمد Likert شيوعا طريوة  هاأكثر مف تجاهات, و لوياس اال  ةديعد توجد طرؽ
وأماـ كؿ عبارة عدد مف بدائؿ  , , تتصؿ بموضوع االتجاد عمى توديـ عدة عبارات لمفرد
وعدد بدائؿ االستجابة حذ معظـ  ,, وتنتهذ بمعارضة شديدة  االستجابات, تبدأ بتأييد تاـ

دري , أعارض أواحؽ بشدة , أواحؽ , ال أ : خمسة هذ Likertالمواييس المبنية عمى طريوة 
المواييس المعدة ػ وحوا لطريوة ليكرت ػ أف  ل2988:33زيتوف سويذكر  ,, أعارض بشدة

لموضوع االتجاد , الفرد تفضيؿ  تتضمف,  عبارات موجبة: تشتمؿ عمى نوعيف مف العبارات 
 لموضوع االتجاد.       الفرد وعبارات سالبة تتضمف رحض

 ت التعخله :صعىبا - 4

 التعمـ المجنة الوطنية الميركية لصعوبات هاتعرح تعريؼ ذوي صعوبات التعمـ : –أ 

NJCLD بأنها مجموعة متجانسة مف االضطرابات التذ تتمثؿ حذ صعوبات واضحة حذ 

يفترض أف  ,, االستدالؿ الرياضذو الكتابة و الورامة و الكالـ و اكتساب واستخداـ قدرات االستماع 
حاالت أخرى  رابات تنشأ نتيجة خمؿ حذ الجهاز العصبذ المركزي أو ربما تظهر معهذد االضط

متالزمة مع  كالتخمؼ العومذ او العجز الحسذ أو االضطرابات االنفعالية واالجتماعية أو
وليست , البيئية  دراؾ والتعامؿ االجتماعذ أو التأثيراتمشكالت الضبط الذاتذ ومشكالت اإل

 لأ 2998:12الزيات س     االت أو التأثيرات. الحنتيجة مباشرة لهذد 
مجموعة مف  ـصعوبات التعمـ بأنهالتالميذ ذوو ل 92 :2997يعرؼ عواد سكما 

يظهروف انخفاضًا حذ التحصيؿ الدراسذ عف زمالئهـ العادييف مع أنهـ  يفالتالميذ العادي
بعض العمميات يتمتعوف بذكام عادي أو حوؽ المتوسط , إال أنهـ يظهروف صعوبة حذ 

المتصمة بالتعمـ كالفهـ أو التفكير أو اإلدراؾ أو االنتباد أو الورامة أو الكتابة أو التهجذ أو 
,  النطؽ أو إجرام العمميات الرياضية أو حذ المهارات المتصمة بكؿ مف العمميات السابوة

ًا والمصابوف ويستبعد مف حاالت صعوبات التعمـ ذوو اإلعاقة العومية والمضطربوف انفعالي
 بأمراض وعيوب السمع والبصر وذوو اإلعاقات المتعددة.

ـ ترتبط مبات التعو صع فى أمالتعريفات اتفوت ع ـمعظف أل 5: 1006سأبكر  تذكرو 
بات ااالضطر  وية أماإلعاقة العو فا ال تنتج عهأنو , ي المركز  از العصبذهظيفة الجو حذ  بخمؿ
 فأل 25: 1008سرهالظا ذكرما يك, ت الكاديميةار اهالم ا حذهر همظا هـتتضح أو , كيةمو الس
 .  الخاليا العصبية وثية حذ الدماغ أار و ة مإلى مشك شيربأنها ت اطبي ـ تفسرمبات التعو صع
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 ومع ذلؾ مهـتحصيحذ  انخفاض فم وفـ يعانمبات التعو صع ويذ فأيتضح مما سبؽ 
  ـمبات التعو بصع ـتهذ تالت االختصاصات عددتتو  ,مرتفعةو سطة أو بنسبة ذكام مت وفتمتعي
   يةمت التحصيااالختبار و ت الذكام ار اختباخالؿ  فبات مو ذد الصعهى مع التعرؼ فيمكو 

  كيةمو بات سااضطر  وية أمإعاقة عوأو  هـاسو ح حذ مشكالت فم وفال يعان باإلضاحة إلى أنهـ
  . الكاديمذ هـأدائ ر حذهبات تظو الصعوهذد 

 ل58 - 59: 1021البطاينة وآخروف سيشير  تصنيؼ ذوي صعوبات التعمـ : -ب 
 بيف المتخصصيف والمشتغميف بمجاؿ صعوبات التعمـ عمى تصنيؼ هذد اهناؾ اتفاقإلى أف 

  :الصعوبات تحت تصنيفيف رئيسييف هما

,  بالوظائؼ الدماغية وهذ الصعوبات التذ تتعمؽ : صعوبات التعمـ النمائية -2
الكاديمذ , وقد يكوف السبب  يحتاجها الطفؿ حذ تحصيمهوبالعمميات العومية والمعرحية التذ 

لذلؾ يوصد بها الصعوبات  , حذ حدوثها اضطرابات وظيفية تخص الجهاز العصبذ المركزي
العمميات المعرحية المتعموة باالنتباد  التذ تتناوؿ العمميات ما قبؿ الكاديمية , والتذ تتمثؿ حذ

 . واإلدراؾ والذاكرة والتفكير والمغة
الدام المدرسذ المعرحذ  ويوصد بها صعوبات , التعمـ الكاديمية صعوبات -1  

, وترتبط هذد  التعبير الكتابذ والحسابو  الكاديمذ والتذ تتمثؿ حذ الورامة والكتابة والتهجئة 
  .النمائية الصعوبات إلى حد كبير بصعوبات التعمـ

تعمـ ليسوا مجموعة متجانسة , ف ذوي صعوبات الإ الطالب ذوى صعوبات تعمـ : -جػ 
سوام مف حيث طبيعة الصعوبة أو مظاهرها التذ تتبدي منها , حعمذ سبيؿ المثاؿ قد تكوف 
الصعوبة حذ الورامة لدي طفميف ناتجة عف مشكمة حذ اإلدراؾ السمعذ لحدهما , بينما هذ ناتجة 

 عف مشكمة حذ اإلدراؾ البصري لدي اآلخر. 
إلذ أف صعوبات التعمـ قضية تستمر طواؿ الحياة ,  (Messina, 2002-14)وتشير  

إال أنه مع الدعـ الحويوذ والتدخؿ يستطيع الطفاؿ ذوو صعوبات التعمـ أف ينجحوا حذ 
سبيؿ المثاؿ  ىالمدرسة , ويواصموا ذلؾ إلذ أعماؿ ناجحة ومتميزة حذ حياتهـ التالية , حعم

ذيف يعانوف مف صعوبات تعمـ الورامة : مف التالميذ ال67أشارت دراسة حديثة إلذ أف 
         يصبحوف قرام متوسطيف أو حوؽ المتوسطيف بعد تموذ مساعدة حذ الصفوؼ الولذ.                                                       



 م1024 وليو( ي73ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  العذد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    - 29 - 

جادتها ب يرتبطأسباب صعوبات تعمـ النحو :  -د  , نحويةوواعد الالتعمـ المغة العربية وا 
, حتى يتسنى  بغذ االهتماـ بتعمـ الوواعد النحوية وتطبيوها حذ جميع حروع المغة العربيةينلذا 

يرى سمؾ و  إلى المستوى المطموب.الرقذ بها مف الضياع , و  المغة العربيةالحفاظ عمى 
ل أف إدراؾ قواعد النحو وحسف استخدامها مف أعود المشاكؿ التربوية لدى 2979:760س

 .نفورهـ منها ممموسا حذ قرامتهـ وحديثهـ وكتاباتهـو  عفهـ حذ الوواعدأصبح ضو التالميذ  , 

 : حيما يمذأسباب صعوبات تعمـ النحو  ل14:13-1002ويمخص السرطاوي وآخروف س
موقؼ عومذ ونفسذ سمبذ تجاد أهمية المغة العربية وقيمتها وضرورتها حذ حياة  وجود - 2

 الطالب الخاصة والعامة.
, وهذ المغة اإلنجميزية حذ الكميات  ـ شبه الكمذ بمغة مواد التخصصسيطرة االهتما - 1

, وسائر المغات الحية حذ كمية المغات وهو ما أدى إلى الزهد حذ المغة العربية وعدـ  العممية
 إعطائها االهتماـ والجهد الالزميف إلتوانها.

هذد المادة حذ ذهف وقوع الطالب ومادة النحو معا ضحية ظروؼ غياب الهداؼ العامة ل - 3
سناد تدريسو  , معا بالستاذ والطال حوداف الربط بيف , و  لغير الوادريف وغير ذوي الخبرة هاا 

عدـ تطبيؽ المنهج الموحد و  , المغة العربية ومجاؿ التخصص حذ الكميات الجامعية المختمفة
 .البترغيب الطلغياب الساليب الصحيحة حذ التدريس , و  تمؾ الكميات  عمى مستوى

 :  بححالعالقة بني متغريات ال

يعانذ الطالب ذوي صعوبات تعمـ النحو مف صعوبات كثيرة أهمها انخفاض مستوى 
,  أهمية تنمية االتجاد نحو النحو يشير إلىومما , االتجاد السمبذ نحو مادة النحو و التحصيؿ 

المادة والتحصيؿ  د نحومف وجود عالقة ارتباطية بيف االتجا البحوثما توصمت إليه العديد مف و 
, وعمى  وأف الطالب ذوي االتجاهات السالبة نحو النحو ينخفض تحصيمهـ الدراسذ حيها   حيها

  العكس مف ذلؾ يرتفع مستوى التحصيؿ الدراسذ حذ النحو لمطالب ذوي االتجاهات الموجبة نحود 
ج صعوبات التعمـ إلى حعالية استراتيجيات معينات الذاكرة حذ تخفيؼ وعال البحوثوتشير 

, يجة تودـ مستوى الدام الكاديمىالكاديمية ومف ثـ يتحسف مستوى االتجاد نحو المادة نت
 وزيادة معدؿ التعمـ. 

 سابكة ال بحىخال

 تياولت معًيات الذاكزة :  حبىخ : احملىر األول
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هدؼ إلى تنمية قدرة التالميذ عمى التذكر  بحثاً   (Lawrence Sipe, 1998)أجرى 
الفهـ مف خالؿ الورامة الجهرية , والتحدث أثنام الورامة وممارسة التسميع الذاتى , وتكونت و 
طمب منهـ  ال تمميذ35الولى مكونة مف سقسموا إلى مجموعتيف :  اتمميذ ل70س عينة مفال

طمب  ال تمميذ35قرامة الوصة قرامة جهرية أماـ باقى الفصؿ , والمجموعة الثانية مكونة مف س
وجهت  ل تالميذ5كؿ مجموعة تتكوف مف س قرامة الوصة قرامة جهرية أماـ مجموعتيف ,منهـ 

لهـ تعميمات بالبحث عف العالقات بيف أحداث الوصة , والتوقؼ أثنام التدريس ليسمعوا 
طمب  تمميذا ل25لنفسهـ ما استطاعوا تحصيمه مف الوصة , والمجموعة الثالثة مكونة مف س

وأشارت النتائج إلى تفوؽ المجموعة  ,ة جهرية بطريوة تمميذ لتمميذ منهـ قرامة الوصة قرام
الثانية عمى مستوى الصفيف الوؿ والثانى حى درجة التذكر والفهـ موارنة بالمجموعتيف 

 الولى والثالثة. 
 حؿ حذ النجاح حذ أثر تنشيط الذاكرة معرحةإلى  ل(Yeap, 1998 بحث هدؼو 

 ابرنامج واستخدـ ا,طالب ل40سمف  المكونةالثانوية  لمرحمةا  طمبة لدى الرياضية المشكالت
موياس الودرة عمى حؿ المشكالت الرياضية , وأشارت النتائج إلى وجود أثر و   لتحفيز الذاكرة
 و النجاح حذ حؿ المشكالت الرياضية.أالفشؿ  حذتنشيط الذاكرة  استراتيجية
استخداـ بعض معينات الذاكرة  أثر التدريب عمىعف  بحثا ل1002الهواري س وأجرى   
استدعامل التالميذ بطيئى التعمـ و المواضع المكانيةل حى معدؿ تذكر ستعرؼ و التنظيـ و سالوصة 

حروؼل باإلضاحة إلى الكشؼ عف تفاعؿ هذد و أعداد ,صور , لممهاـ المودمة لهـ سكممات 
استدعامل كؿ عمى   -المعينات مع نوع المهمة وأثر هذا التفاعؿ عمى معدؿ التذكر س تعرؼ 

الباحث إلى ثالث , وقسمهـ بطذم التعمـ  ال تمميذ90حدد , وتكونت عينة الدراسة مف س
لكؿ  ال تمميذ30مجموعات حى ضوم االستراتيجيات المستخدمة بواقع مجموعة مكونة مف س

مجموعات الثالث حى التعرؼ الد حروؽ دالة بيف و وجعدـ وتوصمت الدراسة  إلى , استراتيجية 
حى التعرؼ عمى سالكممات  بحثحروؽ دالة بيف المثيرات الربعة المستخدمة بال توجدبينما , 
أظهرت النتائج وجود حبالنسبة لالستدعام و  ,الحروؼل لصالح الكمماتو العداد و الصور و 

مجموعات الثالث حى االستدعام ترجع إلى أثر التدريب عمى معينات الذاكرة الحروؽ دالة بيف 
 .  وعة الوصة لصالح مجم
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إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف مستوى مجموعات  (Fisher, 2001) كذلؾ هدؼ بحث
, تكونت  الذكام حذ درجات التعنود السيمانتى والمتسمسؿ عمى مهمة تعمـ قائمة كممات

ثر لمستوى الذكام حذ أنتائج إلى عدـ وجود الأشارت , و  ل حردا2180سمف  مجموعة البحث
 ود السيمانتى والمتسمسؿ التذ استخدمت حذ تذكر قائمة الكممات.استراتيجيات التعن

