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 :ملخص الدراسة 

 بسبب المداخل غيرالتعلم لمشاكل تعليمية عديدة صعوبات  والطالب ذو  يتعرض
تدريب الطالب ، لذا يلزم والتى تؤدي إلى ارتفاع معدالت الخطأ لديهم تعليمهماإلستراتيجية في 

مفهوم الذات األكاديمي لديهم ذوي صعوبات الفهم القرائي على استراتيجيات تعليمية تزيد من 
ت نتائج العديد من الدراسا توصلتحيث ، سبهم مهارات ما وراء الفهم التى يفتقرون إليها وتك

إلى انخفاض مستوى مهارات ما وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي لدى ذوي صعوبات 
فهناك ندرة في الدراسات العربية  ورغم ذلك وأشارت إلى إمكانية تحسينها لديهم،الفهم القرائي 

تعلم للاستراتيجيتين بحثت أثر التدريب على  –في حدود ما اطلعت عليه الباحثة  –واألجنبية 
، لدى ذوي صعوبات الفهم القرائي في مهارات ما وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي يدىالتول

ما أثر "هو  مما دعا إلى إجراء الدراسة الحالية، وتتلخص مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس
تعلم التوليدى في مهارات ما وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي للاستراتيجيتين التدريب على 

 "  ؟ي صعوبات الفهم القرائيلدى ذو 
اختبار  ، مقياس مهارات ما وراء الفهم ، تمثلت أدوات الدارسة في اختبار كاتل للذكاءو 

طالبة بالصف ( 03)، وتكونت العينة من  ومقياس مفهوم الذات األكاديمي، الفهم القرائي
فروق دالة  ،وأشارت النتائج إلى وجود  من ذوي صعوبات الفهم القرائيالمتوسط  الثاني

مفهوم الذات  والدراسة فى ما وراء الفهم  تىكسب مجموع اتإحصائيا بين متوسط درج
 . التلخيص إستراتيجية  األكاديمي لصالح مجموعة
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  The effect of training in two generative learning strategies on 

meta-comprehension skills and academic self-concept of second 

year preparatory school students-with reading comprehension 

Disabilities in Kingdom of Saudi Arabia   

SUMMARY  

            Students with learning disabilities have several educational problems due 

to non-strategic approaches in their learning which lead to high error rates , 

thus, training students with reading comprehension Disabilities in educational 

strategies increase their academic self-concept and acquire them meta-

comprehension  skills which they lack . Results of many Studies assert that 

students-with reading comprehension Disabilities have low level of meta-

comprehension skills and academic  self-concept and that these skills can be 

improved. However, there is a scarcity – to the researcher knowledge- in foreign 

and Arabic studies conducted to examine the effect of training in two generative 

learning strategies on meta-comprehension skills and academic self-concept of 

second year preparatory school students-with reading comprehension 

Disabilities. This is why the researcher finds that there is an urgent need to 

conduct the present study. 

       The problem of the present study can be summarized in the following main 

question:  

" What is the effect of training in two generative learning strategies on meta-

comprehension skills and academic self-concept of second year preparatory 

school students-with reading comprehension Disabilities?" 

Tools of the study include: Cattell intelligence test , A scale of meta-

comprehension skills, A test of reading comprehension, A scale of academic self-

concept . 

The sample consists of thirty second year preparatory school students-

with reading comprehension Disabilities. 

           Results of the study revealed that there are statistically significant 

differences between means of the gain scores obtained by the two groups in meta-

comprehension skills and academic self-concept ( favoring the group of summary 

strategy . 
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 :مقدمة ومشكلة الدراسة 

 تستنفذ صعوبات التعلم التي يعانى منها الطالب جزءًا عظيمًا من طاقاته العقلية
واالنفعالية  وتسبب له اضطرابات كثيرة تترك بصماتها على مجمل شخصيته بسبب عدم قدرته 

 .ع عليه في كل من المدرسة واألسرةالدراسي وانعكاسات هذا الوض على تغيير وضعه
بين صعوبات التعلم تأتي صعوبات القراءة كأحد اشهر صعوبات التعلم األكاديمية  ومن

وأكثرها خطورة إذ أنها تحرم الطالب من عدة فرص أكاديمية وتسبب له العديد من المشكالت 
وفى % 51الى الدراسية األخرى ، وتبلغ نسبة انتشار صعوبات القراءة بين الطالب حو 

   (802-8332)بطرس حافظ                      .%53أخرى ات احصائي
%  53إلى  %0بينما يحدد البعض نسبة انتشار صعوبات الفهم القرائي بأنها تتراوح من 

-8331)رياض بدري .  0:5ن اإلناث بنسبة وأنها تكون أكثر انتشارًا بين الذكور عنها بي
64   ) 

القرائي يتمتعون أن الطالب ذوي صعوبات الفهم  Lindstrom (1998-28)ويرى 
بنسب ذكاء مناسبة ولكنهم يتعرضون لصعوبات في تعلمهم بسبب المداخـــل غير اإلستراتيجية 

لديهم ، ومن هنا تأتي أهمية تدريب  التعلم والتى تؤدي إلى ارتفاع معدالت الخطأ  في هذا
ومفهومهم الطالب ذوي صعوبات الفهم القرائي على استراتيجيات تعليمية تزيد من كفاءتــهم 

لذاتهم األكاديمية وتسهم في إكسابهم مهارات ما وراء الفهم التى يفتقرون إليهــــا ، حيث 
ب أشارت نتائج العديد من الدراسات إلى انخفاض مستوى مهارات ما وراء الفهم لدى الطال

 Wong دراسة ومن ذلكا لديهم تحسينهإلى إمكانية  ذوي صعوبات التعلم وأشارت أيضا
، كما توصلت  (8336)مصطفي الحاروني وعماد على  ، (5222)، فتحي الزيات  (1992)
إلى أن مهارات ما وراء الفهم منخفضة للغاية لدى عامة  Thiede et al. (2005) دراسة 

مهارات ما وراء لديهم وأنه ينبغي تدريب الطالب على برامج تنمى  ةالطالب بالمراحل المختلف
 .الفهم 

                                                 


 .الرقم االول بين القوسين يشير الى سنة النشر والرقم الثاني الى رقم الصفحة  
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العديد من الدراسات إلى انخفاض مفهوم الذات األكاديمي لدى  وأيضا أشارت نتائج
 .Winne et  al.(1982)   ،Butler et al الطالب ذوي صعوبات التعلم مثل دراسة 

 ( . 8332)، سلطان المياح ( 5222)، فتحي الزيات (1994)
انه   وتؤثر صعوبات الفهم القرائي على صورة الذات نتيجة شعور الطالب أنه أقل من أقر 

خجل والعجز لنظرة المعلمين له على أنه ذا مستوى متدنى باإلضافة إلى شعوره بال ونتيجة
الوقت تصبح هذه المشاعر أكثر حدة مما ينعكس على  بمرورو  بسبب فشله المستمر،

 .مفهومه لذاته
في  Generative Learningهذا ويساعد االنخراط في أنشطة التعلم التوليدى   

،   Wittrock((1992مهارات ما وراء الفهم ، فقد أشارت نتائج دراسة  إكساب الطالب 
ThiedeK & Anderson (2003) , Thiede et al. (2005),Moore et 

al.(2005)  إلى تحسن مهارات ما وراء الفهم وزيادة دقة الحكم على الفهم عند تدريب
المتعلمين على استراتيجيات  تدريب يسهم المشاركين على استراتيجيات التعلم التوليدى، كما

التعلم التوليدي في تنمية مفهوم الذات األكاديمي لدى الطالب وهذا ما أشارت إليه نتائج 
 Warkentin & Griffin (1994)    (Lee et  al. (2005 ،Wintersدراسات 
(2010)  . 

حثة على وفي ظل هذا األثر المهم إلستراتيجيات التعلم التوليدى فقد وقع اختيار البا
استراتيجية التلخيص واستراتيجية الكلمات المفتاحية  كاستراتيجيتين للتعلم التوليدى لبيان 

صعوبات  اتذو  الطالبات لدىأثرهما في مهارات ما وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي 
التابعة وهاتين اإلستراتيجيتين من أكثر استراتيجيات التعلم التوليدي مالءمة للمتغيرات  التعلم،

 . موضع اهتمام الدراسة الحالية 
ورغم ما أظهرته العديد من الدراسات سالفة الذكر التى أوضحت أهمية التعلم التوليدي في   

 Hooper & Sales(1994)  تحسين ما وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي إال أن دراسة
مهارات ما وراء الفهم عند  أشارت إلى عدم التوصل إلى نتائج ذات داللة إحصائية في زيادة  

التدريب على استخدام استراتيجيات التعلم التوليدي، حيث أوضحت النتائج إلى أن كل 
الضابطة التى لم تتلقى تدريب والتجريبية األولى التى تلقت تدريب على )مجموعات الدراسة 

كانت قادرة  (التلخيص المؤجل والتجريبية الثانية التى تلقت تدريب على التلخيص الفوري 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hooper+Simon%22
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على الحكم على الفهم والتنبؤ باألداء الالحق كأحد مهارات ما وراء الفهم، وتوصلت إلى نفس 
 Gillis (1981)، وأشارت نتائج دراسة  Thiede & Anderson (2003)النتيجة دراسة 

 أن مهام التوليد لم يكن لها أثر في مفهوم الذات األكاديمي لدى عينة الدراسة ، هذا من جهة
إلى أن ما يتردد من أن زيادة  Kelly et al.(1976-659)ومن جهة أخرى فقد أشار 

التدريب تؤدي إلى زيادة التحسن حقيقة زائفة آلن زيادة التدريب تقلل من الدافعية والتركيز 
الوعى بالمهارة ال يعنى بالضرورة  أن توفر Gillies (1983) على جوانب المهمة، وأشار

 .  رسةأنها ستتبع بالمما
وفي ضوء هذا التناقض تسعى الدراسة الحالية إلى معرفة ما إذا كان التدريب باستخدام 
استراتيجيتي التعلم التوليدي سوف يحسن من مهارات ما وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي 

ما أثر : في تساؤل رئيس هو لدى عينة الدراسة أم ال ،  وتتلخص مشكلة الدراسة الحالية 
تعلم التوليدى في مهارات ما وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي للاستراتيجيتين يب على التدر 
 "  ؟ صعوبات الفهم القرائي اتذو  ( اإلعدادي) طالبات الصف الثاني المتوسط لدى 

 :التاليين  الفرعيين التساؤلينويتفرع من هذا التساؤل الرئيس 
درجات كسب مجموعتي  رتب طاتمتوس هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -5

عقب التدريب في مهارات ما وراء الفهم ( الكلمات المفتاحية  -التلخيص) الدراسة 
 ؟ مباشرة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات كسب مجموعتي  -8
في مفهوم الذات األكاديمي عقب التدريب ( الكلمات المفتاحية  -التلخيص) الدراسة 

 رة  ؟مباش
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات كسب مجموعتي  -0

 في الفهم القرائي عقب التدريب مباشرة  ؟( الكلمات المفتاحية  -التلخيص) الدراسة 
التدريب على استراتيجية تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من أثر  :هدف الدراسة 

فتاحية في مهارات ما وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي التلخيص واستراتيجية الكلمات الم
 . صعوبات الفهم القرائي اتذو ( اإلعدادي) المتوسط لدى عينة من  طالبات الصف الثاني

 تقدم الدراسة الحالية تأصيال نظريا الستراتيجيات  -:األهمية النظرية  -أ :أهمية الدراسة 
 .ومفهوم الذات األكاديمي   التعلم التوليدى ومهارات ما وراء الفهم
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من المجاالت الجديرة بالبحث والدراسة ، خاصة مع ارتفاع  ييعد مجال صعوبات الفهم القرائ-
كاديمية أنسب انتشار هذه الصعوبات بين الطالب وما يترتب على ذلك من مشكالت 

 .وشخصية
عرفة كما يمثل أحد يعد ما وراء الفهم من أهم فئات ما وراء الم - :األهمية التطبيقية -ب

المتطلبات الهامة في التعلم وبدون االستخدام األمثل لمهاراته قد تنشأ العديد من 
   .االضطرابات األكاديمية

 تساعد أنشطة التعلم التوليدي الطالب علي التأمل والتفاعل بين القاعدة المعرفية والخبرة- 
 .ول إلى معنى لما يتم تعلمه  السابقة والتنقيح لما لديهم من معرفة من أجل الوص   
تنمية مفهوم الذات األكاديمي لدى الطالب ذوى صعوبات الفهم القرائي يعد أحد الحلول إن  -

