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 ملخص البحح

هدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ فعالية برنامج قائـ عمى التعمـ الموقفي في تنمية 
مهارات الفهـ القرائي والمغة البراجماتية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات القراءة، 

صعوبات ( تمميذا مف تبلميذ الصؼ الرابع ذوي 03وتكونت المجموعة التجريبية لمبحث مف )
القراءة، واشتممت مواد البحث وأدواته عمى: قائمة بمهارات الفهـ القرائي، وقائمة بأبعاد المغة 
البراجماتية ، والبرنامج القائـ عمى التعمـ الموقفي، والذي اشتمؿ عمى: دليؿ المعمـ ، وكتاب 

مبلحظة المغة دوات القياس التالية: اختبار الفهـ القرائي، ومقياس أالتمميذ، واشتمؿ عمى 
البراجماتية، تـ استخداـ المنهج التجريبي في اختيار مجموعة البحث وتطبيؽ البرنامج، 
واستخداـ التصميـ شبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة مف خبلؿ التطبيقيف القبمي والبعدي 
ألدوات البحث، وتـ تطبيؽ البرنامج عمى التبلميذ مجموعة البحث، وتطبيؽ أدوات القياس 
عميهـ قبميا وبعديا، وأظهرت النتائج تحسف التبلميذ في مهارات الفهـ القرائي، ومهارات المغة 
البراجماتية، وأوصى البحث باستخداـ التعمـ الموقفي عند التدريس لمتبلميذ ذوي صعوبات 

 القراءة، وضرورة االهتماـ بمهارات الفهـ القرائي ومهارات المغة البراجماتية.

مهارات المغة  –التعمـ الموقفي _ الفهـ القرائي: احية الكممات المفت
 ذوو صعوبات القراءة. -البراجماتية
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The effectiveness of a program which based on the situational learning in 

enhancing and devoloping reading comprehension skills and pragmatic 

language for elemantry reading difficulties students  .  

Abstract: 

       The aim of this current research is to identify and recognize The 

effectiveness of a program which based on the situational learning in 

enhancing and devoloping reading comprehension skills and pragmatic 

language for elemantry reading difficulties students.The research  experimental 

group consisted of 30 fourth grade  reading difficulties students . The research 

materials and tools included a list of reading comprehension skills, list of  

pragmatic language aspects and diamentions and also the  program based on 

the situational learning which included : the teacher's guide . the student's book         

and also included the following measure  tools like : reading comprehension 

test , pragmatic observation criterion .The experimental strategy was used and 

applied in selecting the research group and the program appling . Using the 

semi-experimental one group through the pre and post applying the research 

tools  . The program has been applied on research group students and applying  

the measurement tools on them also before and after  .  

     The results has been showed improvement in comprehension reading and 

pragmatic language skills  for the students  .  

   The reaserch recommend applying the situational learning for learning 

difficulties students and the essential of paying attention to the reading 

comprehension and pragmatic language skills  .  

Key words : situational learning - reading comprehension- pragmatic 

language skills - students with reading difficulties  .  
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 مكدمة

بهػػا وتقػػديـ االهتمػػاـ التبلميػػذ ذوو صػػعوبات الػػتعمـ فئػػة مػػف الفئػػات التػػي ينبغػػي يعػػد 
ذا لػـ و ، عاديوف، ولكنهـ يعانوف مػف مشػكبلتلها، حيث إنهـ يبدوف وكأنهـ  المناسبة الرعاية ا 

 .ء المتعمميف، وعمى دراستهـيتـ عبلجها وتقديـ الحموؿ لها، أثرت عمى هؤال
 المتوقػع التحصػيؿ بػيف الشػديد التبػايف أف الػتعمـ لصػعوبات راليالفػد التعريػؼ يشػيرو  
 ، سػمعي ، بصػري ، عقمػي انفعػالي اضطراب نتاج وليس المعمومات معالجة عف ،ينتج والفعمي
 محمػػػد النػػػوبي،)  الحػػػاالت لهػػػذ  مصػػػاحبة الػػػتعمـ صػػػعوبة تكػػػوف أف بػػػويمكف بيئػػػي أو حركػػػي
0303 ، 00) (0) 

 النمػػػو اضػػػطرابات هػػػي: رئيسػػػة أنػػػواع ثبلثػػة إلػػػى ميػػػةالتعمي اإلعاقػػػات تقسػػػيـ ويمكػػف
 التوافػؽ اضػطرابات :مثػؿ أخػرى اضػطراباتو  األكاديميػة، المهارات واضطرابات والمغوي، الكبلمي
 (02، 0302)بطرس حافظ،  . الحركي

وعمى الػرمـ مػف أهميػة القػراءة ودورهػا فػي بنػاء شخصػية الفػرد ونجاحػه إال أف هنػاؾ 
 وف مف القراءة وال يستطيعوف اإللماـ بمهاراتها.نبعض المتعمميف ال يتمك

 وقػت منػذ Dyslexia القػراءة بعسػر يسػمى مػا أو القراءة، صعوبات ظاهرة انتشارف  
 تمكػػف عػػدـ عميهػػا ويترتػػب االبتدائيػػة، المرحمػػة تبلميػػذ تواجػػه التػػي التحػػديات أحػػد يمثػػؿ مبكػػر

 صػػعوبات مصػػطم  فػػي اسػػتخدـ وقػػد الدراسػػي، التػػأخر وحػػدوث الػػتعمـ، عمميػػات مػػف التبلميػػذ
 فػي قػدراتهـ تقػع الػذيف األطفػاؿ مػف مجموعػة تواجهها التي الصعوبات لوصؼ الخاصة القراءة
 (080، 0302األخرى. )خالد خاطر،  قدراتهـ مستوى مف أقؿ مستوى في القراءة

وقد حاوؿ الكثير مف الباحثيف التغمػب عمػى صػعوبات القػراءة التػي يعػاني منهػا الكثيػر 
( 0302تعمميف باسػتخداـ أسػاليب مختمفػة، ومػف هػذ  الدراسػات : دراسػة خالػد خػاطر )مف الم

التي هدفت إلى استخداـ القمـ اإلكتروني القػاريء فػي عػبلج بعػض صػعوبات القػراءة الجهريػة، 
وتنميػػة مهػػارات الفهػػـ القرائػػي لػػدى التبلميػػذ ذوي صػػعوبات القػػراءة بالصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي، 

 القصػػة سػػتراتيجيةإ اسػػتخداـ التػػي هػػدفت إلػػى تعػػرؼ أثػػر(. 0302) عػػوض ودراسػػة  مػػرزوؽ
عادة ، ودراسػة  الػتعمـ صػعوبات ذوي الطػبلب لدى القرائي الفهـ مستويات تحسيف في سردها وا 

                                                           
)*(

يتم التوثيق في هذا البحث كما يأتي: ) االسم األول والثاني، سنة النشر، رقم الصفحة(، وتفاصيل كل مرجع مثبتة في      
    قائمة المراجع.
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 التػدريس إسػتراتيجية عمػى قػائـ تعميمػي برنػامج فاعمية التي هدفت تعرؼ (0338) عمي ناج 
 التعمـ. صعوبات ذوي التبلميذ لدى القرائي الفهـ مهارات لتنمية التبادلي

العديد مػف المػؤتمرات التػي دعػت إلػى ضػرورة االهتمػاـ بػالمتعمميف ذوي  إلى باإلضافة
" والعػػبلج والتشػػخيص الوقايػػة بػػيف القػػراءة تعمػػـ صػػعوبات مػػؤتمر فػػي كمػػا صػػعوبات القػػراءة،

 عػبلج بػرامج فيػذلتن البلزمػة واألجهػزة، األساليب والمواد توفير بضرورة أوصى الذي( ـ۷۰۰۲)
 المشػكمة ويصػب  تتزايػد ال حتػى مبكػرا، األطفػاؿ لػدى العبلج هذا إهماؿ وعدـ القراءة، صعوبات

 صػػعوبات ومواجهػػة التعمػػيـ مهػػاـ بػػيف القػػراءة معمػػـ" مػػؤتمر فػػي وكػػذلؾ عبلجهػػا، الصػػعب مػػف
 تعمػيـ فػي الحديثػة بأسػاليب الػتعمـ باالهتمػاـ أوصى الذي( ـ۷۰۲۲" ) العربي الوطف في التعمـ
 .القراءة

 الفهػػـ ويعػػد ،مشػػكبلت فػػي الفهػػـ القرائػػي ني التبلميػػذ ذوو صػػعوبات القػػراءة مػػفويعػػا
 تفقػػد فبدونػػه مهاراتهػػا  أهػػـ ومػػف القػػراءة، لعمميػػة محػػور فهػػو قػػراءة، كػػؿ مػػف الهػػدؼ القرائػػي
 .  مما تدؿ عميه مف معاف تخمو آلية عممية وتصب  أهميتها القراءة

دفت العديػػد مػػػف الدراسػػات إلػػى تنميػػة الفهػػـ القرائػػي لػػػدى وألهميػػة الفهػػـ القرائػػي هػػ
التػي هػدفت إلػى ( 0302التبلميذ ذوي صػعوبات الػتعمـ، ومػف هػذ  الدراسػات: مػرزوؽ عػوض)

عػػػادة سػػػردها فػػػي تحسػػػيف مسػػػتويات الفهػػػـ القرائػػػي لػػػدى التبلميػػػذ ذوي  اسػػػتخداـ القصػػػة  وا 
 باسػتخداـ القرائػي الفهػـ تنميػة إلػى تهػدفت التػي (0338، ودراسة ناج  عمي )صعوبات التعمـ

 التعمـ. صعوبات ذوي لممتعمميف التبادلي التدريس ستراتيجيةإ
 فػي الطفػؿ لػدى اضػطراب حػدث إذا واضػحة كمشػكمة األكاديمية التعمـ وتبدو صعوبات

 حيػث ، أخػرى وظائؼ خبلؿ مف تعويضها عف ويعجز ،( النمائية الصعوبات) النفسية العمميات
 الحسػابية العمميػات إجػراء أو القػراءة أو التهجػي أو الكتابػة تعمػـ فػي وبةصع الطفؿ لدى يكوف

 (.2 ، 0300 عاكؼ عبد اهلل، زايد، محمود)
المغػػة، حيػػث تعػػد هػػذ   صػػعوبات مػػف أيضػػا ويعػػاني التبلميػػذ ذوو صػػعوبات القػػراءة 

ي، اضػػطراب التعبيػػر المغػػوي النمػػائ إلػػىالصػػعوبات مػػف صػػعوبات الػػتعمـ النمائيػػة، والتػػي تشػػير 
واضػػطراب فهػػـ المغػػة النمػػائي، حيػػث يعػػاني األطفػػاؿ مػػف صػػعوبة التعبيػػر عػػف أنفسػػهـ أثنػػاء 

 (02، 0302الكبلـ، أو لديهـ صعوبة في فهـ أوجه الكبلـ. )بطرس حافظ، 
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وصعوبات القراءة حيث يعػد اضػطراب النمػو المغػوي  ات المغةاضطرابوهناؾ عبلقة بيف 
ة فػي تعمػـ مهػارات المغػة المختمفػة مػف كتابػة الصػعوبصعوبات التعمـ، ويشير إلى  مف مؤشرات

 تهجي.وقراءة و 
 بػػيف عميهػػا المتعػػارؼ الداللػػة ذات المنطوقػػة الصػػوتية الرمػػوز مػػف مجموعػػة المغػػةف
 التػي التفكيػر وسػائؿ مػف وسػيمة وهػي ، البشػري التواصػؿ خبللهػا مػف يػتـ الناس مف مجموعة
 والتػي العقميػة العمميػات مػف واحػدة وهػي ، األخػرى المخموقػات مػف ميرهـ البشر عف بها يتميز
 ويمكػف ، والػداللي النحػوي، ، الصػرفي ، الصػوتي النظػاـ هػي متداخمػة أنظمػة عػدة مػف تتكوف
 لمعمػػؿ هامػػا أساسػػا تعػػد لػػذلؾ المػػدى طويمػػة الػػذاكرة فػػي وتنظيمهػػا معارفنػػا خػػزف خبللهػػا مػػف

 (.008،  0302 سعد، إبراهيـ) مكاف كؿ في والحياة
 ،المخموقػػات مػػف ميػػر  عػػف يميػػز  مػػا أهػػـ وتعػػد ، اإلنسػػاف شخصػػية عػػف المغػػة تعبػػرو 

 لآلخػريف المعمومػات توضػي  بواسػطتها نسػافإل ا يستطيع التي الوسيمة كونها في أهميتها ولها
 األفػراد بػيفوالفهػـ واإلفهػاـ  المعمومػات فتبػادؿ ، حولػه ممف المعمومات عمى الحصوؿ وكذلؾ ،

 وألفالمغػوي ،  بالتواصػؿ التبػادؿ هػذا ويسػمى ، بػبعض بعضػهـ المجتمع أفراد يربط ما أهـ مف
 أهػـ المنطوقػة المغػة تعػد لػذا  مجتمعػه أفػراد مػع لمتواصػؿ بحاجػة فهػو اجتماعي كائف اإلنساف
   . بينهـ فيما لمتواصؿ البشر تعممها وسيمة

 عػف التعبيػر فػي وخاصػة االجتمػاعي التواصػؿ وسػائؿ مػف أساسػية وسػيمة المغػة وتعد
واستخداـ المغة في سػياقها االجتمػاعي مػف األمػور التػي يحتاجهػا األفػراد  اآلخريف، وفهـ الذات

 في التواصؿ مع اآلخريف
 القواعػد تعرؼ بأنهػاوالتي راجماتية، بويطمؽ عمى المغة في سياقها االجتماعي المغة ال

 .نقػػوؿ ومػػاذا نقػػوؿ أف يمكػػف أيػػف إلػػى أياالجتمػػاعي  السػػياؽ فػػي المغػػة اسػػتخداـ تحكػػـ التػػي
(Dorcheh& Baharlooie, 2015,152)   

 الػػػتعمـ مواقػػػؼ فػػػي األكػػػاديمي الجانػػػب فػػػي مهمػػػة البراجماتيػػػة المغػػػة مهػػػارات وتعػػػد 
 هػـ المهػارات هػذ  تطػوير عمػى القػادروف فاألطفػاؿ االجتماعيػة، المواقػؼ في وكذلؾ الجماعي،

 ,Loch, 2011  يف  والمعممػ واألسػرة، األقػراف، مػع االجتماعيػة تفػاعبلتهـ فػي نجاحػا أكثػر
568) &Milich ،Leonard) 
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وقد هدفت العديد مف الدراسػات إلػى تنميػة المغػة البراجماتيػة لػدى عينػات مختمفػة مػف 
( التػػى هػػدفت إلػػى تنميػػة المغػػة البراجماتيػػة 0302تسػػنيـ عبػػد الػػرحمف )التبلميػػذ منهػػا: دراسػػة 

( التػي هػدفت 0302الحميػد)، ودراسة ياسػر عبػد لدى عينة مف األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد 
لػػدى األطفػػاؿ ذوي وتحسػػيف جػػودة الحيػػاة والمغػػة البراجماتيػػة إلػػى تنميػػة التواصػػؿ ميػػر المفظػػي 

ودراسػػة حسػػاـ عطيػػة وفيوليػػت فػػؤاد،  صػػعوبات الػػتعمـ ميػػر المفظيػػة فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة،
فػاؿ المعػاقيف المغػة البراجماتيػة لػدى األط( التػي هػدفت إلػى تنميػة 0308سػف )وسميرة أبو الح

( التػي هػدفت إلػى خفػض 0308عقميا بمدارس الدمج، ودراسة عبد الفتاح رجب، رضا مسعد )
 اضطراب المغة البراجماتية لدى األطفاؿ ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتبا .             
مما سبؽ يتض  أهمية تنمية الفهـ القرائػي والمغػة البراجماتيػة لمتبلميػذ ذوي صػعوبات 
تعمػػـ القػػراءة، ويعػػد الػػتعمـ المػػوقفي مػػف البػػرامج التػػي تشػػتمؿ عمػػى إسػػتراتيجيات تػػدريس عػػدة 

 يمكف اإلفادة منها عند التدريس لممتعمميف ذوي صعوبات التعمـ.
 البػػػرامج، بتنػػػوع االهتمػػػاـ ضػػػرورة عمػػػى( 002 ،0302) خػػػاطر خالػػػد دراسػػػة وأكػػدت
 فػػي صػػعوبات مػػف يعػػانوف الػػذيف تبلميػػذال لعػػبلج المقدمػػة التػػدريس وطرائػػؽ واإلسػػتراتيجيات،

 .القراءة
 ويقػـو معنػى، ذات مواقػؼ تقػديـ طريػؽ عػف الػتعمـ عمميػة مف الموقفي التعمـ ويسهؿ

 زيػػادة يمكػػف أنػػه المػػوقفي الػػتعمـ أنصػػار ويػػرى. الحيػػاة فػػي بػػالخبرات الواقعيػػة التػػدريس بػػربط
 هػػػذ  فيهػػػا تسػػػتخدـ اقػػػؼمو  فػػػي والمهػػػارات المعمومػػػات الطػػػبلب يػػػتعمـ عنػػػدما الػػػتعمـ فاعميػػػة

 (202: 208، 0303)حمدي محمد، .فعمية أو واقعية بصورة المعمومات
وقد سعى العديػد مػف البػاحثيف إلػى اسػتخداـ الػتعمـ المػوقفي فػي التػدريس، ومػف هػذ  

 عمػى قائمػة إسػتراتيجية (، التي هدفت إلػى اسػتخداـ0302الدراسات دراسة عبد الرازؽ مختار)
 بغيػر النػاطقيف الروس الطبلب لدى الوظيفية والكتابة المفظية الطبلقة ميةتن في الموقفي التعمـ
 مبنيػة سػتراتيجيةإ ( التي هدفت إلػى تعػرؼ فاعميػة0303العربية، ودراسة حمدي محمد ) المغة
 لػػدى الرياضػػية المفظيػػة بالمشػػكبلت الخاصػػة الػػتعمـ صػػعوبات عػػبلج فػػي المػػوقفي الػػتعمـ عمػػى
 مػػوقفي برنػػامج ( التػػي هػػدفت إلػػى بنػػاء0332ودراسػػة أحمػػد زارع ) االبتدائيػػة، المرحمػػة تبلميػػذ
 لػدى الجمعػي الػتعمـ مهػارات وبعػض اإلنساف حقوؽ بمفاهيـ الوعي لتنمية الجغرافيا في مقترح
 .اإلعدادية المرحمة تبلميذ
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وقد أثبتػت الدراسػات السػابقة فاعميػة الػتعمـ المػوقفي فػي التػدريس وأكػدت أهميتػه فػي 
سػعى البحػث الحػالي إلػى اسػتخداـ برنػامج قػائـ عمػى الػتعمـ المػوقفي فػي تنميػة التدريس، لذا ي

 مهارات الفهـ القرائي والمغة البراجماتية لدى التبلميذ ذوي صعوبات تعمـ القراءة
 مػكلة البحح

بعػػت مشػػكمة البحػػث الحػػالي مػػف خػػبلؿ مبلحظػػة الباحثػػة لتبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة ن
وجػود ضػعؼ ممحػوظ فػي  ، فقػد لػوحظالتدريب الميػدانيفي ربية أثناء حضور حصص المغة الع

مػػف التبلميػػذ الػػذيف يعػػانوف مػػف  فئػػةمهػػارات الفهػػـ القرائػػي ومهػػارات المغػػة البراجماتيػػة لػػدى 
فهـ واسػتيعاب مػا يقرءونػه، ، وتبيف مف خبلؿ المبلحظة عدـ قدرة التبلميذ عمى صعوبات التعمـ

يسػة، وتحديػد مرادفػات الكممػات ومضػادها، كمػا لػوحظ اسػتخبلص الفكػرة الرئوعدـ قدرتهـ عمى 
 بشػكؿ صػحي  عدـ قدرة هؤالء التبلميذ الذيف يعانوف مػف صػعوبات القػراءة مػف اسػتخداـ المغػة

عػدـ قػدرتهـ عمػى بػدء حػوار، أو سػرد قصػة، كمػا أف التي تتمثػؿ فػي في سياقها االجتماعي، و 
   ي النطؽ كالمجمجة والتمعثـ والتكرار.المزمات المعيبة ف تظهر لديهـجممهـ مير مترابطة، و 

معممػي المغػة العربيػة لتبلميػذ المرحمػة  ( مػف2عػدد )استشػارة  كما أكػد هػذ  المبلحظػة
المشػػكبلت التػػي يعػػاني منهػػا التبلميػػذ ذوو صػػعوبات القػػراءة، تػػـ سػػؤالهـ عػػف بتدائيػػة، حيػػث اال
ضػعؼ استيعاب المقػروء و فهـ و ضعؼ التبلميذ ذوي صعوبات القراءة في  أكد هؤالء المعمموفو 

مهػارات المغػة البراجماتيػة )فهػـ واسػتخداـ المغػة وكػذلؾ ، و في مهارات الفهـ القرائػي بوجػه عػاـ
، حيث إنهـ يتجنبوف الحوار مع اآلخريف، وأفكارهـ ميػر مرتبػة، وتفتقػد في سياقها االجتماعي(

عػػاني الضػػمنية فػػي الم وفبدقػػة عػػف األسػػئمة التػػي توجػػه لػػه، وال يفسػػر  وفالتسمسػػؿ، وال يجيبػػ
 .مع التعبيرات مير المفظية وفأحاديث اآلخريف، وال يتجاوب

بمػ  عػددهـ ولمتأكد مف ذلؾ تـ القياـ بدراسػة اسػتطبلعية عمػى مجموعػة مػف التبلميػذ 
حيػث إنهػـ يحصػموف  - الذيف أشار معمموهـ إلى أنهـ مػف ذوي صػعوبات القػراءة تمميذا( 00)

بطاقػة ب تػـ االسػتعانةكمػا  ،ديهـ ضعؼ في مهػارات القػراءةعمى درجات منخفضة في القراءة ول
وتػـ  -لتحديػد هػؤالء التبلميػذ التي تػـ إعػدادها لهػذا الغػرضالقراءة  صعوبات مؤشرات مبلحظة

تطبيؽ عميهـ اختبػار تشخيصػي فػي مهػارات الفهػـ القرائػي، وتطبيػؽ مقيػاس المغػة البراجماتيػة 
 :أفلهؤالء التبلميذ، وقد أشارت النتائج إلى 
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 تحديد الفكرة الرئيسة لممقروء.% منهـ يعانوف مف ضعؼ في 033 -
 السياؽ. مف لمكممة المناسب المعنى % يعانوف مف ضعؼ في تحديد20.2-
                       المقروء،  في الواردة الشخصيات أسماء % يعانوف مف ضعؼ في تحديد80.0 -

 .المقروء في افالمك المقروء، تحديد في الزماف تحديد     
 % يعانوف مف ضعؼ في مهارات المغة البراجماتية.20.2 -
ومػػف هػذ  الدراسػات التػي أكػػدت  ،االطػبلع عمػػى الدراسػات السػابقة ونتائجهػاأكػد ذلػؾ و 