لى التعرؼ عمى أثر تنشيط إل بحثًا هدؼ (White & Frederiksen, 2004 وأجرى
 واستخدـ الثانوية ,ب اطالب ل46ستكونت العينة مف و الذاكرة حذ تعمـ مفاهيـ الحاسب اآللى , 

 عالقة حاسب اآللى , وأشارت النتائج  إلى  وجودمفاهيـ ال لتنشيط الذاكرة , واختبار ابرنامج

 . الحاسوبية المفاهيـ وتعمـ الذاكرة تنشيط بيف ارتباطية موجبة
أثر استراتيجية التصور البصرى إلى معرحة ل 1004بحث عيسى س أيضاهدؼ 

وتكونت ,  انتواؿ أثر التدريبو التذكر الحر عوب التدريب مباشرة  حذواستراتيجية التنظيـ 
بينيه ,  –موياس ستانفورد , واستخدـ الصؼ الرابع االبتدائى بميذ ل تال204نة مف سعيال
 ما ورام الذاكرة وبرنامج  التدريب العمى ,عمى تدريب البرنامج و بطارية ما ورام الذاكرة , و 

عينة إلى أربع مجموعات هى مجموعة التصور ال توقسم , والموياس الذاتى سداسى الدرجات
مجموعة التصور البصرى باستخداـ و ما ورام الذاكرة , عمى تدريب الداـ البصرى باستخ

ما ورام الذاكرة  , ومجموعة عمى تدريب الالتدريب العمى , ومجموعة التنظيـ باستخداـ 
وجود حروؽ دالة بيف مجموعة  إلىنتائج الالتنظيـ باستخداـ التدريب العمى , وتوصمت 

مجموعة التصور البصرى سالتدريب العمىل و رام الذاكرةل ما و عمى تدريب الالتصور البصرى س
حروؽ دالة بيف مجموعة  توجدكما لصالح المجموعة الولى وذلؾ بالنسبة لمتذكر الحر , 

مجموعة التصور البصرى سالتدريب العمىل لصالح و ما ورام الذاكرةل عمى تدريب الالتنظيـ س
 .المجموعة الولى
الممارسةل و لوصة وااستراتيجية سالتصور العومى  فاعؿل أثر ت1004الخولذ سوبحثت 

ل 360تكونت العينة  مف سو معدؿ االحتفاظ ,   حذاإلبراز  –السموب المعرحى التسوية مع 
أعدت اختبارات التعرؼ واالستدعام و ,  طالبػات نهايػة مرحمػة التعميػـ الساسذمف طالبة 

ز وموياس التثبت مف إجرامات االستراتيجية , اإلبرا –واختبارات السموب المعرحى  التسوية 
باإلضاحة لمجمسات التدريبية , أشارت النتائج إلى وجود حروؽ دالة بيف مجموعات الدراسة 

ساالحتفاظل ترجع إلى أثر االستراتيجيات  الثالث حى التعرؼ المرجأ واالستدعام المرجأ
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مجموعات الثالث حى البيف  المستخدمة , كما أشارت النتائج إلى عدـ وجود حروؽ دالة
وجود , كما اإلبراز  –التعرؼ المرجأ ساالحتفاظل ترجع إلى أثر السموب المعرحى التسوية 

اإلبراز , وأيضا  –المرجأ ترجع إلى أثر السموب المعرحى التسوية  االستدعامحروؽ دالة حذ 
موب المعرحى عمى والسالثالث ستراتيجيات االأشارت النتائج إلى وجود تفاعؿ داؿ بيف 

 المرجأ.    االحتفاظ
 التنشيط استراتيجية استخداـ تأثير مف التجريبذ ل التحوؽ1005بركات س كما بحث

 طالب لدى كاديمذال  التحصيؿ حذ الذاكرة وقادحات التذكر بطريوتذ مساعدات لمذاكرة الذاتذ

 تجريبية حداهماإ : مجموعتيف لىإ موسميف وطالبة طالًبا ل289 (لمجموعة قدرها ةالجامع

 أثر وجود النتائج أظهرتو  , وطالبة طالًبال 201 (ضابطة والخرى وطالبة طالًبا ل87س

لح الص الدراسذ التحصيؿ حذ الذاكرة قادحات بطريوة لمذاكرة الذاتذ التنشيط استراتيجية الستخداـ
  . الوادحات هذد استخدموا الذيف الطالب

دريب عمذ استراتيجية الكممة المفتاح  أثر التبحث  ل1005وهدؼ بحث أحمد س
عينة  عمى واستراتيجية الكممة الوتد حذ صعوبات تعمـ المغة اإلنجميزية المرتبطة بالتذكر

, ل تمميذًا مف ذوي صعوبات تعمـ المغة اإلنجميزية بالصؼ الخامس االبتدائذ 62مف سمكونة 
الثانية و تراتيجية الكممة المفتاح , تمميذًا تدربوا عمى اس ل32سمجموعتيف , الولذ عمى وزعوا 

اختبار و اختبار الذكام المصور,  واستخدـ ,استراتيجية الكممة الوتد ىتمميذًا  تدربوا عم ل30س
اختبارات و اختبار تشخيصذ لصعوبات تعمـ المغة اإلنجميزية , و  المسح النيورولوجذ السريع ,

بيف الوياسيف الوبمذ والبعدى  دالةالتعرؼ واالستدعام , وأشارت النتائج إلى وجود حروؽ 
حذ اختبار التعرؼ عمذ الكممات  واختبار االستدعام لصالح الوياس تيف التجريبي تيفلممجموع
 البعدى.

 المعمومات تجزيؿ استراتيجية مف كؿ تفاعؿ أثر ل بحثًا عف1006س صالحوقدمت 
,  العممية المفاهيـ صيؿتح حذسالتواربى / التكيفىل  التعمـ أسموب مع التوميدية والطريوة

اختبار الودرات واستخدمت  مف طالب المرحمة الثانوية ,طالبًا  ل92وتكونت العينة  مف س
موياس التثبت مف حعالية ا , و تحصيمي ااختبار , و أسموب التعمـ لكولب  واستبانة  العومية

بيف متوسط حروؽ  , وتوصمت النتائج إلى وجود المعالجة التجريبية الستراتيجية التجزيؿ
 لصالح التطبيؽ البعدي تجزيؿالدرجات تحصيؿ الطالب حذ التطبيؽ الوبمذ والبعدي لمجموعة 
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تحصيؿ التطبيؽ البعدي لمالضابطة حذ و تجزيؿ الحروؽ بيف مجموعة  , كما توصؿ إلى وجود
 .تجزيؿاللصالح مجموعة 

 والتعنود التجزيؿ استراتيجيتذ استخداـ دراسة حاعمية ل1006س وهدؼ بحث سميماف
ل تمميذا 45, وتكونت العينة مف س التعمـ صعوبات ذوي الطفاؿ مف عينة لدى التذكر عمى

 وتمميذة , ومجموعة ل تمميذا25التجزيؿ س وتمميذة , تـ توسيمهـ إلى مجموعة استراتيجية
واستخدـ  , وتمميذة تمميذال 25س ضابطة ومجموعة , وتمميذة تمميذال 25س التعنود استراتيجية

موياس راحف لمذكام   وقائمة تودير سموؾ التمميذ لفرز حاالت صعوبات التعمـ , وموياس 
 المسح النيورولوجذ السريع واختبار التعرؼ واالستدعام , وأظهرت النتائج وجود أثر

سالتعرؼ واالستدعامل , بينما لـ توجد حروؽ بيف  التذكر حذستراتيجيتذ التجزيؿ والتعنود ال
  .لواالستدعام التعرؼس التذكرالمجموعتيف حذ 

, وتكونت  متصور العومذ حذ صعوبات تعمـ الكتابةلل أثر برنامج 1007بدوي س وبحث
اختبار تشخيص صعوبات , واستخدـ  الخامس االبتدائذبل تمميذا 70سالبحث مف  مجموعة

يف د حروؽ بو إلى وج ت النتائجوتوصم ,االختبار التحصيمذ حذ الكتابة و ,  تعمـ الكتابة
 الخطو التهجذ و  الضابطة حذ الدرجة الكمية لالختبار التحصيمذ لمكتابةو المجموعة التجريبية 

 لصالح المجموعة التجريبية. اليدوي
التصور العومذ  ذإستراتيجيت عمى أثر التدريب عف بحثاً  ل1007محمد سوأجرى 

 لدى يتفكير االبتكار البعض مهارات  حذ التفاعمذ والمماثالت كاستراتيجية التشفير السيمانتذ
موياس مهارات  واستخدـ,  ل طالباً 90مف س مكونة مجموعة عمى الثانوىطالب الصؼ الوؿ 

توصمت و , لتفاعمذ , واستراتيجية المماثالتالتفكير االبتكاري , واستراتيجية التصور العومذ ا
حذ مهارات  النتائج إلى عدـ وجود أثر لمتدريب عمى إستراتيجية التصور العومذ التفاعمذ

التفكير االبتكاري , بينما وجد أثر لمتدريب عمى إستراتيجية المماثالت  حذ مهارات التفكير 
 االبتكاري .

لتجهيز المعمومات مع  إستراتيجيتيفأثر تفاعؿ ل بحثًا عف 1009ذ سالمعشنوأجرى 
, وتكونت  اسذالسالداحعية الذاتية لدى تالميذ الحموة الثانية مف التعميـ  حذأسموب التعمـ 

حركذل  –موياس أسموبذ التعمـ المفضؿ سبصري واستخدـ  طالبًا ,ل 56سمف  البحث مجموعة
  وجمسات التدريب,  مف حاعمية المعالجة التجريبية , وموياس الداحعية الذاتية وموياس التثبت
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حذ  كبير رتأثيلها استثارة الفهـ و ذ التنظيـ يتلمتدريب عمى إستراتيج أفإلى وتوصمت النتائج 
وجود حروؽ بيف المجموعتيف حذ كما توصؿ البحث إلى , الداحعية الذاتية لدى التالميذ

 .  التنظيـ إستراتيجيةاالستمتاع بالتعمـ وذلؾ لصالح مجموعة 
العالقة بيف التوجه عمى  التعرؼبحثًا هدؼ إلى ل Koopman, 2011كما أجرى س

 لمعرحة المفاهيمية لدى طالب التعميـ الثانويلمهدؼ واستراتيجيات تجهيز المعمومات ونمو ا
وياس استراتيجيات تجهيز وم,  لهدؼنحو ااستبياف التوجه  واستخدـل طالبا , 729سعددهـ 

تفضيؿ الطالب لهداؼ النتائج أف  أظهرت,  موياس نمو المعرحة المفاهيميةو   المعمومات 
استراتيجيات تجهيز المعمومات ثر بشكؿ موجب عمى تفضيالتهـ الستخداـ أ التمكف والدام

أثرت التفضيالت لهداؼ تجنب العمؿ بشكؿ سمبذ عمى تفضيؿ , كما  العميوة والسطحية
استخداـ االستراتيجيات السطحية لتجهيز , و الستراتيجيات التجهيز العميوة والسطحية

  .نمو المعرحة المفاهيمية حذ سمبذالمعمومات اثر بشكؿ 
أف نتائج بحث  المحور الوؿيتضح مف عرض بحوث  :تعويب عمى المحور الوؿ 

(Lawrence Sipe, 1998)  ,المجموعات ممارسة التسميع الذاتى عمى  مجموعة تتفوق
 تنشيط أثر استراتيجيةل إلى 1005س وبركات ل(Yeap, 1998 أشارت نتائجكذلؾ  الخرى ,
 الذيف استخدموا الطالب ةمجموع لحالص الدراسذ التحصيؿ حذ التذكر مساعدات بطريوة الذاكرة

و النجاح حذ حؿ المشكالت أالفشؿ  حذ تأثر كما واالستيعاب  الفهـ عمى الوائمة لبحثا طريوة
مجموعات الثالث حى االستدعام ترجع إلى البيف  احروق ل1002وجد الهواري سكما  , الرياضية

مثيرات الربعة بيف ال احروقو أثر التدريب عمى معينات الذاكرة لصالح مجموعة الوصة , 
 أشارت بينما , الحروؼل لصالح الكمماتو العداد و الصور و المستخدمة حى استدعام سالكممات 

ثر لمستوى الذكام حذ استراتيجيات التعنود أإلى عدـ وجود  (Fisher, 2001)نتائج بحث 
 نتائج أشارتمع ذلؾ و  , السيمانتى والمتسمسؿ التذ استخدمت حذ تذكر قائمة الكممات

White & Frederiksen, 2004) الذاكرة تنشيط بيف ارتباطية موجبة عالقة إلى وجودل 

مجموعة التصور  تفوؽ إلىل 1004عيسى س كذلؾ توصؿ , الحاسوبية المفاهيـ وتعمـ
 حذمجموعة التصور البصرى سالتدريب العمىل عمى ما ورام الذاكرةل عمى تدريب الالبصرى س

 ل1004الخولذ سبحث  وأوضحت نتائج ,نتواؿ أثر التدريبخالؿ مرحمة اوحذ  لتذكر الحرا
مجموعات الثالث حى التعرؼ المرجأ ساالحتفاظل ترجع إلى أثر العدـ وجود حروؽ دالة بيف 
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المرجأ ترجع  االستدعامحروؽ دالة حذ  , ومع ذلؾ وجدتاإلبراز  –السموب المعرحى التسوية 
ل أثر التدريب عمذ 1005أحمد س وجدكما  , اإلبراز –إلى أثر السموب المعرحى التسوية 

االستدعام و استراتيجية الكممة المفتاح واستراتيجية الكممة الوتد حذ التعرؼ عمذ الكممات 
ت , كما توصمصعوبات تعمـ المغة اإلنجميزية المرتبطة بالتذكرلدى  لصالح الوياس البعدى

 الدراسذ,تحصيؿ الابطة حذ الضعمى المجموعة تجزيؿ المجموعة  ل إلى تفوؽ1006س صالح
 التذكر حذالتجزيؿ والتعنود  الستراتيجية وجود أثر ل1006س كذلؾ أظهرت نتائج بحث سميماف

 التعرؼس سالتعرؼ واالستدعامل , بينما لـ توجد حروؽ بيف المجموعتيف حذ التذكر
وقت تف متصور العومذلالمجموعة التجريبية  أفإلى  ل1007بدوي س وتوصؿ , لواالستدعام