 .   المناسبة لتحقيق جودة التعلم  بالنسبة لهذه الفئة من الطالب 
أكثر  ربما تسهم النتائج التى تتوصل إليها الدراسة الحالية مستقباًل فى إنجاز طرق علمية -

وراء الفهم ومفهوم  وتنمية مهارات ما لفهم القرائيالطالب ذوى صعوبات ا تعليمفعالية فى 
 . الذات األكاديمي لديهم 

 :مصطلحات الدراسة  

نمط تعلم يتضمن اشتقاق عالقات وأفكار  :  Generative Learningالتعلم التوليدي
بهدف فهمه والحكم عليه وتحقيق ( أجزاء أكبر –جمل  –كلمات ) ووحدات من عناصر النص 

 .معنى للتعلم 
تعني التعبير بإيجاز كتابة عن  :Strategy  yThe Summarاستراتيجية التلخيص 

األفكار الرئيسية والمعلومات األكثر أهمية في النص وتركيز االنتباه عليها وبناء عالقات بين 
 .باألسلوب الخاص  هالمفاهيم المتضمنة في النص وتنظيمها تنظيما ذاتيا وكتابت

وتعني أن يقوم  :Strategy sword The Keyالمفتاحية  اتاستراتيجية الكلم
 .قائمة من خمس كلمات مفتاحية  تلم بجوهر نص قاموا بقراءته وكتابة المشاركين  بتوليد

وعى الفرد ومعرفته بذاته وبالنصوص المراد   :comprehensionMetaوراء الفهم  ما
ويتحدد إجرائيًا . جيات أدائه ومراقبته وتخطيطه وتقيمه لمنظومة الفهم لديه فهمها وباستراتي

 .بالدرجة التى تحصل عليها الطالبة في مقياس ما وراء الفهم المستخدم بالدراسة الحالية 
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كفاءته عن المتعلم  معتقدات : Concept-Academic Selfمفهوم الذات األكاديمي 
وقناعته بقدرته علي تحقيق النجاح في المهام األكاديمية،  في المجال المدرسي بصفة عامة ،

مكاناته  مكانات وخبراته ويقوم ذلك على أساس إدراك الطالب لقدراته وا  األكاديمية وقدرات وا 
ويتحدد إجرائيًا بالدرجة التى تحصل عليها الطالبة في مقياس مفهوم . أقرانه من الطالب 

 .الحالية الذات األكاديمي  المستخدم بالدراسة
تعني التباعد  :Reading Comprehension Disabilitiesصعوبات الفهم القرائى 

بين مستوى الذكاء ومستوى تحصيل الفهم القرائى بالنسبة لألقران في نفس العمر والصف 
 Block                                          (20-1995). الدراسي 

اختبار الذكاء  في الطالبةحصل عليها تجرائيًا بالدرجة التي إ صعوبات الفهم القرائي تحددتو  
 . المستخدمان بالدراسة الحاليةواختبار الفهم القرائى 

صعوبات  اتتتحدد نتائج الدراسة الحالية بالعينة المختارة وهن الطالبات ذو  :حدود الدراسة 
 لمملكة العربية السعوديةبابمدينة الخرمة  (اإلعدادى) الفهم القرائي بالصف الثاني المتوسط

م، كما تتحدد بمتغيرات الدراسة 8358/ 8355الموافق  5600/5606في العام الدراسي 
ستراتيجية الكلم مهارات ما  ،(متغيرات مستقلة)ات المفتاحيةمتمثلة في استراتيجية التلخيص وا 

   . (متغيرات تابعة)وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي

 :اإلطار النظري

يهدف التعلم التوليدي إلى توجيه الجهود التى يقوم بها المتعلم لمساعدته  :علم التوليديالت
على التركيز على المهمة المطلوب أدائها وتدريبه على كيفية التعرف على مسار تفكيره 

الستراتيجيات  ، ولذلك فإن التدريس المباشرالخاص حتى يمكنه إنجاز مهام التعلم بنجاح
    3ي يعد أكثر األساليب فعالية في إكساب المتعلم هذه االستراتيجيات التعلم التوليد

Lindstorm (1998-28) 
 Process basedويعتمد التعلم التوليدي على نظرية التعلم القائم على العمليات 

instruction   ، وتهدف هذه النظرية إلى تدريب المتعلم على كيفية التعامل مع مهام التعلم
المخطط هو المفهوم األساسي فى هذه النظرية والذى يعمل كأداة تدريبية تساعد ويعد مفهوم 
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شكل تتابع فكرى  المتعلم  على تحقيق فعالية التعلم ويتكون المخطط من أربع خطوات تأخذ
 : بنجاح وهي على النحو التالى مهام التعلم يؤدى إلى إنهاء

تساعده فى أداء المهام المطلوب  يحاول المتعلم البحث عن المعلومات التى: البحث -5
 .انجازها

 . مهام ويبتعد عن األفكار الغير مناسبة لمهام  التعلماليسعى المتعلم إلى أداء :  األداء-8
يحاول المتعلم إعطاء المزيد من التركيز للمهمة بالتغلب على نقاط الضعف : المتابعة  -0

 .فى األداء واالستفادة من نقاط القوة 
 3يتحقق المتعلم من أداء المهمة بنجاح : إلى انجاز المهمة التوصل  -6

 Ashman  & Conway (1997-62)                                                  
 :استراتيجيات التعلم التوليدي 

تتمثل استراتيجيات التعلم التوليدي المستخدمة في الدراسة الحالية في إستراتيجية التلخيص    
ستر   :اتيجية توليد الكلمات المفتاحية ، وفيما يلي مزيد من التفاصيل حول كل استراتيجية وا 

وتعني التعبير بإيجاز كتابة عن األفكار الرئيسية والمعلومات  : إستراتيجية التلخيص -1
األكثر أهمية في النص وتركيز االنتباه عليها وبناء عالقات بين المفاهيم المتضمنة في 

تنظيما ذاتيا وكتابتها باألسلوب الخاص، ويرى بعض الباحثين أن تلخيص  النص وتنظيمها
النصوص يحسن الفهم عن طريق مساعدة الطالب على بناء العالقات بين المفاهيم 
المتضمنة في النص وكذلك بين مفاهيم النص والمعرفة والخبرة السابقة لدى الطالب، بينما 

ل مساعدته القراء على تركيز انتباههم على يرى آخرون أن التلخيص يحسن الفهم من خال 
 .  المعلومات األكثر أهمية في النص وعن طريق تحفيز االختبار الذاتي أثناء القراءة

Thiede & Anderson (2003-131     
 :وتتمثل القواعد العامة إلستراتيجية التخليص فيما يلي 

  على الفكرة الرئيسية  التركيز  -   لمعلومات والتفاصيل غير الضروريةحذف ا -
  كتابة الملخص باألسلوب الخاص  -                             تهذيب الملخص  -

أهم  –المكان  -الزمان  –وبالنسبة لتلخيص القصة فيتم التركيز على الفكرة الرئيسية 
 .نهاية القصة  –أهم األحداث  –الشخصيات 
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اءة التعلم تتحسن عندما يطلب من الطالب إعداد وتشير الدراسات أن دقة ما وراء الفهم وكف
 .  عنها لو طلب منهم استخدام كلمات النص في إعداد الملخص ملخصات بأسلوبهم الخاص

(2006-353)   Tuba & Banu وقد روعي ذلك في الدراسة الحالية عند تنفيذ جلسات ،
 . الخاص هنباستراتيجية التلخيص حيث طلب من المشاركات كتابة الملخص بأسلو 

عند تطبيق هذه االستراتيجية يطلب من المشاركين أن : استراتيجية الكلمات المفتاحية-2
 .يقوموا بتوليد قائمة بالكلمات المفتاحية التى تلم بجوهر نص قاموا بقراءته   

وتشير الدراسات الى أن قائمة من خمس كلمات تعد مؤشر مناسب على القيام بمهمة توليد 
 Thiede et al.(2005-1267)احية الكلمات المفت

إن كتابة الكلمات المفتاحية الخاصة بالنصوص جيدة الفهم في مقابل النصوص األقل فهما   
قد تبدو متماثلة عقب القراءة مباشرة أما سردها أو كتابتها بعد برهة من القراءة فمن المتوقع 

شيط شبكة العمل العقلية انخفاض دقة الفهم بالنسبة للنصوص األقل فهما،  حيث يخبو تن
الخاصة بهذه النصوص فتصبح مصادر الفرد محدودة عند كتابة الكلمات المفتاحية، بينما في 
حالة النصوص التى تم فهمها بشكل جيد فأن الفرد يستعيد مزيدًا من المعلومات من الذاكرة 

 .طويلة المدى وبالتالي يتوقع معها مستويات مرتفعة من دقة المراقبة 
أنه بالنسبة للدراسات التى عمدت إلى  Thiede et al.(2005-1267)أوضح  وقد

مزج التأخير بين القراءة ومهام توليد الكلمات مع تأخر مهام أخرى كإصدار الحكم على دقة 
الفهم أو قراءة نص مكمل قدمت دلياًل واضحا على أن التأخر بين القراءة وتوليد الكلمات 

د الذي يعتبر ضروريًا لتحسين دقة ما وراء الفهم، حيث يتيح المفتاحية هو التأخر الوحي
 . إلماعات تشخيصية ضرورية لما وراء الفهم مما يسهم في تحسين دقته 
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 :  مهارات ما وراء الفهم
لقد شهدت الفترة األخيرة اهتمامًا ملحوظًا بتنمية مهارات ما وراء الفهم لدى الطالب 

هم لديه تعد من العوامل ذات األهمية البالغة للقراءة الماهرة فوعي الفرد ومراقبته لعمليات الف
بصورة فعالة  كما يعد تقويمه لمستوى فهمه على نحو صحيح وسيلة لتعلم المواد الجديدة

  .ومن ثم يتحسن أداؤه على االختبارات التالية للمواد التى يقرأها ويتعلمها
من ما وراء المعرفة فلكي  ره فئةلك باعتباوتوجد تعريفات كثيرة لما وراء الفهم وذ

ث فئات اتساع األداء الما وراء معرفي قام بتحديد ثال Martinaz (2006-696)يوضح 
    .ما وراء الذاكرة وما وراء الفهم وحل المشكالت : هيرئيسية لما وراء المعرفة 

عن وترى الباحثة الحالية أن هذا التصنيف البسيط لفئات ما وراء المعرفة ال يكشف 
كل فئات ما وراء المعرفة إال أنه يوضح الدور الفعال لما وراء المعرفة في العمليات المعرفية 

 .المهمة 
ولقد قامت الباحثة الحالية بفحص تعريفات ما وراء الفهم التى تضمنتها الدراسات 

 :السابقة فأمكن تصنيفها في ثالث فئات وذلك على النحو التالي 

 يتضمن وعي الفرد : على اعتبار ما وراء الفهم مفهوم معرفيتعريفات تركز :  األولى
بمهام الفهم واإلستراتيجيات المناسبة لها ومن ذلك تعريف الذاتي بمهارات الفهم لديه و 

Mokhtari &Reichard (2002-249)  لما وراء الفهم بأنه معرفة القراء عن القراءة
( 062-8330) وتعريف أيمن عامر ، صاتي التى يمارسونها عند فهم النوآليات الضبط الذ

له بأنه معرفة الفرد بكل ما يتصل بعمليات الفهم لديه ومعرفته باإلستراتيجيات المناسبة 
 .                                                                          والتعديل فيها حال إخفاقه في فهم موضوع ما

يتضمن التركيز على : ى اعتبار ما وراء الفهم مفهوم تحكمي تعريفات تركز عل:  الثانية
التحكم في المهمة من خالل التخطيط والمراقبة والتقويم الذاتي حيث يتمكن الفرد من التحكم 

 Dunloskyفي استجاباته وتنظيمها وتقويم نقاط القوة والضعف فيها ومن ذلك تعريف 
&Rawson (2005-38) يم الفرد لحالة الفهم الراهنة وتحكمه لما وراء الفهم بأنه تقي
دور ما وراء الفهم  أن  Dunlosky&Rawson وأوضحا، ومراقبته لكفاءة عمليات الفهم