والدراسػات التػي أكػدت ضػعؼ التبلميػذ ذوي  وضػرورة تنميتػه، أهمية الفهـ القرائي بصفة عامػة
 نػداء ، ودراسػة(0302) رائي ، مثػؿ : دراسػة أحمػداألحوؿالفهـ الق صعوبات التعمـ مف مهارات

 رحػػػاب برمػػػوت أمػػػيف ، ودراسػػػة سػػػهى( ، 0302ودراسػػػة مػػػرزوؽ عػػػوض)(، 0302. )أيػػػوب
 (.0338ودراسة ناج  عمي ) ،(0300) محمد ودراسة سناء، (۷۰۲2)

ومػف هػذ  وضػرورة تنميتهػا، كما أكػدت العديػد مػف الدراسػات أهميػة المغػة البراجماتيػة 
 الػػػرحمف عبػػػد تسػػػنيـ دراسػػػةو   ،( Aanres & Roqueta،  2020) دراسػػػة :سػػػاتالدرا
 عبػد ودراسػة ،( 0308) الحسػف أبػو وسميرة فؤاد، وفيوليت عطية حساـ ودراسة  ،( 0302)

 (.     0308) مسعد رضا رجب، الفتاح
إلػى ضػعؼ التبلميػػذ ذوي صػعوبات الػػتعمـ ( 0302)الحميػػد عبػد ياسػػر وأشػارت دراسػة

 المغة البراجماتية. اتر في  مها
كما أكدت العديد مف الكتابات التربوية ضػعؼ التبلميػذ ذوي صػعوبات الػتعمـ فػي المغػة 

 والمغػػػة االسػػػتقبالية المغػػػة فػػػي صػػػعوبات مػػػف الػػػتعمـ صػػػعوبات ذوو البراجماتيػػػة، حيػػػث يعػػػاني
 ويػدور مطػوالً  الػتعمـ صػعوبات مػف يعػاني الػذي الشػخص كػبلـ يكػوف أف يمكػف كما.  التعبيرية

 الكػبلـ  بعػض وضػوح عػدـ إلى باإلضافة حسية، خبرات وصؼ عمى قاصرا أو واحدة فكرة حوؿ
 إلػى باإلضػافة هذا الحروؼ، أصوات لبعض تكرار أو إضافة أو تشويه أو إبداؿ أو حذؼ نتيجة
 ،0302 لطيػؼ، فكري)  .الدماغ إصابة بسبب وذلؾ الكبلـ عمى المكتسبة القدرة فقداف مشكمة
20) 

تتحدد مشكمة البحث فػي ضػعؼ تبلميػذ المرحمػة االبتدائيػة ذوي صػعوبات  ومما سبؽ 
 اسػتخدمت المشػكمة هػذ  القراءة في مهارات الفهـ القرائي، ومهارات المغػة البراجماتيػة، ولعػبلج
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مهػارات الفهػـ القرائػي والمغػة البراجماتيػة لػدى  لتنميػة برنامج قائـ عمى الػتعمـ المػوقفي الباحثة
 .هؤالء التبلميذ
 أضئلة البحح

 يحاوؿ البحث اإلجابة عف األسئمة التالية:
مػػا مهػػػارات الفهػػػـ القرائػػػي المناسػػػبة لتبلميػػذ الصػػػؼ الرابػػػع االبتػػػدائي ذوي صػػػعوبات  .0

 ؟ لقراءةا
مػا مهػػارات المغػػة البراجماتيػػة المناسػػبة لتبلميػػذ الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائي ذوي صػػعوبات  .0

 ؟ القراءة
المػػوقفي فػػي تنميػػة مهػػارات الفهػػـ القرائػػي لػػدى  مػػا فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى الػػتعمـ .0

 ؟ القراءةتبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي ذوي صعوبات 
ما فاعمية برنامج قائـ عمػى الػتعمـ المػوقفي فػي تنميػة مهػارات المغػة البراجماتيػة لػدى  .2

 ؟ القراءةتبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي ذوي صعوبات 
 أهداف البحح 

 : يهدؼ البحث الحالي إلى
 .القراءةتنمية مهارات الفهـ القرائي لدى تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي ذوي صعوبات  -
تنميػػة مهػػارات المغػػة البراجماتيػػة لػػدى تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائي ذوي صػػعوبات  -

 .القراءة
 أهمية البحح

 :النظرية األهمية
 .  جماتية ومهاراتهاوالمغة البرا مهارات الفهـ القرائي، عف نظرية خمفية تقديـ      -
تقديـ خمفية نظرية عف ذوي صعوبات التعمـ بوجه عاـ، وذوي صػعوبات القػراءة عمػى  -

 وجه الخصوص.
ستراتيجياته. -  تقديـ خمفية نظرية عف التعمـ الموقفي وا 

 :التطبيقية األهمية
 :مف كبًل  البحث يفيد قد -
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قرائػػػي والمغػػػة الفهػػػـ ال مهػػػارات تنميػػػة خػػػبلؿ مػػػف:  ذوي صػػػعوبات القػػػراءة التبلميػػػذ -
 .لديهـ البراجماتية

 تنميػة فػي واسػتخدامه ببرنامج قائـ عمػى الػتعمـ المػوقفي تزويدهـ حيث مف: المعمميف -
 .الفهـ القرائي والمغة البراجماتية لدى التبلميذ ذوي صعوبات القراءة مهارات

 المغػػة بأبعػػاد وأخػػرى،  الفهػػـ القرائػػي بمهػػارات بقائمػػة إمػػدادهـ فػػي: المنػػاهج واضػػعي -
المغػػػة  ومقيػػػاس، الفهػػػـ القرائػػػي اختبػػػار فػػػي المتمثمػػػة القيػػػاس وأدوات، البراجماتيػػػة
ال  -فػػي حػػدود عمػػـ الباحثػػة  -ذوي صػػعوبات القػػراءة حيػػث إنػػه  لمتبلميػػذ البراجماتيػػة

، توجد دراسات اهتمت بإعداد مقيػاس لمغػة البراجماتيػة لمتبلميػذ ذوي صػعوبات القػراءة
 .المنهج تطوير عند تباراالع في األدوات هذ  وضع ويمكف

 الدراسػات مػف المزيػد إلجػراء البػاحثيف  أمػاـ جديػدة بحثيػة مجػاالت يفت  قد: الباحثيف -
 التعميميػة المراحػؿ فػيوالمغػة البراجماتيػة   مهارات الفهـ القرائي تنمية إلى تهدؼ التي

 .العربية المغة تعميـ تخدـ جديدة دراسات في البحث أدوات مف واإلفادة، األخرى
 حدود البحح 

عمي مبارؾ بمدرسة  القراءةمجموعة مف تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي ذوي صعوبات  -
 . ـ 0300/ 0303 لمعاـ األوؿ الدراسي بالفصؿ االبتدائية بأسيوط 

وذلػػػؾ ألف الصػػػؼ الرابػػػع يعػػػد بدايػػػة الصػػػفوؼ الثبلثػػػة األخيػػػرة مػػػف صػػػفوؼ         
بلتها قبؿ انتهاء المرحمة االبتدائيػة ، كمػا أف المرحمة االبتدائية، ولذلؾ يمكف حؿ مشك

 المتقدمػة، الصػفية المراحؿ في أكثر بشكؿ وتظهرصعوبات التعمـ تتض  بصورة كبيرة 
 مشػػتبلت تظهػر فعػادة االبتػدائي، الثػاني أو األوؿ الصػػؼ فػي تظهػر أف يصػعب حيػث

 رابػػعوال الثالػػث الصػػؼ مػػف بدايػػة متقدمػػة مراحػػؿ فػػي األطفػػاؿ لػػدى الػػتعمـ صػػعوبات
 مػػادة فػػي الػػتعمـ صػػعوبة هػػي التعميميػػة المشػػكبلت أكثػػر ومػػف االبتػػدائي، والخػػامس
 وأف الصػعوبة تمػؾ مػف يعػانوف األطفػاؿ مػف( % ۲5) مػف أكثر أف وجد حيث القراءة،

نمػػا والقػػراءة، المغػػة عمػػى فقػػط لػػيس القػػراءة فػػي الػػتعمـ صػػعوبة أثػػر  التحصػػيؿ عمػػى وا 
 (.۷۰۲2 )محمدومنى  محمد عامة وهذا ما أكدت عميه دراسة هياـ

بعػػض مهػػارات الفهػػـ القرائػػي المناسػػبة لتبلميػػذ الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائي ذوي صػػعوبات  -
 ( مهارة.00، وعددها)القراءة
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بعػػػػض مهػػػػارات المغػػػػة البراجماتيػػػػة المناسػػػػبة لتبلميػػػػذ الصػػػػؼ الرابػػػػع االبتػػػػدائي ذوي  -
 .( مهارة20وعددها ) القراءةصعوبات 

تنمية مهػارات الفهػـ القرائػي والمغػة البراجماتيػة لػدى لموقفي برنامج قائـ عمى التعمـ ال -
 .القراءة صعوبات ذوي االبتدائي الرابع تبلميذ الصؼ

 البحح   مههج

 وتطبيؽ البحث مجموعة اختيار في التجريبي المنهج استخداـ تـ البحث هذا لغرض     
 القبمي التطبيقيف خبلؿ فم الواحدة المجموعة ذي التجريبي التصميـ شبه واستخداـ، البرنامج
 .البحث لمتغيرات التصميـ هذا لمناسبة نظًرا البحث  ألدوات والبعدي
 :وموادها البحث أدوات

 لغرض البحث تـ استخداـ األدوات التالية:
 :البيانات جمع أدوات
 الرابع ذوي صعوبات القراءة الصؼ لتبلميذ المناسبة الفهـ القرائي مهارات قائمة  . 
 القراءة صعوبات ذوي الرابع الصؼ لتبلميذ المناسبة المغة البراجماتية دأبعا قائمة . 

 :القياس أدوات
 القراءة صعوبات ذوي الرابع الصؼ لتبلميذ الفهـ القرائيمهارات  اختبار.  
  لريفيف.المموف اختبار المصفوفات المتتابعة 
 ةالقراء صعوبات ذوي الرابع الصؼ لتبلميذ المغة البراجماتية مقياس. 
 :                      المعالجة التعميمية مواد
 البرنامج القائـ عمى التعمـ الموقفي ويشمؿ: -
 المعمـ دليؿ -               كتاب التمميذ   -

 مصطلحات البحح

 التعلم املوقفي

 مػف المتعممػيف كػؿ فيهػا يشػترؾ هػدؼو  معنػى ذات مترابطة أنشطة عف عبارة الموقفي التعمـ
 الػػػنفس عمػػـ إطػػار فػػي المػػوقفي الػػتعمـ تشػػكؿ وقػػد اليوميػػة، الحيػػاة فػػي تبلتمشػػ حػػؿ أجػػؿ

تعمـ لػ اً أساسػ االجتمػاعي السياؽ يعد لمتعميـ بنائيا مدخبل الموقفي التعمـ يرى الذي االجتماعي،
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 أفكػػار عمػػى يعتمػػد وهػػو االجتمػػاعي، التفاعػػؿ عػػف نػػاتج الػػتعمـ مػػف نػػوع المػػوقفي فػػالتعمـ الفػػرد
 (.   Kemp ,2010,  128) البنائية الفمسفة

 ربػط عمػى يرتكز التعمـ أنماط مف نمط ( بأنه002، 0302وعرفه عبد الرازؽ مختار )
 مواقػؼ إلى خبلله مف المتعمموف يتعرض حيث المتعمميف  حياة في الواقعية بالخبرات التدريس
 ناسػبيت موقفػا فيهػا يتخػذوا أف عمػيهـ يجػب معػيف، هػدؼ إلنجػاز لهػا  مخطط إيجابية تعميمية

 .خبرة ذي معمـ إشراؼ وتحت جماعي بشكؿ وذلؾ منها، الهدؼ طبيعة مع
تمميػذ الصػؼ الرابػع االبتػدائي  مف التعمـ يقـو بػربط مػا يتعممػه نوعويعرؼ إجرائيا بأنه 

قائمػا ، بحيػث يكػوف الػتعمـ ليوميػةصعوبة القراءة بخبرات واقعية يمػروف بهػا فػي حيػاتهـ ا ذوو
لغويػػة لتفاعػػؿ بػػيف التمميػػذ والمجتمػػع الػػواقعي فػػي مواقػػؼ تعميميػػة عمػػى السػػياؽ االجتمػػاعي، وا

 بهدؼ تنمية مهارات الفهـ القرائي والمغة البراجماتية لدى هؤالء التبلميذ.
 الفهم الكسائي

 والػػنص القػػارئ بػػيف وتفاعػػؿ األبعػػاد، متعػػددة تفكيػػر عمميػػة"يعػػرؼ الفهػػـ القرائػػي بأنػػه 
 المكتػوب، الػنص مػف المعنػى اسػتخبلص مػف القػارئ كػفتم إسػتراتيجية عممية والفهـ والسياؽ،

حسػف ". )المتبادلػة العبلقػة ذات معمومػات مصػادر مػف لعػدد التنسػيؽ تتطمب معقدة عممية وهو
 (۷2۷ ،۷۰۰2 ،زينب النجارو  شحاتة،

تمميػذ الصػؼ الرابػع االبتػػدائي  بػيف التفاعػؿ عمميػػةبأنػه : البحػث اهػذ فػي تعريفػه تـيػو 
مػػف عناصػػر الػػنص  التمميػػذالقرائػػي، والتػػي ينػػتج عنهػػا تمكػػف  لػػنصوا ذوي صػػعوبة القػػراءة 

 واستخبلص المعاني واألفكار واإللماـ بمهارات الفهـ الحرفي واالستنتاجي. 
 مهازات اللغة الربامجاتية

المغػػػة هػػػي وسػػػيمة االتصػػػاؿ األكثػػػر أهميػػػة فػػػي حيػػػاة األفػػػراد، ويتوقػػػؼ نجػػػاح الفػػػرد 
مغة في سػياقها االجتمػاعي. ويسػمى اسػتخداـ المغػة فػي اجتماعيا عمى قدرتهـ عمى استخداـ ال
 سياقها االجتماعي بالمغة البراجماتية.

 أنهػا عمػى المغة البراجماتيػة(  Young, et al., 2005,47)يونج وآخروف  يعرؼو 
 .  متنوعة ألمراض االجتماعي السياؽ في المغة استخداـ عمى القدرة

 المغػػة توظيػػؼ أو التداوليػػة المغػػة الػػبعض يسػػميها مػػا أو المغػػة اسػػتخداـوتعػػرؼ بأنهػػا 
 المغػػة اسػػتخداـ آخػػر بمعنػػى االجتمػػاعي السػػياؽ فػػي المغػػة باسػػتخداـ تهػػتـ لغويػػة وظيفػػة وهػػي
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، 0302، محمػد )محمد رياض، محمػد شػعباف، مشػيرة .االجتماعية المواقؼ في مناسب بشكؿ
002) 

صػعوبات القػراءة لمغػة  وتعرؼ إجرائيا بأنها استخداـ تمميذ الصػؼ الرابػع االبتػدائي ذي
 ،وبما يضمف استقباؿ المغة والتعبير عنهػا والػوعي بالمغػة ميػر المفظيػة ،في سياقها االجتماعي

قػػاس بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ عميهػػا التمميػػذ فػػي تو  ،ويحقػػؽ التواصػػؿ البصػػري واالنتبػػا  المشػػترؾ
 مقياس المغة البراجماتية.

 :الكساءة صعوبات

 قصػور، أو اضػطراب، بأنها القرائية الصعوبات (220 ،۷۰۰۷) فتحي مصطفى يعرؼ
 تػوافر مػف الػرمـ عمػى المكتوبة، الكممات قراءة صعوبة في نفسها عف تعبر نمائية صعوبات أو

 .واالجتماعي الثقافي واإلطار والتعميـ، التعمـ وظروؼ الذكاء، مف المبلئـ القدر
 االبتػػدائي الثالػػث الصػػؼ تمميػػذ قػػدرة عػػدـ بأنهػػا (082، 0302خالػػد خػػاطر)  ويعرفهػا

 .قراءته تمت ما واستيعاب فهـ عمى آنية قدرة عدـ مع النصوص، قراءة في االنطبلؽ عمى
إجرائيػػا فػػي هػػذا البحػػث بػػأنهـ تبلميػػذ صػػعوبات القػػراءة  يذو التبلميػػذ  يمكػػف تعريػػؼو 

يػة الصؼ الرابع االبتدائي الذيف لديهـ ضعؼ في مهارات الفهـ القرائػي ومهػارات المغػة البراجمات
ولكػنهـ يحصػموف عمػى درجػات أقػؿ مػف المتوسػط  ،ومستوى ذكائهـ متوسػط أو فػوؽ المتوسػط

البصػرية  لئلعاقػات وال ترجع إلػى التخمػؼ العقمػي أو عما هو متوقع، في االختبارات التحصيمية
   ميرها.أو السمعية أو 

 واملفاهيمي: اإلطاز الهظسي

 والتعلم املوقفي لغة الربامجاتيةذوو صعوبات الكساءة والفهم الكسائي ومهازات ال 

يهػػػدؼ عػػػرض اإلطػػػار النظػػػري لمبحػػػث إلػػػى تعػػػرؼ مفهػػػـو ذوي صػػػعوبات القػػػراءة، 
سػتراتيجياته،  واستخبلص خصائصهـ، وأساليب الكشؼ عنهـ، وكػذلؾ مفهػـو الػتعمـ المػوقفي وا 

ذ الصػؼ و استخبلص مهارات الفهـ القرائي، وكذلؾ أبعاد المغة البراجماتيػة لتنميتهػا لػدى تبلميػ
 الرابع االبتدائي ذوي صعوبات القراءة، وذلؾ كما يأتي:

 ذوو صعوبات الكساءة

سيتـ إعطػاء نبػذة عػف ذوي صػعوبات الػتعمـ والكشػؼ عػنهـ ثػـ تنػاوؿ ذوي صػعوبات 
 القراءة باعتبارهـ نوع مف أنواع ذوي صعوبات التعمـ 
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يد بػػيف التحصػػيؿ يشػػير التعريػػؼ الفػػدرالي الحػػالي لصػػعوبات الػػتعمـ أف التبػػايف الشػػد
المتوقع والفعمي ،ينتج عف معالجة المعمومات ولػيس نتػاج اضػطراب انفعػالي عقمػي ، بصػري ، 

 ،عمػيمحمػد سمعي ، حركي أو بيئي بويمكف أف تكوف صعوبة التعمـ مصاحبة لهذ  الحاالت ) 
0303  ،00) . 

ت ذوات صػعوبات الػتعمـ: هػف مجموعػة مػف الطالبػا( 22، 0302عرفت أماني خالػد )
لػػديهف ذكػػاء متوسػػط أو فػػوؽ المتوسػػط فػػي اختبػػار الػػذكاء وحاصػػبلت عمػػى درجػػات أدنػػى مػػف 
المتوسػػػط فػػػي االختبػػػار التحصػػػيمي، وتػػػـ اسػػػتبعاد حػػػاالت صػػػعوبات الػػػتعمـ التػػػي ترجػػػع حالػػػة 
الصػػعوبة لػػديهف بصػػفة أساسػػية لمتخمػػؼ العقمػػي أو لتػػدني المسػػتوييف الثقػػافي واالجتمػػاعي أو 

 لسمعية أو الحركية.لمصعوبات البصرية أو ا
: مػف كػؿ فػي عميهػا يحصػؿ التػي الدرجػة خػبلؿ مف التعمـ ذو صعوبات التمميذ ويتحدد

 لمػػػادة التشخيصػػي واالختبػػار االبتػػػدائي الرابػػع بالمسػػتوى القػػػراءة لمػػادة التشخيصػػي االختبػػار
 ارةبػوز  الخاصػة التربيػة قسػـ قبػؿ مػف المحػددة الرياضػيات لمادة التشخيصي االختبار ، اإلمبلء
 مصػػطفى، حسػػف عمػػى، االختبػػارات. )محمػػد تمػػؾ معػػايير ضػػوء فػػي( السػػعودية والتعمػػيـ التربيػػة
 (02، 0300حسف،  زيف

 تبلميػػذ تواجػػه التػػي التحػديات أحػػد يمثػػؿ مبكػر وقػػت منػػذ ويعػد ظهػػور صػػعوبات الػتعمـ
 التػػأخر وحػػدوث الػػتعمـ، عمميػػات مػػف التبلميػػذ تمكػػف عػػدـ عميهػػا ويترتػػب االبتدائيػػة، المرحمػػة
 مجموعػة تواجههػا التػي لمصػعوبات لئلشػارة  القػراءة صػعوبات مصػطم  اسػتخدـ وقػد الدراسػي،

األخػرى. )خالػد  قػدراتهـ مسػتوى مػف أقػؿ مستوى في القراءة في قدراتهـ تقع الذيف األطفاؿ مف
 (080، 0302خاطر، 

( بػأنهـ 022، 0332عرؼ عبد الفتاح رجب وواصؼ محمد ذوو صعوبات القػراءة )وي
 القػراءة فػي والطبلقػة والتهجئػة الفهػـ فػي تتمثػؿ القػراءة فػي تعمػـ صػعوبات لديهـ الذيف الطمبة
 .القراءة صعوبات مف يعانوف أنهـ عمى تشخيصهـ وتـ

ويعػػرؼ التبلميػػذ ذوو صػػعوبات القػػراءة إجرائيػػا فػػي هػػذا البحػػث بػػأنهـ تبلميػػذ الصػػؼ 
ومهػػػارات المغػػػة البراجماتيػػػة  الرابػػػع االبتػػػدائي الػػػذيف لػػػديهـ ضػػػعؼ فػػػي مهػػػارات الفهػػػـ القرائػػػي

ومستوى ذكائهـ متوسط أو فوؽ المتوسط ولكنهـ يحصموف عمى درجات أقؿ مف المتوسػط فػي 



 م0200( 39) -0ج-عدد يناير                                         ...       فعالية برنامج قائم على التعلم الموقفي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 088 - 

البصػػرية أو السػػمعية أو  لئلعاقػػات القػػراءة عمػػا هػػو متوقػػع، وال ترجػػع إلػػى التخمػػؼ العقمػػي أو
 ميرها.