عمى العكس مف ذلؾ  , اليدوي الخطو التهجذ و  الختبار التحصيمذ لمكتابةاالضابطة حذ عمى 
إلى عدـ وجود أثر لمتدريب عمى إستراتيجية التصور العومذ  ل1007محمد س توصمت نتائج

ت حذ التفاعمذ حذ مهارات التفكير االبتكاري , بينما وجد أثر لمتدريب عمى إستراتيجية المماثال
ل 2180 – 40س حذ هذد البحوث ما بيف لطالبكما تراوح عدد ا, ات التفكير االبتكاري مهار 
 صعوبات وذوي مف العادييف,  والثانوية والجامعيةوالمتوسطة ميذ مف المرحمة االبتدائية تال

 التعّمـ.
 : تياولت صعىبات تعخله اليحى حبىخ :احملىر الجاىٌ 

إلى التعرؼ عمى صعوبات تدريس قواعد لهدحت هذد الدراسة 2989دراسة الربيعذ س
وطمبة الفرع العممذ حذ المدارس الثانوية واإلعدادية  مف وجهة نظر مدرسذ المغة العربية

          ل طالبا وطالبة 560والموترحات الخاصة لمتغمب عميها , وتكونت عينة الدراسة مف س
مى  صعوبات تعمـ وتدريس أعد الباحث استبانتيف بهدؼ التعرؼ ع عممةوم معمما ل 79س و

قواعد المغة العربية , الولى لمطمبة , والثانية لممدرسيف , وقد أظهرت نتائج الدراسة بأف 
مف حيث قمة الساعات الموررة لتدريس المورر , وعدـ ناؾ صعوبات تتعمؽ بكتاب الوواعد ه

رابية , وصعوبات مالئمة محتوى الكتاب مع حاجات الطالب , وندرة التطبيوات النحوية واإلع
تتعمؽ بالمدرسيف , مف حيث استعماؿ مدرسذ المواد الخرى العامية حذ حديثهـ عند التدريس 

وكذلؾ ضعؼ مهارة مدرس المغة  وقمة تأكيد المدرسيف عمى التطبيوات المغوية شفويا, وكتابيا
ير مشجعة العربية حذ إيصاؿ المادة النحوية ,  وكذلؾ الدرجة المخصصة لموواعد النحوية غ

  .عمى التعمـ الفعاؿ 
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إلى التعرؼ عمى  أسباب الصعوبات التذ تواجه طالب  بحثا هدؼل 2990عطا سأجرى 
 ال طالب280مف س لبحثتكونت عينة ا, و  المرحمة الثانوية حذ تحصيمهـ لمادة الوواعد النحوية

نتائج الهرت , وأظل معممة مف نفس المدارس16, س ل معمما74س ,ة الثانويبل طالبة 286, س
الوواعد النحوية مف وجهة نظر الطالب والمعمميف طبيعة الوواعد  عميـأف السبب حذ صعوبة ت

المعمـ والمتعمـ وأساليب التوويـ والمناخ و الدراسذ , وكذلؾ طريوة التدريس, نفسها والمحتوى
  .المحيط

دى طالب ل إلى التعرؼ عمى الخطام النحوية الشائعة ل 2995الصميبذ س  وهدؼ بحث
الصؼ الثانذ اإلعدادي حذ قطاع غزة وعمى أسبابها و طرؽ عالجها  , شممت عينة 

ل  7ل مدرسة حذ قطاع غزة , موزعيف س  45ل مدرسة مف مجموع س 24الدراسة س 
ل مدارس إناث , وأعد الباحث اختبارا تشخيصيا مشتمال عمى جميع 7مدارس ذكور, و س

الب حذ الصؼ الثانذ اإلعدادي , و استبانة الموضوعات النحوية التذ درسها الط
الستطالع أرام المعمميف  والموجهيف التربوييف , لمعرحة أسباب هذد الظاهرة , وقد 
أظهرت نتائج الدراسة أف الطمبة بصؼ عامة , ذكورا أو إناثا يعانوف ضعفا ظاهرا حذ 

الحاؿ , حيث بمغت  الوواعد النحوية التذ درسوها وقد كانت أكثر المباحث أخطام , مبحث
, ومبحث س  كاف وأخواتها ل , حيث بمغت نسبة الخطام %ل65.5سنسبة الخطام حيه  

ودلت النتائج عمى أف الذكور أكثر وقوعا حذ الخطام مف اإلناث , وأف %ل 57.9س حيه 
, أو طريوة إلى المعمـ  , أو الكتاب المدرسذأسباب شيوع هذد الخطام ال يعود حوط 

نما يعود إليهما جميعا, ولكف بنسب متفاوتة , وأوصت التدريس  , أو االمتحانات , وا 
الدراسة بضرورة توديـ العالج لمطالب الضعفام حذ الوواعد النحوية, والتغمب عميها وأف 

  0يهتـ المعمـ بطريوة تدريسه بشكؿ يساعد الطالب عمى التغمب عمى هذد الخطام 
بات تعمـ النحو لدى تالميذ الصؼ الوؿ ل تشخيص صعو 2998الحذ سو  سالـ وبحث

عمى ثالث مدارس , واستخدـ الباحثاف  يفل تمميذا موزع410عينة مف سالاإلعدادي , وتكونت 
استبانة التعرؼ و ,  اختبار الذكام المصورو ,  التحصيؿ حذ النحو لوياس مستوى اتحصيمي ااختبار 

نتائج أف هناؾ مجموعة مف الرت عمى السباب التذ تؤدي إلى صعوبات تعمـ النحو , وأظه
عدـ توحر مواصفات الكتاب الجيد مف منها : العوامؿ التذ تؤدي إلى صعوبات التعمـ حذ النحو 

حيث المحتوى أو اإلخراج الفنذ لمكتاب , أو طريوة عرض الموضوعات , أو توحر السئمة الكاحية 
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عدادد التربوي , وعالالمعمـ , وخصائص شخصيةالتعمـب و أسم, و  عوب كؿ موضوع قته بتالميذد وا 
المنخفضة عمى التذكر واالنتباد واالستنتاج والتفكير المجرد , وبعض الخصائص التمميذ قدرة , و 

 .االنفعالية واالجتماعية والسرية التذ قد يكوف لها أثر حذ إحساسه بالصعوبات
 ل إلى إعداد برنامج لعالج بعض صعوبات تعمـ1002السيومذ س كما هدؼ بحث

وطالبة ,  ال طالب64عينة مف س الغزة , وتكونت بب قسـ المغة العربية اإلعراب لدى طال
استبانة استطالعية لتحديد أكثر الموضوعات , واستخدمت مسجميف حذ المستوى الرابع 

صعوبات تعمـ اإلعراب ساإلضاحة ػ وجود نتائج الصعوبة , واختبارا تشخيصيا, وأظهرت 
  .:  60مل  وبمغت نسبة الصعوبات أكثر مف المفعوؿ معه ػ االستثنا
 االستذكار مهارات بعض عمى التدريب أثر عمى التعرؼ إلى ل 1023س وهدؼ العمري

 وتكونت الثانوي , الوؿ الصؼ طالب مف اإلنجميزية المغة صعوبات تعمـ ذوي حذ تحصيؿ
 والضابطة با ,طال ل56س التجريبية المجموعة موزعيف عمى طالبا , ل206س مف البحث عينة

 واختبارا عمر , ومحمود الحميد عبد لجابر المفظذ الذكام اختبار واستخدـ طالبا , ل50س
 عف النتائج االستذكار , وأسفرت مهارات عمى تدريبذ اإلنجميزية , وبرنامج المغة حذ تحصيميا
 لصالح البعدي االختبار حذ الضابطة التجريبية والمجموعة بيف المجموعة دالة حروؽ وجود

 تحسيف حذ االستذكار لمهارات التدريبذ البرنامج أثر يدؿ عمى مما التجريبية  المجموعة
 .لمطالب الدراسذ التحصيؿ

لذوي صعوبات التعمـ  الثانذ المحور بحوث عرض مف يتضح :تعكًب عخلى احملىر الجاىٌ 
تعمؽ صعوبات تأف هناؾ  توصمت إلى ل2990عطا س, و  ل2989الربيعذ  س بحث نتائج أف

 , بكتاب الوواعد , وندرة التطبيوات النحوية واإلعرابية , وصعوبات تتعمؽ بالمدرسيف
ب مف حيث أف معظـ أسئمة االختبار تركز عمى الحفظ واالستظهار  , صعوبات تتعمؽ  بالطالو 

,  وكذلؾ طريوة التدريس , والوسائؿ التعميمية المستخدمة , وتويس المستويات الدنيا لمتفكير
أف أسباب شيوع هذد الخطام ال يعود حوط إلى المعمـ  ,  ل2995توصؿ بحث الصميبذ سكما 

نما يعود إليهما جميعا, ولكف  أو الكتاب المدرسذ , أو طريوة التدريس , أو االمتحانات , وا 
بنسب متفاوتة , وأوصت الدراسة بضرورة توديـ العالج لمطالب الضعفام حذ الوواعد النحوية, 

ها وأف يهتـ المعمـ بطريوة تدريسه بشكؿ يساعد الطالب عمى التغمب عمى هذد والتغمب عمي
  0الخطام 
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ية إلى النحو الوواعد صعوبات تعمـ ل هماتشخيصحذ ل 2998الحذ سو سالـ كما توصؿ  
طريوة عرض الموضوعات , أو منها : أف هناؾ عوامؿ تؤدي إلى صعوبات التعمـ حذ النحو 

قدرة و  ,  المعمـ , وخصائص شخصيةالتعمـب و أسم, و  كؿ موضوع توحر السئمة الكاحية عوب
المنخفضة عمى التذكر واالنتباد واالستنتاج والتفكير المجرد , وبعض الخصائص التمميذ 

وأظهرت  , االنفعالية واالجتماعية والسرية التذ قد يكوف لها أثر حذ إحساسه بالصعوبات
عمـ اإلعراب ساإلضاحة ػػ المفعوؿ معه ػػ صعوبات توجود  ل1002السيومذ س بحثنتائج 

ميذ مف المرحمة ل تال560 – 64س حذ هذد البحوث ما بيف لطالبكما تراوح عدد ا, االستثنامل
 التعّمـ.  صعوبات وذوي مف العادييفوالمعمميف ,  والثانوية والجامعيةوالمتوسطة االبتدائية 

 : يةاليحىكىاعد التياولت االجتاه حنى مادة حبىخ  :احملىر الجالح 

إلى التعرؼ عمى مستوى التحصيؿ النحوي عند  طالبات  ل2994زقوت س هدؼ بحث
عينة الاشتممت و ,  الثانوية العامة وعالقته بالجنس والتخصص الكاديمذ واالتجاد نحو مادة النحو

مت , وتوص دحذ النحو وموياس االتجاد نحو  اتحصيمي ااختبار  واستخدـوطالبة ,  ل طالب710عمىس
 النتائجدلت كما الطالب ,  مف حضؿأأف مستوى التحصيؿ لدى الطالبات بصورة عامة  إلىالنتائج 

 حذ هذد المادة. فبيف اتجاهات الطالبات نحو مادة النحو وبيف تحصيمه دالةعمى وجود عالقة 
ل إلى التعرؼ عمى اتجاهات تالميذ الصؼ السادس 2995حاحظ س كما هدؼ بحث

,   ال تمميذ100عينة مف سالتكونت و عد المغة العربية وعالقتها بالتحصيؿ , االبتدائذ نحو قوا
حذ قواعد  اتحصيمي اواختبار , موياس اتجاهات التالميذ نحو قواعد المغة العربية  واستخدـ

 . حذ قواعد المغة العربية  التالميذنتائج انخفاض مستوى الوأظهرت   المغة العربية 
لى التعرؼ عمى العالقة بيف اتجاهات طالبات إ ل1002الصميبذ س كذلؾ هدؼ بحث

تحصيؿ  حذثر ذلؾ أالصؼ التاسع نحو تعمـ مادة الوواعد النحوية واتجاهات المعمميف و 
ل معمـ ومعممة 200ل طالب وطالبة , وبمغت عينة المعمميف س800عينة سالوشممت  الطالبات 

الطابع  تد نحو النحو , وأظهرت النتائج غمبلالتجا اوموياس ياتحصيم ااختبار ستخدـ او , 
يجابذ عمى اتجاهات الطالب نحو نحو النحو , وغمب الطابع اإل الطالبالسمبذ عمى اتجاهات 
, أظهرت النتائج أيضا وجود حروؽ ذات دالة بيف طالبات الصؼ  النحو بالنسبة لممعمميف

عزى الى مستوى اتجاهاتهـ نحو التاسع حذ االختبار التحصيمذ حذ مادة الوواعد النحوية  ت
 المادة .
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ثر استراتجية موترحة لتدريس مفاهيـ النحو وتنمية االتجاد أل 1001بو كموب سأدرس و 
عينة مف مجموعتيف تجريبية وضابطة الوتكونت  االبتدائذنحود لدى التالميذ الصؼ الخامس 

 احذ النحو وموياس اتحصيمي ال تمميذا وتمميذة , واستخدـ اختبار 86مف س اتتكوف كؿ منه
وأشارت النتائج إلى وجود حروؽ دالة حذ تحصيؿ النحو واالتجاد نحود لصالح , لالتجاد نحود 

 المجموعة التجريبية.تمميذات 
ثر توظيؼ الحاسوب حذ تدريس النحو حذ مستوى أل 1005بو شتات سأ تدرسو 

واستخدـ , ظ بها ب الصؼ الحادي عشر واتجاهاتهـ نحو مادة النحو واالحتفاتحصيؿ طال
ل طالبة 64عينة مف سالتكونت و موياس االتجاد نحو مادة النحو , و حذ النحو  اتحصيمي ااختبار 

بالتساوى  إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية , وأشارت النتائج إلى وجود حروؽ  فتـ توسيمه
 .دالة حذ مستوى تحصيؿ النحو واالتجاد نحود لصالح طالبات المجموعة التجريبية

