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الملخص :هدف البحث التعرف على صعوبات فهم المقروء التي تعاني منها
دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات ،وكذلك الوقوف على

فاعلية استراتيجيتي النمذجة والتلخيض في عالج صعوبات فهم المقروء ،وخفض قلق

القراءة لدي هؤالء الدارسات ،وقد تكونت عينة البحث من ( )20دارسة من دارسات
الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات ،وكان من أدوات البحث ومواده:
قائمة بمهارات الفهم القرائي ،واختبارتشخيصي للوقوف على صعوبات فهم المقروء لدى
الدارسات ،وكذلك دليل الستخدام استراتيجتي النمذجة والتلخيص في عالج صعوبات فهم

المقروء وخفض قلق القراءة لدى هؤالء الدارسات ،وقد أسفرت النتائج عن فاعلية
استراتيجيتي النمذجة والتلخيص في عالج صعوبات فهم المقروء وخفض قلق القراءة لدى
دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات.

الكلمات المفتاحية :صعوبات فهم المقروء -بالمدارس الصديقة للفتيات -استراتيجيتي

النمذجة والتلخيض -خفض قلق القراءة

المقدمة:
المرحددل التعليميددة فددي حيدداة المددتعلم ،ففيهددا يكتس د
تعددد المرحلددة االبتدائيددة مددن أهددم ا
المهددارات ااساسددية واليددرورية لحياتددة الحاليددة والمسددتقبلية ،واللغددة العربيددة هددي ااسدداس الددذي

يعتمد علية المتعلم في اكتسا

خبرات ومهارات تعينة على االتصال ببيئتة ليتم لة عن طريقهدا

التفدداهم والتفاعددل م د تل ددك البيئددة؛ وله ددذا وهيد دره ينبغ ددي أن يظف ددر تعلدديم اللغ ددة العربيددة ف ددي ه ددذه
المرحلة بقدر كبير من العناية.
واللغددة العربيددة تددتم بشددكل عددام فددي صددورتين :صددورة اسددتقبالية تتكددون مددن االسددتما

والق دراءة  ،وصددورة إنتاجيددة تتكددون مددن الكددالم والكتابددة ،وتبنددى اللغددة ككددل مددن خددالل العالقددات
القائمة بين هذه المهارات ،وجاءت القراءة م االستما لتشكال معا اللغدة االسدتقبالية .ومدن ثدم
فالشخص الذى ال يحسن االستما ال يكون متحدثا بارعا ،وأن الشخص الذى ال يحسن القراءة
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ال يكد ددون كاتبد ددا بارعد ددا ،واللغد ددة ك د د داة اتصد ددال تعتمد ددد علد ددى طرفد ددي االتصد ددال المرسد ددل؛ المند ددتج
(المتحدث أو الكات  ،والمستقبل (المستم أو القارئ).
ومددن هددذا المنطلددق فددال نسددتطي أن ننكددر دور القدراءة المهددم فددي حيدداة المددتعلم ،فمددن خاللهددا

تُغددرس القدديم وت تكددون اإلتجاهددات ،وتُنمددى المي ددول وتشددب الحاج ددات النفسددية وتوث ددق الص ددلة ب ددين
المتعلم والكلمة المطبوعدة.
كمددا تعددد الق دراءة وسدديلة للتوافددق الشخصددي واالجتمدداعي ،حيددث تسدداعد علددى اكتسددا

القدديم

واالتجاهات وأنماط السدلوك المرهوبدة وتُعدد أييدا أحدد العوامدل ااساسدية فدي اسدتم اررية التعلديم،
وخلددق الدافعي ددة لونجدداز والتحص دديل ،ويمثددل الفش ددل فيهددا عقب ددة يترتدد عليه ددا الرهبددة ف ددي ت ددرك
المدرسة ،وازدياد نسبة التسر ( .عبداهلل )36 ، 7991 ،
ومددن هنددا كددان االهتمددام الواس د بيددرورة تعلدديم الق دراءة والوصددول بهددا إلددى حددد الددتمكن،
وخصوصا في المراحل ااولى ،ثم االنطالق بعد ذلك إلى ممارسدتها علدى نطداق واسد ومكثدف

في بقية المراحل التعليمية التالية ،ولهدذا كدان هنداك العديدد مدن االختبدارات القرائيدة أو اختبدارات

قيدداس المفددردات اللغويددة ،والتددي تعمددل علددى قيدداس مهددارات الق دراءة لدددى التالميددذ ،والتددي تسدداعد
المعلم في تقويم الطال

تقويما مستم ار ،وتسهم فدي تنشديط اواثدارة التفكيدر لددى الطالد  ،وتسداعد

المعلددم فددي الوقددوف علددى المشددكالت القرائيددة الت ددي قددد يعدداني منهددا بعددض التالميددذ وتشددخيص
حاالت اليعف القرائي ،ومن ثم محاولة التوصل إلى أسبا

هذا اليعف ،ومحاولة عالجة.