 خصائص التالمير ذوي صعوبات الكساءة

ات أمكػػف اسػػتخبلص مجموعػػة مػػف الخصػػائص التػػي يتميػػز بهػػا بػػالرجوع إلػػى األدبيػػات والدراسػػ
 تي:يأالتبلميذ ذوي صعوبات القراءة نوجزها فيما 

 مشػػكبلت لػديهـ القػػراءة صػعوبات ذوي الطمبػة معظػػـ إف:  اضػطراب فػي المغػػة البراجماتيػة -
 ،والصػػرفي، الصػوتي يات:المسػتو  تتضػػمف والتػي ، كافػة المغػة مسػػتويات تشػمؿ المغػة فػي

نتػػػػػاج تمييػػػػػز فػػػػػي صػػػػػعوبة مػػػػػف يعػػػػػانوف حيػػػػػث واالسػػػػػتخداـ، والػػػػػداللي،  الوحػػػػػدات وا 
 صػعوبات مػف يعػانوفأنهػـ  كمػا لمغػة، النحويػة العناصػر واستخداـ فهـ الصوتية،وصعوبة

 فػي قصور إلى ، باإلضافة التعبيرية المفردات في وقصور ،لمغة المفظية الدالالت فهـ في
 المغػػػػة وهػػػػي اآلخػػػػريف كػػػػبلـ فهػػػػـ صػػػػعوبة فػػػػي والمتمثػػػػؿ لمغػػػػة االجتمػػػػاعي االسػػػػتخداـ
 ممػػا لآلخػػريف، أنفسػػهـ عففػػي التعبيػػر و  يريػػدوف  عمػػا المفظػػي التعبيػػر وفػػي االسػػتقبالية،

 القصػػػص سػػػرد فػػػي وصػػػعوبة ،وجمػػػؿ قصػػػيرة ،محػػػدودة مفػػػردات اسػػػتخدامهـ إلػػػى يػػؤدى
إيهػػػاب ( )7۲،  ۷۰۰5الزريقػػػات،إبػػػراهيـ )،( kuder،2003,123. )األحػػػداث وصػػػؼو 

 (.  87،  ۷۰۰2  البببلوی،
 فػػي مشػػكبلت مػػف يعػػانوف القػػراءة صػػعوبات ذوي أف (۷۰۰۲) وآخػػروف دنيػػاؿ هػػبل ويػػذكر    

 تركيػػب فػػي ضػػعؼو  ،وعملممسػػ السػػمعي التمييػػز فػػي صػػعوبة فيجػػدوف ،التعبيريػػة المغػػة جوانػػب
 االجتمػاعي االسػتخداـ فػي وصػعوبة لمكػبلـ، المفظيػة والػدالالت الجمػع وصػي  والضػمائر الجمؿ
 .لمغة
 :لديهـ القرائي العسر ذوي أف Barbosa, et al(2009) ويضيؼ 
 ، واستخداـ القواعد النحوية.ة مثؿ: تعرؼ معنى الكمماتالمغوي المهارات في واض  ضعؼ -
 والتوصػيؿ وصػوته، الحػرؼ بػيف والػربط الحػروؼ، وتسػمية البصػرية، الكممات تمييز صعوبة -

 ونطػؽ لمكممػة، الصػوتية الوحػدات مػجود الجديػدة، الكممػات وتحميػؿ والكممات، الحروؼ بيف
 اليسػػار، إلػػى اليمػػيف مػػف الحػػروؼ سبلسػػؿ وتتبػػع السػػمعي، والتمييػػز الصػػوتية، الوحػػدات
 (۷۰ ، ۷۰۰2)رأفت رخا، .السياؽ مؤشرات باستخداـ والغمؽ
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 بػػيف السػػمعي التمييػػز صػػعوبةف الفهػػـ القرائػػي: مػػف القػػراءة صػػعوبات ذوو التبلميػػذ يعػػاني -
 إلػػى تػػؤدي المعنػػى، فػػي والمختمفػػة النطػػؽ، فػػي المتشػػابهة والمقػػاطع والكممػػات، الحػػروؼ
 (08، 0332)سعاد جابر، . القرائي الفهـ صعوبة

 المميػزة بالخصػائص الػوعي و حساسػيةال وتعنػي األوروثػوجرافي، التشفير عممية في قصور -
 الكممػة. أـ الحػرؼ مسػتوى عنػد أكانػت سػواء المتشابهة، اإلمبلئية أو الكتابية األشكاؿ بيف
 (۲5 ،۷۰۰5السيد عبد الحميد،  )

ومما سبؽ يتض  أف التبلميذ ذوي صعوبات القراءة يعانوف مف تأخر فػي مهػارات المغػة        
بوجه عاـ وتأخر في مهارات القراءة واستخداـ المغػة بوجػه خػاص، ممػا يجعمهػـ يتػأخروف عػف 

 زمبلئهـ. 
 الفهم الكسائي 

 مهػػارتي:  إلػػى مهاراتهػػا وتنقسػػـ عقميػػة، عمميػػات عػػدة يهػػاف تػػتـ معقػػدة عمميػػة القػػراءة     
 .القرائي والفهـ الكممة، عمى التعرؼ
يعد الفهـ القرائي هو المؤشر الحقيقي لحدوث عممية القراءة، وهو عممية معقػدة تحػدث و       

 في عقؿ القاريء، وتحتاج إلى ربط ما يقرؤ  بخبراته السابقة.
 مفهومه     

 والفهػػـ والسػػياؽ، والػػنص القػػارئ بػػيف وتفاعػػؿ األبعػػاد، متعػػددة تفكيػػر مميػػةيعػػرؼ بأنػػه ع     
 معقػدة عمميػة وهػو المكتػوب، النص مف المعنى استخبلص مف القارئ تمكف إستراتيجية عممية
 وزينػػب شػػحاتة، حسػػف. )المتبادلػػة العبلقػػة ذات معمومػػات مصػػادر مػػف لعػػدد التنسػػيؽ تتطمػػب
 (۷2۷ ،۷۰۰2 النجار،
 عنهػا ينػتج والتػي القرائػي، والػنص المػتعمـ بػيف التفاعػؿ عممية: البحث هذا في هتعريف وتـ    
 الحرفػي الفهػـ بمهػارات واإللمػاـ واألفكػار المعػاني واسػتخبلص النص عناصر مف المتعمـ تمكف

 .واالستنتاجي
 مطتويات الفهم الكسائي

 أهػػداؼ ختبلؼبػػا وتختمػػؼ هػػذ  المسػػتويات عػػدة، مسػػتويات القرائػػي الفهػػـ ويتضػػمف        
 :  التصنيفات هذ  أشهر ومف. التصنيفات هذ  بيف كبيرا تشابها هناؾ أف إال أصحابها
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 مسػػتويات إلػػى القرائػػي الفهػػـ مسػػتويات صػػنؼ الػػذي( ۷۰۰۰) اهلل محمػػد حبيػػب تصػػنيؼ -۲
 :  هي المستويات وهذ  يسبقه، الذي المستوى عمى يعتمد وكؿ مستوى ،ثبلثة

والحقػػائؽ  واألفكػػار لممفػػردات المباشػػر واالسػػتيعاب القػػراءة لػػىإ ويشػػير: الحرفػػي المسػػتوى. أ
 .لمموضوع الرئيسة الفكرة ومعرفة

والتنبػػؤ  النتػػائج واسػػتخبلص السػػطور، بػػيف مػػا قػػراءة إلػػى ويشػػير: التفسػػيري المسػػتوى. ب 
 .ُتذكر صراحة لـ التي استنتاج األفكار عمى القارئ قدرة إلى أيضا ويشير باألحداث،

لػػى ،السػػطور وراء مػػا قػػراءة إلػػى ويشػػير: التطبيقػػي المسػػتوى. ج  صػػدار نقػػد وا   حكػػـ الػػنص وا 
 وتعػػديؿ حػػؿ المشػػكبلت فػي منػػه واالسػػتفادة دقتػػه مػدى وتحديػػد الػػرداءة، أو بػػالجودة عميػه

 .الكتابة أو الكبلـ عند وفكرة لفظا واستثمار  سموكه،
 :وهي ،ياتمستو  أربعة في القرائي الفهـ صنؼ فقد( ۷۰۲۲) محمد رجب تصنيؼ -۷
 .الرئيسة باألفكار وربطها المقروء النص في التفصيمية األحداث تذكر يشمؿو : الحرفي الفهـأ.
 .تعميمات لىإ والتوصؿ والنتائج سباباأل بيف العبلقات إدراؾ ويعني: التفسيري الفهـ .ب
 ارنتػػهمقب القػػارئ يقػػـو وأف المقػػروءة، المػػادة عمػػى األحكػػاـ إصػػدار ويتضػػمف: الناقػػد الفهػػـ. ج

 .السابقة خبرته حسب وتقييمه أخرى، بنصوص
 يمتػػاز نحػػو عمػػى واسػػتخدامها المقػػروءة المػػادة مػػف االسػػتفادة ويتضػػمف: اإلبػػداعي الفهػػـ. د

 .راءاآل لهذ  المباشر التطبيؽ خبلؿ مف باألصالة
 خمسػػة فػػي القرائػػي لمفهػػـ تصػػنيفا قػػدما فقػػد( ۷۰۰2) محمػػود كامػػؿ ووحيػػد سػػيد تصػػنيؼ -0

 :  يوه مستويات
 واألحػداث والمعمومػات، واألفكػار والجمػؿ الكممػات فهػـ عمػى يشػمؿو : المباشػر الفهـ مستوى. أ

 .النص في ذكرها ورد كما مباشرة فهما
 التػي الضػمنية المعػاني تحديػد عمػىالقاريء  قدرة عمى يشمؿو : االستنتاجي الفهـ مستوى. ب 

 بػػيف العبلقػػات واسػػتنتاج المعػػاني بػػيف الػػربط عمػػى القػػدرةو  الػػنص، فػػي بهػػا يصػػرح ولػػـ
 .لتخميفا عمى والقدرة األفكار،

 حيػث مػف وتقويمػه المقػروء الموضػوع عمى أحكاـ إصدار به ويقصد: النقدي الفهـ مستوى. ج
 .مضبوطة مناسبة معايير وفؽ القارئ عمى تأثير  وقوة جودته،
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 إحسػاس فػي تبػدوو  ،التأمؿ لمجماليػات عمى القائـ الفهـ به ويقصد: التذوقي الفهـ مستوى. د 
 .الكاتب أحسه بما القارى

 أفكػػار ابتكػػار عمػػى القػػارئ قػػدرة يتضػػمف الػػذي الفهػػـ بػػه ويقصػػد: اإلبػػداعي الفهػػـ مسػػتوى. هػػػ
 .جديدة

 مفهـ القرائي إلى:( ل0338ؼ ناج  عمي )يصنت
وعمػػؿ  األحػػداث، وتسمسػػؿ الرئيسػػة واألفكػػار التفاصػػيؿ تعػػرؼ الحرفػػي: حيػػث المسػػتوى -

 .  الشخصيات صفات وتعرؼ والنتيجة، السبب عبلقة إلى عرؼوالت ، المقارنات
 عػػػادةا  و  وتمخيصػػػها تصػػػنيفها خػػػبلؿ مػػػف وذلػػػؾ:  المعمومػػػات تنظػػػيـ مسػػػتوى إعػػػادة -

 .  تركيبها
 تػػػدعـ، التػػػي التفاصػػػيؿ اسػػػتنتاج خػػػبلؿ مػػػف وذلػػػؾ االسػػػتنتاجي، االسػػػتيعاب مسػػػتوى -

 الرسػـو وتفسير ،بالمخرجات والتنبؤ النص، في المذكورة الشخصيات سمات واستنتاج
 .  النص في الموجودة التوضيحية

 فػػي الػػواردة عمػػى الشخصػػيات األحكػػاـ إصػػدار خػػبلؿ مػػف وذلػػؾ: التقػػويمي المسػػتوى -
 الػواردة عمػى األحػداث األحكػاـ صػدارا  و  خياليػة، أو واقعيػة كونهػا حيػث مػف ،الموضوع

 ومػػدی المعمومػػات كفايػػة عمػػى والحكػػـ آراء أو حقػػائؽ كونهػػا حيػػث مػػف الػػنص، فػػي
 .  فيها ومرموبا مقبولة وكونها قيمتها مدى عمى والحكـ ، متهاءومبل صحتها

 مػػع والتفاعػػؿ واألحػػداث، األشػػخاص إلػػى التعػػرؼ خػػبلؿ مػػف وذلػػؾ:  المسػػتوى التقػػديري -
 .بها المصرح مير المغة

  اللغة الربامجاتية

 شػاعرم عمػى لمسيطرة وسيمة أنها عف فضبل االجتماعي، لمتفاعؿ هامة أداة هي المغة
 والتصػػػرؼ مشػػػاعرهـ لتنظػػػيـ المغػػػة اسػػػتخداـ عمػػػى فوالقػػػادر  فاألطفػػػاؿ  وسػػػموكياته الشػػػخص
 جديػدة صػداقات تطػويرو  جيػدة، أقػراف عبلقػات كػويفلت قػدرة أكثػر هـ اجتماعية مناسبة بطريقة
 االجتماعية. مهاراتهـ فيوتحس

 كمػا.  تعبيريػةال والمغػة االستقبالية المغة في صعوبات مف التعمـ صعوبات ذوو يعانيو 
، ويبتعػػد عػػف الهػػدؼ  طػػويبلً  الػػتعمـ صػػعوبات مػػف يعػػاني الػػذي الشػػخص كػػبلـ يكػػوف أف يمكػػف

 عػدـ إلػى باإلضػافة حسػية، خبػرات وصػؼ عمػى يقتصػر أو واحػدة فكػرة حػوؿ المطموب، ويدور
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 أصػػوات لػػبعض تكػػرار أو إضػػافة أو تشػػويه أو إبػػداؿ أو حػػذؼ نتيجػػة الكػػبلـ  بعػػض وضػػوح
 إصػػابة بسػػبب وذلػػؾ الكػػبلـ عمػػى المكتسػػبة القػػدرة فقػػداف مشػػكمة إلػػى ضػػافةباإل هػػذا الحػػروؼ،
 .الدماغ
 :مف كؿ في مشكبلت تعمـ صعوبات لديهـ لمف تظهر أف ويمكف

 ، ومػػف مهاراتهػػا: االسػػتقبالية والمغػػة المغػػة، وفهػػـ اسػػتقباؿ عمػػى القػػدرة:  االسػػتقبالية المغػػة( أ 
 .  الخ...اإلرشادات واتباع األسئمة فهـ عمى القدرة

 المغػة مػف النػوع هػذا ويػؤثر لفظيػا، نفسػه عػف الفػرد يعبػر أف عمػى القػدرة:  التعبيرية المغة( ب
 الكممػات بعض حذؼ أو حديثه أثناء النحوو  التركيب أخطاء في كالوقوع :مهارات عدة في
 .يقولها التي الجمؿ مف

 االسػػتقبالي النػػوعيف كػػبل مػػف يعػػاني الطفػػؿ أف يعنػػي وذلػػؾ:  والتعبيريػػة االسػػتقبالية المغػػة( ج 
 (20 ،0302 لطيؼ، فكري) تعقيدا أكثر مشكمته يجعؿ مما والتعبيري

 التفاعػؿ أثنػاء- االجتمػاعي السػياؽ فػي المغػة اسػتخداـ هػي جوهرهػا في البراجماتية المغةو     
 بػيف الواضػحة المبلمػ  مػف البراجماتيػة المغػة مهػارات فػي فالقصػور   األخػريف مػع االجتماعي

 المغػة مهػارات واكتسػاب ( et.al,2008)  &E.،Epstein .عػاـ بشػكؿ اإلعاقػة ذوي اؿاألطف
 .األطفاؿ هؤالء لدى الناج  االجتماعي التفاعؿ في هاـ عامؿ البراجماتية

 مفهوم اللغة الربامجاتية

 القواعػػد بأنهػػا البراجماتيػػة المغػػة ((Dorcheh & Baharlooie,2015,152 يعػػرؼ     
 .نقوؿ وماذا نقوؿ أف يمكف أيف إلى أي السياؽ في المغة استخداـ تحكـ التي

 مقيػاس فػي الطالػب عميهػا يحصػؿ التػي الدرجػةبأنػه : البرجماتيػة المغػة اضػطرابويعرؼ       
 داخػػؿ المغػػوي السػػموؾ السػػتخداـ جمػػاتياالبر  العجػػز عػػف تعبػػر والتػػي البرجماتيػػة المغػػة مبلحظػػة
 مهػػارات أممبهػػا فػػي وتكػػوف التواصػػؿ مػػف ةمتنوعػػ مهػػارات خػػبلؿ مػػف وذلػػؾ ،الدراسػػة حجػػرة

 المواقػػؼ مػػع المغػػة وتوافػػؽ ،بموضػػوع الحػػديث زاـااللتػػ المعمومػػات، مشػػاركة:  مثػػؿ جماتيػػةابر 
 القواعػد وأيضػا بسػرعة، الكممػات اسػتدعاء :مثػؿ المغػة معانى ومهارات ، المختمفة، االجتماعية
 .Newcomer,P) .هػػا الكػػبلـالتػػي ينػػتظـ ب المقبولػػة القواعػػد اسػػتخداـ خػػبلؿ مػػف النحويػػة

&Hammill,D.2009)   
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وهػػػذا يػػػدؿ عمػػػػى أف المغػػػة البراجماتيػػػة تقػػػػاس مػػػف خػػػبلؿ اسػػػػتخداـ المغػػػة فػػػي السػػػػياؽ     
االجتماعي، ومف خبلؿ نجاح الفرد فيها،  يستطيع الفرد أف يتفاعػؿ اجتماعيػا، ويكػوف عبلقػات 

 جيدة. 
 أبعاد المغة البراجماتية

دراسػػات أبعػػاد المغػػة البراجماتيػػة، وتػػـ تصػػنيؼ هػػذ  األبعػػاد حسػػب تناولػػت العديػػد مػػف ال     
 ؿ دراسة مف هذ  الدراسات:توجهات ك

إلػى خمسػة  (۷۰۲5) خيػري ورضػا ، طنطػاوي الشػخص،ومحمود العزيز تصنيؼ عبد
 أبعاد، وهي:

 البداية مير المبلئمة لمحوار. -
 ضعؼ التماسؾ المركزي. -
 المغة النمطية. -
 واري أثناء الحديث.قصور استخداـ السياؽ الح -
 ثناء الحديث.أعدـ األلفة  -

( المغػة البراجماتيػة إلػى 0302تصنيؼ محمػد ريػاض ومحمػد شػعباف ومشػيرة محمػد )
 ستة أبعاد:

 بداية التواصؿ. -
 التواصؿ مير المفظي. -
 التفاعؿ االجتماعي واالنفعالي. -
 الوظيفة التنفيذية. -
 التفاوض. -
 التماسؾ المركزي. -

( المغػػة البراجماتيػػة إلػػى ثبلثػػة أبعػػاد، 0303مػػاهر)تصػػنيؼ رضػػوى عػػاطؼ وبسػػمة 
 وهي:

 التواصؿ البصري. -
 االنتبا  المشترؾ. -
 التواصؿ االنفعالي. -
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 التعلم املوقفي

 مفهومه

 فوالمتعممػػ فيهػا يشػػترؾ مغػزى،و  هػدؼ ذات مترابطػػة أنشػطة عػف عبػػارة المػوقفي الػتعمـ      
 الػػنفس عمػػـ إطػػار فػػي المػػوقفي ـالػػتعم جػػاء وقػػد ،الواقعيػػة الحيػػاة فػػي مشػػتبلت حػػؿ أجػػؿ مػػف

 اأساسػ االجتمػاعي السػياؽ يعػد، و لمتعمػيـ بنائيػا مػدخبل المػوقفي الػتعمـ يػرى الذي االجتماعي،
 إلػػى يسػتند وهػو االجتمػػاعي، التفاعػؿ عػف ينػتج الػػتعمـ مػف نػوع المػػوقفي فػالتعمـ  تعمـ الفػردلػ

   (Kemp,2010,128))  الفمسفة البنائية أفكار
 أصوله الفلطفية 

 وديػوي فرينػت عنػد أثػر  تقفػي فػيمكف. جديػدة بدعػة ليس المواقؼ عمى القائـ التوجه إف     
 فػػي السػػياؽ فكػػرة ظهػػرت وقػػد. الحياتيػػة المواقػػؼ فػػي تنػػدمج أف يمكػػف المعرفػػة أف يعتقػػداف إذ

 ( 222، 0300الدراسي. ) ستيفاف ساير،  المنهج تطوير في ممحوظة توجها وتبدو ،الواقع
 عمميػػة هػػي الػػتعمـ عمميػػة أف تفتػػرضالنظريػػة البنائيػػة التػػي  إلػػىعمـ المػػوقفي يسػػتند الػػتو      

 ظػػؿ فػػي الجديػػدة المعرفػػة ببنػػاء المػػتعمـ خبللهػػا مػػف يقػػـو التوجػػه، مرضػػية مسػػتمرة نشػػطة
 حػؿ عمػى تساعد  أمراض تحقيؽ بهدؼ االجتماعي التفاعؿ عممية خبلؿ مف السابقة المعرفة
 مضػاميف تعمػـ نحػو داخميػة رمبػات تحقيؽ أو لديه محيرة لمواقؼ تفسيرات تعطي أو مشكبلته
 عنػدما الػتعمـ عمميػة لحػدوث الظػروؼ أفضػؿ هػي والمهػاـ المشػكبلت أف عمى مؤكديف معينة،
 ،عبػػػدالهادي منػػػي، راشػػػد )أحمػػػد النجػػػدي،عمي .حقيقيػػػة ومهػػػاـ بمشػػػتبلت المػػػتعمـ يواجػػػه
0330 ،082) 

 التفاعػػؿ عمميػػة خػػبلؿ مػػف السػػابقة المعرفػػة ظػػؿ فػػي دةالجديػػ المعرفػػة ويقػػـو المػػتعمـ ببنػػاء           
 االجتماعي في بيئة التدريس التي يحدث فيها التعمـ الموقفي.