التعرؼ عمى أثر برنامج موترح حذ النحو العربذ حذ  إلى ل1007نايؼ س بحث دؼهو 
اتجاهاتهـ نحو و ضوم النظرية البنيوية حذ تحصيؿ مادة النحو لدى تالميذ الصؼ التاسع  

ل تمميذ وتمميذة موزعيف بالتساوى إلى مجموعتيف تجريبية 70عينة مف سالتكونت و  , النحو
حى الوواعد النحوية ,  ياتحصيم احذ النحو العربذ , واختبار وضابطة , واستخدـ برنامجا 

إلى مجموعة مف النتائج أهمها  النتائجوموياس االتجاهات نحو الوواعد النحوية , وتوصمت 
 .تالميذالحاعمية البرنامج الموترح حذ زيادة التحصيؿ واالتجاد نحو الوواعد النحوية  لدى 

 حذ التوديمية العروض استخداـ أثر عمى عرؼالت هػل إلى 2430س السممذ وهدؼ بحث
 برنامج نحوها , واستخدـ واتجاهاتهـ النحو مادة حذ الثانوي الوؿ الصؼ طالب تحصيؿ
 , طالباً ل 64س مف مكونة عمى عينة االتجاد وموياس التحصيمذ واالختبار التوديمية العروض

 حذ التحصيؿ التجريبية وعةالمجمتفوؽ إلى  النتائج وتوصمت مجموعتيف, إلى توسيمهـ وتـ
 ودرجة والتوويـ التذكر والفهـ والتطبيؽ والتحميؿ والتركيب مستوى عند النحو مادة حذ البعدي

 .واالتجاد نحو العروض التوديمية النحو مادة حذ التحصيؿ
ل إلى قياس حاعمية حويبة تعميمية محوسبة حذ تنمية 1020الكمبانذ سبحث هدؼ و 

واستخدـ لصَّرؼ والدام المغوي واالتجاد لدى طالبات الصؼ العاشر , بعض مفاهيـ الّنحو وا
رحية الواردة حذ  اختبار المفاهيـ النَّحوية و  كتاب المورر ,القائمة المفاهيـ الّنحوية والصَّ

رحية , رحية ,  اال  موياسو  والصَّ اختبار الدام و تجاهات نحو دراسة المفاهيـ الّنحوية والصَّ
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رحية , الكتابذ لوياس قد قائمة معايير توويـ و رة الطالبات عمى توظيؼ المفاهيـ الّنحوية والصَّ
تـ توسيمهـ , ل طالبة 59تكونت العينة مف سو الدام الكتابذ , والحويبة التعميمية الموترحة , 

ل طالبة , وأشارت النتائج إلى وجود حرؽ 32ل طالبة وضابطة س18إلى مجموعتيف تجريبية س
رحية حذ مستويات  ةالمجموعداؿ بيف طالبات  الضابطة والتجريبية حذ المفاهيـ الّنحوية والصَّ

جمالذ الدرجةل حذ  تهفاتجاهاو  سالتذكر, والفهـ, والتطبيؽ, والتحميؿ, والتوويـ, واإلبداع, وا 
 .التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية

 بحث نتائج فأ الثالث المحور بحوث عرض مف يتضح :تعكًب عخلى احملىر الجالح
بيف اتجاهات الطالبات نحو مادة النحو وبيف  دالةل دلت عمى وجود عالقة 2994زقوت س
 التالميذل انخفاض مستوى 2995حاحظ سبحث أظهرت نتائج و  , حذ هذد المادة فتحصيمه

, إلى طرؽ التدريس المستخدمة التذ تعتمد عمى  ذلؾوربما يرجع حذ قواعد المغة العربية , 
 ل1002الصميبذ س بحثنتائج كما أوضحت  ثر مف التركيز عمى الممارسة والتدريب الحفظ أك

يجابذ عمى غمب الطابع اإلكما نحو النحو ,  الطالبعمى اتجاهات غمب الطابع السمبذ  أف
بو وأ ل1001بو كموب سبحث أ, وأشارت نتائج  اتجاهات الطالب نحو النحو بالنسبة لممعمميف

تفوؽ إلى  ل1020الكمبانذ سو  هػل 2430س السممذو  ل1007نايؼ سو ل 1005شتات س
حذ تحصيؿ النحو عمى المجموعة الضابطة استراتجية لتدريس مفاهيـ النحو  مجموعة طالبات
ل 800 – 59س حذ هذد البحوث ما بيفوطالبات  لطالبكما تراوح عدد ا , واالتجاد نحود

 .والثانويةوالمتوسطة ميذ مف المرحمة االبتدائية تال
 السابوة : البحوث اـ عمىويب عتع

المحور الثانذ والثالث عمى وجود صعوبات كثيرة توؼ عائوا  بحوثاتفوت نتائج معظـ  - 2
, وأف تمؾ , مما ينعكس بالسمب عمى تحصيمهـأماـ الطالب عند دراستهـ لمادة النحو

وأساليب  الكتاب المدرسذ والمتعمـ والمعمـ وطرؽ التدريسو الصعوبات تشمؿ طبيعة المادة 
 .التوويـ

منها و السابوة ,  بالبحوثتنوعت المستويات الدراسية والعمرية لمعينات المستخدمة  - 1
  .الجامعة وطالبات طالب

أتذ يصعوبات تعمـ النحو لدى طالبات الجامعة و  بحثالتى حاولت  البحوثيالحظ ندرة  - 3
 . المجاؿ هذا حذالحالذ  البحث
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 البحث الحالذتفؽ يو , ت الذاكرة عمى المنهج شبه التجريبذ معينا بحوثمعظـ  اعتمدت - 4
 حذ اعتمادد عمى المنهج شبه التجريبذ . البحوثمع هذد 

اختيار استراتيجية التسميع , واستراتيجية الممارسة , واستراتيجية التنشيط الذاتذ  - 5
ؿ إلى تصور مبدئذ والتوص, لمذاكرة باستخداـ قادحات الذاكرة كاستراتيجيات معينات لمذاكرة 

 . يهاالتدريب عمو  هاوتصميم, لعدد جمسات التدريب 

د , تصميـ إجرامات تنفيذ, و البحث الحالذ  حثات حذ صياغة تساؤالتاستفادت البا – 6
عداد و  , عداد التذ استخدمتها البحاث السابوةالالبحث المناسبة حذ ضوم  مجموعةاختيار و  ا 

 . استخداـ الساليب اإلحصائية المناسبة , و  لنهائيةأدوات البحث وضبطها حذ صورتها ا
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 :  البحح فزوض

 :يفالتالي الفرضيفالحالذ إلذ اختبار  البحث ىسعي

ات الثالث التذ مجموعالرتب درجات  اتبيف متوسط اتوجد حروؽ دالة إحصائيال  - 2
باستخداـ  التنشيط الذاتذ لمذاكرة -الممارسة  -درست باستخداـ استراتيجيات سالتسميع 

 حذ الوياس البعدي. حذ تحصيؿ الوواعد النحوية قادحات الذاكرةل
ات الثالث التذ مجموعالرتب درجات  اتبيف متوسط اتوجد حروؽ دالة إحصائيال  - 1

التنشيط الذاتذ لمذاكرة باستخداـ  -الممارسة  -درست باستخداـ استراتيجيات سالتسميع 
 حذ الوياس البعدي.  وواعد النحويةحذ االتجاد نحو ال قادحات الذاكرةل
 :بحح إدـزاءات ال

 : والتصنًه التذزييب بححميهر ال -أواًل 

عتمد عمى تصميـ ت تجربة  دعتمد البحث الحالذ عمى المنهج شبه التجريبى باعتبار ي
مجموعة وتمثؿ المجموعة التجريبية الولذ : تجريبذ مكوف مف ثالث مجموعات تجريبية 

,  مجموعة استراتيجية الممارسةوتمثمها  الثانية المجموعة التجريبية, و  ميعاستراتيجية التس
مجموعة استراتيجية التنشيط الذاتذ لمذاكرة باستخداـ , وتمثمها المجموعة التجريبية الثالثة و 

 .قادحات الذاكرة
 :شاركات  ي البحح امل - ثاىًًا

 املشاركات  ي البحح االستطالعٌ : –أ 

بهدؼ تطبيؽ  ف, وتـ اختيارهطالبة ل 30االستطالعية س مجموعةال طالباتبمغ عدد 
 متحوؽ مف صالحيتها لمتطبيؽ والثوة حذ النتائج التذ يمكف التوصؿ إليها.ل بحثال مواييس
 : األساسٌ  ي البحح اتاملشارك -ب 

 , بجامعة الطائؼ حرع الخرمة طالبات كمية التربية والعمـو لمبنات اتالباحث تاختار 
 ناث, ومف اإل  هف لهؤالم المشاركات وذلؾ لعممهف كأعضام هيئة التدريس بهااختيار  ويرجع

عدـ  بحوثحوط حتى ال يكوف لمتغير الجنس تأثير حذ التجربة , حيث  بينت نتائج بعض ال
معينات ستراتيجيات اوجود حروؽ دالة بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث حذ استخداـ 

كما  , ة الثالثتجريبيال اتمجموعالعشوائيًا بيف  ةالموترح اتستراتيجيوتـ توزيع اإلالذاكرة , 
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صعوبات  اتوتـ تحديد ذو  , صعوبات تعمـ النحو اتحى بعض الطالبات ذو  مشاركاتتمثؿ الت
وذلؾ عمى النحو  تعمـ النحو  بنام عمى استخداـ محكات التحصيؿ الدراسذ ونسبة الذكام

 التالذ :
اختبار كاتؿ  اتالباحث تلخارجذ بيف الذكام والتحصيؿ : طبوتطبيؽ محؾ التباعد ا - 2
ل عمى مجموعة مف طالبات المستوى 1005سحطب وصادؽ , وعبد العزيز  ذبللمذكام 

ودرجاتهـ حذ , اختبار كاتؿ لمذكام حذ  هفثـ حولت درجات,  طالبةل 250سالسابع وعددهف 
دل , ثـ إلى درجات تائية متوسطها مادة الوواعد النحوية والصرحية إلى درجات معيارية س

ما بيف  ئهفنسبة ذكا تتراوح التذالالطالبات  ل ثـ حصر20ل وانحراحها المعياري س50س
حذ الذكام  فتباعد مودارد انحراؼ معياري واحد عمى القؿ بيف درجاته فلديهو ل 210 -90س

 اتتمع المبدئذ لذو المج ف؛ ليمثم طالبةل 30س هفوالتحصيؿ لصالح درجات الذكام , وبمغ عدد
 صعوبات التعمـ.

صعوبات  اتالمجموعة المبدئية لذو  طالباتتطبيؽ محؾ االستبعاد : تـ ححص  -1
مف أية إعاقات حسية واضحة ,  فييعان التذالتعمـ ححصا حرديا ؛ وذلؾ الستبعاد الطالبات ال

و بتر أحد شمؿ أالإعاقات بدنية أخرى , كحاالت  فمثؿ ضعؼ السمع أو البصر , ومف لديه
إحدى حذ هذا اإلجرام عمى  اتالباحث تالعضام , أو ضعؼ الصحة العامة , واعتمد

 الباقيات مف, وأصبح عدد  طالبةل 1, وحى ضوم ذلؾ تـ استبعاد س بالكمية ةالطالبي اتالمرشد
 .طالبةل 18حذ البرنامج س اتصعوبات التعمـ المشارك اتذو 

الطالبات  اتالباحث تأسرية شديدة : استبعد ف مف مشكالتييعان الئذالطالبات ال -3
ف مف مشكالت أسرية شديدة مثؿ مشكالت الفور الشديد أو انفصاؿ الوالديف , ييعان الئذال

, وحى ضوم هذا  هفباعتبارد أكثر إلماما بحاالت ةالطالبي ةعمى المرشد اتالباحث تواعتمد
ل 15صعوبات التعمـ س اتمف ذو  اترك, وبذلؾ أصبح عدد المشا طالباتل 3اإلجرام تـ استبعاد س

 .طالبة
 ات االختبارالباحث ت إحدىطبوتطبيؽ اختبار المسح النيورولوجذ السريع :  - 4

طرابات انفعالية شديدة , وحى ضوم هذا اإلجرام تـ ضف مف اييعان الئذالستبعاد الطالبات ال
لتساوي عمى المجموعات وزعوا عشوائيا با ل طالبة14, ليصبح العدد س ةواحد طالبةاستبعاد 
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التنشيط الذاتذ لمذاكرة  -الممارسة  -الثالث التذ درست باستخداـ استراتيجيات سالتسميع
 . باستخداـ قادحات الذاكرةل  

 املتغريات املصاحبة :بعض ثالجا : ضبط 

المستوى االقتصادي واالجتماعذ  اتالباحث تاعتبر  واالجتماعذ : المستوى االقتصادي -2
 -الممارسة  -الثالث التذ درست باستخداـ استراتيجيات سالتسميعالبحث  اتلمجموع

ف إلى يينتم ف, حيث إنه ةمتواربالتنشيط الذاتذ لمذاكرة باستخداـ قادحات الذاكرةل  
, والظروؼ المعيشية واحدة , ومعرحة وظيفة أوليام  لخرمةمنطوة واحدة وهذ منطوة ا

إجرام موابالت  - 3 الجيش والوظائؼ اإلدارية., حيث يعمموف حذ الشرطة و ف المور له
التعرؼ عمى الجوانب التذ ينبغذ تضمينها و , كمية التربية بالخرمة حذ  طالباتمع بعض ال

 حذ الداة التذ تويس االتجاهات نحو مادة النحو.