وتتند ددو مش د دكالت الق د دراءة وصد ددعوباتها تنوعد ددا كبي د درا؛ نتيجد ددة اخد ددتالف أسد ددبابها وتند ددو

مظاهرها ,وهذا التنو يزداد عند التعامل معها تعليميدا نظد ار الخدتالف البداحثين والمختصدين فدي
المداخل والنظريات ,وكذلك في تحديد مقدار الصدعوبة التدي يعندى بهدا البرندامج التعليمدي ,لدذلك
نالحددظ تعدددد المفدداهيم المسددتخدمة لوصددف ااداء هيددر المقبددول مددن التالميددذ فددي القدراءة ,فهندداك
مددن يطلددق عليهددا صددعوبات ,أو مشددكالت ,أو ت د خ ار ,أو تخلفددا ,أو عس د ار قرائيددا ,وهددذه المفدداهيم
هير ثابتة ,أي أنها ال تدل داللة مطلقة على حد ووصف معين للمفهوم ,و إنما تخي لتحديدد
مددن يسددتخدمها ,وقددد ت درتبط تسددمية مددا بمجددال أو تخصددص معددين فتغل د

عليددة ،ولددذا تسددتخدم

بتبادل وتداخل ما لم تحدد بتعريف يابط.
و مصد ددطل صد ددعوبات الق د دراءة يقتد ددرن بمصد ددطل عسد ددر الق د دراءة  Dyslexiaوالد ددذي عرفد ددة

فريرسون ب نة :عجز جزئي في القدرة على القراءة أو فهم ما يقوم بقراءتة الفرد قراءة صامتة أو
جهريددة ،كمددا تعددد صددعوبات الق دراءة هددي السددب

فددي العديددد مددن أنمدداط الصددعوبات ااكاديميددة

ااخرى ،فالقراءة هدي الوسديلة ااكاديميدة لكدل المددخالت ااكاديميدة ااخدرى ،وأي فشدل د ارسدي
يرتبط دائما بالفشل في القراءة( .المطيري .)521 ،2222 ،

كما تعد صعوبات تعلم القراءة أكثر صعوبات الدتعلم انتشدا ار بدين تالميدذ المرحلدة االبتدائيدة،

باإلي ددافة إل ددى أنهددا قددد تكددون أح ددد أسددبا

صددعوبات الددتعلم للم دواد الد ارسددية ااخ ددرى .وتتمث ددل
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صعوبات تعلدم القدراءة فدي الصدفوف ااولدى مدن المرحلدة االبتدائيدة فدي صدعوبات تعدرف وقدراءة
الكلمددة ،وتتمثددل فددي الصددفوف المتقدمددة مددن المرحلددة االبتدائيددة فددي صددورة صددعوبات فهددم الددنص
المقروء.
ويويد الددبعض أن صددعوبات الق دراءة مددن أعقددد المشددكالت التددي تددؤثر علددى مسددتقبل
التلميددذ التعليمددي إذا لددم تكتشددف فددي وقددت مبكددر مددن المرحلددة االبتدائيددة فيددتم تشددخيص الصددعوبة
التددي يعدداني منهددا التلمي دذ ،ومددن ثددم وي د برنددامج عالجددي مناسددبة للتغل د

علددى هددذه المشددكلة,

كذلك فإن تجاهل المسدئولين وعددم تنبدة التربدويين لهدذه المشدكلة يعندي أن هدذا العجدز فدي القددرة
على القراءة قد يستمر مستقبال فيحرم التلميذ من استكمال دراستة(عبد الحميد . )94 ,2222،

كمددا يشددير الددبعض إلددى أن التلميددذ الددذي يعدداني مددن صددعوبات الق دراءة عددادة مددا يحيددر

المعلمين ,حيث إنة يظهر قد ار مناسبا من الدذكاء ويتلقدى نفدس الجرعدات التدريسدية التدي يتلقاهدا
زمددالؤه فددي الفصددل هيددر أنددة ال ي دزال يعدداني مددن عسددر فددي الق دراءة وعدددم القدددرة علددى الق دراءة
بصورة صحيحة (.)Anderson , 2001, 9
والتلميذ المصا

بصعوبات القراءة يجدد فدي كثيدر مدن ااحيدان فرقدا بيندة وبدين رفاقدة,

لكنددة ال يعددرف كيددف يعبددر عددن ذلددك لآلخ درين .فييددطر إلددى خددوض المنافسددة بنفسددة فددي عددالم
يعجددز فيددة عقلددة عددن القيددام بوظائفددة ،ودائمددا مددا يطل د

المعلددم مددن ه دؤالء التالميددذ المحاولددة

بصورة أكثر جدية والمزيد من االهتمام ،ومد أخدذ ذلدك فدي الحسدبان ,يويد التلميدذ المصدا
بالعسر القرائي في الميدان ليفشل ,وخاصة بعد دخولة المدرسة ,وبغض النظر عن مددى جديدة
ددور عليددة إذا تددم التعددرف علددى المشددكلة فددي مرحلددة مبك درة ,وكانددت
المددتعلم ,فقددد يكددون الفشددل مقد ا
لدى المعلمين رهبة في استخدام طرق مناسبة في تقديم المادة (جلجل .)551 , 2222,
ويمثددل الفهددم والتحليددل المهارتددان ااصددع

فددي عمليددة الق دراءة .أي القدددرة علددى أخددذ

المثيدرات المكتوبدة ومسد لة فهدم المعندى فدي سدياق القدراءة هدي مسد لة معقددة ،وهدذا عمومدا يرجد

إلددى أن العمليددات التددي يسددتخلص بهددا الفددرد المعنددى مددن معلومددات حسددية ال تخي د للمالحظددة
المباشرة( .مصطفى .)2225022،