 فػي المقصػود والتنويػع التػدريس عممية فيه تتـ الذي المكاف التدريس ببيئة والمقصود        
 فػي والتػدريس قػة،المغم الحجػرات داخػؿ التػدريس بػيف التنػامـ حيث مف التغيير هو البيئة تمؾ

 الصػػؼ، كحجػػرة) المختمفػػة  المغمقػػة الحجػػرات بػػيف التػػدريس فػػي والتنقػػؿ المفتوحػػة، األمػػاكف
 (032، 0303)أماني محمد،  (.المختمفة األنشطة ورش المعمؿ،

 بػدال أنفسػهـ، عمػى باالعتمػاد بنشػاط معػارفهـ ببنػاء بيئة الػتعمـ المػوقفي لمطػبلب وتسم      
 وتجعمهػـ الواقعيػة، ببيئػتهـ يتعممػو  ما بربط لهـ تسم  أنها كما المعمـ، قبؿ مف لهـ نقمها مف
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 تجعمهػـ كمػا تعممهػـ، عمػى والسػيطرة بالممكيػة الشػعور لديهـ وتعزز يتحمموف مسئولية تعممهـ
 طػػاراإل فػػي جديػدة مواقػػؼ فػي تعممػػو  مػا وتطبيػػؽ الواقعيػػة بيئػاتهـ خػػبلؿ مػف الػػتعمـ يمارسػوف
 (Clarkson 2014,380,) لهـ االجتماعي السياؽ

 ضرتاتيجيات التعلم املوقفيإ

 مػػػدخؿال: سػػػتراتيجيات تعميميػػػة متعػػػددة مثػػػؿإيعتمػػػد الػػػتعمـ المػػػوقفي عمػػػى اسػػػتخداـ         
 والنمذجػة، المعرفػي، والتمهػيف المحػوري، والػتعمـ التػأممي، والمدخؿ صي ونموذج القدوة، القص

صػػدار والتنقػػي  والتعػػاوف، المتعػػددة، لعػػب األدوار، أنشػػطة  الممارسػػة ،األحكػػاـ،  واالكتشػػاؼ وا 
سػػتراتيجية تعػػديؿ السػػموؾ. )حمػػدي إ، الػػتعمـ التعػػاوني، قائمػػة عمػػى أسػػموب السػػيناريو والحػػوار

(، ) عبػد الػرازؽ مختػار، 020، 0302(، ) عبد الحميد صبري، 200: 203، 0303محمد، 
0302 ،002) 

 عداد أدواته إطوات البحح وخ
 ث تـ ما يأتي:لئلجابة عف أسئمة البح

 .القراءة صعوبات ذوي االبتدائي الرابع الصؼ لتبلميذ المناسبة القرائي الفهـ بمهارات: إعداد قائمة أوال
 لتبلميػذ المناسػبة القرائػي الفهػـ مهػارات ما عف السؤاؿ األوؿ لمبحث الذي ينص عمى "لئلجابة 

 لتبلميػذ المناسػبة الفهػـ القرائػي بمهػارات قائمػة القػراءة؟ تػـ إعػداد صػعوبات ذوي االبتدائي الرابع الصؼ
 الرابع االبتدائي ذوي صعوبات القراءة. الصؼ

 وقد تـ إعداد الصورة المبدئية لهذ  القائمة وفؽ ما يأتي :
االسترشاد بالخمفية النظرية المتضمنة بالبحث الحالي ومراجعة البحوث والدراسات السػابقة وأدبيػات  -

نػػػاج   بصػػفة خاصػػة مثػػؿ: والفهػػـ القرائػػػيبصػػفة عامػػة  القػػػراءة التربيػػة التػػي تػػرتبط بمهػػارات
 أحمػػػداألحوؿ (،0302أيمػػػف الهػػػادي ) (ـ0300) برمػػػوت ورحػػػاب أمػػػيف سػػػهى (،0338عمػػػي)

 . (0302، نداء أيوب )(0302إسماعيؿ) هالة،(0302)
بػع الراتبلميذ الصػؼ ل المناسبة -( مهارة 02عددها ) - الفهـ القرائيحصر مجموعة مف مهارات  - 

تـ وضعها في قائمة مبدئيػة عمػى هيئػة اسػتبانة السػتطبلع آراء  ،االبتدائي ذوي صعوبات القراءة
انة بخطػػاب بالمختصػػيف حػػوؿ تحديػػد المهػػارات المناسػػبة لمجموعػػة البحػػث، وقػػد صػػدرت االسػػت

 تعريؼ بالهدؼ والمحتوى والمطموب إبداء الرأي فيه.
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المختصػػيف فػػي  -( 00عػػددهـ ) -مػػيفعػػرض االسػػتبانة عمػػى مجموعػػة مػػف السػػادة المحك -
، بهدؼ التأكد مف الصػحة العمميػة لممهػارات، (0ممحؽ) مجاؿ مناهج وتدريس المغة العربية

تػػػـ حسػػػاب نسػػػب اتفػػػاؽ و ومػػػدى انتمائهػػػا، ومػػػدى مناسػػػبتها لمتبلميػػػذ مجموعػػػة البحػػػث، 
 المحكميف عمى المهارات الرئيسة والفرعية بالقائمة، كما بالجدوؿ التالي:  

 ( 8)  عسٔل

 انفٓى انمطائٙاألٔظاٌ انُؽجٛخ نكم يٓبضح أزائٛخ يٍ يٓبضاد 

 فٙ انصٕضح األٔنٛخ نهمبئًخ. انطاثغ االثزسائٙ شٔ٘ صؼٕثبد انمطاءحانًُبؼجخ نزاليٛص انصف 

 انًٓبضح

 انطئٛؽخ

 انٕظٌ انُؽجٙ انًٓبضح األزائٛخ

 نهًٓبضح األزائٛخ

 انفٓى انحطفٙ

 

 %888 انًمطٔء. يٍ انؽٛبق نهكهًبدرحسٚس انًؼُٗ انًُبؼت  .8

 %888 .انكهًبد انٕاضزح فٙ انًمطٔءرحسٚس يضبز  .8

 %88.8 رحسٚس أؼًبء انشرصٛبد انٕاضزح فٙ انًمطٔء. .8

 %88.8 رحسٚس انعيبٌ فٙ انًمطٔء. .8

 %88.8 رحسٚس انًكبٌ فٙ انًمطٔء. .8

 %08.0 ٔصف انشرصٛبد ٔاألحساس ٔانشرصٛبد. .6

 %68.6 .نًفبْٛى اؼزسػبء انًفطزاد ٔانًؼبضف ٔا .8

 %08.0 انزؼهًٛبد انًمطٔءح.  فٓى .0

 انفٓى االؼزُزبعٙ

 

 %88.8 اؼزُزبط انفكطح انطئٛؽخ فٙ انًمطٔء. .8

 %88.8 .رطرٛت أحساس انًٕضٕع .88

 %88.8 . اؼزُزبط األفكبض انفطػٛخ نفمطاد انًمطٔء .88

 %08.0 .األفكبض انٕاضزح فٙ انًٕضٕع ٔغٛط انٕاضزح ثّ اؼزجؼبز .88

 %08.0 انمٛى انٕاضزح فٙ انًمطٔء. اؼزُزبط .88

 %68.6 رحسٚس ػُبصط انًٕضٕع.  .88
 

بعد عرض القائمة عمػى المحكمػيف، وتػـ  تـ إجراء بعض التعديبلت بناء عمى نتيجة التحكيـ  -
الفهـ القرائي المناسبة لتبلميذ الصػؼ الرابػع االبتػدائي مهارات مف قائمة مهارات  (0)حذؼ 

 المفػػردات اسػػتدعاء"%، وهػػي: 83وصػػولها لنسػػبة االتفػػاؽ  لعػػدـ  ذوي صػػعوبات القػػراءة
 ".الموضوع عناصر تحديد المقروء، األفكار الفرعية لفقرات ستنتاجا ،والمفاهيـ والمعارؼ

 وميػػر الموضػػوع فػػي الػػواردة األفكػػار التمييػػز بػػيف:تػػـ تعػػديؿ صػػيامة بعػػض المهػػارات وهػػي -
 التعميمػػات المقػػروء، تنفيػػذ لمموضػػوع نتمػػيت ال التػػي األفكػػار اسػػتبعادمػػف  بػػدال.  بػػه الػػواردة

 .المقروءة  التعميمات فهـ مف بدال. المقروءة
(، والتػي اشػتممت عمػى 0وبذلؾ تـ التوصؿ إلػى القائمػة فػي صػورتها النهائيػة )ممحػؽ

، وتكونػت  القػراءة صػعوبات ذوي الرابػع الصػؼ لتبلميػذالمناسػبة لتبلميػذ  الفهـ القرائػيمهارات 
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( 00،  وضػمت هػذ  المهػارات )االسػتنتاجيوالفهػـ ، الحرفي الفهـ: ماوه يفمهارتيف رئيستمف 
 أدائية فرعية. اتمهار 

 الفهػػـوبػػذلؾ تمػػت اإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ األوؿ لمبحػػث الػػذي يػػنص عمػػى "مػػا مهػػارات 
 ؟ القراءة صعوبات االبتدائي ذوي الرابع الصؼ لتبلميذ المناسبة القرائي
 ذوي االبتػػدائي الرابػػع الصػػؼ لتبلميػػذ المناسػػبة البرجماتيػػة المغػػة قائمػػة بأبعػػاد: إعػػداد ثانيػػا

 .القراءة صعوبات
 البراجماتيػػة المغػػة أبعػػاد مػػا لمبحػػث الػػذي يػػنص عمػػى " الثػػانيعػػف السػػؤاؿ لئلجابػػة 

المغػة  بمهػارات قائمػة ؟ تـ إعداد القراءة صعوبات ذوي االبتدائي الرابع الصؼ لتبلميذ المناسبة
 الرابع االبتدائي ذوي صعوبات القراءة. الصؼ ميذلتبل المناسبة البرجماتية

 وقد تـ إعداد الصورة المبدئية لهذ  القائمة وفؽ ما يأتي :
االسترشاد بالخمفية النظرية المتضمنة بالبحػث الحػالي ومراجعػة البحػوث والدراسػات السػابقة  -

سػػػمة مػػػاهر دراسػػػة رضػػػوى عػػػاطؼ وب مثػػػؿ: المغػػػة البرجماتيػػػةبوأدبيػػػات التربيػػػة التػػػي تػػػرتبط 
(، ودراسػة محمػود إمػاـ 0302(، دراسة محمػد ريػاض ومحمػد شػعباف ومشػيرة محمػد)0303)

 الشػخص ومحمػود العزيػز ودراسػة عبػد (،0308(، وعبد الفتػاح رجػب )0308ومحمد شعباف)
 .(Reini, C., et . al.2014)ودراسة  (،۷۰۲5) خيري طنطاوي ورضا

الرابػػػع االبتدائيػػػة ذوي صػػػعوبات  الصػػػؼ بلميػػػذلت المناسػػػبة أبعػػػاد المغػػػة البراجماتيػػػة حصػػػر -
القػػراءة، ووضػػعها فػػي صػػورة قائمػػة مبدئيػػة، وتضػػمنت قائمػػة األبعػػاد فػػي صػػورتها األوليػػة 

المغػػة المفظيػػة التعبيريػػة، المغػػة المفظيػػة االسػػتقبالية، الػػوعي بالمغػػة هػػي:  بعػػدًا رئيسػػاً ( 22)
 .مير المفظية، التواصؿ البصري، االنتبا  المشترؾ

 تحديػػد حػػوؿ المختصػػيف آراء السػػتطبلع اسػػتبانة شػػكؿ عمػػى مبدئيػػة قائمػػة فػػي وضػػعها تػػـ - 
 والمحتػوى بالهػدؼ تعريػؼ بخطاب انةاالستب صدرت وقد البحث، لمجموعة األبعاد المناسبة

 .فيه الرأي إبداء والمطموب
 فػػي المختصػػيف -( 00) عػػددهـ -المحكمػػيف السػػادة مػػف مجموعػػة عمػػى االسػػتبانة عػػرض -

 ومػػدى لؤلبعػػاد، العمميػػة الصػػحة مػػف التأكػػد بهػػدؼ العربيػػة، المغػػة وتػػدريس اهجمنػػ مجػػاؿ
 الرئيسػة األبعػاد عمػى المحكميف اتفاؽ نسب حساب وتـ البحث، مجموعة لمتبلميذ مناسبتها
    بالقائمة. والفرعية
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 وتػـ المحكمػيف، عمى القائمة عرض بعد  التحكيـ نتيجة عمى بناء التعديبلت بعض إجراء تـ -
يحػػػدد األفكػػػار " : وهػػػي ،%83 االتفػػػاؽ لنسػػػبة وصػػػولها لعػػػدـ أبعػػػاد فرعيػػػة   (2) حػػػذؼ

الرئيسة واألفكار الفرعية، يستخدـ أدوات الربط بيف الجمػؿ، ينػوع فػي الكممػات المسػتخدمة، 
 ".يبيف رأيه في موضوع التحدث، ينوع نبرات صوته بما يناسب الموقؼ

 عمػى اشػتممت والتػي ،(0 ممحػؽ) هائيػةالن صػورتها فػي القائمة إلى التوصؿ تـ وبذلؾ
، ويوضػػ  الجػػدوؿ ( بعػػدا فرعيػػا20أبعػػاد رئيسػػة، و) (2) مػػف وتكونػػت ،المغػػة البراجماتيػػةأبعػػاد 
 صػػعوبات ذوي الرابػػع الصػػؼ المناسػػبة لتبلميػػذ البراجماتيػػة المغػػة ألبعػػاد النسػػبية األوزاف التػػالي
 النهائية صورتها في القراءة

 (8عسٔل) 

 ألثؼبز انهغخ انجطاعًبرٛخ انًُبؼجخاألٔظاٌ انُؽجٛخ 

 نزاليٛص انصف انطاثغ شٔ٘ صؼٕثبد انمطاءح فٙ صٕضرٓب انُٓبئٛخ.

 انُؽت انًئٕٚخ  األثؼبز انفطػٛخ انجؼس انطئٛػ

 %88.88 88 انهغخ انهفظٛخ انزؼجٛطٚخ

 %88.8 88 انهغخ انهفظٛخ االؼزمجبنٛخ

 %8.0 8 انٕػٙ ثبنهغخ غٛط انهفظٛخ

 %88.86 6 انزٕاصم انجصط٘

 %88.68 0 االَزجبِ انًشزطن

 %888 88 انًغًٕع

 المغػػة أبعػػاد مػػا" عمػػى يػػنص الػػذي لمبحػػث الثػػاني السػػؤاؿ عػػف اإلجابػػة تمػػت وبػػذلؾ
 "؟ القراءة صعوبات ذوي االبتدائي الرابع الصؼ لتبلميذ المناسبة البراجماتية

 ذوي االبتػػػدائي الرابػػػع الصػػػؼ لتبلميػػػذ المناسػػػبة الفهػػػـ القرائػػػي : إعػػػداد اختبػػػار مهػػػارات ثالثػػػا
   القراءة صعوبات

 الفهػػـ القرائػػي مهػػارات اختبػػار إعػػداد تػػـ ،الفهػػـ القرائػػي مهػػارات قائمػػة إعػػداد مػػف االنتهػػاء بعػػد
 :يأتي ما وفؽ
 (،0338نػػاج  عمػػي)مثػػؿ:  منهػػا واإلفػػادة الصػػمة ذات السػػابقة والدراسػػات األدبيػػات عمػػى االطػػبلع -

،هالػػػة (0302) أحمػػػداألحوؿ (،0302أيمػػػف الهػػػادي ) (ـ0300) برمػػػوت ورحػػػاب أمػػػيف سػػػهى
 ( .0302(، نداء أيوب )0302إسماعيؿ)

مجموعػة  لمتبلميػذتصميـ االختبار: تـ اختيار عدة نصوص لبنػاء فقػرات االختبػار روعػي مناسػبتها  -
 .البحث

 حددت سابقا.ما يتوافؽ مع المؤشرات السموكية ) المهارات األدائية ( التي بإعداد فقرات االختبار  -
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 .  الفهـ القرائيبنيت فقرات االختبار بداللة المؤشرات السموكية )المهارات األدائية( لمهارات  -
 وصف االختباز  

تـ عمؿ جدوؿ مواصفات االختبار، روعي في إعداد  الوزف النسبي لممهارات الرئيسػة 
تمؾ المهارات. وقػد اشػتمؿ التي تقيسها، وذلؾ لتحديد عدد األسئمة المتضمنة في االختبار وفقا ل

 كػػؿ سػػؤاؿوقػػدرت درجػػات كػػؿ تمميػػذ عمػػى ، )موضػػوعية ومقاليػػة( ،( سػػؤاال00االختبػػار عمػػى )
 .بدرجة واحدة

 صياغة تعليمات االختباز  
روعػػي فػػي صػػيامة تعميمػػات االختبػػار السػػهولة والوضػػوح وتحديػػد المطمػػوب مػػف التمميػػذ      

تعميمات. وتمثمت في توجيػة التبلميػذ الد تـ صيامة بدقة وتحديد طريقة اإلجابة عف األسئمة، وق
   .إلى األداءات التي يجب اتباعها عند اإلجابة عف االختبار

  صدم االختباز
لمتحقؽ مف صدؽ االختبار والمؤشرات السموكية الدالة عميه تـ عرضػه عمػى مجموعػة   

عربيػػة، وقػػد المختصػػيف فػػي مجػػاؿ منػػاهج وطػػرؽ تػػدريس المغػػة ال -(00عػػددهـ ) -المحكمػػيف
طمػػب مػػنهـ إبػػداء مبلحظػػاتهـ وآرائهػػـ فػػي محتػػوى االختبػػار وتنظيمػػه مػػف حيػػث مػػدى مبلءمػػة 
فقراتػػػه ووضػػػوحها وصػػػػحتها المغويػػػة، ومػػػػدى ارتبػػػاط فقػػػرات االختبػػػػار بالمؤشػػػرات السػػػػموكية 

، وفػي ضػوء مبلحظػات المحكمػيف صػححت األخطػػاء الفهػـ القرائػي)المهػارات األدائيػة( لمهػارات 
 مة بنود االختبار في ضوء هذ  المبلحظات.وأعيدت صيا

 ضػع" سػؤاؿ مثػؿ:  وقد أشار بعض المحكميف إلى تعديؿ الصيامة فػي بعػض األسػئمة
 :التاليػة الجممػة فػي بيػت، كممػة حػوؿ ودائػرة جدتها، كممة تحت وخطيف البنت، كممة تحت خطا

 كممػػة تحػػت وخطػػيف البنػػت، كممػػة تحػػت خطػػا ضػػع"  " بػػدال مػػفجػػدتها  بيػػت إلػػى البنػػت ذهبػػت
   الموضوع الذي قرأته" في بيت، كممة حوؿ ودائرة جدتها،

 صدم االتطام الداخلي:
تػـ تطبيقػه عمػى مجموعػة  الفهػـ القرائػيلمتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار مهارات     

( تمميػػذا، وتػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات 02اسػػتطبلعية قػػدرها )
 الدرجة الكمية لبلختبار. االختبار و 
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 (8عسٔل )

 يؼبيالد اضرجبط "ثٛطؼٌٕ" ثٍٛ زضعبد فمطاد اذزجبض

 ٔانسضعخ انكهٛخ نالذزجبض انمطاءحانفٓى انمطائٙ نزاليٛص انصف انطاثغ االثزسائٙ شٔ٘ صؼٕثبد 

 يؼبيم االضرجبط ضلى انؽؤال يؼبيم االضرجبط ضلى انؽؤال

8 8.688** 88 8.868* 

8 8.886** 88 8.860** 

8 8.888* 88 8.888* 

8 8.888** 88 8.880* 

8 8.088** 86 8.688** 

6 8.088** 88 8.880* 

8 8.688** 80 8.868* 

0 8.888** 88 8.886** 

8 8.608** 88  

88 8.888* 88 8.088** 

88 8.668** 88 8.688** 

 (8.88) يؽزٕٖ ػُس(    * 8.88) يؽزٕٖ ػُس**                

ويتضػػ  مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جميػػع قػػيـ معػػامبلت االرتبػػاط لبلختبػػار كانػػت دالػػة عنػػد      
 .الفهـ القرائي(  مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار 3.32(، و)3.30المستوييف )

  االختباز ثبات

 حيػث"  كرونبػاخ ألفػا"  معادلػة باسػتخداـ الفهـ القرائػي مهارات اختبار ثبات حساب تـ
تبلميػػذ الصػؼ الرابػػع  مػف – البحػػث مجموعػة ميػػر – اسػتطبلعية مجموعػػة عمػى الختبػػارا طبػؽ

 دالػة نسػبة وهػي( . 82)  ككػؿ االختبػار ثبػات معامػؿ بمػ  وقػد ،القراءةاالبتدائي ذوي صعوبات 
 لمتطبيػؽ وصػبلحيته الفهـ القرائي اختبار ثبات نسبة ارتفاع عمى ذلؾ ويدؿ( .30) مستوى عند
 . التجريبية البحث مجموعة عمى
   االختباز شمو

 الػذي الػزمف تسػجيؿ طريػؽ عف االختبار أسئمة عف لئلجابة المناسب الزمف حساب تـ
 الػػذي والػػزمف دقيقػػة( 23) بمػػ  والػػذي االختبػػار، أسػػئمة عػػف اإلجابػػة فػػي تمميػػذ أسػػرع اسػػتغرقه
 عػف جابػةلئل المناسػب الػزمف متوسػط حسػاب وتػـ دقيقة،( 23) بم  والذي تمميذ، أبطأ استغرقه
 .دقيقة( 23) يساوي أنه ووجد االختبار، زمف معادلة باستخداـ االختبار أسئمة

  الفهم الكسائيمهازات  الختباز الههائية الصوزة

 ونتػائج ومبلحظػاتهـ المحكمػيف آراء ضوء في لبلختبار المناسبة التعديبلت إجراء بعد 
 صػػورته فػػي االختبػػار أصػػب  قه،وصػػد االختبػػار ثبػػات مػػف التأكػػد وبعػػد االسػػتطبلعية التجربػػة
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 مػػف االختبػػار وتكػػوف ، التجريبيػػة البحػػث مجموعػػة عمػػى لمتطبيػػؽ جػػاهزا(  2ممحػػؽ) النهائيػػة
 درجة.( 00) لبلختبار العظمى الدرجة بمغت وقد مفردة،( 00)

 االبتددائي  السابع الصف لتالمير اللغة الربامجاتيةمهازات ثالجا: إعداد مكياع مالحظة 

  ساءةالك صعوبات ذوي

 تـ إعداد مقياس مبلحظة المغة البراجماتية في ضوء مجموعة مف الخطوات، وهي:
 حتديد هدف املكياع:

الرابػع لػدى تبلميػذ الصػؼ  مهارات المغػة البراجماتيػةهدؼ المقياس إلى تعرؼ مستوى 
 فػي البرنػامج القػائـ عمػى الػتعمـ المػوقفي، وتحديد مػدى فاعميػة القراءةاالبتدائي ذوي صعوبات 

 لديهـ. المغة البراجماتية تنمية مهارات
 مصادز اغتكام أبعاد املكياع:

 منها:، مصادر عدة عمى مبلحظة المغة البراجماتيةاشتقاؽ أبعاد مقياس  في الباحثة اعتمدت
 (.0التي تـ التوصؿ إليها في البحث الحالي)ممحؽ المغة البراجماتيةقائمة أبعاد  -
دراسػة  مثػؿ:، المغػة البراجماتيػةوالدراسػات السػابقة التػي تناولػت  الرجوع إلى األدبيات والبحػوث -

(، دراسػػػػػة محمػػػػد ريػػػػػاض ومحمػػػػد شػػػػػعباف ومشػػػػػيرة 0303رضػػػػوى عػػػػػاطؼ وبسػػػػمة مػػػػػاهر )
(، وعبػػػػػػد الفتػػػػػػاح رجػػػػػػب 0308(، ودراسػػػػػػة محمػػػػػػود إمػػػػػػاـ ومحمػػػػػػد شػػػػػػعباف)0302محمػػػػػػد)

 طنطػاوي ورضػا الشخص ومحمػود العزيز ودراسة عبد  ،(0308) هاروف النا ودراسة (،0308)
 . (Reini, C., et . al.2014)ودراسة ، (۷۰۲5) خيري
 مقابمة بعض المختصيف في مجاؿ المناهج وطرائؽ تدريس المغة العربية ومجاؿ عمـ الػنفس -

 ، وذلؾ لئلفادة مف خبراتهـ وآرائهـ.التربوي
 :اللغة الربامجاتيةالصوزة األولية ملكياع 

ع صورة أوليػة لممقيػاس، وقػد تضػمف: مقدمػة، وتعريػؼ في ضوء الخطوات السابقة تـ وض    
، وتوضي  الهدؼ مػف المقيػاس، وتعميمػات لمتمميػذ، وتعميمػات لممعمػـ، مقياس المغة البراجماتية

 .المغة البراجماتيةوأبعاد 
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 ضبط املكياع:

لمتأكد مف الصدؽ الظاهري لممقياس، تػـ عرضػه عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف المختصػيف     
( محكًمػػا  لئلفػػادة مػػف خبػػراتهـ 00ج وطػػرؽ التػػدريس وعمػػـ الػػنفس، بمػػ  عػػددهـ )فػػي المنػػاه

بداء الرأي في:  وا 
 .الرابع االبتدائي ذوي صعوبات القراءةمدى مناسبة المقياس لتبلميذ الصؼ  -
 مدى سبلمة الصيامة العممية والمغوية لعبارات المقياس. -
 مدى صحة مستويات االستجابات لبنود المقياس. -
 .لمفاحص)المعمـ(مناسبة التعميمات  -
 حذؼ أو تعديؿ أو إضافة ما يرونه ضرورًيا. -

وتػػـ إجػػراء التعػػديبلت التػػي أشػػار إليهػػا المحكمػػوف  حيػػث تػػـ تعػػديؿ مسػػتويات االسػػتجابات     
لبنود المقياس، وكذلؾ تعديؿ صيامة بعض التعميمات المقدمة لمتمميذ، ومػف ثػـ أصػب  مقيػاس 

 صالًحا لمتجربة االستطبلعية. ةالمغة البراجماتي
 التجسبة االضتطالعية للمكياع:

بعػػد التوصػػؿ إلػػى الصػػورة النهائيػػة لممقيػػاس، تػػـ تطبيقػػه عمػػى مجموعػػة اسػػتطبلعية مػػف     
 مػػف ( تمميػػذا  وذلػػؾ لمتأكػػد02قػػدرها ) الرابػػع االبتػػدائي ذوي صػػعوبات القػػراءةتبلميػػذ الصػػؼ 

 .وثباته صدقه
 صدم املكياع:

، تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى المغػػة البراجماتيػػةنػػاف عمػػى االتسػػاؽ الػػداخمي لمقيػػاس لبلطمئ    
( تمميذا وتـ حساب معامؿ ارتبػاط "بيرسػوف" بػيف كػؿ فقػرة مػف 02مجموعة استطبلعية قدرها )

فقرات المقياس، والدرجة الكمية لمبعد الرئيس الػذي تنتمػي إليػه، والدرجػة الكميػة لممقيػاس، كمػا 
 التالي:هو موض  بالجدوؿ 
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 ( 8عسٔل )

ٔانسضعخ انكهٛخ ػهٗ يمٛبغ   يؼبيالد اضرجبط "ثٛطؼٌٕ" ثٍٛ زضعبد فمطاد انًمٛبغ ٔانسضعخ انكهٛخ نهجؼس

 .انهغخ انجطاعًبرٛخ نزاليٛص انصف انطاثغ االثزسائٙ شٔ٘ صؼٕثبد انمطاءحيالحظخ 

االضرجاااااااااابط ثبنجؼااااااااااس  انفمطاد

 انطئٛػ

االضرجاااابط ثبنسضعااااخ 

 انكهٛخ

جاااااااااااااابط االضر انفمطاد

ثبنجؼاااااااااااااااااااس 

 انطئٛػ

االضرجااابط ثبنسضعاااخ 

 انكهٛخ

8 8.888** 8.688* 88 8.888* 8.888* 

8 8.888* 8.888* 80 8.888** 8.800** 

8 8.888** 8.688* 88 8.088** 8.088** 

8 8.888* 8.888* 88 8.868** 8.868** 

8 8.000** 8.008* 88 8.868* 8.808* 

6 8.088** 8.088** 88 8.888** 8.868** 

8 8.088** 8.088** 88 8.688* 8.888** 

0 8.888** 8.688* 88 8.868** 8.888** 

8 8.888* 8.888* 88 8.688* 8.866* 

88 8.868* 8.808* 86 8.088** 8.888** 

88 8.868** 8.888** 88 8.688* 8.888* 

88 8.888** 8.888** 80 8.888** 8.688* 

88 8.888* 8.888* 88 8.000** 8.008* 

88 8.688* 8.866* 88 8.088** 8.088** 

88 8.860* 8.688** 88 8.088** 8.088** 

86 8.088** 8.888** 88 8.888** 8.800** 

88 8.868* 8.808* 88 8.860* 8.688** 

80 8.688** 8.688** 88 8.868** 8.868** 

88 8.860* 8.688** 88 8.888** 8.800** 

88 8.888** 8.800** 86 8.688* 8.888* 

88 8.888** 8.800** 88 8.888** 8.688* 

88 8.688* 8.888* 80 8.888* 8.888* 

88 8.888** 8.800** 88 8.888** 8.688* 

88 8.608** 8.688** 88 8.860* 8.688** 

88 8.888** 8.688* 88 8.688* 8.888* 

86 8.088** 8.088**    

 (8.88)(    * ػُس يؽزٕٖ 8.88** ػُس يؽزٕٖ )

 المقيػاس فقػرات درجػات بػيف االرتباط معامبلت ويتض  مف الجدوؿ السابؽ أف جميع القيـ     
( ممػا 3.32، 3.30لممقياس كانت دالػة عنػد المسػتوييف ) الكمية والدرجة لمبعد الكمية والدرجة

صػالًحا لمتطبيػؽ  المغػة البراجماتيػةيدؿ عمى االتسػاؽ الػداخمي لممقيػاس، وبػذلؾ أصػب  مقيػاس 
 عمى مجموعة االبحث التجريبية  لتميز  بدرجة عالية في الصدؽ والثبات.
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 ثبات املكياع:

تـ حسػاب معامػؿ الثبػات لكػؿ بعػد مػف أبعػاد المقيػاس، والمقيػاس ككػؿ باسػتخداـ معادلػة "     
 كرونباخ"، فجاءت النتائج كما بالجدوؿ التالي:

 (8 عسٔل )

 ثططٚمخ "أنفب كطَٔجبخ" انجطاعًبرٛخ انهغخيؼبيالد صجبد يمٛبغ 

يؼاااااابيالد انضجاااااابد  )ٌ( ؼجبضادػسز ان انجؼس انطئٛػ

 كطَٔجبخ( ب)أنف

 8.88 88 انهغخ انهفظٛخ االؼزمجبنٛخ

 8.88 88 انهغخ انهفظٛخ انزؼجٛطٚخ

 8.80 8 انٕػٙ ثبنهغخ غٛط انهفظٛخ

 8.86 6 انزٕاصم انجصط٘

 8.88 0 االَزجبِ انًشزطن

 .%08 88 انًغًٕع

ويتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف قػػػيـ معػػػامبلت ثبػػػات المقيػػػاس لؤلبعػػػاد الرئيسػػػة دالػػػة       
( وهػي 3.82(، وقػد بمغػت قيمػة معامػؿ الثبػات لممقيػاس ككػؿ ) 3.30إحصائيا عنػد مسػتوى )

(، وهػػي نسػػب مرتفعػػة تػػدؿ عمػػى صػػبلحية المقيػػاس 3.30قيمػػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى ) 
الرابػػع االبتػػدائي ذوي صػػعوبات لبحػػث التجريبيػػة مػػف تبلميػػذ الصػػؼ لمتطبيػػؽ عمػػى مجموعػػة ا

 .القراءة
 ني(ظ)املالح املصححنيثبات 

عمػػى معممػػي المغػػة العربيػػة لمتأكػػد مػػف ثبػػات المقيػػاس تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس مػػف قبػػؿ اثنػػيف مػػف 
وقػد ،  تبلميػذ الصػؼ الرابػع االبتػدائي ذوي صػعوبات القػراءةمػف  تمميػذا( 02مجموعة عشوائية عػددها )

، 0302.( وهػي نسػبة مقبولػة )سػوزاف جونسػوف، 82بم  معامؿ االرتبػاط الخػاص بثبػات المصػححيف )
82) 

مالحظدة اللغدة الربامجاتيدة لتالميدر الصدف السابدع االبتددائي ذوي صدعوبات         الصوزة الههائية ملكيداع  

 :الكساءة

حكمػػيف ونتػػائج التجربػػة بعػػد إجػػراء التعػػديبلت البلزمػػة لممقيػػاس فػػي ضػػوء آراء السػػادة الم    
فػػي  المغػػة البراجماتيػػةاالسػػتطبلعية، وبعػػد التأكػػد مػػف صػػدؽ المقيػػاس وثباتػػه، أصػػب  مقيػػاس 

وأمػاـ كػؿ  راجماتيػة،بالمغة ال( يشتمؿ عمى: مقدمة، وتعميمات، وأبعاد 2صورته النهائية )ممحؽ
 إحداها. الفاحص )المعمـ(منها خيارات االستجابة التي يختار 
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 يبلحظهػػا المعمػػـ عمػػى( مفػػردة، جػػاءت فػػي صػػورة عبػػارات 20المقيػػاس مػػف ) وقػػد تكػػوف    
مبلحظػة ( أبعػاد رئيسػة. والجػدوؿ التػالي يوضػ  وصػؼ مقيػاس 2التبلميذ، وتضمف المقيػاس )

 في صورته النهائية. المغة البراجماتية
 (6عسٔل )

فٙ صٕضرّ  شٔ٘ صؼٕثبد انمطاءحيالحظخ انهغخ انجطاعًبرٛخ نزاليٛص انصف انطاثغ االثزسائٙ يٕاصفبد يمٛبغ 

 انُٓبئٛخ

ػااااااااااااااسز  انجؼس انطئٛػ

األثؼاااااااابز 

 انفطػٛخ

أضلااااابو انؼجااااابضاد  أضلبو انؼجبضاد انًٕعجخ

 انؽبنجخ

انُؽاااااااجخ 

 انًئٕٚخ

انهغااااااااااااخ انهفظٛااااااااااااخ 

 االؼزمجبنٛخ

88 828282828262820282882 

88 288 288 288 288 

88286 288 2

80 288 

88.8% 

 286 288 288 288 288 88 88 انهغخ انهفظٛخ انزؼجٛطٚخ

280  288 288 288 

88 288 88.8% 

اناااإػٙ ثبنهغااااخ غٛااااط 

 انهفظٛخ

8 88288288286 88 8.0% 

 %88.0 288  88 80288288288 6 انزٕاصم انجصط٘

 %88.8 88 88286288280288288288 0 االَزجبِ انًشزطن

 %888 88 انًغًٕع

رات موجبػػة وأخػػرى سػػالبة. وتػػـ تحديػػد وقػػد ُروعػػي فػػي مفػػردات المقيػػاس أف تتضػػمف عبػػا     
خمسػػة مسػػتويات، هػػي: تنطبػػؽ دائًمػػا، تنطبػػؽ مالًبػػا، تنطبػػؽ أحياًنػػا، تنطبػػؽ نػػادرًا، ال تنطبػػؽ 

 أبًدا.
( عمػى الترتيػب، وذلػؾ 0 -0 -0 -2 -2وحددت الدرجات بإعطاء االستجابات الػدرجات )    

 ( عمى الترتيب.2 -2 -0 -0 -0لمعبارات الموجبة، والعكس لمعبارات السالبة أي )
رابعا: إعداد البرنامج القائـ عمى التعمـ الموقفي لتنمية مهارات الفهـ القرائي والمغػة البراجماتيػة 

 لدى تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي ذوي صعوبات القراءة
تـ إعداد البرنػامج فػي ضػوء الصػورة النهائيػة لقائمػة مهػارات الفهػـ القرائػي وقائمػة أبعػاد  -0

القػػراءة، وقػػد  صػػعوبات ذوي االبتػػدائي لبراجماتيػػة المناسػػبة لتبلميػػذ الصػػؼ الرابػػعالمغػػة ا
إسػػتراتيجيات اشػػتمؿ البرنػػامج عمػػى مجموعػػة مػػف الموضػػوعات التعميميػػة التػػي تضػػمنت 

 البراجماتيػػة المغػػة وأبعػػاد القرائػػي أنشػػطة الػػتعمـ المػػوقفي  بهػػدؼ تنميػػة مهػػارات الفهػػـو 
 القراءة. صعوبات ذوي البتدائيا الرابع الصؼ لتبلميذ المناسبة
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االطػػبلع عمػػى األدبيػػات والدراسػػات التػػي تناولػػت أسػػس بنػػاء المنػػاهج التعميميػػة، والبػػرامج  -0
(  وذلػؾ 0338كمػاؿ زيتػوف ) (،0303)خمػؼ  سػموافالتعميمية وكيفية تصميمها، ومنهػا: 

 لئلفادة منها في تصميـ البرنامج الحالي.
، البحػث الحػاليمج مػف اإلطػار النظػري الػذي أعدتػه فػي وقد أفادت الباحثة عنػد بنػاء البرنػا -0

سػػػتراتيجياته، ومهػػػارات الفهػػػـ القرائػػػي، ومهػػػارات المغػػػة  والػػػذي تضػػػمف الػػػتعمـ المػػػوقفي وا 
 البراجماتية وما تضمنته تمؾ المحاور مف أدبيات ودراسات.

، القرائػي الفهػـ لتنميػة مهػاراتومف ثـ تـ إعداد كتاب التمميذ ودليؿ المعمـ وفقا لمتعمـ المػوقفي 
 البراجماتية لدى تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي ذوي صعوبات القراءة. المغة ومهارات
 وفؽ ما يأتي: ،إعداد دليؿ المعمـ (0)

أمػاني الػتعمـ المػوقفي مثػؿ: االطبلع عمى الدراسات والبحوث السػابقة وأدبيػات التربيػة التػي تناولػت  -
، (0300) سػاير سػتيفاف (،0302زينػب عػاطؼ)(، 0302عبد الرازؽ مختار )(، 0303محمد)

 .(0330) اطؼ شحاتةع (،0332(، أحمد زارع)0303حمدي محمد )
 إعداد دليؿ المعمـ في صورته األولية: -
، وقػد الػتعمـ المػوقفيتـ إعداد دليؿ المعمـ  لبلستنارة به في تنفيذ دروس القػراءة المعػدة فػي ضػوء    

سػػتراتيجياتليؿ وأهميتػػه، مصػػطمحات ومفػػاهيـ أساسػػية، و تضػػمف مػػا يمػػي: مقدمػػة، أهػػداؼ الػػد  ا 
التػػػدريس المسػػػتخدمة،  والوسػػػائؿ واألدوات واألنشػػػطة التعميميػػػة، والخطػػػة الزمنيػػػة لمتػػػدريس، 

 وفيما يأتي توضي  ذلؾ: وأساليب التقويـ المتبعة.
 أهداؼ الدليؿ

 هدؼ الدليؿ إلى :
  والمغػػة ، الفهػػـ القرائػػيتعريفػػه بمهػػارات ، و لمػػتعمـ المػػوقفيتعريػػؼ المعمػػـ بالمفػػاهيـ العامػػة

 البراجماتية.
  الفهػػـ القرائػػي والمغػػة   وذلػػؾ لتنميػػة مهػػارات الػػتعمـ المػػوقفيمسػػاعدة المعمػػـ فػػي اسػػتخداـ

 .البراجماتية لدى تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي ذوي صعوبات القراءة
 .مساعدة المعمـ في تدريس موضوعات كتاب التمميذ 
 ي تحديد أهداؼ موضوعات كتاب التمميذ.مساعدة المعمـ ف 
  التعمـ الموقفيمساعدة المعمـ في تخطيط موضوعات كتاب التمميذ وفؽ خطوات. 
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   فػػي تنميػػة مسػػاعدة المعمػػـ فػػي توظيػػؼ كتػػاب التمميػػذ بمػػا يشػػتمؿ عميػػه مػػف مهػػاـ وأنشػػطة
 . مهارات الفهـ القرائي والمغة البراجماتية

 املوضوعات حمتوى.

 صػديقنا عامػؿ النظافػة، هػي: فػي المدرسػة،، و موضػوعات ثمانيػة فالمحتػوى مػ تكوف 
أحػػػب السػػػوؽ، رحمػػػة إلػػػى حديقػػػة الحيػػػواف، مسػػػابقة القػػػراءة، اإلذاعػػػة  ،الكافيتريػػػافػػػي 

 المدرسية، مكتبة مدرستنا.
 األنػطة والوضائل التعليمية

بػع االبتػدائي الراتـ تحديد مجموعة مف الوسائؿ واألنشطة المغوية المناسبة لتبلميػذ الصػؼ     
داخؿ محتوى البرنػامج، والتػي يؤديهػا التبلميػذ بصػورة جماعيػة تعاونيػة،  القراءةذوي صعوبات 

وفرديػػة بهػػدؼ تحقيػػؽ أهػػداؼ البرنػػامج العامػػة واإلجرائيػػة، عمػػى أف يكػػوف ذلػػؾ تحػػت إشػػراؼ 
 المعمـ.

 اخلطة الصمهية

 كما يأتي:تـ وضع الخطة الزمنية لتدريس موضوعات البرنامج لمجموعة البحث 
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 (8عسٔل )

 انرطخ انعيُٛخ نزسضٚػ يٕضٕػبد انجطَبيظ

 انعيٍ انزبضٚد انٕٛو انؼُٕاٌ انًٕضٕع و

 انؽجذ فٙ انًسضؼخ األٔل 8

 األحس

88 /88 /8888 

88 /88 /8888 

 حصزبٌ

 حصزبٌ

األضثؼبء  صسٚمُب ػبيم َظبفخ انضبَٙ 8

 انرًٛػ

80 /88 /8888 

88 /88 /8888 

 

 حصزبٌ

 حصزبٌ

 انؽجذ فٙ انكبفزٛطٚب نشانضب 8

 األحس

88 /88 /8888 

88 /88 /8888 

 حصزبٌ

 

 حصزبٌ

األضثؼبء  أحت انؽٕق انطاثغ 8

 انرًٛػ

88 /88 /8888 

86 /88 /8888 

 حصزبٌ

 حصزبٌ

 انؽجذ ضحهخ إنٗ حسٚمخ انحٕٛاٌ انربيػ 8

 األحس

80 /88 /8888 

88 /88 /8888 
 حصزبٌ

 حصزبٌ

بء األضثؼ يؽبثمخ انمطاءح انؽبزغ 6

 انرًٛػ

8 /88 /8888 

8 /88 /8888 

 حصزبٌ

 حصزبٌ

 انؽجذ اإلشاػخ انًسضؼٛخ انؽبثغ 8

 األحس

8 /88 /8888 

6 /88 /8888 

 حصزبٌ

 حصزبٌ

األضثؼبء  يكزجخ يسضؼزُب انضبيٍ 0

 انرًٛػ

8 /88 /8888 

88 /88 /8888 

 حصزبٌ

 حصزبٌ

 أضاليب التكويم

 :هي، أنواع ثبلثة عمى التقويـ اعتمد
 التبلميػػذ  عمػػى_ الباحثػػة أعػػدتها التػػي_ البحػػث أدوات تطبيػػؽ طريػػؽ عػػف: القبمػػي ويـالتقػػ.0

 .الفهـ القرائي والمغة البراجماتية مهارات في التبلميذ مستوى عمى الوقوؼ بهدؼ
 والهػدؼ، بالتنميػة المسػتهدفة المهػارات وتعمػـ تعمػيـ لعممية مصاحبا ويكوف: البنائي التقويـ.0

 صػػورة فػػي صػػيغت التػػي المهػػارات تمػػؾ إتقػػاف نحػػو التبلميػػذ قػػدـت مػػدى عمػػى الوقػػوؼ منػػه
 .إجرائية أهداؼ
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 عمػػى البحػػث أدوات تطبيػػؽ طريػػؽ عػػف، التػػدريس مػػف االنتهػػاء بعػػد ويػػتـ: البعػػدي التقػػويـ.0
 .أجمها مف ُوضع أهداؼ مف التطبيؽ حققه ما عمى التعرؼ بهدؼ التبلميذ 

 عرض الدليؿ في صورته األولية عمى المحكميف: -
تػػـ عػػرض دليػػؿ المعمػػـ فػػي صػػورته األوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف المختصػػيف فػػي     

  وذلػؾ لمتأكػد مػف صػدقه، يف( محكمػ2المناهج وطػرؽ تػدريس المغػة العربيػة وبمػ  عػددهـ)
بداء آرائهـ فيما يتعمؽ بػ:  وا 

 الصحة العممية لصيامة األهداؼ التعميمية. ▪

 مدى مناسبة تخطيط الدروس. ▪

 الوسائؿ التعميمية لؤلهداؼ التعميمية المنشودة. مدى مناسبة ▪

 مدى مناسبة األنشطة التعميمية لمحتوى الدرس. ▪

 مدى مناسبة أساليب التقويـ لؤلهداؼ التعميمية المحددة. ▪

  تعديؿ أو حذؼ أو إضافة ما يرونه مناسًبا. ▪

 دليؿ المعمـ في صورته النهائية: -
عػديبلت  حيػث تػـ تعػديؿ صػيامة بعػض بناًء عمػى آراء المحكمػيف تػـ إجػراء الت 

نػػواتج الػػتعمـ المسػػتهدفة فػػي بعػػض الػػدروس، وأصػػب  دليػػؿ المعمػػـ فػػي صػػورته النهائيػػة 
 ( مشتمبًل عمى:2)ممحؽ

 .مقدمة 

 .أهداؼ الدليؿ وأهميته 

 .مصطمحات ومفاهيـ أساسية يجب أف تتعرفها 

  بالتعمـ الموقفيالتعريؼ. 

 .الوسائؿ واألدوات واألنشطة 

 نية لمتدريس.الخطة الزم 

 .أساليب التقويـ 

 كتاب التمميذإعداد  (0)
 ،الرابػػع االبتػػدائي ذوي صػػعوبات القػػراءةلتبلميػػذ الصػػؼ  كتػػاب التمميػػذتػػـ إعػػداد           

 :اآلتية النقاط إعداد  عند وُروعي
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 لتبلميػذ المناسػبة الفهػـ القرائػي، ومهػارات المغػة البراجماتيػة مهػارات قائمػة عمى االعتماد -
 .القراءةالرابع االبتدائي ذوي صعوبات  ؼالص
 .الفهـ القرائي، ومهارات المغة البراجماتية مهارات تنمية في الموضوعات توظيؼ -
 ومراعػػػػاة، ذوي صػػػػعوبات القػػػػراءةلمتبلميػػػػذ  النمائيػػػػة لمخصػػػػائص الموضػػػػوعات مناسػػػػبة -

 .واهتماماتهـ وميولهـ حاجاتهـ
  :اآلتيعمى  كتاب التمميذواشتمؿ 

 التعمـ الموقفيف مقدمة ع ●

 .الفهـ القرائيالتعريؼ بمهارات  ●

 .بأبعاد المغة البراجماتيةالتعريؼ  ●

 دروس.الاألهداؼ اإلجرائية لكؿ درس مف  ●

 محتوى الموضوعات. ●

المناسػػبة ، والتػػي  والتػػدريباتتػػدريبات وأنشػػطة : تػػـ تحديػػد مجموعػػة مػػف األنشػػطة  ●
ية تحػت إشػراؼ وتوجيهػات المعمػـ  بهػدؼ وبصورة فرد ،يؤديها التبلميذ بصورة جماعية تعاونية

 تحقيؽ أهداؼ الدروس.