يتضح بقوة عندما يذاكر الطالب استعدادًا المتحان قريب فبعد قراءته لنص من الكتاب 
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جراء المزيد من المدرسي يختبر مدى فهمه لكل قسم منه وهو ما يوفر بدوره تغذية راجعة إل
التنظيم فإذا حكم المتعلم مثال بأن هناك قسما لم يتم فهمه جيدا فأنه سيقوم بمذاكرته لمدة 
ذا لم تكن األحكام دقيقة ودالة على الفهم الفعلي فأنه قد يعيد مذاكرة مواد دراسية  أطول وا 

ل بصورة جيدة دون ضرورة لذلك حيث قد تكون هذه المواد الدراسية هي التى قد فهمها من قب
قد يفشل في مذاكرة مواد دراسية لم يتم فهمها جيدًا ،  وتنتشر الحالة  -وهو األسوأ  -بينما 

 3األخيرة بشكل واضح بين الطالب ذوي صعوبات الفهم القرائي
تناولت ما وراء الفهم على أنه مكون من مكون معرفي  :  تعريفات مختلطة:  الثالثة 

ت التى تخص وعي الفرد بقدراته ومتطلبات المهام يتضمن مجموعة من المتغيرا
 .واإلستراتيجيات المناسبة لها ، ومكون تحكمي يتضمن التخطيط والمراقبة والتقويم الذاتي 

 : ومن ذلك تعريف 
Boker (1989-17)  لما وراء الفهم بأنه فحص القارئ للمعرفة أثناء معالجة النص

لما وراء الفهم على  Sternberg (1994-465)وتنظيم وتقييم أنشطة القراءة ، وتعريف 
ستراتيجيات معرفة المتغيرات المؤثرة في كفاءة الفهم واال: مكون من مكونين األول  بأنه

المراقبة الذاتية لعمليات الفهم من خالل التنظيم الذاتي والذي : والثاني  ،الفعالة وغير الفعالة
وعمليات الفهم وتقويمها وتوجيهها ،  سلوكياتعلم على التخطيط الذاتي ليتمثل في قدرة المت

له بأنه معرفة الفرد متى يفهم ومتى ال يفهم وأيضا   Hardin (2001-539)وأيضا تعريف 
 .مراقبته وتنظيمه لذاته وتقييمه لها 

وترى الباحثة الحالية أن المجموعة األخيرة من تعريفات ما وراء الفهم هي األكثر شموال 
مختصر  لفرد من تحقيق مستويات عليا لما وراء الفهم ، وفيما يلي شرحويمكنها أن تمكن ا

ا تتناولها الدراسة الحالية وفق التعريفات التى تناولت ما وراء الفهم لمكونات ما وراء الفهم كم
 .تحكمي  –كمتغير معرفي 

ويعني معرفة : الوعي بالذات  -: ويتضمن : الوعي -: ويشمل: المكون المعرفي  -5
دراك   .المتعلم لذاته ولعملياته المعرفية ولسعة الفهم لديه قبل وأثناء وبعد القراءة وا 

دراك المتعلم لمدى سهولة أوويعني معر :  الوعي بالنص -  صعوبة النص قبل  فة وا 
 .وأثناء وبعد القراءة 
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دراك المتعلم لمدى استخدام اإلستراتيجية المناسبة :  الوعي باإلستراتيجية -8 ويعني معرفة وا 
 . انتقاء أفضل االستراتيجيات في ضوء تنوع المهام وذلك قبل وأثناء وبعد القراءةو 
  : ويشمل:  المكون التحكمى -2

وتعني عملية عقلية يستطيع بها المتعلم مراقبة ذاته واستراتيجياته التى : المراقبة  -
 .يستخدمها في فهم النص قبل وأثناء وبعد القراءة 

دارته للمعلومات وربط الجديد ويعني تنظيم ا :التخطيط  - لمتعلم لعملياته المعرفية وا 
منها بالخلفية المعرفية ، والقلق بشأن األداء الفعال وتوجيهه لسلوكياته الهادفة لفهم 

 . النص قبل وأثناء وبعد القراءة 

وهو عملية عقلية يستطيع من خاللها المتعلم الحكم على نفسه وعلى أداءه : التقييم  -
 .اته التى يستخدمها في فهم النص قبل وأثناء وبعد القراءة واستراتيجي

 : مفهوم الذات األكاديمي
توجد مجموعة متزايدة من الدراسات في األدب السيكولوجي تدعم العالقة بين  

فكلما زادت ، يميمعتقدات الطالب عن كفاءتهم األكاديمية الذاتية ومالمح أدائهم األكاد
األكاديمية أصبح أكثر ثقة في قدرته على تنظيم وتنفيذ المهام معتقدات الفرد حول كفاءته 

 Paula (317-2010)        . من المهارة والقدرة مرتفعمستوى ة باألكاديمي
المفهوم الجامع العام، في حين أن  هو أكدت البحوث أن مفهوم الذات وتاريخيا

مجال مفهوم الذات محدد متعددة األبعاد، ويعتقد أن  هعلى جوانب البحوث المعاصرة تركز
ويعتقد أن ، نها الفرد وتنتظم في بنية هرميةيكو وشخصية واجتماعية   بتصورات أكاديمية 

على ف التأثير على تصورات الفرد للمهاممفهوم الذات األكاديمي يؤثر في األداء من خالل 
ي يخلق شعور تشير البحوث إلى أن  المستوى المرتفع من مفهوم الذات األكاديم سبيل المثال

في حين أن المستوى  األكاديمية خاصة المهام الصعبة بالهدوء والسكينة عند أداء المهام
ويؤدي هذا إلى  ة على أنها أكثر صعوبة من الواقعيؤدي إلى إدراك الفرد للمهم هالمنخفض من
ومفسر  ن إدراك الفرد لكفاءته الذاتية أهم وأقوى منبأأوتشير الدراسات إلى ، القلق والتوتر

رتبط مع مجموعة واسعة من النتائج اإليجابية بما في ذلك اإلنجازات ي هذا اإلدراك أنو للسلوك 
، ، واألداء الرياضي والمهارات االجتماعية ( 3.23حتي  3.62= معامل ارتباط  )األكاديمية 
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          Kevin (2003).  وأداء العمل ، والتعامل مع األحداثوالخيارات الوظيفية والتطلعات 

        
  : صعوبات الفهم القرائي

مصطلح عام يصف  ابأنه : صعوبات التعلم( 8333-85)يعرف أحمد عواد 
العادي يظهرون انخفاضًا في التحصيل الدراسي عن  مجموعة من التالميذ في الفصل الدراسي

هرون أو فوق المتوسط ، إال أنهم يظ متوسطزمالئهم العاديين مع أنهم يتمتعون بذكاء 
 ،القراءة ،االنتباه ،اإلدراك، التفكير ،صعوبة في بعض العمليات المتصلة بالتعلم كالفهم

المهارات المتصلة بكل من العمليات ى فو  إجراء العمليات الرياضية  ،التهجي ،الكتابة
من حاالت صعوبات التعلم ذوو اإلعاقة العقلية والمضطربون انفعاليًا  ويستبعد ،السابقة

 .  ن بأمراض وعيوب السمع والبصر وذوو اإلعاقات المتعددةوالمصابو
 ذوى صعوبات التعلم وترتبطالطالب  تواترها لدي  هناك خصائص سلوكية يشيعو 
تمثل نقطة البداية في أي برنامج للكشف عن ذوى  وهي نمط الصعوبة النوعيةبعادة 

يزداد و  التحصيل يظهرون انخفاضًا فىولعل أبرز هذه الخصائص أنهم  صعوبات التعلم
 .العاديين أقرانهم عن توقعهم للفشل 

فهم وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي لدى الطالب ذوى صعوبات الما  مهارات
 :  القرائي

يتصفون بعدم القدرة على التخطيط فهم القرائي أن غالبية الطالب ذوى صعوبات ال  
وكذلك يعانون  للقراءة إلستراتيجية المناسبةواختيار اواالحتفاظ بها  للمهام وتنظيم المعلومات

، األمر الذي يدعو الى ضرورة ( 000-8330)زينب بدوي .  من ضعف القدرة علي التقويم 
ما وراء الفهم حيث أن قصور مهارات ما وراء الفهم يقود إلى ضعف  تاالهتمام بتنمية مهارا

شعور بتدني مفهوم ا العدة مشكالت منه الى يؤدي انخفاض مستوى التحصيلالتحصيل و 
سباب انخفاض ألButler et al. (1994-235) تفسيرب ويرتبط بهذا المعنىالذات األكاديمي 

بأنه يرجع إلي قصور فى فهم القرائي صعوبات ال مفهوم الذات األكاديمي لدي الطالب ذوى
ور مما يؤدي إلى الشععمليات ما وراء المعرفة المسئولة عن مراقبة األداء بشكل نشط 

وهذا يعطي مبررًا قويا للتدخالت التربوية ل وانخفاض مفهوم الذات األكاديمي، المستمر بالفش
  .مفهوم الذات األكاديمي سواء بشكل صريح أو ضمنى و  مهارات ما وراء الفهم لتعزيز
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 : الدراسات السابقة

 :ما وراء الفهم  فيدراسات تناولت أثر استراتيجيات التعلم التوليدي : أواًل 
ففيما يخص الدراسة  -عدة أهداف  هدفت الدراسة : Hooper & Sales (1994)راسةد

بحث أثر استراتيجية التلخيص مقابل استراتيجية التناظر اثناء قراءة  هدفت  -الحالية
يدرسون علوم  طالب جامعى( 555)وتكونت العينة من ، وراء الفهمعلى الفهم وما النصوص 

تضمنت اإلجراءات استخدام ثالث مجموعات و  midwesternالحاسب اآللى بجامعة 
والمجموعة  (مجموعة التلخيص المؤجل)ومجموعة تجريبية أولى ( مجموعة ضابطة)

وتشير النتائج إلى أن كل المجموعات كانت  (مجموعة التلخيص الفورى)التجريبية الثانية 
فرق ذو داللة فى دقة ما التنبؤ باألداء الالحق وكانت هناك و  الحكم على الفهم قادرة على

وأن استراتيجية التلخيص كانت أفضل بشكل وراء الفهم لصالح مجموعة التلخيص المؤجل 
  .دال من استراتيجية التناظر

 إلى الكشف عن أثر الدراسة هدفت  : Thiede & Anderson (2003( دراسة 
وراء الفهم  دقة مافي  التدريب على استراتيجية التلخيص كأحد استراتيجيات التعلم التوليدي

 ،(الالحق الفهم االختباراالرتباط بين تقديرات الفهم واألداء فى )تعرف إجرائيًا بأنها التى و 
 يدرسون مقرر في علم النفس بجامعة إلينويز بشيكاغو طالب جامعي( 21)شارك فى الدراسة

مجموعة ) ينالى ثالث مجموعات واحدة ضابطة ومجموعتين تجريبيت بالتساوي تم تقسيمهم
دقة ما وراء الفهم أكبر  ، وأشارت النتائج إلى أن(مجموعة تلخيص مرجأ( )تلخيص فوري

كما  ،تبوا ملخصات بعد برهة من القراءةلصالح مجموعة الطالب الذين ك ذات داللةبدرجة 
 .قادرة على التنبؤ باألداء الالحق  تأشارت النتائج أيضا إلى أن  كل المجموعات كان

في افترض الباحثون أن المراقبة الماوراء معرفية تؤثر  :iede et al. (2003)Thدراسة 
تم إحداث فروق فى دقة المراقبة من ، و الكلى وهو ما يؤثر بدوره على التعلم تنظيم الدراسة

خالل تقديم التعليمات للمفحوصين بأن يقوموا بتوليد قائمة من خمس كلمات مفتاحيةٌ ُتلُم 
طالب جامعى  ( 44)وتكونت العينة من  عة نصوص تم تقديمها لهم،أرب بجوهر كل نص من

مجموعة )،  (مجموعة الكلمات المفتاحية المؤجلة )  اتبكلية التربية وزعوا على ثالث مجموع
الدقة األعلى أشارت النتائج إلى أن  وقد( المجموعة الضابطة )  ( الكلمات المفتاحية الفورية 

تحقيق أداء أعلى بشكل عام فى و من فعالية تنظيم الدراسة  لى المزيدإ أدت فى المراقبة
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بالنسبة لمجموعة الكلمات المفتاحية المؤجلة مقابل المجموعتين  الفهم القرائىختبار ا
   3 األخرتين

 اتكلمخمس  هدفت الدراسة إلى بحث أثر توليد : Thiede et al .(2005( دراسة 
تنويع الفاصلة الزمنية بين القراءة وتوليد الكلمات تم و مفتاحية على مهارات ما وراء الفهم  