كما تشير إحدى الدارسات أن السب

الرئيس للتخلف القرائي هو يعف الفهم ,كدذلك

فدإن انخفدداض التحصدديل الق ارئددي لدددى المتخلددف قرائيددا يعددزي إلددى يددعف مهددارات الفهددم  ,وبندداء
عل ددى ذل ددك هن دداك نوع ددان م ددن الص ددعوبة :ااول ص ددعوبات التع ددرف عل ددى الكلم ددة وف ددك الرم ددوز

والترميددز وفددي هددذا النددو تق د الديسلكسدديا ,والثدداني صددعوبات فهددم المقددروء وفددي هددذا النددو يق د
التخلف القرائي(جاد )29 ,2222,

ومن هذا المنطلق فإن الفهم القرائي يعد البنية ااساسدية التدي ينطلدق مدن خاللهدا إلدى

تعلدم واسددتيعا

مويدوعات اللغددة العربيدة ،وكددذلك مويدوعات المدواد الد ارسدية ااخددرى بدددرجات
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متفاوتة .لذا يظل تنمية مهارات الفهم القرائي هدفا مدن ااهدداف ااساسدية التدي يسدعى المربدون
وعلم دداء اللغ ددة وعلم دداء ال ددنفس إل ددى تحقيقه ددا دوم ددا ل دددى المتعلم ددين ف ددي ك ددل الم ارح ددل التعليمي ددة،
وخاصة المرحلة االبتدائية.

ويكداد يجمد ااخصددائيون علدى أن أي فشددل مدرسددي يدرتبط دائمدا بددالقراءة وبكددل المدددخالت

ااكاديميد ددة ،لد ددذلك يج د د

علد ددى التالميد ددذ أن يتعلم د دوا الق د دراءة لكد ددي يسد ددتطيعوا مواجهد ددة تحد ددديات

المسددتقبل ،ولمددا كددان الغددرض ااساسددي وااسددمى للقدراءة هددو الفهددم وتنميددة مدددارك الفددرد؛ ليكددون
ج دواز عبددوره لددتعلم العلددوم ااخددرى ،فددإن أهميددة الفهددم الق ارئددي تت ازيددد كلمددا تقدددم الفددرد فددي السددلم

التعليمي ،حتى تصب مشكلة مؤرقة للمتعلم تؤثر ت ثي ار سالبا على تحصيلة ااكداديمي فدي بقيدة
المد دواد ،ف ددالقراءة اللي ددة ال تلب ددي حاج ددة التلمي ددذ لل ددتعلم المطل ددو خصوص ددا التالمي ددذ م ددن ذوي
صددعوبات الددتعلم الددذين يحتدداجون أكثددر مددن هيددرهم اسددالي

مختلفددة تسدداعدهم فددي زيددادة الفهددم

والدافعية نحو التعلم.

لددذلك تعددد مشددكلة صددعوبة الفهددم الق ارئددي لدددى بعددض التالميددذ مددن المشددكالت التددي ال

يمكددن االسددتهانة بهددا خاصددة وأنهددا البددد وأن تلقددى بظاللهددا علددى فهددم واسددتيعا

مددا يقرؤونددة فددي

جميد الم دواد الد ارسددية،وهذا ماأشددارت إليددة العديددد مددن الد ارسددات التددي تناولددت صددعوبات الق دراءة
بصد ددفة عامد ددة وصد ددعوبات فهد ددم المقد ددروء بصد ددفة خاصد ددة ومد ددن هد ددذه الد ارسد ددات د ارسد ددة :دراسةةةةة

السرطاوي ( ،)5442التي أكدت على أن هناك العديد صعوبةات تعلم القراءة التدي يعداني منهدا
تالميذ المرحلة االبتدائي ،كمدا أن هنداك العديدد مدن العوامدل المسدهمة فدي هدذه الصدعوبات منهدا
المعلددم واسددتراتيجات التدددريس  ،ود ارسددة السددليطي ( ،) 2225التددي أثبتددت فعاليددة برنددامج متعدددد

المداخل لعالج بعض مشكالت تعلم القراءة في الصفوف الثالثدة ااولدى مدن المرحلدة االبتدائيدة

بدولددة قطددر أمددا د ارسددة السددليمان( ،)2225فقددد أكدددت علددى ااثددر اإليجددابي لبرنددامج قددائم علددى
استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الفهم القرائي لدى تلميذات صعوبات القراءة في
الصف السادس االبتدائي ودراسة أحمد ( ،)2225التي أويحت يغف مهارات التسلسل لددى
التلميددذات ذوات صددعوبات الفهددم الق ارئ ددي فددي الصددف ال ارب د االبتدددائي وأثبتددت ااث ددر اإليج ددابي

لبرن ددامج عالجد ددي باسد ددتخدام التد دددريس المباشد ددر ف ددي تنميد ددة هد ددذه المهد ددارات  ،ود ارسد ددة العيسد ددوي
( ،)2222التددي عالجددت يددعف القددراءة الجهريددة وحسددنت الفهددم الق ارئددي لدددى تالميددذ الصددف
الثال ددث االبت دددائي باس ددتخدام إس ددتراتيجية القد دراءة الجهري ددة الزوجي ددة المتزامن ددة ود ارس ددة أب ددو بك ددر
( )2222التدددي أثبت ددت فعالي ددة البرن ددامج الق ددائم علد ددى نظري ددة إلماعدددات الس ددياق لس دديترنبرج فد ددي
صعوبات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الراب االبتدائي ،ودراسة عبد الحميد ( .)2222التي
ص ددممت برن ددامج عالجد ددي للتغلد د
اإلعدادي.