( محكمػا، وقػد 2عػددهـ ) البػال عمى مجموعػة مػف المحكمػيف  كتاب التمميذوتـ عرض 
وجاهزيتػػه لمتطبيػػؽ عمػػى مجموعػػة البحػػث ومبلءمتػػه لتحقيػػؽ الهػػدؼ ، وبػػذؾ  أقػػروا بصػػبلحيته

 .(2النهائية )ممحؽ في صورته كتاب التمميذأصب  
 البحح:جتسبة 

عمػي بعد االنتهاء مف إعداد أدوات البحث وموادها، تـ تطبيػؽ تجربػة البحػث بمدرسػة  
 ، وقد اتخذت مجموعة مف الخطوات لتنفيذ التجربة، وهي:مبارؾ االبتدائية

 تحديد مجتمع البحث. ▪

 اختيار مجموعة البحث. ▪

 زمف تطبيؽ البحث. ▪

 التطبيؽ القبمي ألدوات البحث. ▪

 جموعة البحث.عمى م لبرنامجتطبيؽ ا ▪

 التطبيؽ البعدي ألدوات البحث. ▪



 م0200( 39) -0ج-عدد يناير                                         ...       فعالية برنامج قائم على التعلم الموقفي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 088 - 

 جمموعة البحح:
الرابػع االبتػدائي ذوي صػعوبات القػراءة بمدرسػة الصػؼ  تبلميػذمػف  ا( تمميػذ03تكونت مف)     

 (.0300/  0303، ) عمي مبارؾ االبتدائية بأسيوط
 :مف خبلؿ اإلجراءات التاليةالبحث هذا وتـ تحديد أفراد مجموعة         

والػذيف يدرسػوف لتبلميػذ  ،واصؿ الباحثة مػع معممػي المغػة العربيػة بمدرسػة عمػي مبػارؾتـ ت -
الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائي، الختيػػار التبلميػػذ الػػذيف تػػنخفض درجػػاتهـ بصػػورة ممحوظػػة فػػي 

، والػذيف لػديهـ مشػكبلت فػي اختبار المغة العربية عامة، ودرجػات القػراءة عمػى وجػه خػاص
، وصعوبة الفهـ واستنتاج الفكرة واسػتنتاج معػاني الكممػات. أو  القراءة مثؿ: أخطاء القراءة

، وتـ تطبيؽ بطاقػة مبلحظػة مؤشػرات صػعوبة الطبلب الذيف يصعب عميهـ إعادة سرد قصة
 .(8التي أعدت لهذا الغرض )ممحؽعميهـ القراءة 

( تمميػػذا مػػف قبػػؿ معممػػيهـ، حيػػث أكػػد معممػػو هػػؤالء التبلميػػذ بػػأف  22تػػـ ترشػػي  عػػدد )  -
 جات هؤالء التبلميذ منخفضة بشكؿ ممحوظ، ويعانوف مف تأخر في مهارات المغػة العربيػةدر 

 ، وتنطبؽ عميهـ مؤشرات صعوبة القراءة.ومهارات القراءة بوجه خاص ـبوجه عا
 تطبيؽ االختبار التشخيصػي فػي القػراءة استعانت الباحثة ببعض مدرسي هؤالء التبلميذ في -

( سػػؤاال تقػػيس مسػػتويات التبلميػػذ فػػي 02اءة يتبعهػػا )لمقػػر  الػػذي اشػػتمؿ عمػػى ثػػبلث قطػػع
 .مهارات القراءة )الفهـ الحرفي واالستنتاجي(

 ،%(23) أقػؿ مػف فػي االختبػار التشخيصػي ( تمميذا عمػى درجػات متدنيػة 22حصؿ عدد ) -
بعد استبعاد التبلميذ الذيف يعػانوف مػف صػعوبات بصػرية وسػمعية أو أمػراض تعػوؽ النطػؽ 

 والكبلـ.
 – 2.2: )عميػػه يطبػػؽ الػػذي العمػػر لمػػذكاء عمػػى التبلميػػذ،الممػػوف ؽ مقيػػاس رفػػيف تػػـ تطبيػػ -

 فػي لمتطبيػؽ وهػو مػف االختبػارات الصػالحة عقمػي، والمتػأخريف العػادييف مػف ( سنة 00.2
 يكػػوف أي عنػػدما الحضػػارية العوامػػؿ فيػػه تػػؤثر ال اختبػػار فهػػو والثقافػػات  البيئػػات مختمػػؼ
 المفحوص. عمى والثقافة المغة أثر عف البعد التطبيؽ مف الهدؼ
 المقياس: مكونات

 :  وهي مجموعات،( 0) مف االختبار هذا يتكوف -
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 نهايػة وعنػد مسػتمر، نمػط إكمػاؿ عمى الفرد قدرة عمى يعتمد فيها والنجاح(: A) المجموعة. 0
 .  الوقت نفس في اتجاهيف إلى واحد اتجا  مف النمط هذا يتغير المجموعة

 فػي المنفصػمة األشػكاؿ إدراؾ عمػى الفػرد قػدرة عمػى يعتمػد فيهػا جػاحوالن(: AB) المجموعة. 0
 .المكاني االرتباط أساس عمى كمي نمط

 فػػي التغيػػرات تحكػػـ التػػي لمقاعػػدة الفػػرد فهػػـ عمػػى يعتمػػد فيهػػا والنجػػاح(: B) المجموعػػة. 0 
 .المجرد التفكير عمى الفرد قدرة تتطمب وهي مكانية، أو منطقية المرتبطة األشكاؿ

 تحتوي مصفوفة وكؿ مصفوفة،( 00) مف تتكوف السابقة المجموعات مف مجموعة وكؿ
 هي لتكوف واحدة مصفوفة المفحوص يختار بحيث صغيرة مصفوفات( 2) عمى بأسفمها
 مرتبة  صورة في وضعت السابقة الثبلث والمجموعات. باألعمى التي لممصفوفة المكممة
 يجعؿ مما العمؿ  طريقة عمى المقنف دريبوالت التفكير مف منسؽ خط ينمي الترتيب وهذا

 فيها يستخدموا التي المرحمة إلى يصموا حتى لؤلطفاؿ العقمي النمو القياس متاحة الفرصة
تـ . وبعد تطبيؽ المقياس العقمي النضج مرحمة وهي لبلستنتاج  كطريقة القياسي التفكير

 ( درجة فما فوؽ.22_ 23( تمميذا عمى معدؿ ذكاء مف )22حصوؿ )
الصػؼ  تبلميػذمػف بػيف  التبلميػذ ذوي صػعوبات القػراءةوفي ضوء المحكػات السػابقة تػـ تحديػد 

( تمميػػذا كمجموعػػة 02مػػنهـ ) ا،( تمميػػذ22) ، وقػػد أظهػػرت النتػػائج وجػػودالرابػػع االبتػػدائي
 .( تمميذا مجموعة البحث التجريبية03استطبلعية، و)

يبػػي ذي المجموعػػة الواحػػدة، ويمكػػف وقػػد اعتمػػد البحػػث الحػػالي عمػػى التصػػميـ شػػبه التجر     
 تمخيص الخطوات اإلجرائية لهذا التصميـ كما يمي:

o (البرنامج القػػائـ عمػػى تطبيػػؽ أدوات البحػػث عمػػى المجموعػػة قبػػؿ إدخػػاؿ المتغيػػر المسػػتقؿ
 ( في التجربة.التعمـ الموقفي

o لتػػابع اسػػتخداـ المتغيػػر المسػػتقؿ، ويهػػدؼ هػػذا االسػػتخداـ إلػػى إحػػداث تغيػػرات فػػي المتغيػػر ا
 يمكف قياسها ومبلحظتها.

o البحػػػث عمػػػى المجموعػػػة بعػػػد إدخػػػاؿ المتغيػػػر المسػػػتقؿ لقيػػػاس تػػػأثير  فػػػي  واتدتطبيػػػؽ أ
 المتغيرات التابعة.

o .حساب الفرؽ بيف القياسيف: القبمي، والبعدي، ثـ اختبار داللة هذا الفرؽ إحصائًيا 
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 شمو تطبيل البحح: 
، وقػد 0300/ 0303لمعػاـ الدراسػي   وؿاأل خبلؿ الفصػؿ الدراسػي  البرنامجتـ تطبيؽ 
 ( حصػػة،00وبمػػ  عػػدد الحصػػص ) حصػػص أسػػبوعًيا، (8)أسػػابيع بواقػػع  2اسػػتغرؽ التػػدريس 

القيػاس، والجػدوؿ التػالي يوضػ  الخطػة عمًما بأنه تـ تخصػيص أوقػات إضػافية لتطبيػؽ أدوات ا
 .الزمنية لتطبيؽ البحث

 (0عسٔل )

 انطاثغ شٔ٘ صؼٕثبد انمطاءحيٛص انصف ػهٗ رالانجطَبيظ نزطجٛك خ انعيُٛخ انرط

 انفزطح انعيُٛخ انزطجٛك

 و8/88/8888و حزٗ انرًٛػ 88/88/8888يٍ انؽجذ  انزغطثخ االؼزطالػٛخ

 و88/88/8888و حزٗ انرًٛػ 0/88/8888يٍ األحس  انزطجٛك انمجهٙ ألزٔاد انجحش

رطجٛااااك انجطَاااابيظ ػهااااٗ يغًٕػااااخ 

 انجحش

 و88/88/8888ًٛػ و حزٗ انر88/88/8888 انؽجذيٍ 

 و88/88/8888و حزٗ األضثؼبء 88/88/8888يٍ انؽجذ  انزطجٛك انجؼس٘ ألزٔاد انجحش

 التطبيل الكبلي:
تبلميػػذ عمػػى  المغػػة البراجماتيػػةومقيػػاس  الفهػػـ القرائػػيتػػـ تطبيػػؽ اختبػػار مهػػارات      

مػػف األحػػد فػػي الفتػػرة وذلػػؾ  ،مجموعػػة البحػػثالرابػػع االبتػػدائي ذوي صػػعوبات القػػراءة الصػػؼ 
 ، وذلؾ بهػدؼ الوقػوؼ عمػى مسػتوى التبلميػذـ00/00/0303ـ حتى الخميس 8/00/0303

 وكذلؾ لممقارنة بيف مستويات أدائهـ قبؿ التجربة وبعدها. ،"مجموعة البحث" في االختبار
 التدزيظ جملموعة البحح:

 ماتيػةوالمغػة البراج الفهػـ القرائػيتـ التػدريس لمجموعػة البحػث  بهػدؼ تنميػة مهػارات 
ـ حتػػػػػػى الخمػػػػػػيس 02/00/0303 السػػػػػػبتمػػػػػػف المحػػػػػػددة بالبحػػػػػػث، وذلػػػػػػؾ فػػػػػػي الفتػػػػػػرة 

 .ـ03/00/0303
 التطبيل البعدي ألدوات البحح:

 بعػديامجموعة البحث، تـ تطبيػؽ أدوات البحػث تطبيؽ البرنامج عمى بعد االنتهاء مف 
ف السػػػبت مػػػفػػػي الفتػػػرة ، وذلػػػؾ الرابػػػع االبنػػػدائي ذوي صػػػعوبات القػػػراءة تبلميػػػذ الصػػػؼعمػػػى 
  حتػى تػتـ المقارنػة بػيف نتػائج التبلميػذ فػي ـ02/00/0303ـ حتى األربعاء 00/00/0303

البرنػامج  فعاليػةالتطبيقيف القبمي والبعدي مف خبلؿ المعالجات اإلحصائية المناسبة  لمتأكد مف 
ميػػذ لػػدى تبل والمغػػة البراجماتيػػة الفهػػـ القرائػػيمهػػارات  فػػي تنميػػةالقػػائـ عمػػى الػػتعمـ المػػوقفي 
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للبياناات  تمييا ا . وتـ إجراء المعالجػة اإلحصػائية الرابع االبتدائي ذوي صعوبات القراءةالصؼ 

 لرص  النتائج وتفسيرها.

 زصد الهتائج وتفطريها
مػػا فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى لمبحػػث، والػػذي يػػنص عمى:" الثالػػث السػػؤاؿلئلجابػػة عػػف 

ى تبلميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػع ذوي صػػػعوبات لػػػد الػػتعمـ المػػػوقفي فػػػي تنميػػػة مهػػػارات الفهػػػـ القرائػػػي
   ؟القراءة

وبعػػد ، ومعالجػػة  تطبيػػؽ البرنػػامج قبػػؿ   الفهػػـ القرائػػياختبػػار مهػػارات تػػـ تطبيػػؽ  
البيانػػات اإلحصػػائية لمتطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي عمػػى مجموعػػة البحػػث، مػػف خػػبلؿ حسػػاب مػػا 

 يأتي:
 الفهػػـ القرائػػيمهػػارات اختبػػار المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لػػدرجات التبلميػػذ فػػي  *

 .تطبيؽ البرنامجوبعد قبؿ 
* حساب الفرؽ بيف متوسطي درجات التبلميذ في كؿ مف التطبيقيف القبمي والبعدي مػف خػبلؿ 

 حساب قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية.
 * تعرؼ حجـ األثر لمبرنامج بعد حساب قيمة "ت".
 وفيما يمي عرض لتمؾ الخطوات كاآلتي:

الجدوؿ التػالي المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري وقيمػة "ت" وداللتهػا لػدرجات يوض     
، حيػػث الفهػػـ القرائػػياختبػػار مهػػارات أفػػراد مجموعػػة البحػػث فػػي التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي فػػي 

 (.03)ف=
 (8عسٔل)

 انُؽت انًئٕٚخ نًزٕؼطبد انطالة ػهٗ انمٛبغ انمجهٙ ٔانجؼس٘

 انفٓى انمطائٙالذزجبض 

االَحااااااااطاف  لًٛخ د نخانسال

 انًؼٛبض٘

اانفااطق ثااٍٛ 

 انًزٕؼطبد

انًٓاااااااااااابضاد  انمٛبغ انًزٕؼظ

 انطئٛؽخ

زاناااخ ػُاااس 

(8.88) 

 انفٓى انحطفٙ انمجهٙ 3.6 4.1 1.4 12.81

 انجؼس٘ 7.7 1.02

زاناااخ ػُاااس 

(8.88) 

انفٓاااااااااااااااااااااى  انمجهٙ 2.1 2.7 96. 11.25

 انجؼس٘ 4.8 87. االؼزُزبعٙ

زاناااخ ػُاااس 

(8.88) 

انفٓاااى اذزجاابض  انمجهٙ 5.7 6.8 1.8 16.19

 انجؼس٘ 12.5 1.4 ككم انمطائٙ
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يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ وجػػود فػػرؽ بػػيف متوسػػطي مجمػػوع درجػػات تبلميػػذ مجموعػػة      
ككػػؿ لمتطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي لصػػال  التطبيػػؽ  الفهػػـ القرائػػيمهػػارات البحػػث فػػي اختبػػار 

(، بينمػا 2.2) الفهػـ القرائػيمهػارات ؽ القبمػي الختبػار البعدي  حيث بم  المتوسػط فػي التطبيػ
( لصػػػال  التطبيػػػؽ 2.8(، وكػػػاف متوسػػػط الفػػػرؽ بينهمػػػا )00.2بمػػػ  فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي )

ككػؿ لػدى تبلميػذ مجموعػة  الفهػـ القرائػيمهػارات دي، مما يؤكد حدوث تحسػف واضػ  فػي البع
 تطبيؽ البرنامج.البحث بعد 

ائًيا بػػيف متوسػػطي درجػػات التبلميػػذ مجموعػػة البحػػث فػػي ويتضػػ  وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػ     
ككػؿ لصػال  التطبيػؽ البعػدي عنػد مسػتوى  الفهػـ القرائػيالتطبيقيف القبمي والبعدي فػي اختبػار 

( وهي قيمة دالة عند ذلؾ المستوى، وهػذا 02.02(  حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )3.30)
 ككؿ لدى مجموعة البحث. القرائي الفهـيدؿ عمى أف هناؾ تحسًنا واضًحا في مهارات 

 كما يتض  مف الجدوؿ السابؽ ما يأتي:
: بم  متوسط درجات التبلميذ مجموعة البحث فػي التطبيػؽ القبمػي الفهـ الحرفيبالنسبة لمهارة 

(، 2.2(، بينمػا بمػػ  متوسػط درجػػات المجموعػة فػػي التطبيػؽ البعػػدي لممهػارة نفسػػها )0.2لػه )
بمغػػت  المهػػاراتكمػػا يتبػػيف أف قيمػػة "ت" المحسػوبة لتمػػؾ (، 2.0وكػاف متوسػػط الفػػرؽ بينهمػا )

(، وبحسػاب قيمػة "ت" وداللتهػا يتضػ  وجػود 3.30( وهذ  القيمة دالة عند مستوى )00.80)
فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات التبلميذ مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعػدي 

هنػػاؾ تحسػػًنا ممحوًظػػا فػػي الفهػػـ الحرفػػي لػػدى لصػػال  التطبيػػؽ البعػػدي، ممػػا يشػػير إلػػى أف 
 .بعد تطبيؽ البرنامجمجموعة البحث 

لػػدى مجموعػػة الفهػػـ الحرفػػي ممػػا يشػػير إلػػى أف هنػػاؾ تحسػػًنا ممحوًظػػا فػػي مهػػارات 
 .الصؼ الرابع ذوي صعوبات القراءةالبحث مف تبلميذ 

إسػتراتيجيات الػتعمـ خداـ أف اسػتلػدى التبلميػذ إلػى  الفهػـ الحرفػيوقد يرجع تحسف مهػارة       
القػدرة بػالمواقؼ الحياتيػة وسػاعدهـ فػي  نػهساعد التبلميذ عمى التركيز وربط ما يتعممو الموقفي 
تخمػػيف الكممػػات ومضػػادها مػػف السػػياؽ لفهمهػػا بشػػكؿ أفضػػؿ، وكػػذلؾ اسػػتخداـ األنشػػطة عمػػى 

مـ يحققػػوف كمػػا أف التبلميػػذ ذوي صػػعوبات الػػتع والتػػدريبات المختمفػػة دربػػت التبلميػػذ عمػػى ذلػػؾ.
 فهما أعمى إذا ارتبطت الموضوعات بمواقؼ تعممية مناسبة.
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: بمػ  متوسػط درجػات التبلميػذ مجموعػة البحػث فػي التطبيػؽ الفهػـ االسػتنتاجيبالنسبة لمهػارة 
(، بينمػػا بمػػ  متوسػػط درجػػات المجموعػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي لممهػػارة نفسػػها 0.0القبمػػي لػػه )

كما يتبيف أف قيمة "ت" المحسػوبة لتمػؾ المهػارات (، 0.2)(، وكاف متوسط الفرؽ بينهما 2.8)
(، وبحسػاب قيمػة "ت" وداللتهػا يتضػ  3.30( وهذ  القيمة دالة عنػد مسػتوى )00.02بمغت )

وجود فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسػطي درجػات التبلميػذ مجموعػة البحػث فػي التطبيقػيف القبمػي 
 االسػتنتاجيهناؾ تحسًنا ممحوًظا في الفهػـ  والبعدي لصال  التطبيؽ البعدي، مما يشير إلى أف

 لدى مجموعة البحث بعد تطبيؽ البرنامج.
لػدى مجموعػة  السػتنتاجيالفهػـ امما يشير إلى أف هناؾ تحسًنا ممحوًظػا فػي مهػارات 

 .الصؼ الرابع ذوي صعوبات القراءةالبحث مف تبلميذ 
الحػوار والقصػة أف اسػتخداـ لػى لػدى التبلميػذ إ االسػتنتاجيالفهػـ اوقد يرجػع تحسػف مهػارة     

ه بػػالمواقؼ نػػالتبلميػػذ عمػػى ربػػط مػػا يتعممو  سػػاعد فػػي الػػتعمـ المػػوقفي والػػتعمـ فػػي مجموعػػات 
كمػا مما مكنهـ مف إدراؾ الفكر الرئيسػة والفكػر الفرعيػة التػي يػدور حولهػا الموضػوع،  ،الحياتية

لحػػوار يقػػرب المفػػاهيـ مكػػنهـ مػػف اسػػتنتاج القػػيـ فػػي القصػػص ألف اسػػتخداـ القصػػة واسػػتخداـ ا
، وكػػػذلؾ اسػػػتخداـ األنشػػػطة المجػػػردة إلػػػى أذهػػػاف التبلميػػػذ ويحولهػػػا إلػػػى مفػػػاهيـ محسوسػػػة

 والتدريبات المختمفة دربت التبلميذ عمى ذلؾ.
ُوجد أف قيـ حجػـ األثػر حيث ،  األثر تـ استخداـ معادلة إيتا تربيعحجـ  لمتعرؼ عمىو 

ج القػائـ عمػى الػتعمـ المػوقفي فػي تنميػة مهػارات الفهػـ البرنػامدالة بصورة كبيرة، مما يؤكد أثػر 
كمػػا يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ  القرائػػي لػػدى تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائي ذوي صػػعوبات القػػراءة،

                      التالي:
 (88عسٔل)

يٛص انصف انطاثغ لٛى حغى األصط نهجطَبيظ انمبئى ػهٗ انزؼهى انًٕلفٙ  فٙ رًُٛخ يٓبضاد انفٓى انمطائٙ  نسٖ رال

 االثزسائٙ شٔ٘ صؼٕثبد انمطاءح

 زالنخ حغى األصط لًٛخ حغى األصط انجؼس

 زال ثصٕضح كجٛطح 8.08 انفٓى انحطفٙ

 زال ثصٕضح كجٛطح 8.08 انفٓى االؼزُزبعٙ

 زال ثصٕضح كجٛطح 8.88 اذزجبض انفٓى انمطائٙ ككم

بمهػارات الفهػـ القرائػي، حيػث بمغػت تتض  مف الجدوؿ السابؽ قيـ حجـ األثر فيما يتعمؽ      
( وجميعهػا قػيـ 3.80 - 3.82بالترتيػب ) (الفهػـ االسػتنتاجي -الفهـ الحرفػي)قيـ حجـ األثر 

( وهي قيمة دالػة 3.23دالة بصورة كبيرة، وبمغت قيمة حجـ األثر لمهارات الفهـ القرائي ككؿ )
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لمػػوقفي لػػه أثػػًر كبيػػر فػػي تنميػػة بصػػورة كبيػػرة  ممػػا يػػدؿ عمػػى أف البرنػػامج القػػائـ عمػػى الػػتعمـ ا
مهػػارات الفهػػـ القرائػػي لػػدى التبلميػػذ مجموعػػة البحػػث بعػػد تطبيقػػه، وهػػذا األثػػر ُيعػػد دلػػيبًل عمػػى 
فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ الموقفي في تنمية مهارات الفهػـ القرائػي لػدى تبلميػذ الصػؼ 

 الرابع االبتدائي ذوي صعوبات القراءة.
الرابػػع لمبحػػث، والػػذي يػػنص عمى:"مػػا فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى  ؿالسػػؤالئلجابػػة عػػف 

الػػتعمـ المػػوقفي فػػي تنميػػة مهػػارات المغػػة البراجماتيػػة لػػدى تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػع ذوي صػػعوبات 
 القراءة؟ 
وبعػد ، ومعالجػة البيانػات  تطبيػؽ البرنػامج قبػؿ   مقيػاس المغػة البراجماتيػةتـ تطبيػؽ  

 والبعدي عمى مجموعة البحث، مف خبلؿ حساب ما يأتي:اإلحصائية لمتطبيقيف القبمي 
قبػػؿ  مقيػػاس المغػػة البراجماتيػػةالمتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لػػدرجات التبلميػػذ فػػي  *

 .وبعد تطبيؽ البرنامج
* حساب الفرؽ بيف متوسطي درجات التبلميذ في كؿ مف التطبيقيف القبمػي والبعػدي مػف خػبلؿ 

 اإلحصائية. حساب قيمة "ت" وداللتها
 * تعرؼ حجـ األثر لمبرنامج بعد حساب قيمة "ت".