المفتاحية  اتالكلممهمة توليد أي إما أن تكون الفاصلة الزمنية بين القراءة و ) المفتاحية 
صدار األحكام (مؤخرة  على الفور، أو أي ) ، والفاصلة الزمنية بين توليد الكلمات المفتاحية وا 

صدار األ اتكلمإما أن تكون الفاصلة الزمنية بين ال  غير ، أوحكام موجودةالمفتاحية وا 
علم النفس  طالبًا من الملتحقين بدراسة مقرر (508)مكونة من  شاركت مجموعة( موجودة 
بشيكاغو كجزء من المنتدى الذي يعقد حول المادة ، وتم تقسيمهم عشوائيًا  إلينويز، بجامعة 

أشارت النتائج و ، قًا للتصميم السابقووف موعات وذلك على حسب ترتيب الحضورإلي أربع مج
  3المفتاحية المرجأة كانت أكثر المجموعات فى دقة ما وراء الفهم ات الكلم إلى أن مجموعة

  :دراسات تناولت دراسة التعلم التوليدي مع مفهوم الذات األكاديمي : ثانيًا 
خصيا واجتماعيا ش الطالبقياس امكانية نمو إلى الدراسة  هدفت : Gillis (1981(دراسة 

إضافة  –تلخيص )وذلك من خالل تجربة أساسها استراتيجيات التوليد  دون التعرض للخطر
 2ذكور و54)عشر الصف الثامن الى الصف الثاني من طالب (80) شارك بالدراسة (تفاصيل
في ثالث مخيمات في عطلة نهاية األسبوع لمدة ثالث اسابيع وطبق  شارك الطالب (إناث 

 اإلنجازكما تم قياس الضبط والتحكم  ةياس مفهوم الذات األكاديمي ومقاييس وجهعليهم مق
مهام التوليد لم يكن لها أثر على التحصيل الدراسي وال  وأشارت نتائج الدراسة أن ،األكاديمي

  . وجهة الضبطوكذلك  مفهوم الذات األكاديمي
بحث العالقة بين هدفت الدراسة الى  : Warkentin & Griffin (1994)  دراسة 

، واإلنجاز األكاديميالذات األكاديمي استخدام استراتيجيات التعلم التوليدي وبين مفهوم 
ئج الى طالب بقسم علم النفس بجامعة جورجيا الجنوبية وأشارت النتا (68)تكونت العينة من 

عن ذاتهم استراتيجيات التعلم التوليدى لديهم معتقدات مرتفعة  أن الطالب الذين يستخدمون
 ،جيه من ذاتهم وليس من موجه خارجياألكاديمية وأنهم يستخدمون هذه اإلستراتيجيات بتو 

 . أن معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية تعتبر منبأ هام لإلنجاز األكاديمىو 
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هدفت الدراسة إلى بحث أثر استراتيجيتي  :Tamim (1998)&BouJaoudeدراسة 
مفهوم الذات  فياستراتيجيات التعلم التوليدى  كإحدى analogies والتناظر التلخيص

 84من الذكور و  81)  طالب بالصف السابع (15 )تكونت العينة من ،األكاديمي في العلوم
ثالث مجموعات  بإحدى المدارس الخاصة للغات ببيروت وزعوا عشوائيا الى( من اإلناث 

مجموعة استراتيجية التلخيص ومجموعة استراتيجية ) واحدة ضابطة واثنتين تجريبيتين 
بين المجموعات الثالث في مفهوم الذات  دالةلى عدم وجود فروق إوأشارت النتائج  (التناظر

 .  األكاديمي في العلوم 
أن أحد  - وهي دراسة نظرية-الدراسة أشارت   : Lee et  al. (2005)دراسة 

االفتراضات الهامة لنظرية ونماذج التعلم التوليدي أن المتعلم ليس بالمتلقي السلبي 
للمعلومات بل هو مشارك نشط في مواقف التعلم فقد ال يفهم التلميذ جملة تحدث بها أستاذه 

وهذا كله يحسن مفهومه عن  (مهام توليدية ) لكنه من المحتمل أن يفهم جماًل انتجها بنفسه
 .اته األكاديمية ذ

لى بحث أثر التعلم التوليدي في إهدفت هى دراسة نظرية و  : Winters (2010)دراسة 
مفهوم الذات في التربية الفنية حيث يتطلب اإلنجاز في هذه المادة درجة عالية من 

 ،اتهم في سياق مهام التعلم الخاصةعلى وعي بذ االستقاللية والتوجيه الذاتي ليصبح الطالب
ن استراتيجيات التعلم التوليدي تمثل نهجا بدياًل للنهج السائد لمساعدة أرضت الدراسة وافت

في  الطالب على تطوير قدرته في مجال الفن والتصميم ومن ثم تحسين مفهومه عن ذاته
 .التربية الفنية 

 :تعقيب على الدراسات السابقة وأوجه االستفادة منها 
 حسن مهارات ما وراء الفهم بعد التدريب علىأشارت نتائج بعض الدراسات إلى ت -

 & Thiede ، ودراسة   Hooper & Sales(1994)استراتيجية التلخيص ومن ذلك دراسة

Anderson (2003) دراسة  مثل، واستراتيجية توليد الكلمات المفتاحيةThiede et al. 

في جزء إال أن بعض هذه الدراسات أشارت  Thiede et al .(2005)و دراسة  ،  (2003)
تنبؤ من نتائجها إلى قدرة المجموعة الضابطة التى لم تتدرب على استراتيجيات التوليد على ال

 . ،   Hooper & Sales(1994)دراسة  مثلما وراء الفهم  باألداء الالحق كأحد مكونات

Thiede & Anderson (2003) 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Tamim+Rana%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22BouJaoude+Saouma%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22BouJaoude+Saouma%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hooper+Simon%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hooper+Simon%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hooper+Simon%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hooper+Simon%22
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على دريب أشارت نتائج بعض الدراسات إلى تحسن مفهوم الذات األكاديمي بعد الت-
، ودراسة Warkentin & Griffin (1994)ذلك دراسة  ومن استراتيجيات التعلم التوليدي

Winters, (2010)  ،  إال أن دراسة  Gillis (1981) توصلت إلى أن  مهام التوليد لم يكن
 . مفهوم الذات األكاديمي  لها أثر على 

معة ومن هذه عينات من طالب الجاتنوعت العينات في الدراسات السابقة فبعضها استعان ب -
 & Thiedeودراسة  Hooper & Sales(1994)على سبيل المثال دراسة الدراسات 

Anderson (2003  من مرحلة التعليم األساسي في صفوف ، وبعضها استعان بعينات
مما دفع الباحثة    BouJaoude & Tamim (1998)دراسة   ومن هذه الدراساتمختلفة 

 . إلى التطبيق على عينة من طالبات الصف الثاني اإلعدادي
من الدراسات السابقة عند اعداد أدوات الدراسة وفى إجراءات التطبيق  تم االستفادة  -

 .  الميداني

 :فروض الدراسة

الدراسـة تي مجمـوعكسـب درجـات رتب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ال  -5
 .  عقب التدريب مباشرة مهارات ما وراء الفهم  في( الكلمات المفتاحية  –تلخيص ال) 

الدراسـة تي مجمـوعكسـب درجـات رتب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ال  -8
    عقب التدريب مباشرة مفهوم الذات األكاديمي  في( الكلمات المفتاحية  –التلخيص ) 

) الدراسة تي مجموعكسب درجات رتب إحصائية بين متوسطات  توجد فروق ذات داللةال  -0
 . عقب التدريب مباشرة الفهم القرائي  في( الكلمات المفتاحية  –التلخيص 
 

 : إجـراءات الدراسـة

شبه التجريبي وعلى تصميم تجريبي  على المنهج تعتمد الدراسة الحالية:  منهج الدراسة
 .مكون من مجموعتين تجريبيتين  

 :  التقنين عينة
طالبات من ذوي صعوبات الفهم ( 2)من أجل تقنين أدوات الدراسة الحالية تم اختيار 

طالبة بالصف الثاني األعدادي هن طالبات فصل ( 08)القرائي من أصل عينة مكونة من 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hooper+Simon%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hooper+Simon%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22BouJaoude+Saouma%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22BouJaoude+Saouma%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Tamim+Rana%22
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المتوسطة األولى بمدينة الخرمة وتم اتباع نفس خطوات تحديد ذوي صعوبات بالمدرسة ( أ/8)
ائي التى اتفقت عليها معظم الدراسات السابقة والمستخدمة بالدراسة الحالية، وبلغ الفهم القر 

 ( .4.30)شهرًا بانحراف معياري ( 540.43)متوسط أعمار عينة التقنين 
سحبها من مدرسة  في العينة األساسية التى تمطالبات هذه العينة شارك تولم 

 . المتوسطة األولى

  :العينة األساسية
ــة أساســية قوامهــا استخلصــت ا ــة عين طالبــة جمــيعهم مــن ذوي صــعوبات ( 03)لباحث

طالبــة بالصــف الثــاني بالمدرســة المتوســطة األولــى والمدرســة ( 563)الفهــم القرائــى مــن أصــل 
خصـائص التاليـة ولقد اتفقت معظـم الدراسـات علـى ال، المتوسطة الثالثة للبنات بمدينة الخرمة 

 : قرائىصعوبات الفهم الو لتحديد الطالب ذو 
انخفاض مستوى التحصيل في اختبارات الفهم القرائـى -ب. ذكاء متوسط أو فوق المتوسط  -أ
. 

اســتبعاد الطــالب ذوي اإلعاقــات والــذين يعــانون مــن مشــاكل ســمعية أو بصــرية أو عصــبية -ج
 .وكذلك الباقين لإلعادة  

 : وفيما يلي الخطوات التى تم اتباعها الختيار العينة األساسية   
طالبـــة هـــن طالبـــات الصـــف الثـــاني ( 563)م تطبيـــق اختبـــار الفهـــم القرائـــى علـــى تـــ -5

وُحسـب متوسـط درجـاتهم ( المتوسطة األولى والمتوسطة الثالثـة )األعدادي بمدرستي 
درجة ووصـفت الطالبـة الـذي تقـع ( 2.814)بانحراف معياري ( 02.082)ووجد أنه 

ــل مــن   ــا أق ــي الفهــم أنهــا منخ(  05.328)أي ( ع  -م ) درجته فضــة التحصــيل ف
ــم اســتبعاد  ــد ت ــى مــن  26القرائــى وق ــى درجــة أعل ــة حصــلوا عل ــذلك ( ع –م )طالب وب
 .طالبة 44أصبح عدد أفراد العينة 

ـــ  -8 ــى ال ــذكاء عل ــل لل ــم ( 44)تــم تطبيــق مقيــاس كات ــة الالتــي ســبق تحديــدهن وت طالب
ــه يســاوي  ــذكاء ، ووجــد أن ــا( 532.255)حســاب متوســط نســبة ال ــانحراف معي ري ب

ــراوح نســبة ( 1.001) ــة البحــث ممــن تت ــة لعين ــة الممثل ــار العين ــم اختي ــد ت شــهر، وق
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، وقــد تــم اســتبعاد ( 583.125) و ( 532.255)أي بــين ( ع8+م،م)ذكــائهم بــين 
 .طالبة  03طالبة ، وبذلك أصبح عدد أفراد العينة  04

القرائـي كـل  وزعت العينة عشوائيًا إلى مجموعتين تجريبيتين مـن ذوي صـعوبات الفهـم -0
 :طالبة وذلك علي النحو التالي  51منها مكونة من 

 (مدرسة المتوسطة األولي .       ) مجموعة إستراتيجية التلخيص  -5

 (مدرسة المتوسطة الثالثة . ) مجموعة إستراتيجية الكلمات المفتاحية -8

 :ضبط املتغريات املتدخلة

ادة مـن أعـوام سـابقة ، وبلـغ تـم اسـتبعاد الطالبـات الباقيـات لإلعـ:   العمر الزمني -5
شـــهرًا ، بـــانحراف معيـــاري ( 546.16)متوســـط أعمـــار عينـــة الدراســـة األساســـية 

 . شهراً ( 1.22)

 للتحقق من تجانس بين مجموعتي الدراسة في الذكاء استخدمت الباحثة:  الذكاء -8

  Mann-Whitney – U Test وتنـي الالبـارامتري مـان اإلحصـائي األسـلوب
درجـات طالبــات مجموعـة التلخـيص والكلمــة  متوسـطي ن رتـببـي الفـروق لدراسـة