علدددى صد ددعوبات الفه ددم الق ارئد ددي لد دددى تالميد ددذ الصد ددف ااول
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ومن الدراسات أييا دراسة ممدوح (  ،) 2229التي حددت صدعوبات بعدض مهدارات القدراءة
والكتابددة لدددى تالميددذ الصددف الثالددث االبتدددائي وويدعت برنددامج قددائم علددى المدددخل الكلددي للغدة
لعالجها ود ارسدة اللبدودي( ،)2229التي ديت ت خيي

بعدض صدعوبات القدراءة والكتابدة لددى

تالميذ المرحلة االبتدائية واقترحت استراتيجة لعالجها ،أما دراسة شملوه ( ،)2229التي حددت
مهدارات الفهدم الق ارئددي لددى تلميددذات صدعوبات القدراءة فددي الصدف الخددامس االبتددائي ،واقترحددت

برنامج تدريس عالجي باستخدام إستراتيجية الخريطة المعرفية لتنميدة هدذه المهدارات ،أمدا د ارسدة

السددعدون ( ،)2229فقددد اسددتخدامت خددرائط المعرفددة فددي تنميددة الفهددم الق ارئددي لدددى عينددة مددن
تالميذ الصف الثالث االبتدائي ،ودراسة رجد

( )2222التدي قامدت بعدالج الصدعوبات القرائيدة

في التعرف والنطق والفهم لدى تالميذ الصدف ال اربد االبتددائي اازهريباسدتخدام برندامج مقتدرح ،

ودراسة عبدالوها

( .) ،)2222التي أثبتت ااثر اإليجابي للتدري

علدى اسدتراتيجيات مدا وراء

المعرفة في مواقف تعاونيدة فدي تنميدة مهدارات الفهدم الق ارئدي لددى التالميدذ ذوي صدعوبات الدتعلم
بالمرحلددة االبتدائيددة  .ود ارسددة أبددو الحجدداج ( )2222التددي حاولددت تنميددة بعددض عمليددات فهددم
المقدروء لددى العداديين واليدعاف فدي يدوء نظريدة المخططدات  ،ود ارسدة حلدس وأبدو طعيمدة )
 ،(2252الت ددي أوي ددحت الي ددعف الق ارئ ددي ل دددى طلب ددة الص ددف ال اربد د ااساس ددي واس ددتخدامت
العيددادات القرائيددة لعالجهددا ود ارسددة عددوض( ،)2252التددي أكدددت فعاليددة اسددتراتيجية مقترحددة فددي

عالج اليعف القرائي والكتابي والتحصيلي في اللغة العربية لدى بعض تالميدذ الصدف التاسد
من التعليم ااساسي ،أما دراسة عبدالظاهر( .)2255فقد استخدمت دور مدخل الفهم في عالج
صعوبات تعلم القراءة لدى تالميذ الصف ااول اإلعدادي .

وممددا أش ددارت إليددة الد ارسددات السددابقة أن وي د بددرامج تدددخل عالجيددة مناسددبة ل ددذوي

ص ددعوبات ال ددتعلم يس ددم بالتحس ددن بنس ددبة كبيد درة فدددي ق دددرتهم اللغوي ددة والفه ددم الق ارئ ددي بالمقارن ددة
بددالطال

الددذي لددم يتلق دوا ب درامج تدددخل عالجددي ،كمددا أن التالميددذ ذوى صددعوبات الددتعلم عمومددا

وذوى صددعوبات الق دراءة خصوصددا يعددانون مددن يددعف فددى الق دراءة بسددب

يددعف قدددرتهم علددى

التعدرف علددى الكلمددات وانخفداض مسددتوى الفهددم لدديهم ،وتشددير الدارسددات أييدا إلددى أن التالميددذ
ذوى صددعوبات الددتعلم يحققددون درجددات يددعيفة فددى الفهددم الق ارئددى مقارنددة بالتالميددذ العدداديين مددن

نفس المستوى العمرى ،وهذا يؤثر على ااداء في المقررات الدراسية عامة ومقرر القراءة بصفة
خاصة.
والقلددق الم درتبط بددالمقررات الد ارسددية ي درتبط أييددا بددااداء اليددعيف فيهددا ( التحصدديل)

وكددذلك بتجن د

د ارسددتها والمعلددوم أن هددذين المتغي درين -يددعف التحصدديل -وتجن د

الد ارسددة -

يؤثران مستقبال في حياة اافراد وبالتالي يصب هؤالء اافراد مقيدين فدي تحديدد مسدتقبلهم ،ومدن
ثم ينعكس ذلك على تحديد أهدافهم في الحيداة العمليدة ،كمدا أن ذلدك يمكدن أن يعديقهم عدن أداء
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مهمددات وواجبددات تتيددمن اسددتخدام أنشددطة هددذه المقددررات وخصوصددا إذا كانددت هددذه المقددررات
هي اللغة العربية أو فر من فروعها.
وممددا تجدددر اإلشددارة إليددة أن الخددوف مددن المشدداركة اللفظيددة أو مددن إمكانيددة ارتكددا

أخطدداء أمددام الددزمالء فددي قاعددة الدددرس يمكددن أن يددؤدي إلددى زيددادة القلددق حيددث يجعددل الطال د
المتعلم أكثر توت ار وعصبية ،كما أن المناخ العام للتحصيل الدراسي في قاعة الدرس من خوف
أو راحة يؤثر إيجابا وسلبا في ااداء العلمي للطال

عند ممارسات ونشاطات تعلم اللغة.