حذ البحث , وتحديد  اتالمشارك الطالباتتـ اإلطالع عمى سجالت العمر الزمنذ :  - 1
ة الثالث التذ درست باستخداـ التجريبي اتمنذ لكؿ طالبة حذ المجموعالعمر الز 

 التنشيط الذاتذ لمذاكرة باستخداـ قادحات الذاكرةل -الممارسة  -استراتيجيات سالتسميع
كما هو موضح  , مف خالؿ المتوسط الحسابذ واالنحراؼ المعياري لمعمر الزمنذ بالشهور

 ل التالذ.2سالجدوؿ  حذ
ية الثالث التذ التجريب اتقبميا عمى المجموعاختبار كاتؿ لمذكام تـ تطبيؽ  : لذكاما – 3

التنشيط الذاتذ لمذاكرة باستخداـ  -الممارسة  -درست باستخداـ استراتيجيات سالتسميع 
كما  ات الثالثبيف المجموع فرز ذوي صعوبات التعمـ والتجانسل قادحات الذاكرةل وذلؾ

 ذ.ل التال2سالجدوؿ  حذهو موضح 
تـ تطبيؽ اختبار الوواعد النحوية قبميا عمى  : الوواعد النحوية  المستوى الوبمى حذ  – 4

 -الممارسة  -ية الثالث التذ درست باستخداـ استراتيجيات سالتسميعالتجريب اتالمجموع
كما هو  اتلمتجانس بيف المجموع التنشيط الذاتذ لمذاكرة باستخداـ قادحات الذاكرةل  وذلؾ

 :ل التالذ 2سالجدوؿ  حذموضح 
تمت المجانسة بيف المجموعات  :المستوى الوبمى حذ االتجاد نحو الوواعد النحوية - 5

التنشيط  -الممارسة  - التجريبية الثالث التذ درست باستخداـ استراتيجيات سالتسميع
 .االتجاد نحو الوواعد النحوية حذ  الذاتذ لمذاكرة باستخداـ قادحات الذاكرةل
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ل لتحميؿ التبايف مف الدرجة الولى الختبار *سKruskal Wallisسداـ اختبار استخو  
 – الذكام -ذ حى كؿ مف سالعمر الزمن الفروؽ بيف أكثر مف مجموعتيف مستومتيف صغيرتيف

 التالذ:ل 2ساالتجاد نحو الوواعد النحويةل كما هو موضح حذ الجدوؿ  –الوواعد النحوية تحصيؿ 
 حروؽ متوسطات رتب المجموعات التجريبية الثالث نتائج اتجاد ل2جدوؿ س

 حذ متغيرات البحث  حذ الوياس الوبمذ 

 متغيرات البحث

مجموعة 
 تسميع ال

 8ف = 

مجموعة 
 ممارسة ال

 8ف = 

ذاتذ التنشيط المجموعة 
 لمذاكرة 
درجات  1كا 8ف = 

 الداللة الحرية

 متوسط الرتب متوسط الرتب متوسط الرتب
 غير دالة 1 1.816 25.82 20.15 22.44 الذكام

 غير دالة 1 0.639 24.04 21.23 22.32 العمر الزمنذ
 غير دالة 1 0.688 22.69 22.63 24.29 الوواعد النحوية

االتجاد نحو الوواعد 
 النحوية 

 غير دالة 1 0.629 22.23 24.15 21.23

متوسطات رتب  بيف الة إحصائياأنه ال توجد حروؽ دالسابؽ ل 2س يتضح مف الجدوؿ
المجموعات التجريبية الثالث , مما يعنى أف هناؾ تجانسا بيف متوسطات رتب المجموعات 

,  الذكاممتغيرات البحث س حذالثالث التجريبية الثالث التذ درست باستخداـ استراتيجيات 
 وبمذالالوياس  حذ العمر الزمنذ , وتحصيؿ الوواعد النحوية , واالتجاد نحو الوواعد النحويةل

لى وجود درجة عالية إ شير, مما ي مف الويمة الجدولية المحسوبة أقؿ 1, حيث أف قيمة كا
  قبؿ اإلجرامات التجريبية. مف التجانس بيف المجموعات

مجموعة استراتيجية التسميع , واستراتيجية   اتالباحث ىحدإ تدربالوائـ بالتدريب :  -6
واشتركت الباحثات لمذاكرة باستخداـ قادحات الذاكرة الممارسة , واستراتيجية التنشيط الذاتذ 

 .ات الثالث حذ تطبيؽ المواييس عمى المجموع
التخصص الدراسذ : جميع الطالبات حذ البحث االستطالعى وحذ البحث الساسذ مف  -7

طالبات قسـ المغة العربية وذلؾ حتى ال يكوف الختالؼ التخصص أثر حى نتائج البحث 
  .الحالى

                                              
(

*
 Statistical package for social scienceتن استخذام حزهة البراهج اإلحصائية للعلوم االجتواعية  (

(SPSS) ( لتحليل البيانات إحصائيا.8اإلصذار ) 
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 أدوات الدراسة ::  رابعًا

 استخدمت الباحثات المواييس التالية :
  ل.1005س عبد العزيزو صادؽ , , و بو حطب أاختبار كاتؿ لمذكام .  ترجمة  -2
 إعداد الباحثات                             اختبار تحصيمذ حذ النحو.            -1
 إعداد الباحثات                            موياس االتجاد نحو مادة النحو.         -3
 عداد الباحثات.                  إمعينات الذاكرة الستراتيجياتالجمسات التدريبية  -4

 ويمكف تفصيؿ هذد الدوات عمى النحو التالذ :
 . ل1005سعبد العزيز و صادؽ , و اختبار كاتؿ لمذكام .  ترجمة حطب  -2

مف أربعة اختبارات حرعية , وهذ  الثانذ الصورة ألالموياس لمذكام ساختبار كاتؿ يتكوف 
 23سؤاؿل , ومصفوحات الشكاؿ س 24سؤاؿل , وتصنيؼ الشكاؿ س 21سالسؿ الشكاؿ س

 أسئمةل. 8سؤاؿل ,  والشروط س
 اخلصائ  السًلىمرتية لالختبار :

صدؽ االختبار : اعتمد معدا االختبار سر.ب كاتؿ , أ.ؾ.س .كاتؿ لعمى تشبعات  -أ 
الختبارات عمى العامؿ العاـ , وعمى قيـ معامالت االرتباط مع اختبارات ذكام أخرى  كما تـ ا

 حساب صدؽ االختبار أكثر مف مرة. انظر كراسة وصؼ االختبار.
ثبات االختبار : حسب معدا االختبار الثبات باستخداـ التجزئة النصفية , ووجدا  -ب 

ل , وبطريوة إعادة التطبيؽ بمغ معامؿ الثبات 0.91 - 0.70أف معامؿ الثبات يتراوح بيف س
لعندما يكوف الفاصؿ الزمنذ طويال 0.53ل عندما يكوف الفاصؿ الزمنذ قصيرا , و س0.8س

                                                   ل .0.02وهذ معامالت دالة عند مستوى س
 داد الباحثاتإع   اختبار تحصيمذ حذ النحو.                 -1

لوياس المعرحة والفهـ والمهارة حذ مادة  استخدامهاالختبار التحصيمذ الهدؼ مف 
لموضوعات  نحويةالوواعد قياس تحصيؿ ال البحث الحالذوتوتضذ طبيعة ,  الوواعد النحوية

بهدؼ موررة عمى طالبات المستوى السابع بوسـ المغة العربية بكمية التربية والعموـ بالخرمة 
التنشيط الذاتذ لمذاكرة واستراتيجية  الممارسة ةاستراتيجيو التسميع  ةاستراتيجيأثر حة معر 

كاديمذ واالتجاد نحو المادة لدى طالبات جامعة كاستراتيجيات معينات لمذاكرة حذ التحصيؿ ال 
خطوات إعداد االختبار  اتوعمذ ذلؾ حددت الباحث, و الطائؼ ذوى صعوبات تعمـ النح
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تحميؿ , و والهداؼ اإلجرائية لالختبار التحصيمذ  وتحديد الهدؼ العاـ الؿ مف خالتحصيمذ 
ة ثـ وصياغة السئم ة ,اختيار نوع السئم, و وضع جدوؿ المواصفاتو  الموضوعات الدراسية

 .حساب الخصائص السيكومترية لالختبار , و  عرض صورة االختبار المبدئية عمى المحكميف

, المختارة مف جهة لمموضوعاتت بعد الفحص الدقيؽ جدوؿ المواصفا اتأعدت الباحث
ل 1والجدوؿ التالذ س , والهداؼ التعميمية التذ يجب أف يويسها االختبار مف جهة أخري

 والهداؼ المعرحية.  النحويةموضوعات الاالختبار التحصيمذ عمى  أسئمةيوضح توزيع 
 ل1سجدوؿ 

 والهداؼ المعرحية نحولتوزيع مفردات االختبار التحصيمذ عمذ موضوعات ا

 ـ
 الهداؼ المعرحية          

 موضوعات  الوحدة

 عدد
أسئمة 
 التذكر

أسئمة  عدد
 الفهـ

أسئمة  عدد
 التطبيؽ

المجموع 
 الكمذ

الوزف 
 النسبذ

 %11.11 27 1 8  7 الفاعؿ   2
 %22.22 9 2 4  4 نائب الفاعؿ  1
 %22.22 9 2 4 4 ال الناحية لمجنس   3
 %11.11 27 1 8 7 الندام 4
 %22.22 9 2 4 4 االستغاثة   5
 %22.22 9 2 4 4 الترخيـ  و الندبة  6
 %22.22 9 2 4 4 أسموب التحذير , واإلغرام 7

  79 9 36 34 المجموع الكمذ
 % 200  % 22 % 47 %41 النسبة المئوية

سؤاال  ل79ل السابؽ أف أسئمة االختبار التحصيمذ بمغ عددها س1يتضح مف الجدوؿ س 
%ل , ومستوى التطبيؽ 47%ل , ومستوى الفهـ س41سالتذكر عمى مستوى  موزعيف 

 %ل.22س



 م1024 وليو( ي73ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  العذد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    - 38 - 

 الصدق : –أ  اخلصائ  السًلىمرتية لالختبار :

لالختبار التحصيمذ لمنحو صورة المبدئية ال ت الباحثاتعرض صدؽ المحكميف : – 2
المظهر العاـ لالختبار ى التعرؼ عمبهدؼ  عمـ النفس والمناهج مجاؿ ل محكميف حذ5س عمذ

, وكيفية صياغتها ومدى وضوحها و تعميمات االختبار ومدى دقتها  لسئمةمف حيث نوع ا
ل % 200 -% 80ستضح أف نسب االتفاؽ بيف المحكميف تراوحت ما بيف , واوموضوعيتها 

 .صدؽ االختبار التحصيمذ وتشير إلى, وتعتبر هذد النسبة مرتفعة 
معامالت السهولة والصعوبة  اتأجرت الباحث والصعوبة : معامالت السهولة – 1

ل 45وكاف س تحديد زمف االختبارة بهدؼ طالب ل30سلالختبار التحصيمذ عمى عينة قوامها 
ل , وهذد 0.85 – 0.12وتراوحت ما بيف س حساب معامالت السهولة والصعوبةو  دقيوة ,

 المعامالت مؤشر لصدؽ االختبار.
 : طزيكتني حلساب ثبات االختبار اتستصدمت الباحجا : ثبات االختبار -ب 

حسبت الباحثات ثبات االختبار التحصيمذ بإعادة التطبيؽ ,  لتطبيؽ :طريوة إعادة ا - 2
بمغ معامؿ االرتباط بيف التطبيويف ل يوما , و 27وكانت المدة الزمنية بيف التطبيويف س

 وهذ نسبة مرتفعة  ويمكف الوثوؽ حذ صحتها. ل0.81س
 & Kuderمعادلة كيودر وريتشارد سوف  اتاستخدمت الباحث : طريوة تحميؿ التبايف - 1

Richardson(20)   وهذ نسبة تدعو إلى الثوة  ل0.77سمعامؿ ثبات االختبار , وبمغ
 حذ ثبات االختبار.

وتـ إعطام , وحوا لمفتاح التصحيح االختبار أسئمة  اتالباحث صححت مفتاح التصحيح : - 3
                  .ل درجة258, ومجموع الدرجات س واإلجابة الخاطئة صفر تافلصحيحة درجاإلجابة ا

 إعداد الباحثات              موياس االتجاد نحو مادة النحو. -3 
 اإلجرامات التالية : بنام عمىموياس االتجاد نحو مادة النحو صممت الباحثات 

جنبية التذ تناولت االتجاهات مف حيث االطالع عمى عدد مف البحوث العربية وال - 2
 مفهومها وتعريفاتها ومكوناتها وأساليب تنميتها وطرؽ قياسها.