 .ذلك  يوضح(  5)والجدول المفتاحية فى الذكاء قبل التدريب ،

 درجات مجموعة التلخيص  رتب متوسطي بين الفروق داللة( 5)جدول 
 .في الذكاء قبل التدريب على الجلسات ومجموعة الكلمات المفتاحية

 متوسط العدد المجموعة
 الرتب

 وعمجم
 الرتب

Mann-

Whitney U 
مستوى 
 الداللة

 غير دالة 28.133 858.13 56.52 51 التلخيص
 818.13 54.20 51 الكلمات المفتاحية 

يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين مجمـوعتى الدراسـة فـي 
 . ي الذكاءف األداء على اختبار الذكاء ، مما يشير إلى تجانس المجموعتين

وراء الفهـم اسـتخدمت  في مـاالدراسة  للتحقق من تجانس بين مجموعتي:  ما وراء الفهم-0
 لدراسـة  Mann-Whitney – U Test وتنـي الالبـارامتري مـان اإلحصـائي األسـلوب الباحثـة
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 فـى مـا وراء الفهـم قبـل التـدريب ، مجمـوعتى الدراسـة درجـات  متوسـطي رتـب بـين الفـروق

 .ذلك  ضحيو ( 8)والجدول

 درجات مجموعة التلخيص  رتب متوسطي بين الفروق داللة( 8)جدول 
 .في ما وراء الفهم قبل التدريب على الجلسات المفتاحية اتومجموعة الكلم

 متوسط العدد المجموعة
 الرتب

 مجموع
 الرتب

Mann-

Whitney U 
مستوى 
 الداللة

 غير دالة 532.333 802 51.22 51 التلخيص
 882 51.50 51 فتاحيةالكلمات الم 

صـائية بـين مجمـوعتى الدراسـة فـي يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إح
 .األداء على مقياس ما وراء الفهم قبل التدريب ، مما يشير إلى تجانس المجموعتين 

للتحقــق مــن تجــانس مجمــوعتي الدراســة فــي  مفهــوم الــذات :  مفهــوم الــذات األكــاديمي-6
-Mann وتنـي الالبـارامتري مــان اإلحصـائي األســلوب كـاديمي اســتخدمت الباحثـةاأل 

Whitney – U Test  درجـات مجمـوعتي الدراسـة متوسطي بين رتب الفروق لدراسة  
 .ذلك  يوضح(  0) والجدول فى مفهوم الذات األكاديمى قبل التدريب ،

 يص درجات مجموعة التلخ متوسطي رتب بين الفروق داللة( 0)جدول 
 .ومجموعة الكلمة المفتاحية في مفهوم الذات األكاديمي قبل التدريب على الجلسات

 متوسط العدد المجموعة
 الرتب

 مجموع
 الرتب

Mann-

Whitney U 
مستوى 
 الداللة

 غير دالة 532.333 802 51.23 51 التلخيص
 882 51.83 51 الكلمات المفتاحية 

 
فروق ذات داللة إحصـائية بـين مجمـوعتى الدراسـة فـي  يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد

األداء على مقياس مفهوم الذات األكاديمي قبل التدريب ، مما يشـير إلـى تجـانس المجمـوعتين 
. 

للتحقق من تجانس مجموعتي الدراسة في  الفهم القرائي  :  الفهم القرائي-1
 Mann-Whitney – U وتني الالبارامتري مان اإلحصائي األسلوب استخدمت الباحثة
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Test  فى الفهم القرائي  درجات مجموعتي الدراسة متوسطي بين رتب الفروق لدراسة
  . ذلك يوضح(  6) والجدول  قبل التدريب 

 درجات مجموعة التلخيص  رتب متوسطي بين الفروق داللة( 6)جدول 
 .ومجموعة الكلمة المفتاحية في الفهم القرائي قبل التدريب على الجلسات

 متوسط العدد المجموعة
 الرتب

 مجموع
 الرتب

Mann-

Whitney U 
مستوى 
 الداللة

 غير دالة 22.333 862.33 54.10 51 التلخيص
 852.33 56.62 51 الكلمات المفتاحية 

يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين مجمـوعتى الدراسـة فـي 
 .  ائي قبل التدريب ، مما يشير إلى تجانس المجموعتين األداء على اختبار الفهم القر 

 .تم تثبيت متغير الجنس باختيار جميع أفراد العينة من اإلناث  :  لجنسا-6

 :  أدوات الدراسة 

 ( 1) ملحق رقم . الباحثة : إعداد .  مقياس مهارات ما وراء الفهم    -1

والفهم قبـل وأثنـاء وبعـد القـراءة  وذلـك والمراقبة والتخطيط  ف المقياس إلى تقييم الوعىيهد
 .      لدى طالبات الصف الثاني اإلعدادي 

يتناول المقياس مـا وراء الفهـم بمكونيـه المعرفـي والتحكمـى وذلـك علـى : وصف المقياس 
 :النحو التالي 

 :ويتضمن : الوعي  -5:ويشمل  المكون المعرفي - أ

 ( . 04-03-83-2-8)يشمل العبارات أرقام و : الوعي بالذات - 
 ( . 02-05-85-51-2-0-5)ويشمل العبارات أرقام : الوعي بالنص -  
 ( . 08-88-54-6)ويشمل العبارات أرقام : الوعي باإلستراتيجية - 

-52-53-1) وتشمل العبارات أرقام : المراقبة -5: ويشمل :  المكون التحكمي - ب
80-81-00-02- 63.  ) 

 ( .  06-82-84-86-52-56-55-4) ويشمل العبارات أرقام :. التخطيط  -8
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 (. 02-01-82-82-52-50-58-2)ويشمل العبارات أرقام :. التقييم -0 
 .عبارة وهو غير محدد بزمن   63والمقياس يتكون في صورته النهائية من  

 : تم حساب الصدق بطريقتين : صدق المقياس         
ألوليـة علـى عـدد مـن قامت الباحثة بعرض المقياس في صورته ا :صدق المحكمين  -5

ــنفس التعليمــى  ــم ال ، ( 4ملحــق رقــم ) أعضــاء هيئــة التــدريس المتخصصــين فــى عل
وطلب منهم إبداء الرأى حول عناصر التحكيم المرتبطـة بالمقيـاس ، ويوضـح الجـدول 

 .التالي نسب اتفاق السادة المحكمون على عناصر التحكيم  

 تحكيم اختبار ما وراء الفهم  نسب اتفاق السادة المحكمين على عناصر( 1)جدول 

 نسبة االتفاق عناصر التحكــــــــــيم م
 %22 مالئمة ووضوح صياغة عبارات المقياس 5
 %23 مناسبة العبارة  للمرحلة العمرية لعينة الدراسة  8
 %20 انتماء العبارة للبعد الذي تقيسه     0
 %26 مناسبة تعليمات المقياس للهدف منه 6
 %21 دد العبارات كفاية ع 1

يتضح من الجدول السابق أن نسب االتفاق بين السادة المحكمين على عناصـر التحكـيم نسـب 
 .عالية  واعتبرت موافقة المحكمين دالة على صدق االختبارات 

صدق المحك وذلك عن طريق حساب  قامت الباحثة أيضا بحساب: صدق المحك  -8
ين درجات طالبات عينة التقنين فى مقياس ما وراء الفهم أعداد معامل االرتباط بيرسون ب

Schmitt (5223  ) وهو ( 8ملحق رقم ( )043-8332)ترجمة وتقنين ماجد عيسى
يصلح لالستخدام لتالميذ المدرسة اإلعدادية واالبتدائية ودرجاتهم فى مقياس مهارات ما وراء 

 ( .3.35)وهو دال عند مستوى ( 3.28)ي الفهم المعد بالدراسة الحالية وقد وجد أنه يساو 
قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة إعادة تطبيق االختبار على عينة    :ثبات المقياس     

، وهى دالة عند ( 3.26)التقنين بفاصل زمني قدره أسبوعين وبلغت قيمة معامل الثبات
     3.35مستوى 
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: تقدير مكون من ثالث اختيارات هيتم وضع سلم : تقدير الدرجات وتصحيح المقياس  -
، وتدل الدرجة المرتفعة على المستوى المرتفع ( 5= ، ال أبدا  8= ، أحيانا  0= دائمًا )

 .لمهارات ما وراء الفهم والعكس صحيح 

 ( 0) ملحق رقم    : مقياس مفهوم الذات األكاديمي-8
 ترجمة وتقنين الباحثة  Golightly ((2007إعداد  

ــ ــى قيــاس إاس يهــدف المقي ــه  معتقــداتل ــةالمــتعلم عــن ذات وهــو يصــلح للطــالب مــن  األكاديمي
 :تتوزع على األبعاد التالية  عبارة 51الصف الثامن للصف الثاني عشر،  ويتكون من 

 ( .51-56-2-1-5):  المشاعر تجاه المدرسة والتعلم ويشمل العبارات أرقام -

 ( .6-0- 8) :ويشمل العبارات أرقام  ةالماضيالتعلم خبرات  -

ــام - ــه األكاديميــة ويشــمل العبــارات أرق -53-2-2-4) :  معتقــدات الطالــب عــن قدرات
55-58-50. ) 

قام معد المقياس بحساب صدق المحك بإيجاد معامل ارتباط بيرسون  :صدق المقياس  -
الهيئة العامة لالستعالمات  بين درجات المقياس ومقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية إصدار

بعد االطمئنان  - الدراسة الحالية قامت الباحثة ، وفي 3.28ة بوسطن ووجد أنه يساويبوالي
إلى دقة الترجمة حيث تم عرض المقياس بعد ترجمته على ثالث من أعضاء هيئة تدريس 

من بحساب صدق المحكمين حيث تم عرض المقياس على عدد  -اللغة االنجليزية تخصص 
وطلب من كل  ،(4ملحق رقم ) ى علم النفس التعليمى المتخصصين فأعضاء هيئة التدريس 

والجدول التالي يوضح  التحكيم المرتبطة بالمقياس عناصربعض منهم إبداء الرأي حول 
 .التى عرضت عليهم  عناصر التحكيمالنسب المئوية التفاق السادة المحكمين على 

 ات األكاديمينسب اتفاق المحكمين علي عناصر تحكيم مقياس مفهوم الذ( 4)جدول 

 عناصر التحكيم
النسبة 
 المئوية

 % 22 واضحة وكافية ؟" المشاعر تجاه المدرسة والتعلم  "هل العبارات على بعد 

 % 24 واضحة وكافية ؟"  ةالماضيالتعلم خبرات " هل العبارات على بعد 

 % 25 ؟واضحة وكافية "  معتقدات الطالب عن قدراته األكاديمية "هل العبارات على بعد 
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وقد اقترح السادة المحكمون إعادة صياغة بعض العبارات، وعرضت عليهم العبـارات مـرة أخـرى 
 . عبارات المقياس بعد إجراء التعديالت الالزمة مالئمةواتفق المحكمون على 

بلغ معامل قام معد المقياس بحساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي و  :ثبات المقياس  -
بلغ معامل  أيام  (53)دره ، وبطريقة إعادة التطبيق بفاصل زمنى ق 3.22 االتساق الداخلي

إعادة التطبيق  ةوفي الدراسة الحالية قامت الباحثة بحساب الثبات بطريق ،  3.21الثبات 
   .  3.24وبلغ معامل الثبات  أسبوعينبفاصل زمنى قدره  على عينة التقنين

،  6= أوافق بشدة  ) وزيع الدرجات كما يلى يتم ت:  تقدير الدرجات وتصحيح المقياس -
ل الدرجة المرتفعة على المستوى المرتفع ، وتد( 5= ، ارفض بشدة 8= ، ارفض  0=  أوافق

 .لمفهوم الذات األكاديمي والعكس صحيح 

 (6)ملحق رقم    (8335) منال الخولي/إعداد  :       اختبار الفهم القرائي -0
الحرفــي واالســتنتاجى والنقــدي  فهــمال : الث مســتويات للفهــم هــى تقيــيم ثــ يهــدف االختبــار إلــى

لــدى طالبــات المرحلــة اإلعداديــة ويشــتمل االختبــار علــى أربعــة موضــوعات عامــة غيــر مرتبطــة 
بمادة دراسية محددة ويتكون من ثالث وستون سؤال من نوع االختيار مـن متعـدد موزعـة علـى 

   .     مستويات الفهم الثالثة سالفة الذكر 
،  صـدق المحكمـين و، صـدق المحتـوى  بحسـابمعـد االختبـار قامت :  صدق االختبار   

وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بيرسـون  صدق المحك وفي الدراسة الحالية تم حساب
ــــات ــــين درجــــات طالب ــــين ب ــــة التقن ــــى  عين ــــريف ــــي إعــــداد خي ــــم القرائ ــــار الفه المغااااا    اختب

بالدراســة الحاليــة وقــد اختبــار الفهــم القرائــي المســتخدم ى ودرجــاتهم فــ( 1ملحــق رقــم ()5222)
 ( .3.35)وهو دال عند مستوى ( 3.22) ساويوجد أنه ي

بحســاب ثبــات االختبــار باســتخدام طريقــة التجزئــة االختبــار  امــت معــدق:  ثبــات االختبــار -
اوى النصفية وبتطبيق معادلة التصـحيح لسـيبرمان وبـراون لحسـاب معامـل الثبـات وجـد أنـه يسـ

التطبيــق علــى عينــة التقنــين بطريقــة إعــادة  الثبــاتحســاب تــم فــى الدراســة الحاليــة ، و   3.24
 .  3.35وهى دالة عند مستوى  3.20أسبوعين ، وبلغت قيمته  قدره بفاصل زمني
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قامت الباحثة في الدراسة الحالية بحساب  : وطريقة تصحيحه االختبارتطبيق  زمن -
 متوسط زمن تطبيق االختبارعينة التقنين ووجدت أن  متوسط زمن تطبيق االختبار على

وتعطى الطالبة درجة واحدة على كل اجابة صحيحة والنهاية العظمى  ، دقيقة(  13)هو
درجة ، ويتم تصحيح االستجابات طبقًا لمفتاح تصحيح معد لهذا الغرض ( 40)لالختبار 

 .      االختبارمطابق لورقة اإلجابة التي تدون بها االستجابة على مفردات 

 (فؤاد أبو حطب ،آمال صادق ومصطفى عبد العزيز  تقنينو ترجمة  ) اختبار كاتل للذكاء-6
متحيزة للثقافة من أشهر اختبارات الذكاء التى تقيس  غيرللذكاء التعد اختبارات كاتل 

بعة وهو يتكون من أر  (المقياس الثاني الصورة أ)ويستخدم بالدراسة الحالية العامل العام 
، تصنيف األشكال وعدد ( سؤال  58)اختبارات فرعية هي سالسل األشكال وعدد أسئلته  

،  والشروط وعدد ( سؤال 50)، مصفوفات األشكال وعدد أسئلته ( سؤال 56)أسئلته 
 (   .أسئلة 2)أسئلته 

ت على تشبعات االختبارا(كاتل .س .ك.ب كاتل ، أ.ر)اعتمد معدا االختبار : صدق االختبار -
م حساب صدق على العامل العام ، وعلى قيم معامالت االرتباط مع اختبارات ذكاء أخرى  كما ت

 (انظر كراسة وصف االختبار). االختبار أكثر من مرة
قام معدا االختبار بحساب الثبات باستخدام التجزئة النصفية ووجد  رباثبات االخت-

طريقة إعادة التطبيق بلغ معامل ، وب( 3.28)و( 3.23)أن معامل الثبات يتراوح بين 
عندما يكون الفاصل الزمني (3.10)عندما يكون الفاصل الزمني قصيرا ، و ( 3.2)الثبات
 . طويال

  تتناول الباحثة فى هذا الجزء ملخص لهدف الجلسات التدريبية  : الجلسات التدريبية
   .العام لها والمسلمات التى تقوم عليها وخطوات إعدادها ، ومحتواها ، واإلطار 

تهدف الجلسات التدريبية إلى التدريب على استخدام  : هدف الجلسات التدريبية -5
وبحث أثر هذا التدريب في مهارات ما  المفتاحية اتستراتيجية الكلمااستراتيجية التلخيص و 

 .  وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي لدى الطالبات ذوي صعوبات الفهم القرائي
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 بعض المسلمات التى فيما يلي :  لتي تقوم عليها الجلسات التدريبيةالمسلمات ا -8
 :بناء عليها خصائص الجلسات التدريبية وذلك على النحو التالي  تحدد
  العاديين أقرانهم يظهرون انخفاضًا فى التحصيل عن  الفهم القرائيالطالب ذوو صعوبات  -أ 

   . سطمع أنهم يتمتعون بذكاء متوسط أو أعلى من المتو 

 وراء الفهم ومفهوم يعانون من انخفاض مهارات ما الفهم القرائيالطالب ذوو صعوبات  -ب
 .الذات األكاديمي مقارنة بأقرانهم العاديين 

 : يتصفون بعدة صفات منهامفهوم الذات األكاديمي المنخفض  الطالب ذوو -ج

  ينزعجون من المهام األكاديمية ، السيما المهام الصعبة. 

 بمهام التعلم أدنى مستويات االلتزام  يقدمونون أقل جهد في قاعة الدراسة و يبذل. 

   لديهم شعور مسبق بعدم القدرة على تحقيق األهداف واألداء بنجاح. 

بالتدريب على استخدام  األكاديمييمكن تحسين مهارات ما وراء الفهم ومفهوم الذات  -د
 .استراتيجيات التعلم التوليدى 

 اء على اختبارات الفهم يعتبر مؤشر واقعي على تحسن مهارات ما وراء الفهم تحسن األد -ه
  .  األكاديميومفهوم الذات 

إتباع الخطوات التالية تم  الجلسات التدريبيةإلعداد : خطوات إعداد الجلسات التدريبية -0
: 
مهارات ما البحوث التى اهتمت باستراتيجيات التعلم التوليدي و  العديد من اإلطالع على -5

وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي ، وذلك لالستفادة منها فى التعرف على هذه 
 .المتغيرات 

مراجعة العديد من البحوث والدراسات التي هدفت إلى تحسين مهارات ما وراء الفهم  -8
 .ومفهوم الذات األكاديمي  لالستفادة منها في إعداد الجلسات التدريبية الحالية  

محتوى الجلسات وصياغته وقد روعي فيه إال يكون مرتبط بمادة  اختياربعد ذلك  تم -0
دراسية محددة وذلك حتى يمكن إرجاع األثر الحادث في األداء إلى إجراءات الجلسات 

وروعي في ، التدريبية فقط  وليس ألي عامل آخر مرتبط بالعينة أو بالدراسة بالمدرسة 
العينة ويتناول موضوعات مألوفة ومفيدة بالنسبة لهم  هذا المحتوى أن يكون مناسب لسن

. 
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 ،الممارسة المستقلة، المحاكاة، الممارسة الموجهةة، النمذج فنياتتم االستعانة ب  -6
 . العصف الذهنى، المحاضرة، المناقشة عند تنفيذ الجلسات التدريبية 

توى الجلسات بعد صياغة محفالتحقق من صالحية الجلسات التدريبية للتطبيق،  -1
 على مجموعة منالجلسات  تم عرضوطريقة تنفيذها والتعليمات الخاصة بكل جلسة 

، ألخذ  (4ملحق رقم )علم النفس التعليمي أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في 
آرائهم حول مدى مناسبتها وتحقيقها ألهدافها حيث طلب منهم إبداء الرأي حول ما يلى 

: 
ستراتيجية  التلخيص إستراتيجيةة بجلسات التدريب على هل التعليمات الخاص-5-8 وا 

 واضحة وكافية ؟ -على حده  كالً  - المفتاحية ات الكلم

ستراتيجية الكلم التلخيص  إستراتيجيةعلى  هل محتوى جلسات التدريب 0-6     المفتاحية  اتوا 
 ؟ كافي ومناسب –على حده  كالً  -
 ؟ ستراتيجيةإمدى كفاية عدد الجلسات للتدريب كل  -1
 :و يوضح الجدول التالي النسب المئوية التفاق السادة المحكمين على األسئلة السابقة    

   عناصر التحكيم المرتبطة بالجلسات التدريبية  المحكمين على نسب اتفاق (2)جدول 
 1 6 0 8 5 رقم السؤال
 %28 %20 %24 %25 %22 نسبة االتفاق

زيادة عدد الجلسات التدريبية التمهيدية  -:لمحكمين وتضمنت أهم اقتراحات السادة ا
تاحة فرصة أكبر لعينة الدراسة  من جلسة واحدة إلى جلستين لتحقيق الفائدة المرجوة منها وا 

إعادة صياغة بعض التعليمات ، ومحاكاتها فى أداء مهام التعلم التوليدي الباحثةلمتابعة أداء 
عدم تقديم أي تعليمات عن كيفية استخدام  ،دراسةلتكون بلغة أكثر بساطة لتناسب عينة ال

وقد أخذت الباحثة بالمقترحات وعدلت الجلسات بناء على المحددة أثناء التقييم،  اإلستراتيجية
    . ذلك 

 :ثالث مراحل  إلىالجلسات التدريبية  تنقسم: وصف اجللسات التدريبية - 
الجلسات : جلسات،  المرحلة الثانية الجلسات اإلعالمية وتستغرق خمس : المرحلة األولى 

 .  ات التنفيذية وتستغرق ست جلسات الجلس: التمهيدية وتستغرق جلستين، المرحلة الثالثة 
  (( 7)اجللسات بطريقة اجرائية ملحق رقم . )وفيما يلي عرض موجز للجلسات التدريبية 
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عطاء المشاركات معلومات وهى جلسات إعالمية تهدف إلى إ :اجللسات من األوىل إىل اخلامسة 
تعريف التعلم التوليدي  –كافية عن تعريف التدريب وأهميته ومحتواه وطرقه والمشاركون فيه 

 إستراتيجيةتم شرح  –وخطوات تنفيذها  إستراتيجيةوأهميته، وأهم استراتيجياته وخصائص كل 
وأهميتها وكيف  ، تعريف مهارات ما وراء الفهم -واحدة لكل مجموعة من مجموعتي الدراسة 

وأهميته للتعلم والمتعلم  معنى صعوبات الفهم  األكاديمييمكن تنميتها، تعريف مفهوم الذات 
وذلك لما لهذه المعلومات من ، القرائي ونسبتها بين المتعلمين وتأثيرها على التعلم المدرسي 

التدريبية  أهمية كبيرة في مساعدة المشاركات على تنفيذ المهام التى تتضمنها الجلسات
التمهيدية والتنفيذية، واستخدم في تنفيذ هذه الجلسات فنيات المحاضرة والمناقشة والعصف 

 .الذهني 
وهي جلسات تدريبية تمهيدية تهدف إلى تدريب المشاركات  :اجللسات من السادسة إىل السابعة 
لجلسات تقوم وفي هذه ا ةالتعلم التوليدي المستهدف إستراتيجيةفي مجموعتي الدراسة على 

مهام التعلم التوليدي ويطلب من المشاركات محاكاة أداءها مع  أداءالباحثة بدور رئيسي في 
توفير التغذية الراجعة وتشجيع المشاركات باستخدام التعزيز وعبارات االستحسان، وذلك بعد 

 تيجيةإستراكل  ولمفهوم اإلعالميةأن يتم عمل مراجعة سريعة لما تم مناقشته في الجلسات 
جراءات تنفيذها استفسارات أو نقاط غير واضحة بالنسبة  أي، ويسمح للمشاركات بطرح وا 

لهن ليتم الرد عليها، وتستخدم في هذه الجلسات فنيات المناقشة ، النمذجة  المحاكاة ، 
 .الممارسة الموجهة 

تدريب وهي جلسات تدريبية تنفيذية تهدف إلى  :اجللسات من الثامنة إىل الثالثة عشر 
 التعلم التوليدي المحددة لهن إستراتجيةالمشاركات في مجموعتي الدراسة على تنفيذ مهام 

ويقل فيها دور الباحثة وتحاول تشجيع الطالبات على االستقالل في األداء مع توفير التغذية 
الراجعة  والتعزيز المناسب وذلك بعد أن يتم عمل مراجعة سريعة معهن عن مفهوم 

جراءات تنفيذها وتستخدم فيها فنيات الممارسة الموجهة والممارسة  يةاإلستراتيج المحددة وا 
 . المستقلة والمناقشة 

ومحتوى وعنوان كل  ةوالتمهيدية والتنفيذي اإلعالميةويوضح الجدول التالي توزيع الجلسات 
 . جلسة والفنيات المستخدمة

 ومحتوى وعنوان كل جلسة ةفيذيوالتمهيدية والتن اإلعالميةتوزيع الجلسات (  2) جدول 
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 والفنيات المستخدمة
رقم  الجلسات