ويشددير القلددق يعددد مددن أهددم المظدداهر النفسددية التددي يتميددز بهددا الطفددل الددذي يعدداني مددن

صددعوبات القدراءة ،وذلددك ان القلددق يتددداخل مد اإلدراك ممددا يزيددد مشدداكل االنتبدداه والددذاكرة علددى
المدددى القري د  ،كمددا يعددد القلددق حالددة الوجدانيددة تصدداح

كددل مددا قددد يعيشددة الفددرد مددن شددعور

بالخوف والتوتر .فعندما يتعرض الفرد لظروف التقويم والقياس فدي قددرة مدا مدن القددرات العقليدة
أو التحصدديلية ،ويدددرك أنددة ال يتمت د بقدددر مناس د

مددن الكفدداءة تمكنددة مددن أداء تلددك ااعم ددال

والواجبات موي االهتمام في التقويم والقياس ،ينتج عدن موقدف التقدويم أندوا مختلفدة ومتعاقبدة
من القلدق والتخدوف .فالمسدتوى المرتفد مدن القلدق يمكدن أن يعرقدل قددرة الطالد

علدى االسدتفادة

من التعلم ( .الفخراني والسطيحة )22 ،2222 ،
وهندداك أييددا العديددد مددن الدارسددات التددي أبدددت اهتمامددا بددالقلق لدددى التالميددذ وبالعوامددل
المسد ددهمة فد ددي زيادتد ددة أو تحديد ددد بعد ددض أسد ددالي

التد دددريس للتغل د د

علد ددى مشد ددكلة القلد ددق بعد ددد

تشخيصها ،وكذلك عالقدة القلدق بالتحصديل فدى المقدررات المختلفدة ومدن هدذه الدارسدات د ارسدة:

د ارسددة مخلددوف( ،)5442التددي هدددفت الوقددوف علددى أثددر اسددتخدام بعددض اسددتراتيجيات ااسددئلة
علددى حددل طددال

المدرسددة اإلعداديددة للمشددكالت الهندسددية واختدزال قلقهددم الريايددي ود ارسددة أبددو

هالل(  ،)5442التي هدفت تقديم نموذج بنائي للتد ثيرات المباشدرة وهيدر المباشدرة للجدنس وقلدق
الرياي دديات عل ددى االتج دداه والتحص دديل ف ددي الرياي دديات ود ارس ددة ش ددهدة (.) )5449الت ددي أثبت ددت
ااثراإليجد ددابي السد ددتخدام خ د درائط المفد دداهيم فد ددي تد دددريس ق د دوانين الغد ددازات علد ددى قلد ددق الطد ددال
وتحصيلهم  ،ودراسة عبددالرحمن ( ،)5441التدي قامدت بداختزال قلدق التحصديل فدي الريايديات
لدى طدال

الصدف ااول الثدانوي باسدتخدام المنظمدات المتقدمدة ،ود ارسدة يعقدو (.) ،)5442

التدي أويددحت بددبعض المتغيدرات الشخصددية والنفسددية والمعرفيددة ذات العالقددة بقلددق الريايدديات

لدددى التالميددذ ود ارسددة الباز،وعبدددالحفيظ ( ،)5442التددي أوي دحت أثددر التفاعددل بددين ااسددلو
المعرفي لكدل مدن المعلدم والطالد

وبعدض اسدتراتيجيات تددريس المفداهيم علدى اكتسدا

الهندس ددية واختد دزال القل ددق الهندس ددي ل دددى ط ددال

المفداهيم

الص ددف ااول اإلع دددادي ود ارس ددة أب ددو هد د اررة

( .) ،)5442التددي قددمت مقياسدا القلدق فددي فصددول تعلدم اللغددة ااجنبدي  ،.أمدا د ارسددة حسددانين
( ،)5444فقد ددد جرب د دت اسد ددتخدام اسد ددتراتيجيتي خ د درائط المفد دداهيم وخريطد ددة الشد ددكل  Vفد ددي تعلد دديم
الريايديات علدى تنميدة التفكيدر الريايدي وخفددض القلدق لددى تالميدذ المرحلدة اإلعداديدة ود ارسددة

فاعلية استراتيجيتي النمذجة والتلخيص
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عبددد السددمي ( . ،) 2225التددي أويددحت ااثددر االيجددابي السددتخدام أسددلو الق دراءة التعاونيددة
علدى قلدق وفهدم القدراءة لددى معلمدي اللغدة اإلنجليزيدة كلغدة اجنبيدة قبدل الخدمدة ،ود ارسدة ارشدد
( ،)2222الت ددي اس ددتخدمت برن ددامج لتنمي ددة بع ددض مه ددارات التواص ددل الش ددفوي الالزم ددة للت دددريس
وخفض القلق منة لدى الطالبات المعلمات ودراسة جبريدل ( . ) .)2252التدي هددفقت للوقدوف
على فعالية برنامج مقترح قائم على النظرية البنائية لعالج بعض ااخطاء اللغوية وخفدض قلدق
الصف ااول الثانوي.