 نحو مادة النحو. االطالع عمى عدد مف المواييس النفسية وبخاصة مواييس االتجاهات - 1
التعرؼ عمى الجوانب و , كمية التربية بالخرمة حذ  طالباتإجرام موابالت مع بعض ال - 3

 تذ ينبغذ تضمينها حذ الداة التذ تويس االتجاهات نحو مادة النحو.ال
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الطالبات يمكف أف تويس اتجاهات عبارة ل 15س ىتـ الحصوؿ عم ما سبؽوحذ ضوم 
 االستمتاع واالهتماـ , وبعد االتجاد نحو االتجاد نحو , تتكوف مف بعدنحو مادة النحو 

ل التالذ يوضح أبعاد االتجاد 3و , والجدوؿ رقـ سمادة النح طبيعة نحووبعد االتجاد ,  الطريوة
 السالبة ومجموع العبارات. نحو مادة النحو وأرقاـ العبارات اإليجابية والعبارات

 ل3جدوؿ س
 أبعاد موياس االتجاد نحو مادة النحو وأرقاـ العبارات اإليجابية والسالبة ومجموع العبارات

 المجموع البةالس العبارات العبارات اإليجابية البعد ـ
 20 12,  10,  2  11,  28,  23,  21,  8,  6,  3 واالهتماـ  االستمتاع 2
 9 .26,  7   14,  13,  27,  24,  20,  9,  1 الطريوة 1
 6 5,  4  15,  29,  25,  22 طبيعة مادة النحو 3
 15 7 28 الموياس ككؿ  4

ل 15مادة النحو تكوف مف ساالتجاد نحو موياس ل السابؽ أف 3يتضح مف الجدوؿ س
, عبارات ل 9ل عبارات , والثانذ س20ل أبعاد , تضمف البعد الوؿ س3عبارة , كما تكوف مف س

 ل عبارات.7ل عبارة , والسالبة س28, وكانت العبارات اإليجابية سل عبارات 6س لثوالثا
 صدق املكًاس : –أ  اخلصائ  السًلىمرتية لخلنكًاس :

ل محكميف حذ عمـ النفس 5رضت الباحثات الموياس عمى سع صدؽ المحكميف : – 2
حتاج إلى إعادة ت والمناهج وطرؽ التدريس , وأبدوا آرامهـ حذ بعض العبارات حذ أنها

دماج , و صياغة لغوية  , وأخذت الباحثات بهذد التعديالت , وأصبح المتشابهة  العباراتا 
 ل عبارة.15الموياس مكوف مف س

 مدى عمى التعرؼ هواالتساؽ الداخمذ  مف كاف الهدؼ : الداخمذ تساؽاال  - 1
وبيف  البعاد  كؿ بيف االرتباط معامؿ حساب طريؽ عف الموياس ببعضها , وذلؾ أبعاد تماسؾ
البعاد  كؿ بيف االرتباط معامالت يوضحل 4س رقـ التالذ لمموياس , والجدوؿ الكمية الدرجة
 :ككؿ  الموياس وبيف
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 ل4س جدوؿ
 الداللة ومستوى وبيف الموياس ككؿموياس االتجاد نحو مادة النحو بيف أبعاد  تباطاالر  معامالت

 4 3 1 2 البعد ـ
 0.66 0.45 0.35 - االستمتاع واالهتماـ 2
 0.55 0.65 -  الطريوة 1
 0.80 -   طبيعة مادة النحو 3
 -    الموياس ككؿ  4

موياس االتجاد نحو مادة عاد بل االرتباط معامالت أف السابؽ ل4يتضح مف الجدوؿ س
, وكانت ل 0.80 - 0.35س ارتبطت حيما بينها وبيف الموياس ككؿ , وتراوحت ما بيفالنحو 

 ل.02,0ويـ دالة عند مستوى سكؿ هذد ال
االتجاد نحو مادة النحو باستخداـ  موياس أبعاد ثبات اتالباحث حسبت الثبػات : -ب 
 0.75,  0.76,  0.82,  0.76,  0.70س  ارتباطمعامالت  , وكانتكرونباخ  معادلة ألفا

 .ويمكف الوثوؽ حذ نتائج هذا الموياسوهذ قيـ دالة , ل 0.82,  0.71, 
اواحؽ مستويات سخمسة اإلجابة عمذ الموياس حذ  تتراوح تصحيح الموياس : -جػ 
ل لمعبارات 2 – 1 – 3-4-5ل والدرجة سارحض بشدة -ارحض -محايد  - اواحؽ -بشدة 
ارتفاع الدرجة المرتفعة تدؿ عمى وكانت ل لمعبارات السالبة ,  5-4-3 – 1 – 2بة , سالموج
 .درجة االتجاد نحو المادة نخفاضا عمى االتجاد نحو المادة , والمنخفضة تدؿ درجة

  إعداد الباحثات                          .الجمسات التجريبية – 4
اطمعت عميه الباحثات مف الطر النظرية  تـ تصميـ الجمسات التدريبية حذ ضوم ما  

التنشيط الذاتذ  -الممارسة  -سالتسميعاستراتيجية مف  المتخصصة وحذ ضوم خصائص كؿ
عمذ البرامج التدريبية المتاحة والتى  وحذ ضوماإلطالع, لمذاكرة باستخداـ قادحات الذاكرةل 

تـ و راتيجيات معينات الذاكرة هدحت إلى تخفيؼ صعوبات التعمـ الكاديمية بالتدريب عمى است
الجمسات , الجمسات اإلعالمية  نواع مف الجمسات :أ ثالثة توسيـ الجمسات التدريبية إلى 

 .الجمسات التنفيذية و  التدريبية
هو تحديد الثر الناتج عف التدريب عمى بعض  :الهدؼ العاـ لمجمسات  -2

لدى الوواعد النحوية االتجاد نحو مادة استراتيجيات معينات الذاكرة حذ التحصيؿ الكاديمذ و 
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, ويتـ ذلؾ مف خالؿ الوياسيف الوبمذ  طالبات جامعة الطائؼ ذوى صعوبات تعمـ النحو
 . لتحصيؿ الوواعد النحوية واالتجاد نحوها  والبعدى
تـ تحديد أهداحًا إجرائية لكؿ جمسة مف الجمسات   الهداؼ اإلجرائية لمجمسات : - 1

الهدؼ العاـ , ومشتوة مف تعريؼ كؿ استراتيجية وخصائصها وخطوات تساعد حذ تحويؽ 
 التدريب عميها. 

 :وسوؼ يتـ االستعانة باالستراتيجيات التالية عند تنفيذ الجمسات 

 .Teacher Modeling  المدرس النموذج -  أ
 .Guided practice  الممارسة الموجهة -  ب
 .Independent practiceالممارسة المستومة  -  جػ
التصميـ  الباحثات عرضت: التحوؽ مف صالحية الجمسات التدريبية لمتطبيؽ - 3
جرامات التجريبذ حذ عمـ النفس والمناهج  عمى مجموعة مف المحكميفتنفيذ الجمسات  وا 

تـ تجميع أرام ,و الخذ أرائهـ حوؿ مدى مناسبتها وتحويوها لهداحه وطرؽ التدريس
جرام ال واتفؽ المحكموف عمى صالحية الجمسات بعد  تعديالت المطموبةوموترحات المحكميف وا 

 .إجرام التعديالت 
الجمسات المكونة مف نفذت  : الحدود الزمنية والمكانية لتطبيؽ الجمسات التدريبية - 4

ل جمسات 7س تدريبية تمهيدية , ثـ افل جمست1ل جمسات إعالمية , س4س جمسة منهـل 23س
هػ ,  2435/  2434وؿ حى العاـ الدراسى صؿ الدراسذ ال خالؿ الف, تدريبية تنفيذية 

 وذلؾ ثالث مرات حى االسبوع لكؿ استراتيجية. دقيوة ,  ل60سكؿ جمسة زمف قدرد  واستغرقت
 : خطة العنلخامسًا:   

تـ اتخاذ اإلجرامات الالزمة لمواحوة إدارة جامعة الطائؼ عمى تطبيؽ تجربة  - 2
 سـ المغة العربية بكمية التربية والعمـو لمبنات بالخرمة.المشروع الحالذ عمى طالبات ق

حساب متوسط المعدؿ التراكمذ لجميع موررات النحو التى درستها جميع  تـ  -1
بوسـ المغة العربية بكمية التربية والعموـ لمبنات بالخرمة , واعتبار  السابعطالبات المستوى 

 نهف ذوي صعوبات تعمـ نحو.الطالبات الحاصالت عمى معدؿ أقؿ مف المتوسط أ
  .تطبيؽ اختبار كاتؿ لمذكام لتحديد الطالبات ذوي المستوى المتوسط حى الذكام - 3
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تطبيؽ اختبار تحصيؿ النحوعمى الطالبات الآلتذ تـ تحديدهف وتطبيؽ محكات  - 4
 اختيار الطالبات ذوى صعوبات تعمـ النحو وحؽ ما اتفوت عميه الدراسات السابوة.

 ؽ موياس االتجاد نحو النحو عمى الطالبات الآلتذ  تـ تحديدهف. تطبي - 5

 تـ جمع الدوات التذ تـ تطبيوها والوياـ بتصحيحها.  -6

اإلصدار  (SPSS)لى مف خالؿ برنامج الوياـ بإدخاؿ البيانات عبر الحاسب اآل - 7
 ل لتحميؿ البيانات الوبمية إحصائيا .20س

حصائذ تـ توسيـ العينة إلى ثالث مجموعات تجريبية بنام عمى نتائج التحميؿ اإل - 8
 وذلؾ عمى النحو :

     .التسميعل استراتيجيةالمجموعة التجريبية الولذ سمجموعة  -أ 
 الممارسةل   استراتيجيةسمجموعة  المجموعة التجريبية  الثانية -ب 
لمذاكرة باستخداـ المجموعة التجريبية الثالثة سمجموعة استراتيجية التنشيط الذاتذ  -جػ 

 .قادحات الذاكرةل
  .حدة عمى مجموعة تجريبية كؿ تطبيؽ الجمسات الخاصة بكؿ استراتيجية عمى  - 9

  .االتجاد نحو النحو سقياس بعدىل تطبيؽ اختبار تحصيؿ النحو وموياس -20
لمعرحة حاعمية  SPSSإجرام العمميات اإلحصائية الالزمة مف خالؿ برنامج   -22
االتجاد نحو النحو لدى المجموعات التجريبية  و  التحصيؿ الكاديمذحذ لتدريبية الجمسات ا

التنشيط الذاتذ لمذاكرة  -الممارسة  -الثالث التذ درست باستخداـ استراتيجيات سالتسميع
 باستخداـ قادحات الذاكرةل .

السابوة ,  بحوثحذ ضوم اإلطار النظري , وال بحثتفسير ومناقشة نتائج ال -21
 ياغة التوصيات الخاصة بالنتائج.وص

 ىتائر البحح ومياقشتها وتفسريها :

ما أسفر عنه التحميؿ اإلحصائذ لمدرجات الخاـ التذ تـ الحصوؿ تعرض الباحثات نتائج 
عميها عند تطبيؽ أدوات البحث, ثـ يودمف تفسيرًا لهذد النتائج حذ ضوم حروض البحث وما 

مة بموضوع البحث الحالذ , ثـ يودمف بعض التوصيات توصمت إليه البحوث السابوة ذات الص
 والموترحات لبعض البحوث المستوبمية.
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بيف  اتوجد حروؽ دالة إحصائينتائج الفرض الوؿ : ينص الفرض الوؿ عمى أنه " ال 
 -ات الثالث التذ درست باستخداـ استراتيجيات سالتسميعمجموعالرتب درجات  اتمتوسط

حذ اختبار تحصيؿ الوواعد  اتذ لمذاكرة باستخداـ قادحات الذاكرةل التنشيط الذ -الممارسة 
اختبار  اتالباحثاستخدمت , والختبار صحة هذا الفرض حذ الوياس البعدي "  النحوية

لتحميؿ التبايف مف الدرجة الولى الختبار الفروؽ بيف أكثر مف ل Kruskal Wallisس
 ل التالذ :5س لجدوؿذلؾ حذ ا مجموعتيف مستومتيف صغيرتيف , ويتضح

 ل5س جدوؿ
 نتائج اتجاد حروؽ متوسطات رتب المجموعات التجريبية الثالث

 البعديالوياس  حذ حذ تحصيؿ الوواعد النحوية

 

 المجموعة        
 

 متغير ال    

 استراتيجية 
 تسميع ال

 8ف = 

استراتيجية 
 ممارسة ال

 8ف = 

تنشيط الاستراتيجية 
 ذاتذ لمذاكرة ال

درجات  1كا 8ف = 
 الداللة الحرية

 متوسط الرتب متوسط الرتب متوسط الرتب
 0.05 1 20.748 7.23 28.63 22.75 الوواعد النحوية

 رتب ل السابؽ وجود حروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطذ5يتضح مف الجدوؿ س     

ياس البعدي حذ اختبار تحصيؿ الوواعد النحوية حذ الوات الثالث مجموعملالطالبات درجات 
 الفرض. رحضوبذلؾ تـ  ل0.05سعند مستوى 

ولتوضيح اتجاد الفروؽ بيف المجموعات الثالث تـ استخداـ اختبار ماف ويتنى  
Mann Whitney  والختبار صحة ذلؾ  الثالث بيف المجموعات المتماثمةلألزواج غير

 الختباراس البعدى الوي حذ الثالث ةالتجريبي اترتب أدام المجموع متوسطذ تالباحثا حسبت
 :ل التالذ 6س الجدوؿ حذ, ويتضح ذلؾ  الوواعد النحوية
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 ل6جدوؿ س
 تحصيؿ الختبار الوياس البعدى نتائج اتجاد حروؽ متوسطذ رتب أدام المجموعات التجريبية الثالث حذ

 الوواعد النحوية

 

 الداللة Zقيمة  Uمعامؿ ماف وتينى  مجموع الرتب متوسط الرتب  ف استراتيجية مجموعة

 22.5 47.5 5.94 8 تسميعال
47.5 0.01 

 88.5 22 8 ممارسة  ال
 81.5 20.32 8 تسميعال

 غير دالة 2.515 53.5
 53.5 6.69 8 ذاتذ لمذاكرة  التنشيط ال

 3.5 96.5 21.09 8 ممارسةال
1.992 0.02 

 39.5 4.94 8 ذاتذ لمذاكرة  التنشيط ال
وجود حروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطذ رتب أدام السابؽ ل 6يتضح مف الجدوؿ س

ممارسة حذ اختبار الوواعد النحوية حذ المجموعة استراتيجية و  التسميع استراتيجية ةمجموع
مما , ل 47.5س لZسالوياس البعدى لصالح مجموعة استراتيجية الممارسة , حيث كانت قيمة 

, وهذا يدؿ عمى تفوؽ أدام مجموعة ل 0.01لى أف الفروؽ دالة عند مستوى سإ شيري
, بينما  استراتيجية الممارسة عمى مجموعة استراتيجية التسميع حذ اختبار الوواعد النحوية

 التسميع استراتيجية ةتضح عدـ وجود حروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطى رتب أدام مجموعا
تبار الوواعد النحوية , خالذاتذ لمذاكرة حذ الوياس البعدى التنشيط المجموعة استراتيجية و 

ل , 0.05دالة عند مستوى سغير لى أف الفروؽ إ شيرل مما ي2.515س Zحيث كانت قيمة 
وهذا يدؿ عمى تساوي أدام مجموعة استراتيجية التسميع ومجموعة استراتيجية التنشيط الذاتذ 

إحصائيا  وجود حروؽ دالة مف النتائج تضح, ومع ذلؾ ا لمذاكرة حذ اختبار الوواعد النحوية
ذاتذ التنشيط المجموعة استراتيجية و بيف متوسطذ رتب أدام مجموعة استراتيجية الممارسة 

الممارسة , استراتيجية ختبار الوواعد النحوية لصالح مجموعة اللمذاكرة حذ الوياس البعدى 
ل , وهذا 0.02لى أف الفروؽ دالة عند مستوى سإ شيرل مما ي1.992س Zحيث كانت قيمة 

ى تفوؽ أدام مجموعة استراتيجية الممارسة التذ درست باستراتيجية الممارسة عمى يدؿ عم
 مجموعة استراتيجية التنشيط الذاتذ لمذاكرة حذ اختبار الوواعد النحوية. 