 الجلسة
الفنيات  محتوى الجلسة عنوان الجلسة

 المستخدمة

ية 
مــــــ
ـــال
عـــــ
 اال
ات
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 –محتوى التدريب  -أهميته-تعريف التدريب التدريب  5
 المشاركون في التدريب 

رة 
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شة 
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–
ف ا
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-استراتجياته-أهميته-معنى التعلم التوليدي  التعلم التوليدي 8
جراءات تنفيذها  إستراتيجيةخصائص كل   وا 

 (واحدة لكل مجموعة  إستراتيجيةيتم شرح )  

 -مهاراته   -أهميته –تعريف ما وراء الفهم  مهارات ما وراء الفهم  0
 كيفية تنميته 

كيف  –أهميته  -عريف مفهوم الذات األكاديميت مفهوم الذات األكاديمي 6
 يمكن تنميته

نسبتها بين  -معنى صعوبات الفهم القرائي صعوبات الفهم القرائي  1
كيف  -تأثرها على التعلم المدرسي –المتعلمين 

 يمكن التغلب عليها 
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 التلخيص إستراتيجيةالتدريب على  4
الكلمات  إستراتيجيةلى التدريب ع   

 المفتاحية   

 (5)الموضوع رقم 
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 (8)الموضوع رقم  2 
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 التلخيص إستراتيجيةالتدريب على  2
الكلمات  إستراتيجيةالتدريب على    

 المفتاحية   

 (0)الموضوع رقم 
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 (6)الموضوع رقم  2

 (1)الموضوع رقم  53

 (4)الموضوع رقم  55

 (2)الموضوع رقم  58

 (2)الموضوع رقم  50

 : اجراءات تنفيذ الدراسة امليدانية 

ة  بمدينة الخرمة  الختيار مدرستين من المدارس المتوسط ةتم اتخاذ اإلجراءات الالزم -5
واحدة من استراتيجيتى الدراسة الحالية  إستراتيجيةلتنفيذ الدراسة الميدانية حيث تم تطبيق 

في مدرسة وذلك منعًا النتقال أثر المعالجة من طالبة ألخرى أو من فصل ألخر داخل 
ن الحكومية المرشحة موكانت المدارس  ،مما يؤثر على الصدق الداخلى للتجربةالمدرسة 

 .    (المدرسة المتوسطة األولى والمدرسة المتوسطة الثالثة )هى التربية والتعليم  إدارة قبل
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   القرائيصعوبات الفهم القرائي تم تطبيق  اختبار الفهم  اتذو  الطالبات بغرض التعرف على-8
كمحك آخر للتصنيف تم استبعاد من هن دون المتوسط في الذكاء ، حيث طبق مقياس -0

لذكاء بشكل فردي على الطالبات الذين تم تصنيفهن على أنهن منخفضات الفهم كاتل ل
   . القرائي

المشاكل السمعية والبصرية والباقيات لإلعادة ومن ثم قسمت  اتتم استبعاد الطالبات ذو  -6
 .  مجموعتين تجريبيتين  إلىالعينة عشوائيا 

وتم  والترحيب بهن ت المحدد لهنتم استقبال الطالبات في إحدى غرف المدرسة فى الوق -1
 .إطالعهن على الهدف من إجراء الدراسة وطريقة السير فيها 

 .  مقياس مفهوم الذات األكاديمي تطبيقا قبلياو  ق مقياس ما وراء الفهميطبتم ت -4
 . أسبوعياً  جلسات بمعدل ثالث التدريبيةتطبيق الجلسات  تم -2

واختبار مقياس مفهوم الذات األكاديمي و  الفهم مقياس ما وراءالبعدي لتطبيق ال تم  -2
 .الفهم القرائي 

 .  (SPSS)إدخال البيانات عبر الحاسب اآللى من خالل برنامج تم  -2
  :نتائج الدراسة وتفسريها

توجـد فـروق ذات  ال" يـنص فـرض الدراسـة األول علـى أنـه  : نتائج الفـرض األو  وتفسـريها  
 –التلخـــيص ) درجـــات كســـب مجمـــوعتي الدراســـة داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات رتـــب 

 ". وراء الفهم عقب التدريب مباشرة  في مهارات ما( المفتاحية  اتالكلم
 وتنـي  الالبـارامتري مـان  اإلحصـائي األسـلوب اسـتخدم الفرض هذا صحة من وللتحقق

Mann-Whitney – U Test  درجـات كسـب طالبـات  رتـبات متوسـط بـين الفـروق لدراسـة
لتلخــيص ومجموعــة الكلمــة المفتاحيــة فــي األداء علــى مقيــاس مــا وراء الفهــم عقــب مجموعــة ا

 . النتائج المتعلقة بهذا الفرض يوضح(   2)  والجدول التدريب مباشرة ،

 درجات كسب مجموعة التلخيص  رتب متوسطي بين الفروق داللة( 2)جدول 
 .ساتفي ما وراء الفهم عقب التدريب على الجل والكلمة المفتاحية 

 مستوى الداللة Mann-Whitney U مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة

 3.335دالة  62.333 822 52.23 51 التلخيص
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الكلمات 
 المفتاحية

51 55.83 542 

يتضح من الجدول السابق أنه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات رتـب 
درجـات كسـب مجموعـة الكلمـات المفتاحيـة درجات كسـب مجموعـة التلخـيص ومتوسـطات رتـب 

فى األداء على مقياس ما وراء الفهم عقب التدريب مباشرة لصـالح مجموعـة التلخـيص ، وهـى 
،  وتتفـق هــذه النتيجـة مـع مـا يوضــحه الجـدول التـالي الـذي يبــين 3.335دالـة عنـد مسـتوى  

مفتاحيــة فيمــا يتعلــق المتوســط واالنحــراف المعيــاري لمجمــوعتي الدراســة التلخــيص والكلمــات ال
 . باألداء على مقياس ما وراء الفهم قبل وبعد التدريب على الجلسات

لألداء   مجموعتي التلخيص والكلمات المفتاحية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ل( 53)جدول 
 فى مقياس ما وراء الفهم قبل وبعد التدريب

 بعد التدريب قبل التدريب ن المجموعة
 ع م ع م

 2.112 22.433 2.265 22.644 51 التلخيص

 53.162 28.224 55.262 22.612 51 الكلمات المفتاحية

ويوضح الشكل التالي تمثـياًل بيانيـًا لمتوسـطات درجـات مجمـوعتى التلخـيص والكلمـات 
 .المفتاحية فيما يتعلق باألداء في مقياس ما وراء الفهم قبل وبعد التدريب على الجلسات 

 
 
 
 
     
 

 
 متوسطات درجات كل من مجموعتى التلخيص والكلمات المفتاحية( 5)شكل 

  في مقياس ما وراء الفهم قبل وبعد التدريب على الجلسات 
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يتضــح مــن خــالل الشــكل الســابق وجــود فــروق بــين أداء مجموعــة التلخــيص وأداء 
 .التلخيص  مجموعة الكلمات المفتاحية على مقياس ما وراء الفهم البعدي لصالح مجموعة

 & Hooper & Sales (1994) ،Thiedeوتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتـائج دراسـة 

Anderson (2003)   أن غالبيـة الطـالب ذوى  ، وترجـع الباحثـة الحاليـة هـذه النتيجـة إلـى
واالحتفـاظ  يتصفون بعدم القدرة على التخطيط للمهام وتنظيم المعلومـاتفهم القرائي صعوبات ال

للقـراءة، ولقـد  اإلستراتيجية المناسبة اختيارواإلخفاق في  يع للمعلومات المقرؤةبها والفقد السر 
ساعد التدريب على استراتيجية التلخـيص المشـاركات علـى زيـادة الـوعي بمهـام الـتعلم وتحسـن 
مهارات المراقبة والتخطيط والتقييم مما أدى إلى هذه النتيجة،  حيث ساعدت هـذه اإلسـتراتيجية 

وشــجعت المشــاركة علــى  النقــاط والعناصــر البــارزة فــي الــنصكيــز االنتبــاه علــى فــي تنشــيط وتر 
ممارسة أشكال الضبط الذاتي لسلوكها ومحاولة بلوغ التعلم المنشود وفق معايير كميـة ونوعيـة 

 .   مرغوبة
بنـــاء عالقـــات بـــين  فـــيكمــا أن اعـــداد الملخـــص وكتابتـــه باألســـلوب الخـــاص قـــد ســـاعد 

الــنص وكــذلك الــربط بــين هــذه المعلومــات والمعرفــة الســابقة، وعلــى المعلومــات المتضــمنة فــي 
مـن أهـم االختبار الذاتي أثناء القراءة وهـذا  وتحفيزتركيز االنتباه على المعلومات األكثر أهمية 

 .قد ال تتوفر في استراتيجية الكلمات المفتاحية  التى فوائد استراتيجية التلخيص

 : نتائج الفرض الثاني وتفسريها

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات رتـب " نص فرض الدراسة الثانى على أنه ي
ـــذات ( الكلمـــات المفتاحيـــة  –التلخـــيص ) درجـــات كســـب مجمـــوعتي الدراســـة  فـــي  مفهـــوم ال

 ". األكاديمي عقب التدريب مباشرة 
 ي وتنـ الالبـارامتري مـان  اإلحصـائي األسـلوب اسـتخدم الفرض هذا صحة من وللتحقق

Mann-Whitney – U Test  درجـات كسـب طالبـات  رتـب اتمتوسـط بـين الفـروق لدراسـة
مجموعتي التلخيص والكلمات المفتاحية في األداء على مقيـاس مفهـوم الـذات األكـاديمي عقـب 

 . النتائج المتعلقة بهذا الفرض يوضح( 55) والجدول التدريب مباشرة ،

 التلخيص  تيمجموعدرجات كسب  رتب متوسطي بين الفروق داللة( 55)جدول 
 والكلمات المفتاحية في مفهوم الذات األكاديمي عقب التدريب على الجلسات
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 مستوى الداللة Mann-Whitney U مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة

 3.335دالة  08.333 050.33 83.22 51 التلخيص
 518.33 53.50 51 الكلمات المفتاحية

دول السابق أنه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات رتـب يتضح من الج
درجات كسب مجموعة التلخيص ومتوسطات رتب درجات كسب مجموعة الكلمـة المفتاحيـة فـى 
األداء على مقياس مفهوم الذات األكاديمي عقب التـدريب مباشـرة لصـالح مجموعـة التلخـيص، 

ه النتيجـة مـع مـا يوضـحه الجـدول التـالي ، وتتفـق هـذ3.335دالة عنـد مسـتوى  ذه الفروقوه
المفتاحيـة فيمـا يتعلـق  لمجمـوعتى التلخـيص والكلمـاتالذي يبين المتوسط واالنحراف المعياري 

 . باألداء على مقياس مفهوم الذات األكاديمي قبل وبعد التدريب على الجلسات
 
 
 
 

 والكلمة المفتاحية مجموعتى التلخيصل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (58)جدول 
 لألداء فى مقياس مفهوم الذات األكاديمي قبل وبعد التدريب

 بعد التدريب قبل التدريب ن المجموعة
 ع م ع م

 0.284 11.844 1.541 65.633 51 التلخيص

 1.523 62.500 1.222 65.333 51 الكلمة المفتاحية

مجمـوعتى التلخـيص والكلمـات ويوضح الشكل التالي تمثـياًل بيانيـًا لمتوسـطات درجـات 
ي قبــل وبعــد التــدريب علــى المفتاحيــة فيمــا يتعلــق بــاألداء فــي مقيــاس مفهــوم الــذات األكــاديم

 الجلسات 
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 متوسطات درجات كل من مجموعتى التلخيص والكلمات المفتاحية في( 8)شكل 
 مقياس مفهوم الذات األكاديمي قبل وبعد التدريب على الجلسات

التلخـيص  فـي األداء البعـدى لمجموعـة ن خـالل الشـكل السـابق وجـود فـروقيتضح مـ
 .لصالح مجموعة التلخيص يومجموعة الكلمة المفتاحية على مقياس مفهوم الذات األكاديم

 Warkentin& Griffin (1994)   ،Lee دراسات  نتائجمع وتتفق هذه النتيجة 

 et  al. (2005)   ،Winters (2010) ، ه النتيجة مع نتائج دراسة وتتعارض هذ
Gillis(1981)   التجربة الميدانية إجراءات اختالف هذا التعارض إلى السبب في يرجع ربماو 