الكتابة لدى طال

ومم ددا أش ددارت ه ددذه الدارس ددات الس ددابقة أن زي ددادة مع دددالت القل ددق ت ددؤدي إل ددى نت ددائج س ددلبية ف ددي
التحصدديل اللغددوي والتفاعددل مد متطلبددات اكتسددا

اللغددة ،وكددذلك وجددود عالقددة سددالبة ودالددة بددين

درجددة الشددعور بددالقلق والدددرجات علددى مقيدداس التفددوق فددي ااداء اللغددوي ،كمددا أن الطددال

ذوي

المسددتويات المرتفعددة مددن حيددث القلددق يحصددلون علددى تقددديرات منخفيددة عنددد تعلددم اللغددة فددي

الفصول الدراسية.
وتشير هذه الدارسات أييدا إلدى أن القلدق تتفاعدل يدؤثر فدي التحصديل واإلنجداز التعليمدي وفدي
تعل ددم اللغ ددة ،ولعددل ه ددذه النتددائج جعل ددت الب دداحثين والمتخصصددين يفك ددرون فددي ط ارئ ددق وأس ددالي
وسياسات تدريسية يمكن من خاللها تقليل الت ثير السلبي للقلق في التعليم.

وتشددير بعددض هددذه الدارسددات أييددا إلددى أن نددو اسددتراتيجيات التدددريس المتبعددة يددؤدي

دو ار فددي إثددارة دافعيددة المددتعلم نحددو الددتعلم ممددا يسدداعد فددي خفددض القلددق لددديهم ،وهددذا مددا أكدتددة
بعدض الدارسدات التدي أجريددت فدي مجدال علددم الدنفس أن هنداك عالقدة تد ثير وتد ثر بدين االنجدداز
والقلددق ،فددالقلق المصدداح

للمواقددف التددي تتطلد

ااداء العملددي يعتمددد علددى بعددض الخصددائص

التي يتمت بها الفرد منها :مقدار ما لدية من دافعية ،كما أن علماء النفس اتفقوا على أن زيدادة
معدل القلق عن الحد المسموح بة يصدب عائقدا لونجداز ،اندة يحددث تشدتتا لالنتبداه فدي موقدف
ااداء (العجمي.)Culler & Holahan, 1980, 18( )52 ،5444 ،
كمددا أن مثددل هددذه االسددتراتيجيات قددد يددؤثر أييددا فددي عددالج صددعوبات الددتعلم بصددفة

عام ددة وص ددعوبات القد دراءة بص ددفة خاص ددة فق ددد توص ددلت بوتس دداس و بادلي ددديو( & Botsas
2003,477

 ) Padeliaduإل د ددى أن الط د ددال

ذوي ص د ددعوبات الفه د ددم الق ارئ د ددي يس د ددتعملون

اسددتراتيجيات ق دراءة قليلددة وأكثددر سددطحية ،ولدديس لددديهم وعددي بمشدداكل الفهددم التددي تقددابلهم أثندداء
القدراءة ،كمددا أنهددم يقومددون بسددد فجدوات المعنددى الناتجددة عددن عدددم معرفددة بعددض الكلمددات بطددرق
هير مالئمة.

وتددرى ألدديس ونخددرون ) (Ellis et al. 1991, 1أن التعليمددات المسددتخدمة أثندداء تعلددم

االسددتراتيجيات تسدداعد الطددال

ذوي صددعوبات الفهددم الق ارئددي علددى أداء المهددام الكاملددة بنج داح

وتزودهم بالتقنيات التي تدفعهم لالستقالل في العمل وفي اكتسا

وأداء المهارات ااكاديمية.
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ويددرى كلنجني ددر وف ددايوفن ) (Klingner & Vaughn 1996, 275أن بع ددض
الدذين لدديهم صددعوبات

صدمم بشدكل محددد لتحسددين الفهدم اولئدك الطدال
إسدترتيجيات التددريس ُ
ف ددي الفه ددم الق ارئ ددي ،ذلد دك ان ه ددذه الفئ ددة م ددن الط ددال تفتق ددر إل ددى معرف ددة مت ددى وكي ددف تس ددتخدم
االستراتيجيات ،ويحتاجون إلى تعليمات مباشرة عن كيفية استخدام استراتيجيات الفهم.

وفي يوء كل ما سبق ،وان الفهم القرائي تفاعل بين القدارئ والدنص ،وتحتداج تنميتدة
خبرتدة إلدى مدا يقد أر ويدربط بينهمدا ،ويؤلدف بدين
استخدام اسدتراتيجيات تجعدل القدارئ ييديف مدن ا
التشابة ،ويكت

تعليقات ونراء حول المقروء ،وان الفهم القرائي يمكن تحسينة وزيادتدة بالتددري

الدقيق والمستمر على مهارتة باستخدام بعض استراتيجيات الفهم أو طدرق التددريس (Siegler
) & Richards, 1998وذلك من منطلق أنة كلمدا ازدادت معرفدة القدارئ باسدتراتيجيات القدراءة
والتعلم كلما ازداد فهمة  ،وأن قدرة القارئ على يبط تعلمة تساعده فدي فهدم المقدروء ( جدابر ،
.)21 ،5444

ومددن هنددا تبدددو حاجددة التالميددذ ذوي صددعوبات تعل ددم الق دراءة إلددى العديددد مددن الطددرق والم ددداخل