 وفيما يمي عرض لتمؾ الخطوات كاآلتي:
يوضػ  الجػػدوؿ التػػالي المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري وقيمػػة "ت" وداللتهػػا لػػدرجات    

، حيػػػث مقيػػػاس المغػػػة البراجماتيػػػةأفػػػراد مجموعػػػة البحػػػث فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي والبعػػػدي فػػػي 
 (.03=)ف
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 (88عسٔل)

 انُؽت انًئٕٚخ نًزٕؼطبد انطالة ػهٗ انمٛبغ انمجهٙ ٔانجؼس٘

 نًمٛبغ انهغخ انجطاعًبرٛخ

االَحاااااااااااطاف  لًٛخ د انسالنخ

 انًؼٛبض٘

اانفاااطق ثاااٍٛ 

 انًزٕؼطبد

انًٓاااااااااااااااااااابضاد  انمٛبغ انًزٕؼظ

 انطئٛؽخ

زانااااخ ػُااااس 

(8.88) 

انهغااااااخ انهفظٛااااااخ  انمجهٙ 34.13 42.67 5.7 23.2

 انجؼس٘ 76.8 8.05 انزؼجٛطٚخ

زانااااخ ػُااااس 

(8.88) 

انهغااااااخ انهفظٛااااااخ  انمجهٙ 28.6 13.1 6.7 5.7

 انجؼس٘ 41.7 10.4 االؼزمجبنٛخ

زانااااخ ػُااااس 

(8.88) 

اناااااإػٙ ثبنهغااااااخ  انمجهٙ 8.07 10.13 2.5 18.76

 انجؼس٘ 18.2 1.5 غٛط انهفظٛخ

زانخ ػُس 

(8.88) 

 انزٕاصم انجصط٘ انمجهٙ 8.07 14.63 1.2 21.8

 انجؼس٘ 22.7 3.4

زانخ ػُس 

(8.88) 

 االَزجبِ انًشزطن انمجهٙ 9.8 12.5 1.99 5.7

 انجؼس٘ 22.3 3.4

زانخ ػُس 

(8.88) 

يمٛاااااابغ انهغااااااخ  انمجهٙ 7 .88 92.9 10.2 28.9

 انجطاعًبرٛخ ككم
 انجؼس٘ 181.6 13.95

ات تبلميػذ مجموعػة يتض  مف الجدوؿ السابؽ وجػود فػرؽ بػيف متوسػطي مجمػوع درجػ     
ككػػؿ لمتطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي لصػػال  التطبيػػؽ البعػػدي   مقيػػاس المغػػة البراجماتيػػة البحػػث فػػي 

(، بينما بم  فػي التطبيػؽ 88.2) لمقياس المغة البراجماتيةحيث بم  المتوسط في التطبيؽ القبمي 
ي، ممػػا يؤكػػد ( لصػػال  التطبيػػؽ البعػػد20.2(، وكػػاف متوسػػط الفػػرؽ بينهمػػا )080.2البعػػدي )

 .تطبيؽ البرنامجككؿ لدى تبلميذ مجموعة البحث بعد  المغة الراجماتيةحدوث تحسف واض  في 
ويتضػػ  وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائًيا بػػيف متوسػػطي درجػػات التبلميػػذ مجموعػػة البحػػث فػػي      

ككػػؿ لصػػال  التطبيػػؽ البعػػدي عنػػد  مقيػػاس المغػػة البراجماتيػػةالتطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي فػػي 
( وهػػػي قيمػػػة دالػػػة عنػػػد ذلػػػؾ 08.2(  حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة "ت" المحسػػػوبة )3.30) مسػػػتوى

ككػػؿ لػػدى  المغػػة البراجماتيػػةالمسػػتوى، وهػػذا يػػدؿ عمػػى أف هنػػاؾ تحسػػًنا واضػػًحا فػػي مهػػارات 
 مجموعة البحث.
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 كما يتض  مف الجدوؿ السابؽ ما يأتي:
مجموعة البحػث فػي  : بم  متوسط درجات التبلميذلبعد المغة المفظية التعبيريةبالنسبة 

(، بينمػػا بمػػ  متوسػػط درجػػات المجموعػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي 02.00التطبيػػؽ القبمػػي لهػػا )
(، كمػػا يتبػػيف أف قيمػػة "ت" 20.22(، وكػػاف متوسػػط الفػػرؽ بينهمػػا )22.2لممهػػارات نفسػػها )

(، وبحسػػاب 3.30وهػػذ  القيمػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى ) ،(00.0المحسػػوبة لتمػػؾ األبعػػاد بمغػػت )
" وداللتهػػا يتضػػ  وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائًيا بػػيف متوسػػطي درجػػات التبلميػػذ مجموعػػة قيمػػة "ت

لصػال  التطبيػؽ البعػدي، ممػا  لبعد المغة المفظية التعبيريةالبحث في التطبيقيف القبمي والبعدي 
بعد تطبيػؽ لدى مجموعة البحث المغة المفظية التعبيرية يشير إلى أف هناؾ تحسًنا ممحوًظا في 

 لقائـ عمى التعمـ الموقفي.البرنامج ا
أف اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات لػػدى التبلميػػذ إلػػى المغػػة المفظيػػة التعبيريػػة ويرجػػع التحسػػف فػػي     

التعمـ الموقفي تمكف التبلميذ مف التفاعؿ مع اآلخريف مف أفػراد المجتمػع الػواقعي، وتػوفر بيئػة 
كمػػا أف الػػػتعمـ يحتاجونػػه، تعمػػـ موقفيػػة ومواقػػؼ حياتيػػة تػػدفع التبلميػػذ لمتعبيػػر بحريػػة عمػػا 

ذوي صػعوبات أف تدريبات البرنػامج سػاعدت التبلميػذ الموقفي قدـ تعمما ذا معنى لمتبلميذ، كما 
شػػجع  .ونمػػوذج القػػدوة إسػػتراتيجية القصػػةعمػػى التعبيػػر المفظػػي ، كمػػا أف اسػػتخداـ القػػراءة 

مػى االنطػبلؽ ع ـبشكؿ مسمسؿ وعمى تدريبه ـوعمى عرض أفكارهالتبلميذ عمى سرد القصص، 
فػػي الكػػبلـ دوف تعثػػر، كمػػا أف األنشػػطة التعاونيػػة التػػي يقػػـو بهػػا التبلميػػذ مػػع بعضػػهـ بعضػػا 
شػػجعتهـ عمػػػى الكػػبلـ دوف خػػػوؼ أو خجػػػؿ  وبخاصػػة أف زمػػػبلء  فػػي المجموعػػػات مػػػف ذوي 

 .القراءةصعوبات 
حػث بالنسبة لبعد المغة المفظية االسػتقبالية: بمػ  متوسػط درجػات التبلميػذ مجموعػة الب

(، بينمػػا بمػػ  متوسػػط درجػػات المجموعػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي 08.2فػػي التطبيػػؽ القبمػػي لهػػا )
(، كمػػا يتبػػيف أف قيمػػػة "ت" 00.0(، وكػػػاف متوسػػط الفػػرؽ بينهمػػػا )20.2لممهػػارات نفسػػها )

(، وبحسػاب قيمػة 3.30( وهػذ  القيمػة دالػة عنػد مسػتوى )2.2المحسوبة لتمؾ األبعاد بمغػت )
وجػود فػرؽ داؿ إحصػائًيا بػيف متوسػطي درجػات التبلميػذ مجموعػة البحػث  "ت" وداللتها يتضػ 

فػػي التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي لبعػػد المغػػة المفظيػػة االسػػتقبالية لصػػال  التطبيػػؽ البعػػدي، ممػػا 
يشػػير إلػػى أف هنػػاؾ تحسػػًنا ممحوًظػػا فػػي المغػػة المفظيػػة االسػػتقبالية لػػدى مجموعػػة البحػػث بعػػد 

 لتعمـ الموقفي.تطبيؽ البرنامج القائـ عمى ا
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ما توفر  اسػتراتيجيات الػتعمـ  ويرجع التحسف في المغة المفظية االستقبالية لدى التبلميذ إلى    
كػػػي ينػػدمجوا مػػػع اآلخػػريف فػػػي ذوي صػػعوبات القػػراءة المػػوقفي مػػف إتاحػػػة الفرصػػة لمتبلميػػػذ 

أف ؼ، كمػػا المجتمػػع الػػواقعي واالنتبػػا  إلػػى مػػا يسػػتقبمونه مػػف أفكػػار وتعبيػػرات، وفهػػـ لممواقػػ
كمػػا مكنتػػه مػػف  ،تػػدريبات البرنػػامج سػػاعدت التبلميػػذ عمػػى فهػػـ التعبيػػرات المغويػػة واالسػػتعارات

التفاعؿ مع النكت وفهـ المزاح، والتمييز بيف المبالغة في الكبلـ وبيف التعبيػرات الحقيقيػة، كمػا 
مقػاطعتهـ، مكنهـ مف مهارات مثؿ احتػراـ اآلخػريف وعػدـ أف استخداـ مدخؿ القصصي والحوار 

وفهػػـ االسػػتفهاـ وفهػػـ نبػػرات الصػػوت ومػػا تػػدؿ عميػػه واالسػػتجابة المناسػػبة لمكػػبلـ الػػذي يػػتـ 
 .استقباله

بالنسبة لبعد الوعي بالمغة مير المفظية: بم  متوسط درجات التبلميػذ مجموعػة البحػث 
 (، بينمػػا بمػػ  متوسػػط درجػػات المجموعػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي8.32فػػي التطبيػػؽ القبمػػي لهػػا )

(، كمػػا يتبػػيف أف قيمػػة "ت" 03.00(، وكػػاف متوسػػط الفػػرؽ بينهمػػا )08.0لممهػػارات نفسػػها )
(، وبحسػػاب 3.30( وهػػذ  القيمػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى )08.22المحسػػوبة لتمػػؾ األبعػػاد بمغػػت )

قيمػػة "ت" وداللتهػػا يتضػػ  وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائًيا بػػيف متوسػػطي درجػػات التبلميػػذ مجموعػػة 
بمي والبعدي لبعد الػوعي بالمغػة ميػر المفظيػة لصػال  التطبيػؽ البعػدي، البحث في التطبيقيف الق

مما يشير إلى أف هناؾ تحسًنا ممحوًظا فػي الػوعي بالمغػة ميػر المفظيػة لػدى التبلميػذ مجموعػة 
 البحث بعد تطبيؽ البرنامج القائـ عمى التعمـ الموقفي.

يػذ إلػى أف البرنػامج قػدـ مواقػؼ ويرجع التحسف في الوعي بالمغة مير المفظيػة  لػدى التبلم    
وتضمف لهـ الػوعي بجوانػب المغػة  مية تعتمد عمى استخداـ المغة مير المفظية والوعي بها،يتعم

فهـ حركات الجسد واليػد ونظػرات العػيف وتعبيػرات المختمفة، وأهمية فهـ المغة مير المفظية مف 
يػذ عمػى ذلػؾ مػف خػبلؿ األنشػطة الوجه واالسػتجابة لبلنفعػاالت ميػر المفظيػة، وقػد تػدرب التبلم

 التي هدفت إلى استخداـ المغة مير المفظية وتفسيرها.
بالنسػػبة لبعػػد التواصػػؿ البصػػري: بمػػ  متوسػػط درجػػات التبلميػػذ مجموعػػة البحػػث فػػي 

(، بينمػػػا بمػػػ  متوسػػػط درجػػػات المجموعػػػة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي 8.32التطبيػػػؽ القبمػػػي لهػػػا )
(، كمػػا يتبػػيف أف قيمػػػة "ت" 00.8الفػػرؽ بينهمػػػا ) (، وكػػػاف متوسػػط00.2لممهػػارات نفسػػها )

(، وبحسػاب قيمػة 3.30( وهذ  القيمة دالة عند مسػتوى )00.8المحسوبة لتمؾ األبعاد بمغت )
"ت" وداللتها يتضػ  وجػود فػرؽ داؿ إحصػائًيا بػيف متوسػطي درجػات التبلميػذ مجموعػة البحػث 
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  التطبيؽ البعدي، مما يشػير إلػى أف لصال التواصؿ البصريفي التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد 
لػػدى مجموعػػة البحػػث بعػػد تطبيػػؽ البرنػػامج القػػائـ  التواصػػؿ البصػػريهنػػاؾ تحسػػًنا ممحوًظػػا فػػي 

 عمى التعمـ الموقفي.
حرص المعمـ أثنػاء تطبيػؽ البرنػامج لدى التبلميذ إلى  التواصؿ البصريويرجع التحسف في     

د عمػى ذلػؾ مػف خػبلؿ األنشػطة والتػدريبات المختمفػة، عمى التواصؿ بصريا مع التبلميػذ والتأكيػ
والتأكيد عمى هذ  المهارات قبؿ البدء في األنشطة، كما أف إجراء حوار بيف تمميذ وآخػر مكػنهـ 
مػػف النظػػر إلػػى المتحػػدث أثنػػاء تحدثػػه وعػػدـ التشػػتت أثنػػاء الحػػديث، كمػػا أف هنػػاؾ العديػػد مػػف 

يػػدفع المػػتعمـ إلػػى الفهػػـ مػػف خػػبلؿ التركيػػز التػػدريبات اعتمػػدت عمػػى التمثيػػؿ الصػػامت الػػذي 
 والنظر إلى المتحدث وعدـ التشتت أثناء الحديث.

بالنسػػبة لبعػػد االنتبػػا  المشػػترؾ: بمػػ  متوسػػط درجػػات التبلميػػذ مجموعػػة البحػػث فػػي 
(، بينما بم  متوسط درجات المجموعة فػي التطبيػؽ البعػدي لممهػارات 2.8التطبيؽ القبمي لها )

(، كمػػا يتبػػيف أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة 00.2اف متوسػػط الفػػرؽ بينهمػػا )(، وكػػ00.0نفسػػها )
(، وبحسػػػاب قيمػػػة "ت" 3.30( وهػػػذ  القيمػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتوى )2.2لتمػػػؾ األبعػػػاد بمغػػػت )

وداللتهػا يتضػػ  وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػائًيا بػػيف متوسػػطي درجػػات التبلميػذ مجموعػػة البحػػث فػػي 
شػػترؾ لصػػال  التطبيػػؽ البعػػدي، ممػػا يشػػير إلػػى أف التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي لبعػػد االنتبػػا  الم

هنػػاؾ تحسػػًنا ممحوًظػػا فػػي االنتبػػا  المشػػترؾ لػػدى مجموعػػة البحػػث بعػػد تطبيػػؽ البرنػػامج القػػائـ 
 عمى التعمـ الموقفي.

حممػػػت ويرجػػػع التحسػػػف فػػػي االنتبػػػا  المشػػػترؾ لػػػدى التبلميػػػذ إلػػػى أف األنشػػػطة التعاونيػػػة     
متابعة الشيء نفسه الذي يتحدث عنه المعمـ أو الػذي يتحػدث و  التبلميذ المسؤولية في التركيز

عنه اآلخروف واالنتبا  لردود أفعاؿ المعمـ عنػدما يتحػدث عػف شػيء معػيف، والتفاعػؿ المشػترؾ 
 بيف التبلميذ بعضهـ بعضا.

ُوجػد أف قػيـ حجػـ األثػر دالػة حيػث ،  األثر تـ استخداـ معادلة إيتػا تربيػعحجـ  لمتعرؼ عمىو 
المغػة البراجماتيػة مهػارات البرنػامج القػائـ عمػى الػتعمـ المػوقفي فػي تنميػة رة، ممػا يؤكػد أثػر بصورة كبي

             كما يتض  مػف الجػدوؿ التػالي: ،لدى تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي ذوي صعوبات القراءة
         

  



 م0200( 39) -0ج-عدد يناير                                         ...       فعالية برنامج قائم على التعلم الموقفي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 880 - 

 (88عسٔل)

ٓبضاد انهغخ انجطاعًبرٛخ نسٖ راليٛص انصف انطاثغ يفٙ رًُٛخ  نهجطَبيظ انمبئى ػهٗ انزؼهى انًٕلفٙ لٛى حغى األصط 

 االثزسائٙ شٔ٘ صؼٕثبد انمطاءح

 زالنخ حغى األصط لًٛخ حغى األصط انجؼس

 زال ثصٕضح كجٛطح 8.88 انهغخ انهفظٛخ انزؼجٛطٚخ

 زال ثصٕضح كجٛطح 8.88 انهغخ انهفظٛخ االؼزمجبنٛخ

 زال ثصٕضح كجٛطح 8.88 انٕػٙ ثبنهغخ غٛط انهفظٛخ

 زال ثصٕضح كجٛطح 8.88 نزٕاصم انجصط٘ا

 زال ثصٕضح كجٛطح 8.88 االَزجبِ انًشزطن

 زال ثصٕضح كجٛطح 8.88 ككم انهغخ انجطاعًبرٛخأثؼبز 

، حيػػث المغػػة البراجماتيػػةتتضػػ  مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ قػػيـ حجػػـ األثػػر فيمػػا يتعمػػؽ بأبعػػاد      
الوعي بالمغػة ميػر  – غة المفظية االستقباليةالم – المغة المفظية التعبيرية)بمغت قيـ حجـ األثر 

 - 3.20  -3.20 - 3.22بالترتيػػػب ) (االنتبػػػا  المشػػػترؾ – التواصػػػؿ البصػػػري – المفظيػػػة
المغػػة ( وجميعهػػا قػػيـ دالػػة بصػػورة كبيػػرة، وبمغػػت قيمػػة حجػػـ األثػػر لمهػػارات 3.20 - 3.22

البرنػامج القػائـ عمػى ى أف ( وهي قيمة دالة بصورة كبيرة  مما يػدؿ عمػ3.22ككؿ ) البراجماتية
لدى التبلميػذ مجموعػة البحػث بعػد  المغة البراجماتيةفي تنمية أبعاد  التعمـ الموقفي له أثًر كبير

فػػي تنميػػة البرنػػامج القػػائـ عمػػى الػػتعمـ المػػوقفي تطبيقػػه، وهػػذا األثػػر ُيعػػد دلػػيبًل عمػػى فاعميػػة 
 .لقراءةائي ذوي صعوبات االمغة البراجماتية لدى تبلميذ الصؼ الرابع االبتد مهارات

الفهػـ وتتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت أهمية تنميػة 
لػػػدى المتعممػػػيف، وأنػػػه يمكػػػف تحقيقهػػػا مػػػف خػػػبلؿ اسػػػترتيجيات التػػػدريس المبلئمػػػة  القرائػػػي

دراسػػة سػػالي (، و 0302دراسػػة هالػػة إسػػماعيؿ): ومػػف هػػذ  الدراسػػات ،بوجػػه عػػاـ لممتعممػػيف
ودراسػػة عمػػي  (،0302فيصػػؿ فػػرج )ودراسػػة (،0302ودراسػػة محمػػد عمػػي ) (،0302نصػػر)

 (.0300المنتشري)
مػػع الدراسػػات التػػي أكػػدت أهميػػة تنميػػة الفهػػـ القرائػػي لػػدى نتػػائج البحػػث كمػػا تتفػػؽ   

دراسػػة و  (،0302دراسػػة خالػػد خػػاطر )الدراسػػات:  مػػف هػػذ و  ،التبلميػػذ ذوي صػػعوبات الػػتعمـ
 (.0338دراسة ناج  عمي )، و (0302مرزوؽ عوض )

كما تتفؽ نتائج هذا البحث مع نتائج الدراسات السابقة التي أكػدت أهميػة تنميػة المغػة 
دراسػػة حسػػاـ عطيػػة (، 0302دراسػػة تسػػنيـ عبػػد الػػرحمف )البراجماتيػػة، ومػػف هػػذ  الدراسػػات: 
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(، ودراسػػػة عبػػػد الفتػػػاح رجػػػب ، ورضػػػا مسػػػعد 0308وفيوليػػػت فػػػؤاد وسػػػميرة أبػػػو الحسػػػف )
(0308  .) 

أهميػػة تنميػػة المغػػة التػػي أكػػدت  (0302دراسػػة ياسػػر عبػػد الحميػػد )كمػػا تتفػػؽ مػػع 
 البراجماتية لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ. 

وتختمػػؼ نتػػائج هػػذا البحػػث مػػع الدراسػػات السػػابقة فػػي أنػػه سػػعى إلػػى تنميػػة المغػػة 
ـ تجػر أيػة دراسػة فػي البراجماتية لدى التبلميذ ذوي صعوبات القراءة  وفي حدود عمـ الباحثة لػ

 هذا المجاؿ.
 :يأتي كما النتائج تمؾ تفسير ويمكف     

استخداـ الػتعمـ المػوقفي سػاعد التبلميػذ عمػى فهػـ المغػة بوجػه عػاـ ممػا حسػف مػف مهػارات  -
 .  الفهـ القرائي، ومهارات المغة البراجماتية

بلت التغمػب عمػى مشػك ارتباط تعمـ التمميذ بمواقؼ حقيقية يمر بها في حياته، سػاعدته عمػى -
   المغة وفهمها.

أف الػػتعمـ المػػوقفي يقػػدـ تعممػػا ذا معنػػى لمتبلميػػذ، سػػاعد عمػػى تحسػػف ممحػػوظ فػػي مهػػارات  -
 الفهـ القرائي، وتحسف مهارات المغة البراجماتية لدى التبلميذ.