 ,Yeap ,  (Lawrence Sipe, 1998)وتتفؽ هذد النتيجة مع ما توصمت إليه نتائج 

الدراسذ  التحصيؿ حذأثر   الذاكرة تنشيط جيث كاف الستراتيجية ل1005س وبركات ل(1998
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بيف  احروق ل1002الهواري س , كما أوضح الفهـ واالستيعاب وحؿ المشكالت الرياضيةو 
استدعام حذ الثالث حى االستدعام ترجع إلى أثر التدريب عمى معينات الذاكرة  همجموعات
 ,Fisher) شارتبينما أالحروؼل لصالح مجموعة الوصة , و العداد و الصور و سالكممات 

ثر لمستوى الذكام حذ استراتيجيات التعنود السيمانتى والمتسمسؿ أإلى عدـ وجود  (2001
 ,White & Frederiksen نتائج مع ذلؾ أشارتو  , التذ استخدمت حذ تذكر قائمة الكممات

 , الحاسوبية المفاهيـ وتعمـ الذاكرة تنشيط بيف ارتباطية موجبة عالقة إلى  وجودل (2004
مجموعة التصور عمى ما ورام الذاكرةل عمى تدريب المجموعة التصور البصرى س ذلؾ تفوقتك

, وأوضحت  ل1004عيسى سإليه  وحوا لما توصؿلتذكر الحر ا حذالبصرى سالتدريب العمىل 
التى درست باستخداـ  الثالث هامجموعات عدـ وجود حروؽ دالة بيف  ل1004الخولذ س  نتائج

 –ى التعرؼ المرجأ ساالحتفاظل ترجع إلى أثر السموب المعرحى التسوية ح معينات الذاكرة 
المرجأ ترجع إلى أثر السموب المعرحى  االستدعامحروؽ دالة حذ  , ومع ذلؾ وجدتاإلبراز 

ل أثر التدريب عمذ استراتيجية الكممة المفتاح  1005وجد أحمد سكما  , اإلبراز –التسوية 
لدى االستدعام لصالح الوياس البعدى و حذ التعرؼ عمذ الكممات واستراتيجية الكممة الوتد 

إلى  ل1006سميماف سل و 1006س صالح, كما توصمت د صعوبات تعمـ المغة اإلنجميزيةذوى 
 الدراسذتحصيؿ الالضابطة حذ عمى المجموعة  استراتيجية التجزيؿ والتعنود  تفوؽ مجموعة

 التعرؼس جد حروؽ بيف المجموعتيف حذ التذكرسالتعرؼ واالستدعامل , بينما لـ تو  التذكرو 
عمى المجموعة  لتصور العومذامجموعة  تفوؽإلى  ل1007بدوي س وتوصؿ , لواالستدعام

, عمى العكس مف ذلؾ  اليدوي الخطو التهجذ و الختبار التحصيمذ لمكتابة االضابطة حذ 
التصور العومذ  إلى عدـ وجود أثر لمتدريب عمى إستراتيجية ل1007محمد س توصمت نتائج

لتدريب عمى اأف ل إلى 1009ذ سالمعشنالتفاعمذ حذ مهارات التفكير االبتكاري , وتوصؿ 
, أما نتائج  حذ الداحعية الذاتية لدى التالميذ تأثيرلها استثارة الفهـ و ذ التنظيـ يتإستراتيج

ب ثر بشكؿ موجأ تفضيؿ الطالب لهداؼ التمكف والدامأف  أظهرتل Koopman, 2011س
 .عمى تفضيمهـ الستخداـ استراتيجيات تجهيز المعمومات العميوة والسطحية

 تتيحإستراتيجية الممارسة  الستخداـالخصائص اإلجرائية  أف النتيجة هذد تفسير ويمكف
الفرصة لمطالبة لورامة الواعدة النحوية مرتيف أو ثالث مع ممارسة التذكر واالسترجاع حى كؿ 

مساعدة الطالبة عمى , و  ع تعممه بعديطتستتعممه وما لـ  تا استطاعتنبيه الطالبة لم, و مرة
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توحير التغذية المرتدة لها, و زيادة استورار ووضوح الوواعد النحوية الجديدة حى البنام المعرحى 
حذ  االتعمـ هى بمثابة تكرار معزز يحسف مف أدائه الطالبةمارس حيها تالحسية  حكؿ مرة 

 .المرات الالحوة
بيف  اتوجد حروؽ دالة إحصائيلفرض الثانذ : ينص الفرض الثانذ عمى أنه " ال نتائج ا

 -ات الثالث التذ درست باستخداـ استراتيجيات سالتسميعمجموعالرتب درجات  اتمتوسط
حذ موياس االتجاد نحو  التنشيط الذاتذ لمذاكرة باستخداـ قادحات الذاكرةل  -الممارسة 

مف خالؿ  اتالباحث ت, والختبار صحة هذا الفرض حسببعدي " حذ الوياس ال الوواعد النحوية
تحميؿ التبايف مف الدرجة الولى الختبار الفروؽ بيف ل Kruskal Wallisساستخداـ اختبار 

 ل التالذ :7ذلؾ حذ الجدوؿ س أكثر مف مجموعتيف مستومتيف صغيرتيف , ويتضح
 ل7س جدوؿ
 جريبية الثالثرتب المجموعات الت نتائج اتجاد حروؽ متوسطات

 حذ موياس االتجاد نحو الوواعد النحوية  

 المجموعة       
 

 متغيرال    

استراتيجية 
 تسميعال

 8ف = 

استراتيجية 
 ممارسة ال

 8ف = 

تنشيط الاستراتيجية 
 ذاتذ لمذاكرة ال

درجات  1كا 8ف = 
 الداللة الحرية

 متوسط الرتب متوسط الرتب متوسط الرتب
 0.04 1 6.411 8.29 27.23 21.29 ةالوواعد النحوي

درجات  رتب بيف متوسطذ االسابؽ وجود حروؽ دالة إحصائيل 7يتضح مف الجدوؿ س
حذ الوياس البعدي عند  موياس االتجاد نحو الوواعد النحويةحذ ات الثالث مجموعملالطالبات 
 الفرض. رحضوبذلؾ تـ ,  ل0.04سمستوى 

 Mann Whitneyتـ استخداـ اختبار  الثالث جاد الفروؽ بيف المجموعاتولتوضيح ات
رتب  متوسطذ تالباحثاحسبت بيف المجموعات والختبار صحة ذلؾ  المتماثمةلألزواج غير 
الوياس البعدى  حذحذ موياس االتجاد نحو الوواعد النحوية  الثالث ةالتجريبي اتأدام المجموع
 :ل التالذ 8سالجدوؿ  حذ, ويتضح ذلؾ 

 ل8جدوؿ س
اد حروؽ متوسطذ رتب أدام المجموعات التجريبية الثالث حذ موياس االتجاد نحو الوواعد النحوية نتائج اتج

 حذ الوياس البعدى
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 الداللة Zقيمة  Uمعامؿ ماف وتينى  مجموع الرتب متوسط الرتب  ف استراتيجية مجموعة

 27.5 53.5 6.69 8 تسميعال
 غير دالة 2.515

 81.5 20.32 8 ممارسة  ال
 80 20 8 تسميعال

 غير دالة 2.162 10
 56 7 8 ذاتذ لمذاكرة  التنشيط ال

 9.5 90.5 22.90 8 ممارسةال
1.365 0.02 

 45.5 5.69 8 ذاتذ لمذاكرة  التنشيط ال
عدـ وجود حروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطذ رتب أدام السابؽ ل 8يتضح مف الجدوؿ س

ممارسة حذ موياس االتجاد نحو الوواعد الموعة استراتيجية مجو  التسميع استراتيجية ةمجموع
أدام بيف ل وهذا يدؿ عمى تساوي 2.515س Zالنحوية حذ الوياس البعدى , حيث كانت قيمة 

يتضح عدـ وجود حروؽ دالة , كما  حذ موياس االتجاد نحو الوواعد النحوية تيفالمجموع
التسميع ومجموعة استراتيجية التنشيط  إحصائيا بيف متوسطذ رتب أدام مجموعة استراتيجية

 Z, حيث كانت قيمة ياس االتجاد نحو الوواعد النحويةمولالذاتذ لمذاكرة  حذ الوياس البعدى 
التذ درست باستراتيجية التسميع  تيفل , وهذا يدؿ عمى تساوي أدام المجموع2.162س

ذاتذ لمذاكرة  حذ موياس والمجموعة التجريبية الثالثة التذ درست باستراتيجية التنشيط ال
وجود حروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطذ رتب أدام  تضح, بينما ا االتجاد نحو الوواعد النحوية

مجموعة استراتيجية الممارسة ومجموعة استراتيجية التنشيط الذاتذ لمذاكرة حذ الوياس 
ارسة , حيث موياس االتجاد نحو الوواعد النحوية لصالح مجموعة استراتيجية المملالبعدى 

ل , وهذا يدؿ 0.02لى أف الفروؽ دالة عند مستوى سإ شيرمما ي, ل 1.365س Zكانت قيمة 
الممارسة عمى مجموعة استراتيجية التنشيط الذاتذ استراتيجية عمى تفوؽ أدام مجموعة 

 لمذاكرة حذ موياس االتجاد نحو الوواعد النحوية. 
الحذ و سالـ  ل2990عطا س, و  ل2989الربيعذ  س بحث وتتفؽ هذد النتيجة مع نتائج

صعوبات تتعمؽ بكتاب الوواعد , وندرة التطبيوات أف هناؾ  حيث توصموا إلى ل2998س
أف هناؾ عوامؿ تؤدي إلى صعوبات التعمـ و ,  بصعوبات تتعمؽ  بالطالو  ,النحوية واإلعرابية

 ,لمعمـا , وخصائص شخصيةالتعمـ ب و أسم, و  طريوة عرض الموضوعاتمنها : حذ النحو 
المنخفضة عمى التذكر واالنتباد واالستنتاج والتفكير المجرد , وبعض الطالب قدرة و 
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 الطالب الخصائص االنفعالية واالجتماعية والسرية التذ قد يكوف لها أثر حذ إحساس
صعوبات تعمـ اإلعراب ساإلضاحة ػ وجود  ل1002السيومذ س بحثوأظهرت نتائج  ,بالصعوبات
حيث أشار  ل1023العمري س, كما تتفؽ هذد النتيجة مع نتائج بحث ستثناملػ اال المفعوؿ معه

 حذ الضابطة عمى المجموعة االستذكار مهارات بعض عمى إلى تفوؽ مجموعة التدريب
 .  اإلنجميزية المغة صعوبات تعمـ ذوي تحصيؿ

انخفاض مستوى حذ ل 2995حاحظ سبحث  وتتفؽ هذد أيضا النتيجة مع ما أشار إليه
غمب الطابع السمبذ  أف ل1002الصميبذ س بحث كما أوضح حذ قواعد المغة العربية , الميذالت

يجابذ عمى اتجاهات الطالب نحو غمب الطابع اإلكما نحو النحو ,  الطالبعمى اتجاهات 
ل 1005بو شتات سوأ ل1001بو كموب سبحث أ, وأشارت نتائج  النحو بالنسبة لممعمميف

تفوؽ المجموعة التجريبية إلى  ل1020الكمبانذ سو  هػل 2430س السممذو  ل1007نايؼ سو 
حذ عمى المجموعة الضابطة لتدريس مفاهيـ النحو ات موترحة استراتجيالتى دربت عمى 

 .تحصيؿ النحو واالتجاد نحود
ومع وجود حروؽ غير دالة إحصائيا حذ االتجاد نحو الوواعد النحوية حإف هذد النتيجة 

 تتيح ات معينات الذاكرةض الخصائص اإلجرائية الستخداـ استراتيجيبعأف  عمى تفسيرها يمكف
, الواعدة النحوية ذاتيا  بمذاكرةيسمح لمطالبة , كما  الفرصة لمطالبة لورامة الواعدة النحوية

عمى االحتفاظ بالمعمومات حى الذاكرة قصيرة المدى ,  طالبةتساعد القد مف العوامؿ التى  ذدوه
, مما قد يكوف له تأثر حذ االتجاد نحو دراسة الوواعد طويمة المدى وتنتوؿ إلى الذاكرة 

تحويؿ المعمومات مف مستودع الذاكرة قصيرة المدى النحوية لدى طالبات الجامعة , كما أف 
قد يزيد مف درجة االتجاد نحو دراسة الوواعد النحوية لدى إلى مستودع الذاكرة طويمة المدى 

تنبيه الطالبة لما استطاعت تعممه وما االستراتيجيات ساهمت حذ طالبات الجامعة كما اف هذد 
عمى زيادة استورار ووضوح الوواعد النحوية الجديدة حى ها ساعدمما لـ تستطع تعممه بعد 

مما قد يكوف له تأثير حذ االتجاد نحو  توحير التغذية المرتدة الحسيةو  لها ,البنام المعرحى 
  دراسة الوواعد النحوية.
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 ات البحح:تىصً

 بنام عمى ما توصؿ  إليه البحث الحالذ مف نتائج تودـ الباحثات التوصيات التالية:      
حث المسئوليف عف التعميـ حى كاحة مراحمػه عمػى زيػادة االهتمػاـ بػذوي صػعوبات  -2

 التعمـ  بالجامعات و بالمدارس .
ينػات الػذاكرة مػع تػوحير ضرورة تدريب اعضام هيئة التدريس والمعمميف عمى استخداـ مع  -1

التعميمػػات الواضػػحة , والوصػػؼ الشػػامؿ لإلجػػرامات الواجػػب اتباعهػػا عنػػد اسػػتخداـ هػػذد 
لف ذلػػؾ يهيػػم لهػػـ حرصػػًا أحضػػؿ لتحسػػيف التحصػػيؿ االكػػاديمذ واالتجػػاد نحػػو   المعينػػات
    .المادة

صػفة عامػػة االهتمػاـ بتػدريب المتعممػيف ذوى صػعوبات الػتعمـ عمػى اسػتراتيجيات الػذاكرة ب  -3
 وعمى استراتيجية الممارسة بصفة خاصة .