التعليميددة لتفعيددل تجدداربهم فددي مجددال الق دراءة وجعلهددا ناجحددة كددي يسددتطيعوا بالتددالي تجدداوز صددعوباتهم
التعليمية ،حيث إ نة ال توجد طريقدة واحددة تعتبدر اافيدل فدي تعلديم هدؤالء التالميدذ ،لكدن هنداك العديدد
م ددن الط ددرق الت ددي تس دداعد التالمي ددذ عل ددى تج دداوز ص ددعوباتهم وم ددن ه ددذه االس ددتراتيجات الت ددي يمك ددن أن
يستخدمها المعلم استراتيجة النمذجة وااساس الذي تنطلق منة هذه االستراتيجية هدو المحاكداة اواعطداء

نم ددوذج للق د دراءة الص ددحيحة يمك ددن أن يقل ددده الخ ددرون ويسترشد دددوا ب ددة ف ددي أثن دداء قد دراءتهم ،وتب دددأ ه ددذه

االسددت ارتيجية بق دراءة جهريددة يقددوم بهددا المعلددم بعددد التمهيددد للدددرس ،ويندداق

التالميددذ فددي معدداني االفدداظ

الص ددعبة وااس ددالي الغامي ددة إذا ش ددعر بحاج ددة التالمي ددذ إل ددى ذل ددك ،ث ددم ينتق ددل بع ددد ذل ددك إل ددى تقس دديم
المويددو إلددى فق درات ،ويدددعو أقدددرهم علددى محاكاتددة ،وبعددد أن يق د أر عدددد كدداف مددن التالميددذ يناقشددهم

المعلم فدي معندى المقدروء ،وفدي أخطدائهم فدي النطدق ،وعنددما يثدق بد ن تالميدذه قدد أتقندوا الفقدرة ااولدى

فهما ونطقا ينتقل بهم إلى هيرها متبعا الطريقة نفسها
فمن المتعارف علية فدي ااوسداط التربويدة أن النمدوذج والقددوة يشدكل قاعددة رئيسدة للمدتعلم ،ومدن
هنا ت تي أهميدة أن يد درك المعلمدون أهميدة عدرض أندوا السدلوك الدذكي والمرهدو فيدة أمدام مدرأى مدن
التالمي ددذ ،ف ددالتعلم الق دددوة أنجد د أس ددالي ال ددتعلم وأكثره ددا فعالي ددة وخاص ددة عن دددما يقت ددرن بإيي دداحات أو

تعليقات يقدمها النموذج أو القدوة ( المعلم) أثناء قيامة بالعمل ( الملكي.)692 ،6002 ،

فالتعلم بالقدوة ،ربما يكون من أنج أسدالي الدتعلم ،وأكثرهدا فعاليدة عنددما يقتدرن بإييداحات أو
تعليقد ددات يقد دددمها النمد ددوذج أو القد دددوة ( المعلد ددم) فد ددى أثند دداء قيامد ددة بالعمد ددل ،وقد ددد يكد ددون اسد ددتخدام هد ددذه
االسدتراتيجية مناسددبا فددى بدايددة تطبيدق برنددامج تعلدديم المهددارات المرتبطدة بدالتفكير خددالل مرحلددة الد ارسددة
االبتدائية أو المتوسطة.
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فالنمذجة أييا ب نها عملية تبسيط وتقليد لحدث أو ظاهرة نود فهمها بطريقة أفيل .وهذا
التعريف ال يفيد عملية النمذجة بتقليد شكل الشئ أو خصائصة الظاهرة ،بل فت المجال لتقليد
ميكانيكية حدوث الظواهر وارتباطها بظواهر وأحداث أخرى داخل السياق الذي تتم فية
وتعددرف النمذجددة أييددا ب نهددا عمليددة تكددوين تصددور عقلددي للعالقددات التددي ت دربط بددين أشددياء أو
ظ د دواهر أو أحد ددداث باسد ددتخدام تمثد دديالت وأشد ددكال للمحاكد دداة تيسد ددر شد ددرح وتفسد ددير هد ددذه ااشد ددياء

والظواهر وااحداث والتنبؤ بها(Holliday, 2001,57).

ومن الدارسات التي تناول فاعلية استراتيجية النمذجة في التدريس :دراسة قام
هليكسون وفتلر  ،)5449( Hellekson & feitlerالتي أثبتت الت ثيرات اإليجابية
الستراتيجية النمذجة لتعليم القارئ الناشئ كيفية التعبير اللفظي عن استراتيجيات القراءة
الفاعلة ،ودراسة دراسة محمد( ،)5441التي أثبتت فاعلية بعض أسالي
التدريس المصغر على تنمية بعض المهارات التدريسية لدى الطال
 ،)5442التي

النمذجة في مواقف

المعلمين ودراسة عقيلي(

استخدامت مدخل التعلم بالنمذجة،وأثبتت أثره اإليجابي في تحقيق بعض

أهداف تدريس العلوم  ،أما دراسة حسن ( ،)2221فقد استخدامت مدخل التعلم بالنمذجة في
تنمية بعض المهارات اادائية في مجال ااحياء وفي مجال الكيمياء لدى الطالبات أمينات
المعامل  .ودراسة الباز ( ،)2222التي أويحت ااثر اإليجابي الستخدام إستراتيجية النمذجة
في التحصيل واالستدالل العلمي واالتجاه نحو الكيمياء لدى طال

الصف الثاني الثانوي

ودراسة علي ( ،)2222التي أكدت على فاعلية استخدام استراتيجية النمذجة المفاهيمية في
تعليم البيولوجي على التغيير المفاهيمي وتنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى طال