 نفسػػه الشػػيء ومتابعػػة التركيػػز فػػي المسػػؤولية التبلميػػذ حممػػت إسػػتراتيجيات الػػتعمـ المػػوقفي -
 عنػدما المعمػـ أفعػاؿ لػردود واالنتبػا  اآلخروف عنه يتحدث الذي أو المعمـ عنه يتحدث الذي

 . .بعضا بعضهـ التبلميذ بيف المشترؾ والتفاعؿ معيف، شيء عف يتحدث
 أفػػراد مػػف اآلخػػريف مػػع التفاعػػؿ مػػف التبلميػػذ تمكػػف المػػوقفي الػػتعمـ اسػػتراتيجيات اسػػتخداـ -

 بحريػػة لمتعبيػػر التبلميػػذ تػػدفع حياتيػػة ومواقػػؼ موقفيػػة تعمػػـ بيئػػة وتػػوفر الػػواقعي، المجتمػػع
 عمػى القػراءة صػعوبات ذوي التبلميػذ سػاعدت البرنػامج تػدريبات أف أف كمػا يحتاجونه، عما

 عمػى التبلميػذ شػجع. القػدوة ونمػوذج القصػة إسػتراتيجية اسػتخداـ أف كمػا ، المفظي التعبير
 الكػبلـ في االنطبلؽ عمى تدريبهـ ىوعم مسمسؿ بشكؿ أفكارهـ عرض وعمى القصص، سرد
 تعثر. دوف

 مػع ينػدمجوا كػي القػراءة صػعوبات ذوي لمتبلميػذ الفرصػة تاحتأ الموقفي التعمـ استراتيجيات -
 وفهػػػـ وتعبيػػػرات، أفكػػػار مػػػف يسػػػتقبمونه مػػػا إلػػػى واالنتبػػػا  الػػػواقعي المجتمػػػع فػػػي اآلخػػػريف
 المغويػػػػة التعبيػػػػرات فهػػػػـ عمػػػػى التبلميػػػػذ سػػػػاعدت البرنػػػػامج تػػػػدريبات أف كمػػػػا لممواقػػػػؼ،
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 فػي المبالغػة بػيف والتمييػز المػزاح، وفهػـ النكػت مػع التفاعػؿ مػف ـمكنػته كمػا واالسػتعارات،
 مػػف مكػػنهـ والحػػوار القصصػػي مػػدخؿ اسػػتخداـ أف كمػػا الحقيقيػػة، التعبيػػرات وبػػيف الكػػبلـ
 مػػاو  الصػػوت نبػػرات وفهػػـ االسػػتفهاـ وفهػػـ مقػػاطعتهـ، وعػػدـ اآلخػػريف احتػػراـ مثػػؿ :مهػػارات

   .استقباله يتـ الذي لمكبلـ المناسبة واالستجابة عميه تدؿ
 توصيات البحح

 في ضوء ما توصؿ إليه البحث مف نتائج يمكف تقديـ التوصيات التالية:
  االهتمػػاـ بتنميػػة مهػػارات الفهػػـ القرائػػي والمغػػة البراجماتيػػة لػػدى المتعممػػيف ذوي صػػعوبات

 التعمـ  ألهميتها لهـ.
 هػارات الفهػـ القرائػي والمغػة البراجماتيػة المناسػبة لكػؿ مسػتويات الطػبلب االهتماـ بتحديد م

ذوي صػػعوبات الػػتعمـ  حتػػى يضػػع معممػػو المغػػة العربيػػة هػػذ  المهػػارات فػػي أهػػدافهـ عنػػد 
 تدريس المغة العربية، ويعمموا عمى تنميتها لدى طبلبهـ.

 التػػي تُتػػي  لمتبلميػػذ  اسػػتخداـ إسػػتراتيجيات الػػتعمـ الحديثػػة القائمػػة عمػػى الػػتعمـ المػػوقفي،
المشاركة في عممية التعمـ والنقاش مع بعضػهـ الػبعض والتعبيػر عػف آرائهػـ، والعمػؿ فػي 

 بمػا ُيسػهـ فػي والتي تتي  لهـ استخداـ المغػة فػي سػياقها االجتمػاعي مجموعات تعاونية 
 .  في تنمية مهارات المغة البراجماتية

  عمػػى مهػػارات  لتبلميػػذ ذوي صػػعوبات القػػراءةااإلفػػادة مػػف أدوات البحػػث الحػػالي عنػػد تعمػػيـ
 ، وكذلؾ عند تقويـ أدائهـ فيها.الفهـ القرائي والمغة البراجماتية

 ثالًجا: مكرتحات البحح

 في ضوء نتائج البحث يمكف اقتراح الموضوعات التالية:

  وفػي مراحػؿ لتبلميػذمػع عينػات أخػرى مػف ا الػتعمـ المػوقفيدراسات مماثمة لتعرؼ فاعمية ،
 ية أخرى.دراس

  لػػػدى  لفهػػػـ القرائػػػي والػػذات القرائيػػػةلتنميػػػة مهػػارات ا الػػتعمـ المػػػوقفي برنػػامج قػػػائـ عمػػػى
 .التبلميذ ذوي صعوبات القراءة

  برنامج قائـ عمى التعمـ الموقفي  لتنمية مهارات القػراءة الوظيفيػة والكتابػة الوظيفيػة  لػدى
 التبلميذ ذوي صعوبات االتعمـ.
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  الموقفي  لتنمية مهارات المغة البراجماتية لدى التبلميػذ ذوي عسػر برنامج قائـ عمى التعمـ
 الكتابة.

 مهػػارات  تنميػػة وأثػػر  عمػػى  المغػػة البراجماتيػػةلتنميػػة  العربيػػة المغػػة معممػػي لتػػدريب برنػػامج
 .  طبلبهـ لدى المغة البراجماتية

 ت المغػػة إجػػراء دراسػػات حػػوؿ فاعميػػة أسػػاليب متنوعػػة لتػػدريس المغػػة العربيػػة لتنميػػة مهػػارا
 .القراءةالبراجماتية لدى التبلميذ ذوي صعوبات 

 البراجماتيػة والمغػة الفهػـ االسػتماعي مهػارات تنميػة فػي المػوقفي الػتعمـ عمػى قػائـ برنػامج فعاليػة 
 .القراءة تعمـ صعوبات ذوي االبتدائية المرحمة تبلميذ لدى العربية المغة لتعمـ والدافعية
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 املساجع

 ساجع العسبيةأوال امل

 .،عمان الفكر دار والعالج، التشخيص والمغة الكالم اضطرابات(. ۵۰۰۲) إبراىيم الزريقات .1
 المعرفية، االستراتيجيات و التدريس طرق:  التعمم ( . صعوبات2114سعد أبو نيان ) إبراىيم .2

 .321: 318 ، 2 مؤسسة التربية الخاصة والتأىيل ،ع ،1مج التأىيل، و الخاصة التربية مجمة
 في حديثة واستراتيجيات وأساليب (. طرق 2113عبداليادي )  مني، راشد أحمد النجدي، عمي .3

 ، دار الفكر العربي، القاىرة.(المعاصر العالم في العموم تدريس سمسمة من) العموم تدريس
 حقوق بمفاىيم الوعي لتنمية الجغرافيا في مقترح موقفي برنامج (. بناء۵۰۰4زارع) أحمد زارع أحمد .4

 " الثاني العممي المؤتمر اإلعدادية، المرحمة تالميذ لدى الجمعي التعمم ميارات وبعض اإلنسان
جامعة   االجتماعية، لمدراسات التربوية الجمعية االجتماعية"، الدراسات ومناىج نساناإل حقوق

 ۲۲ : 0۰،  ۵ عين شمس، مج
 المرحمة المتوسطة في العربية المغة يرغ لمعممي القراءة في تدريبي برنامج(. ۵۰02) أحمداألحول .۲

 ، التربوية المجمة. العربية المغة مادة في تالميذىم لدى القرائي الفيم ميارات تنمية في وأثره
 .۵16: 040 ،0۵۵ع 10 مج .الكويت

استراتيجيات التعمم النشط وعالقتيا بالدافعية والتحصيل لذوات (.2119)أماني خالد الدوس  .6
، مؤسسة والتأىيل صةمجمة التربية الخا، وجية نظر معممات صعوبات التعمم صعوبات التعمم من

 .116: 67، 1ج ،28ع ،3التربية الخاصة والتأىيل، مج
 المخ بحوث نتائج عمى قائمة تعميمية مواقف (. فاعمية۵۰۵۰قنصوه ) المقصود عبد محمد أماني .2

 (بكمية عربية لغة تخصص) العام بمومالد طالب لدى اإلنجاز ودافعية األكاديمية الكتابة تنمية في
 .۵۲۲ : 030،  0ع، ۵۰مج  ، الشيخ كفر ،جامعة التربية كمية مجمة حموان، جامعة التربية

 بعض تنمية في المباشر التعميم ستراتيجيةإ فعالية(. ۵۰0۲)محمود  الحميد أيمن اليادي عبد .3
 ،۵مج مصر، لمتأىيل، الخاصة ربيةالت مجمة. التعمم صعوبات ذوي لمتالميذ الفيم القرائي ميارات

 .۵14:  ۵۰4، 3ع
 (. اضطرابات التواصل، دار الزىراء، الرياض.2116إيياب الببالوي) .9

 (. تدريس األطفال ذوي صعوبات التعمم، دار المسيرة، عمان.2114بطرس حافظ بطرس) .11
براجماتية لدى (. أثر برنامج تدريبي في تنمية ميارات المغة ال2119تسنيم عبد الرحمن الطوالية) .11

، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة نعينة من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد باألرد
 اليرموك، األردن.
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 (،  برنامج۵۰03عبدالسالم) الحسن أبو سميرة فؤاد ، فيوليت إبراىيم، سالم حسين عطية حسام .0۵
 الدولية مدارس الدمج، المجمة في عقميا المعاقين األطفال لدى البراجماتية المغة لتحسين تدريبي
 012 :  0۰۵،  06البشرية، ع والتنمية العممي لمبحث العربية ، المؤسسة والنفسية التربوية لمعموم

 الدار المصرية والنفسية، التربوية المصطمحات معجم .( ۵۰۰1)النجار زينب  حسن شحاتة، .01
 .المبنانية، القاىرة

 صعوبات عالج في الموقفي التعمم عمى مبنية اتيجيةستر إ (. فاعمية۵۰0۰مرسي ) محمد حمدي .04
،  التربية كمية مجمة االبتدائية المرحمة تالميذ لدى الرياضية المفظية بالمشكالت الخاصة التعمم
 4۲۵ : 4۰۰،  0ع، ۵6مج ، أسيوط ،جامعة التربية كمية

 صعوبات عضب عالج في القارئ اإللكتروني القمم (. فاعمية ۵۰06خالد خاطر العبيدي )   .0۲
 الثالث بالصف القراءة صعوبات ذوي التالميذ لدى القرائي الفيم ميارات وتنمية الجيرية، القراءة

: 03۰، 6االبتدائي، مجمة العموم التربوية،جامعة الممك سعود، المممكة العربية السعودية، ع 
۵۵۰. 

(. ۵۰۰2)رتنيزما مارغريت اليزابيث ، لويد بويس جون كوفمان، جيمس الىان، ىال دنيال .01
 دارالفکر،عمان. عبداهلل، عادل ترجمة التعمم، صعوبات

(. أثر استخدام برنامج عالجي ألطفال المرحمة التأسيسية ذوي صعوبات 2113رأفت رخا السيد) .17
 التعمم، رسالة دكتوراه ، معيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرة. 

 اضطراب (. تأثير2121العتيبي ) بديوي بن ماىر بنت ، بسمة الشيمي حممي عاطف رضوى .18
 عمى اضطراب التواصل غير المفظي لدى األطفال ذوي متالزمة إسبرجر، مجمة البراجماتية المغة

 .215: 176 ،3ج ،188األزىر، ع بالقاىرة ، جامعة التربية كمية التربية،
 المسئولية التنمية اعاالجتم عمم تدريس في الحياتية المواقف (. فاعمية۵۰02) محمد عاطف زينب .04

كمية  االجتماعية، لمدراسات التربوية الجمعية ، مجمة الثانوية المرحمة طالب لدى االجتماعية
 023 : 0۲1، 33ع التربية، جامعة حموان،

 لدى طالبات القرائي الفيم ميارات تنمية في التبادلي التدريس ستراتيجيةإ أثر(. ۵۰06)سالي نصر .۵۰
 .، غزة اإلسالمية كمية التربية، الجامعة ماجستير، ةرسال بغزة، التاسع الصف

 وقائع عمى يركز منيج لتصميم أداة التعميمية لممناىج الحياتية المواقف (. بنك۵۰01ساير) ستيفان .۵0
 اليونسكو، ترجمة مطبوعات مرکز مستقبميات، النيجر، في المناىج إصالح حالة:  اليومية الحياة
 .20۰ : 641ديسمبر،  ،4، ع 41مج ، إبراىيم عبد الرازق الدين عماد
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 اإلنترنت التدريب الدولية الشبكة استخدام عمى قائم برنامج فاعمية .(۵۰۰2) جابر حسين سعاد .22
 كمية ، رسالة دكتوراه لدييم، وعالجيا القراءة صعوبات تشخيص كفايات عمى العربية المغة معممي
 .جنوب الوادي جامعة أسوان، التربية،

(. البرامج التعميمية: االتجاىات الحديثة التي تقوم عمييا 2121الكناني) سموان خمف جاسم .23
ستراتيجيتيا، دار اليمامة ، بغداد.  وا 

 القرائي الفيم ميارات تنمية في التبادلي التدريس ستراتيجيةإ فاعمية(. ۵۰00) سناء محمد حسن .۵4

 التربية، التربوية، كمية جمةالم ،اإلعدادي الثالث الصف تالميذ لدى التعاوني العمل نحو واالتجاه
 ۵60:  ۵۰۲ ،۵4مج سوىاج، جامعة

 في تنمية البصرية االستراتيجيات عمى قائم برنامج فعالية(. ۵۰01)رحاب برغوت أمين ، سيى .۵۲
 الطفولة والتربية، مجمة ،داون متالزمة ذوي األطفال من عينة لدى القرائي الفيم ميارات بعض
 .۵04: 0۲4 ،06،ع  ۲ مصر، مج ندرية،اإلسك جامعة األطفال، رياض كمية

(. التعرف عمى الطالب الموىوبين )دليل عممي(، ترجمة غسان اخضير، ۵۰04سوزان جونسون ) .۵1
 العبيكان، الرياض.

ستراتيجياتيا2115عبد الحميد سميمان) السيد .27 دار الفكر ، (. صعوبات فيم المغة: ماىيتيا وا 
 العربي، القاىرة.

 عمى الرياضيات تدريس في الحياتية المواقف بعض استخدام أثر(. ۵۰۰۵يوسف ) شحاتة عاطف .۵3
 ،جامعة التربية كمية التربوية،  المجمة بالتعميم، واحتفاظيم االبتدائي الثاني الصف تالميذ تحصيل
 001 :64، 02ج ، سوىاج

 قائمة االجتماعية الدراسات في مقترحة (. وحدة۵۰02جاب اهلل) عبدالحميد صبری عبد الحميد .۵4
 الحياتية الميارات وبعض الفساد ومكافحة النزاىة حماية مفاىيم التنمية الموقفي التعمم عمى

 أسيوط، ،جامعة التربية التربية، كمية كمية مجمة اإلعدادي، األول الصف طالب لدى بيا المرتبطة
 401: 166، 0۰ع ،11مج

موقفي في تنمية الطالقة (. أثر إستراتيجية قائمة عمى التعمم ال۵۰04عبد الرازق مختار محمود) .1۰
المفظية والكتابة الوظيفية لدى الطالب الروس الناطقين بغير المغة العربية، المجمة الدولية لمبحوث 

 .۵2۲: ۵0۲، ۵، ع1أستونيا، مج ، المستقبل فاقآل الدولية المؤسسة في العموم التربوية،
 المغة اضطرابات خيصتش مقياس( ۵۰0۲) خيري ورضا ، طنطاوي محمود الشخص، العزيز عبد .10

 .02۲:۵24، 14ع،4ج شمس، عين ، جامعة التربية كمية مجمة لألطفال، البرجماتية
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 تنمية في الحاسوب باستخدام برنامج (. فعالية2119محمد العايد ) واصف رجب مطر، عبدالفتاح .32
 القراءة، تعمم صعوبات ذوي لدى المغوية والميارات العاممة الذاكرة عمى وأثره الفونولوجي الوعي
 سممان األمير مركز ،( اإلعاقة مجال في العممي البحث) والتأىيل لإلعاقة الثالث الدولي المؤتمر
 .مارس 26-22 الفترة من ، الرياض اإلعاقة، ألبحاث

ات إدارة ميار  فعالية برنامج تدريبي لتنمية. (2118)، و رضا مسعد أحمد الجمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .33
ضطراب فرط الحركة وتشتت اضطراب المغة البراجماتية لدى األطفال ذوي االذات في خفض 

 .145:  99 ، 42 ع،34مج ، جامعة أسيوط ، كمية التربية ،مجمة كمية التربية ،االنتباه
 ميارات الفيم بعض تنمية في التبادلي التدريس ستراتيجيةإ استخدام أثر( . ۵۰01)المنتشري عمى .14

،  خالد كمية التربية، جامعة الممك ، ماجستير رسالة المتوسط، األول الصف طالب لدى قرائيال
 . السعودية العربية المممكة

التعرف  قضايا: التعمم صعوبات عقميأ ذوو المتفوقون". (م۵۰۰۵)الزيات مصطفی فتحي .1۲
 .القاىرة  والتوزيع، لمنشر الجامعات دار والعالج، والتشخيص

 األكاديمية(، مكتبة الرشد، الرياض.   –مشكالت التعمم )النمائية  (.2115لي)فكري لطيف متو  .36
 تنمية في DRTA ستراتيجيةإ عمى قائم مقترح تدريبي برنامج (. فاعمية۵۰0۲فيصل فرج المطيري) .12

،  والمعرفة القراءة الكبار، مجمة المتعممين بعض لدي القراءة نحو واالتجاه القرائي الفيم ميارات
 .0۰3: ۲0 ،060ع مصر، المصرية لمقراءة والمعرفة، كمية التربية، جامعة عين شمس، الجمعية

 (. تصميم البرامج التعميمية بفكر البنائية، عالم الكتب، بيروت.۵۰۰3كمال زيتون. )   .13
 التواصل اضطراب مقياس من عربية صورة (. تطوير۵۰03أبوزيتونة ) ىارون النا .14

، 2مج المتخصصة، وزارة التربية والتعميم، األردن، التربوية الدولية ،المجمة(SCD5)االجتماعي
 13: ۵2،  ۲ع

 لمنشر صفاء دار ، االضطرابات و الميارات بين التعمم صعوبات (.2111)النوبي عمي محمد .41
 . عمان والتوزيع،

،  عمار دار ،۵ط. والتطبيق النظرية بين المقروء وفيم القراءة أسس(. ۵۰۰۰) محمد حبيب اهلل .40
  .ناألرد

الكتب،  عالم(. ودراسات بحوث) وبحوث معارف المغوي التعميم(. ۵۰00) اهلل فضل رجب محمد .4۵
 .بيروت
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 الصدق (. مؤشرات۵۰04) محمد أحمد فرغمي،  مشيرة شعبان ، محمد أحمد رياض محمد .43
أسيوط،  بمحافظة سنة 00 - ۲ من لألعمار األطفال البرجماتية المغة مالحظة لمقياس والثبات
 0۵4: 000، ۲ع ، أسيوط ،جامعة التربية كمية  والتربوي، النفسي اإلرشاد في اساتدر  مجمة

 (. فعالية2113ردادي ) حسن بن زين ، المعطي عبد مصطفى حسن ، محمد كامل عمي محمد .44
 لدى المفظية لممعمومات المباشر االستدعاء عمى لمتدريب اآللي الحاسب باستخدام رقمي برنامج
 النفس وعمم التربية في عربية االبتدائية، دراسات بالمرحمة التعمم صعوبات يذو  التالميذ من عينة

(ASEP) ،65: 13،  2،ج25ع . 
 القرائي الفيم ميارات تنمية في الرقمية القصص توظيف رأث(. ۵۰06)التتري سميم عمي محمد .4۲

 غزة. ، اإلسالمية الجامعة األساسي، كمية التربية، الثالث الصف طالب لدى
صعوبات التعمم  لمعممي العممي الدليل ،( 2112) الخطي اهلل عاكف عبد ممكاوي، ايدز  محمود .46

  .)مادة المغة العربية(، عالم الكتب الحديث، األردن
مداخمو : العام التعميم في العربية المغة تعميم(. ۵۰۰4) السيد حافظ الناقة، وحيد كامل محمود .42

  ، القاىرة.لمطباعة المصطفى دار ،وفنياتو
 االضطرابات في البرجماتية (. تأثير المغة۵۰04مود محمد إمام ، محمد شعبان فرغمي)مح .28

النوع،  متغير ضوء في ااالبتدائية المدرسة األقران لدى أطفال مع التفاعل ااالنفعالية ومشكالت
 .20: 22،  2، ج 12،ع 34مجمجمة كمية التربية، جامعة أسيوط، 

عادة القصة ستراتيجيةإ استخدام (. أثر۵۰06مرزوق عوض ىالل الخميف) .44  تحسين في سردىا وا 
الشرقية، رسالة  الشمالية البادية في التعمم صعوبات ذوي لدى الطالب القرائي الفيم مستويات

 ماجستير، جامعة آل البيت، األردن.
 بين القراءة تعمم (. صعوبات2117والمعرفة ) لمقراءة المصرية المؤتمر العممي السابع لمجمعية .51

 شمس، عين كمية التربية، جامعة لمقراءة والمعرفة، المصرية الجمعية ،"والعالج والتشخيص قايةالو 
 .يوليو 0۰-00

 ميام بين القراءة معمم (.2111والمعرفة) لمقراءة المصرية لمجمعية عشر الحادي العممي المؤتمر .51
 يوليو.  21 -21 العربي الوطن في التعمم صعوبات ومواجية التعمم

 لتنمية التبادلي التدريس إستراتيجية عمى قائم تعميمي برنامج (. فاعمية۵۰۰3الخوالدة ) عمي ناجح .۲۵
 األردن، رسالة في بالمرحمة األساسية التعمم صعوبات ذوي التالميذ لدى القرائي الفيم ميارات
 ألردن.العميا، ا لمدراسات العربية عمان العميا، جامعة والنفسية التربوية الدراسات كمية  دكتوراه
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 في تنمية( SBTD) برنامج ضوء في النشط التعمم استراتيجيات توظيف أثر(. ۵۰02)نداء أيوب .۲1
 االسالمية الجامعة ماجستير، رسالة األساسي، الثاني الصف تالميذ لدى القرائي الفيم ميارات

 بغزة، فمسطين.
رعة والفيم القرائي (. فعالية برنامج إلكتروني لتنمية ميارتي الس۵۰02ىالة إسماعيل المصري) .۲4

 لدى تمميذات الصف الرابع األساسي بغزة، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة
 الميارات قصور لعالج النشط التعمم برنامج(. ۵۰04) منی محمد ىبد ىيام محمد الشاذلي، .55

ستراتيجيات البرناألكاديمية  امج وأثره، مجمة عالم لدى أطفال المرحمة االبتدائية : فاعمية وا 
 67: 1، 116 البشرية، القاىرة،  مج الموارد وتنمية العممية لالستشارات العربية التربية،المؤسسة

 والمغة المفظي غير التواصل لتنمية تدريبي ( . برنامج۵۰04أحمد ) محمود الحميد عبد ياسر .۲1
 المرحمة في غير المفظية التعمم صعوبات ذوي األطفال لدى الحياة جودة وتحسين البراجماتية

 ، كمية الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة. االبتدائية، رسالة دكتوراه
 ثانيا: املساجع األجهبية
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