ابتػدامًا مػف التعمػيـ االبتػدائى حتػى  -يجب عمى المسئوليف عػف التعمػيـ حػى كاحػة مراحمػه   -4
أف يخصصػػوا موػػررًا دراسػػيًا يتضػػمف معمومػػات عػػف الػػذاكرة , وكيفيػػة  -التعمػػيـ الجػػامعى 

امػؿ التػى تسػاعد عمػى التػذكر الجيػد , عممها , واالستراتيجيات المعينة عمػى التػذكر , والعو 
 . الطالبلما لذلؾ مف أثر حعاؿ عمى أدام 

بصػفة خاصػة  الوواعػد النحويػة و مادة  -بصفة عامة  الدراسية ورراتتضميف الم -5
 .تطبيوات عممية إلستراتيجية الممارسة -

 مكرتحات حبىخ مستكبخلًة :

حيمػػػا يمػػػى ئج توػػػدـ الباحثػػػات بنػػػام عمػػػى مػػػا توصػػػؿ  إليػػػه البحػػػث الحػػػالذ مػػػف نتػػػا      
 :موترحات لبحوث مستوبمية 

 إجرام دراسة تنبؤية لمعوامؿ المسهمة حى صعوبات تعمـ النحو لدى طالب الجامعة. -2

إجرام دراسة تجريبية تهتـ بالكشؼ عف التفاعؿ بيف أسموب التعمـ مع معينػات الػذاكرة حػى  -1
  ئية .خفض صعوبات التعمـ لدى تالميذ المرحمة االبتدا

غيػر المسػتخدمة حػذ البحػث الحػالذ   –دراسة أثر التدريب عمذ استراتيجيات ُأخػري لمػذاكرة  -3
 حذ التحصيؿ االكاديمى واالتجاد نحو مادة النحو.  
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التنشػػيط الػػذاتذ  -الممارسػػة  -دراسػػة موارنػػة لثػػر التػػدريب عمػػذ اسػػتراتيجيات س التسػػميع  -4
حػذ التحصػيؿ االكػاديمى لػدي العػادييف وذوي صػعوبات   لمذاكرة باسػتخداـ قادحػات الػذاكرة ل 

 التعمـ.
 لخط النمائى الستخداـ المتعمميف الستراتيجيات الذاكرة. ادراسة  -5
 .باستخداـ التحميؿ العاممى تعمـ النحوذوى صعوبات  طالبدراسة البنية المعرحية لدى ال -6
حػو العربػذ لػدى الطػالب ذوى صػعوبات دراسة أثر المراقبة الذاتية والداحعية حذ تحصيؿ الن -7

 النحو.
عادييف وذوى مختمفة تطبيؽ متغيرات الدراسة كما هذ عمى عينات مف مراحؿ دراسية  -8

 صعوبات تعمـ. 
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  املزادع

 املزادع العزبًة : –أوال 

( . فعالية برنامج إرشادي )فردي / جمعي( في تعديل العادات واالتجاىات 2006, سميرة حسن ) أبكر
مجمة و الدراسة لدى بعض الطالبات ذوات صعوبات التعمم بكمية التربية لمبنات بجدة . نح

 .52 – 3( , 1)6,  كميات المعمميف
 . 13 ط . , دراسات عربية وعالمية عمـ النفس االجتماعذ .( 1984محمود السيد ) , أبو النيل

 مطابع دار الشعب.  :القاىرة 
اختبارات  .( 2005مصطفي ) ,  وعبد العزيز أحمد ؛ آمال,  قصادعبد المطيف ؛ و , فؤاد  حطب بوأ

 األنجمو المصرية. :. القاىرة  كراسة تعميمات,  كاتؿ لمعامؿ العاـ
تجييز المعمومات والفروق الفردية فى مدى وضوح الصور الذىنية  . (1993سعاد محمد ) , أبو زيد

معيد بغير منشورة  رسالة دكتوراد. مبيريقية فى التذكر الدى شرائح عمرية مختمفة , دراسة 
 الدراسات والبحوث التربوية , جامعة القاىرة.

أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو عمى تحصيل طالبات   .( 2005سمير احمد ) , بو شتاتأ
بكمية  غير منشورة رسالة ماجستيرالصف الحادي عشر واتجاىاتين نحوىا واالحتفاظ بيا . 

 إلسالمية غزة.الجامعة ا , التربية
أثر استراتيجية مقترحة لتدريس مفاىيم النحو وتنمية االتجاه نحوه  .( 2002فتحى سميمان ) ,بو كموب أ

كمية التربية , بغير منشورة  رسالة دكتورادلدى تالميذ الصف الخامس من التعميم األساسي . 
 غزة.بجامعة األقصى 

لتدريب عمى إستراتيجيتين لمذاكرة في بعض صعوبات ( . أثر ا2005الكريم ) العاطي عبد أحمد , عبد 
رسالة  .تعمم المغة اإلنجميزية لدى عينة من تالميذ الحمقة األولى من التعميم األساسي 

 كمية التربية, جامعة األزىر . بغير منشورة  ماجستير
. ( 2012) عبد المجيد , الخطاطبةو  , عبيد , السبايمةو  ,مالك  , الرشدانو  , , أسامة البطاينة

  . األردن : دار المسيرة . 5 ط , صعوبات التعمـ
 .( 2000أحمد عبد المجيد ) , الصمادى؛ و   , عبد القادر عبد اهلل العمادي؛ و , محمد عبد اهلل  البيمي

 القاىرة : مكتبة الفالح . . عمـ النفس التربوي وتطبيواته
يم النحوية عمى وفق استراتيجية خرائط المفاىيم ( , تدريس المفاى2009) جوال محمد , ابراىيم الجوراني

 .40 – 7,  7:  دراسات تربوية)بحث تجريبي( . 
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اثر االختالف فى بعض متغيرات البينة المعرفية عمى مظاىر  .( 1988طمعت كمال ) , الحامولى
 كمية التربية جامعة عين شمس.بغير منشورة  رسالة دكتورادالفشل فى تجييز المعمومات . 

أثر التفاعل بين بعض استراتيجيات تجييز المعمومات واالستعداد  . (2001منال عمي ) , وليالخ
كمية الدراسات اإلنسانية , جامعة بغير منشورة  رسالة ماجستير . المفظي عمى فيم المقروء

 األزىر. 
معرفي التسويـة / أثـر التفاعـل بيـن بعـض معينـات الذاكـرة واألسمـوب ال .( 2004منال عمي )  , الخولي

 دكتورادرسالة  .طالبـات نيايـة مرحمـة التعميـم األساسي  اإلبـراز عمى االحتفاظ لدى عينـة من
 الدراسات اإلنسانية, جامعة األزىر.  كميةب غير منشورة

صعوبات تدريس القواعد النحوية من وجية نظر مدرسي وطمبة الفرع  .( 1989جمعة ) , الربيعي
أبحاث  دليؿ. ارس الثانوية واإلعدادية والمقترحات الخاصة لمتغمب عمييا العممي في المد

 والعموم. المنظمة العربية لمتربية والثقافة , ميدانية حذ تعميـ المغة العربية
. المنصورة  السس المعرحية لمتكويف العومى وتجهيز المعمومات . (1995فتحي مصطفي )  , الزيات

 شر.: دار الوفاء لمطباعة والن
دراسة لبعض الخصائص االنفعالية لدى ذوي صعوبات التعمم  . أ( 1998فتحي مصطفي ) , الزيات

  .496 – 445,  2 : مجمة جامعة أـ الورى . االبتدائيةالمرحمة  من تالميذ
)المعرفة  السس البيولوجية والنفسية لمنشاط العومى المعرحى . ب( 1998فتحي مصطفي ) , الزيات

 . القاىرة : دار النشر لمجامعات.االبتكار( , الذاكرة , 
 دار الزىراء.:  الرياض . مدخؿ إلى صعوبات التعمـ . (2001زيدان وآخرون ) , السرطاوي

الدراسي  التحصيل في التقديمية العروض استخدام ( . أثر1430) سعدون اللھ العالي عبد,  السممي
رسالة المقدسة .  الثانوي بالعاصمة ولاأل الصف طالب لدى اھنحو واالتجاه مادة النحو في

 غير منشورة بكمية التربية ج امعة أم القرى. ماجستير
برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعمم اإلعراب لدى طمبة قسم  .( 2001رجاء محمود ) , السيقمي

ة الجامعة اإلسالمي,غير منشورة  رسالة ماجستيرالمغة العربية في الجامعة اإلسالمية بغزة . 
 بغزة.  

اتحاد : . دمشق  العربية مالحظات بشأف دراسة تركيب الجممة حذ المغة .( 1982محمد ) , الشاوي
 .136,  135 الموقف األدبي ,, دار القمم لمنشر والتوزيع  , الكتاب العرب

 القاىرة : األنجمو المصرية. .التعمـ نظريات وتطبيوات : (1991أنور محمد ) , الشرقاوى
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األخطاء النحوية الشائعة لدى طالب الصف الثاني  .(  1995أسامة دياب يوسف ) , الصميبي
غير منشورة , جامعة أم درمان  رسالة ماجستيراإلعدادي في قطاع غزة  أسبابيا وعالجيا . 

  .السودانب
العالقة بين اتجاىات الصف التاسع بمحافظات غزة . ( 2001أسامة دياب يوسف ) , الصميبي

غير منشورة  رسالة دكتورادممييم نحو تعمم النحو وأثر ذلك عمى التحصيل . واتجاىات مع
 غزة.بكمية التربية , جامعة األقصى ب

 .نشرمل وائل دار : نَعما. ) 2)ط   التعمم صعوبات . (2008) أحمد نقحطا ىر , الظا
ذوي  البالط تحصيل في االستذكار ميارات مىع التدريب ( . أثر2013عمي ) حسن , عمي العمري

غير منشورة بكمية  رسالة ماجستيرالثانوي .  األول بالصف ميزيةاالنج مغةال تعمم صعوبات
 التربية جامعة الطائف.

فاعمية حقيبة تعميمية محوسبة في تنمية المفاىيم الّنحوية  . (2010زوينة سعيد راشد ) , الكمباني
رفية واألداء المغوي واالتجاه لدى طالبات الصف ال رسالة عاشر في سمطنة عمان . والصَّ

 جامعة عين شمس. كمية التربية ,بغير منشورة  دكتوراد
معجـ المصطمحات التربوية المعرحية حذ  .( 1999عمى أحمد ) , الجمل؛ و المقاني , أحمد حسين 

 : عالم الكتب. . القاىرة المناهج وطرؽ التدريس
معممين ومعممات  مدى إلمام . (2005)عفيفة  , الداود؛ و أحمد  , اليولي؛ و , طالل  المسعد

متاح  بصعوبات التعمم . وأخصائيين وأخصائيات مرحمتي الرياض واالبتدائي في دولة الكويت
 . أطفاؿ الخميج ذوى االحتياجات الخاصةرابط عمى 

( . أثر تفاعل إستراتيجيتين لتجييز المعمومات مع أسموب التعمم في 2009المعشنى , مسمم أحمد ) 
 ادرسالة دكتور  .عية الذاتية لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي بسمطنة ُعمان الداف

 , جامعة األزىر. كمية التربيةبغير منشورة 
أثر استخدام بعض معينات الذاكرة فى معدل التذكر لدى عينة من  .( 2001جمال فرغل ),  اليوارى

 كميةبغير منشورة  رسالة دكتوراديئى التعمم . تالميذ الحمقة األولى من التعميم األساسى بط
 جامعة األزىر. التربية ,

ن بة الجامعييمالط ىية لدو غمت الاار يالم( . 2012) ن, زياد أمي بركاتو ض و , أحمد عن أمي
والتحصيل لجنس وا في الجامعة ميمالتع مء نظاو يزية في ضمغة اإلنجمفي ال نالمتخصصي
 .190-145,  102ن , سطيمف - ة التربويةملمجا.  سيةاالسنة الدر و  األكاديمي
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( . أثر برنامج قائم عمى بعض أنواع التصور العقمي في صعوبات تعمم 2007بدوي , محمود السعيد )
كمية بغير منشورة  رسالة دكتوراد .الكتابة لدى تالميذ الحمقة األولى من التعميم األساسي 

 التربية , جامعة األزىر .
الطالب  لدى االكاديمي التحصيل عمى لمذاكرة الذاتي التنشيط .  تأثير (2005) يمنأ, زياد  بركات

 :وقادحات الذاكرة . تونس التذكر مساعدات طريقتي باستخدام تجريبية دراسة : الجامعي
 .57-35,  5,  االلكترونية لشبكة العموـ النفسية العربيةالمجمة  

 دار النيضة العربية.القاىرة :  . التربويعمـ النفس  .( 1994عبد الحميد )جابر  , جابر
 : . بيروت معجـ المصطمحات التربوية .( 1998رمزى كامل ) , وحنا اهلل؛ , ميشيل تكال  جرجس

 مكتبة لبنان.
اتجاىات تالميذ الصف السادس بالمرحمة االبتدائية نحو قواعد المغة  .( 1995فؤاد عبد اهلل ),  حافظ

 .32 , مجمة دراسات حذ المناهج وطرؽ التدريس.  العربية وعالقتيا بالتحصيل
دراسة لمستوى التحصيل النحوي عند طالبات الثانوية العامة وعالقتو  .( 1994سميمان )د محم,  زقوت

كمية التربية , جامعة بغير منشورة  رسالة دكتورادبالجنس والتخصص األكاديمي واالتجاه . 
 أم درمان اإلسالمية.

: الجامعة اإلسالمية  غزة , 2 ط.  المرشد حذ تدريس المغة العربية .( 1999ن )سميماد محم,  زقوت
., 

: مطبعة  . عمان االتجاهات والميوؿ العممية حذ تدريس العمـو .( 1988عايش محمود ) , زيتون
 جمعية عمال المطابع التعاونية.
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