 إجراءات   Gillisدراسة تتضمن حيث لم Gillis(1981)الدراسة الحالية ودراسة  بين
نما اقتصرت على تدريبات عملية نفذ ت في تجريبية مصممة للتنفيذ في الفصل الدراسي وا 

 .عطلة نهاية األسبوع  مخيمات
ة التلخيص على طالبات مجموعة الكلمات مجموع طالبات تفوق الباحثةرجع وت
أن غالبية مقياس مفهوم الذات األكاديمي عقب التدريب مباشرة إلى في األداء علي المفتاحية 

  ويفسرانخفاض مفهوم الذات األكاديمي  ب فهم القرائي يتصفون الطالب ذوى صعوبات ال
Butler et al. (1994-235) انخفاض مفهوم الذات األكاديمي لدي الطالب ذوى  أسباب

بأنه يرجع إلي قصور فى عمليات ما وراء المعرفة المسئولة عن  فهم القرائيصعوبات ال
التعلم مما يؤدي إلى الشعور المستمر بالفشل وانخفاض مفهوم  مراقبة األداء لمختلف مهام

ي ،  وبالتالي فإن تحسن مهارات ما وراء الفهم لدى عينة الدراسة كما اتضح الذات األكاديم
من نتائج المعالجة اإلحصائية للفرض األول للدراسة الحالية  قد ساهم في تحسن مفهومهن 
عن ذاتهن األكاديمية ،  فاستمرار الوعي بالمهام والمراقبة والتخطيط والتقييم على مدار 

اهم في خلق شعور باإلنجاز وتحقيق خبرات نجاح وزيادة التفاعل التدريبية قد س تالجلسا
اثناء الجلسات التدريبية مما جعل مفهوم الذات األكاديمي لديهن يتعدل ويتغير إلى األحسن،  
فربما ساعدت إجراءات استراتيجية التلخيص أكثر من اجراءات استراتيجية الكلمات المفتاحية 
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من معرفة من أجل الوصول إلى الملخص  ح لما لديهنات على التأمل والتنقيالمشارك
المطلوب، كل هذا ساهم في تحفيزهن واستثارتهن لمزيد من اإلنجاز ومن ثم تحسن مفهومهن 

   . عن ذاتهن األكاديمية 

  : وتفسريهالث نتائج الفرض الثا
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين  ال " أنــهعلــي  يــنص فــرض الدراســة الثالــث

  فـي ( المفتاحية  اتالكلم –التلخيص ) ت رتب درجات كسب مجموعتي الدراسة متوسطا
 اإلحصــائي باألســلو  وللتحقــق مــن ذلــك اســتخدم". الفهــم القرائــي عقــب التــدريب مباشــرة 

 رتـب اتمتوسـط بـين الفـروق لدراسـة  Mann-Whitney – U Test وتنـي الالبارامتري مـان

  ختبــار الفهــم القرائــى عقــب التــدريب مباشــرة فــى ا الدراســةدرجــات كســب طالبــات مجمــوعتى 

 . النتائج المتعلقة بهذا الفرض يوضح (50) والجدول
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 درجات كسب مجموعتى التلخيص رتب متوسطي بين الفروق داللة( 50)جدول 
  في الفهم القرائى عقب التدريب على الجلسات والكلمة المفتاحية

 

 متوسط العدد المجموعة
 الرتب

 جموعم
 الرتب

Mann-

Whitney U 
مستوى 
 الداللة

 دالة 538.133  868.13 54.52 51 التلخيص
 888.13 56.20 51 المفتاحية اتالكلم 3.335

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات  يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه ال
ــب درجــات كســب مجمــوع ــى اختبــار الفهــم القرائــي تى الدراســةرت ــق هــذه ،  فــي األداء عل وتتف

النتيجــة مــع مــا يوضــحه الجــدول التــالي الــذي يبــين المتوســط واالنحــراف المعيــاري لمجمــوعتي 
الدراسة التلخـيص والكلمـة المفتاحيـة فيمـا يتعلـق بـاألداء علـى اختبـار الفهـم القرائـى قبـل وبعـد 

 التدريب على الجلسات 

 المفتاحية اتلتلخيص والكلممجموعتى ال المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري( 56)جدول 
 لألداء على اختبار الفهم القرائى قبل وبعد الجلسات

 

 بعد التدريب قبل التدريب ن المجموعة

 ع م ع م

 2.043 64.233 6.528 08.644 51 التلخيص

 53.820 66.433 2.832 03.244 51 المفتاحية اتالكلم

جــات كــل مــن مجمــوعتى التلخــيص ويوضــح الشــكل التــالي تمثــياًل بيانيــًا لمتوســطات در 
والكلمــة المفتاحيــة فيمــا يتعلــق بــاألداء علــى اختبــار الفهــم القرائــى قبــل وبعــد التــدريب علــى 

 .الجلسات 
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 المفتاحية فى اتمتوسطات درجات مجموعتى التلخيص والكلم( 0)شكل 
 اختبار الفهم القرائي قبل وبعد التدريب على الجلسات

 اتشكل السابق عـدم وجـود فـروق بـين مجموعـة التلخـيص ومجموعـة الكلمـيتضح من خالل ال
 .  على اختبار الفهم القرائى في األداء البعدى المفتاحية 

اختبار  المفتاحية في األداء علي  اتوترجع الباحثة تفوق كل من مجموعتى التلخيص والكلم
الكلمات  -التلخيص )يجتي الفهم القرائي عقب التدريب مباشرة إلى أن التدريب على استرات

وتعتبر هذه  مجموعتي الدراسة أدى إلى تحسن مستوى الفهم القرائي لدى ( المفتاحية 
الذات األكاديمي لدى  على تحسن مهارات ما وراء الفهم ومفهوم وواقعي النتيجة مؤشر فعلى

لحالية ، كما اتضح من المعالجة االحصائية للفرض األول والثاني للدراسة ا عينة الدراسة
من اعتبار مهارات ما Zimmerman (1989-389 )وتتفق هذه النتيجة مع ما أوضحه 

وراء الفهم تمثل  محددات ذاتية يلجأ إليها المتعلم لتحقيق الكفاءة في الفهم والتحكم في 
 Moore& Zabruckyكما تتفق ايضا مع النتائج التى توصلت إليها دراسة   ،األداء

عن دور ما وراء الفهم المحوري في األداء في مجال اختبارات  والتى كشفت   (1997)
من      ASHMAN  & CONWAY (1997 - 62) ما تم ذكرهالنتيجة هذه وتؤيد  ،الفهم

والتى تهدف إلى تدريب المتعلم  اعتماد التعلم التوليدي على نظرية التعلم القائم على العمليات
يق تتابع فكري يبدأ بالبحث حيث يحاول المتعلم على كيفية التعامل مع مهام التعلم عن طر 

أى أداء  البحث عن المعلومات التى تساعده فى أداء المهام المطلوب انجازها، ثم األداء
وبعده تأتي المتابعة وفيها يعطي المتعلم المزيد من التركيز للمهمة بالتغلب على  المهمة، 

 ،لمهمة بنجاحإلى أن يتوصل إلى إنجاز انقاط الضعف فى األداء واالستفادة من نقاط القوة 
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والكلمات المفتاحية عند كتابة الملخص بهذه الخطوات الدراسة  مجموعتىوالشك أن قيام 
 .الفهم القرائي لديهن ساهم في تحسن 

دراســـة أثـــر تفاعـــل الجـــنس مـــع التـــدريب علـــى اســـتراتيجيات الـــتعلم  - :البحـــامل املق حـــة 
 .هوم الذات األكاديمي لدى ذوي صعوبات التعلم التوليدي فى ما وراء الفهم ومف

دراسة أثر التدريب على استراتيجيات أخرى للتعلم التوليدي في ما وراء الفهم ومفهوم الذات  -
 .األكاديمي لدى ذوي صعوبات الفهم القرائي  

 .دراسة البنية المعرفية لدى الطالب ذوى صعوبات الفهم القرائي  -
لى استراتيجيات التعلم التوليدي المستخدمة في الدراسة الحالية في دراسة أثر التدريب ع -

 .متغيرات تابعة أخرى غير ما وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي 
في مختلف  في أبعاد مفهوم الذات األكاديمي إجراء دراسات مقارنة بين الذكور واإلناث -

 .المراحل التعليمية 

هتمام من قبل المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بتطويع ضرورة توجيه اال -5  : التاصيات
المقررات الدراسية لتتضمن مهارات ما وراء الفهم وما يتطلبه ذلك من تدريب للمعلمين 

 .على تدريس هذه المقررات  
وراء الفهم ومفهوم الذات األكاديمي لدى  ضرورة االهتمام بتنمية مهارات ما -8

شجيعهم على بذل الكثير من الجهد القرائي وت ذوي صعوبات الفهم  الطالب
 .وتحسين الرغبة في التعلم 

دم الشك في قدراتهم العمل على توعية الطالب ذوي صعوبات الفهم القرائي بع -0
 توقعونه في مواقف األداء المدرسيعلى األداء عندما يشعرون بالفشل أو ي

 . خاصة وأنهم يتمتعون بمعدالت ذكاء مناسبة 
الواقع التربوي عند مواجهة مشكالت صعوبات التعلم األكاديمية عن طريق  دراسة-6

البحوث الميدانية التجريبية بهدف الوقوف على العوامل المرتبطة بهذه 
عداد الكوادر المؤهلة للتعامل معها ومعالجتها  .   المشكالت وا 
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 :املراجع العربية : أواًل  :املراجع

المكتب  :اإلسكندرية . ات في علم النفس التربوى وصعوبات التعلمقراء (:2222)أحمد أحمد عواد  -
 .  العلمي للكمبيوتر والنشر والتو يع 

 الدار :القاهرة . الحل اإلبداعي للمشكالت بين الوعي واألسلوب( : 2222) عامر محمد أيمن -
   . اب اااااااالعربية للكت

   . دار ال هراء  :الرياض .  مية والنمائيةصعوبات التعلم األكادي( : 2222)بطرس حافظ بطرس  -
   .مكتبة االنجلو  المصرية : القاهرة .  اختبار الفهم القرائى لألطفال( : 1992)خير  المغا ى بدير  -
 .2، طدار صفاء للنشر والتو يع : عمان .  صعوبات التعلم ( :2222)رياض بدر  مصطفى   - 
رات القراءة وعالقتها بمكونات ما وراء المعرفة واستراتيجيات مها( : 2222) ينب عبد العليم بدو   -

،  121 العدد، ، كلية التربية ، جامعة األ هر  مجلة التربية. والصف الدراسي   التعلم 
 .229-222ص ص 

ذو   واالنفعالي لدىجتماعي الفروق في مفهوم الذات والسلوك اال( : 2222)سلطان عبداهلل المياح  --
تعلم األكاديمية والعاديين من تالميذ المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية ال  صعوبات 
ص . 11 العدد. المجلة العربية للتربية الخاصةرسالة ماجستير منشورة ،   .  السعودية
     .21-11ص 

 2 التعلم األسس النظرية والتشخيصية والعالجيةصعوبات ( : 1992)فتحي مصطفى ال يات  -
 .للجامعات ر النشر دا :القاهرة 

كراسة  ( :2222)فؤاد عبد اللطيف أبو حطب ، آمال أحمد صادق ، ومصطفي محمد عبد الع ي  -
 .األنجلو المصرية  :القاهرة .  العام تعليمات اختبارات كاتل للعامل

فهم وراء ال أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات التعليم التبادلي على ما : (2222)ماجد محمد عيسى  - -
مجلة كلية  .لدى الطالب ذوى صعوبات الفهم القرائي في الصف الخامس االبتدائي 

 .   222-222ص ص  ،، العدد األول 22، المجلد  جامعاة أسيوطالتربية ، 
فعالية برنامج تدريبي الستراتيجيات ما وراء ( :  2222)مصطفى محمد الحاروني ، عماد أحمد على  -

تذكر في التحصيل األكاديمي ومفهوم الذات لدى طالب الثانو  المعرفة واستراتيجيات ال
جامعة  ، كلية التربيةالتربية ،  مجلة .العام العاديين ونظرائهم من ذوى صعوبات التعلم

 .222-222ص ص  الج ء األول ، 122 ،العدد . األ هر
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ات واالستعداد أثر التفاعل بين بعض استراتيجيات تجهي  المعلوم(: 2221)الخولي  منال على -
، كلية الدراسات اإلنسانية  رسالة ماجستير غير منشورة. اللفظي على فهم المقرؤ 
 .بالقاهرة ، جامعة األ هر 
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