الصف ااول الثانوي ودراسة رج ( ،)2224التي هدفت الوقوف على أثر استخدام المنظمات
المتقدمة م النمذجة على تحسين الكتابة الوظيفية ،وبقاء التعلم واالتجاه نحو الكتابة لدى

تالميذ المرحلة اإلعدادية.أما دراسة فت اهلل ( .)2255قت أكتت على األثر اإليجاب للتتريس
خنم ة االست عاب المفاد م واالخجاه نحو خعلم الك م اء
بالنمذجة وختابعه مع لعب األدوار
لتى التالم ذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العرب ة السعودية
مم ددا س ددبق يتيد د أن النمذج ددة تش ددكل قاع دددة رئيس ددة للم ددتعلم ،ف ددالتعلم بالنمذج ددة م ددن أنجد د
أسددالي

الددتعلم وأكثرهددا فاعليددة ،عندددما تقتددرن بإييدداحات وتعليقددات يقدددمها المعلددم أثندداء قيامددة

بالعمل .وتعد النمذجة مهمة في تنمية المهارات المعرفية  ،وما وراء المعرفيدة ،وهنداك فدرق بدين
النمذجددة المعرفيددة ،ومددا وراء المعرفيددة .فالنمذجددة المعرفيددة تقددوم علددى الددتعلم بالمالحظددة ،وهددذا
النددو مددن النمذجددة مددن أقددوى اسددتراتيجيات الددتعلم مددن حيددث التد ثير ان التالميددذ يتعلمددون كثي د ار
عن طريق التقليدد .لدذا كدان مدن ااجددى أن يحدرص المعلدم أثنداء تدريسدة مهدارات الفهدم الق ارئدي
أن يصحبها بنماذج قرائية جيدة يعريدها علدى تالميدذه حتدى يكدون قددوة لمحاكاتهدا ،ان القدراءة

ال يكتفى فيها بمجرد الدقة والويوح بل تتعدى ذلك إلى إتقان العادات لعقلية السليمة.
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واسددتراتيجية التلخدديص التبعددد كثي د ار عددن اسددتراتيجية النمذجددة حيددث تتددي هددذه اإلسددتراتيجية
الفرصد ددة للقد ددارئ لتحديد ددد اافكد ددار الرئيسد ددية فد ددي الد ددنص المقد ددروء وأييد ددا إلحد ددداث تكامد ددل بد ددين
المعلومات المهمة فدي الدنص ،مدن خدالل تنظديم اوادراك العالقدات بينهدا .وفدي هدذه اإلسدتراتيجية
يم ددن التالمي ددذ الفرص ددة لتحدي ددد العب ددارات والمعلوم ددات المهم ددة والمترابط ددة ف ددي ال ددنص (.ري ددا
اادهم.)2229 ،
وتشير هذه اإلسدتراتيجية إلدى العمليدة التدي يدتم فيهدا اختصدار شدكل المقدروء ،اواعدادة إنتاجدة
فدي صددورة أخدرى مددن خدالل مجموعددة مدن اإلجدراءات تبقدى علددى أساسدياتة وجددوهره مدن اافكددار
الرئيسة للنقاط ااساسية؛ مما يسهم في تنمية مهارة القارئ في التركيدز علدى المعلومدات المهمدة

من الحقائق واادلة ،وأييا تعرف هير المهم من خالل استبعاده.
واستراتيجية التلخيص كما يعرفها فتحى الزيات ب نها  :خطة عمل يسدتخدمها المدتعلم بدوعى
ومرونددة الختصددار الددنص المقددروء اواعددادة بنائددة فددى نددص جديددد ييددار الددنص ااصددلى بحيددث

يختبر الطال

قدراتة فى التركيز على اافكار ااساسية للمويو  ،ويس ل نفسة هدل نجد فدى

إعادة صياهة كل النقاط المهمة واليرورية باختصار وويوح(.الزيات)5442099،
كمددا أن اسددتراتيجية التلخدديص تشددير إلددى كيددف يمكددن للقددارئ أن يتندداول المختددارات القرائيددة
الكبيرة من النص ويختصرها إلى عناصرها ااساسية المحددة ،الجوهر ،الفكرة الرئيسة ،اافكار
الثانوية أو الفرعية ،النقاط الرئيسة التى تسترعى االنتباه والتذكر.
ويرى تراباسو وبيوشارد أن تعليم الطال
على خريطة أو تركي

كيفية تلخيص النص القصصي من خالل التعرف

القصة يؤدي إلى تحسين عملية الفهم( .أبو سكينة ،)22220124وهذا

يتسق م بعض الدراسات التي تناولت استخدام فاعلية استراتيجة التلخيص بصفة عامة وفي
تحسين الفهم القرائى أو القدرة القرائية لدى تالميذ وطال

المراحل الدراسية المختلفة  ،ومن

هذه الدراسات دراسة ) ،(Gourgey, 1999التي أكدت على فاعلية ما وراء المعرفة في تعليم
المهارات ااساسية ،ودراسة السليمان( ،)2225التي أثبتت ااثراإليجابي لبرنامج قائم على
استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الفهم القرائي لدى تلميذات صعوبات القراءة في
الصف السادس االبتدائي أما دراسة أبو سكينة( ،)2222فقد أكدت على فاعلية استراتيجية

التلخيص في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي للمقال الصحفي لدى معلمي التعليم الفني

للمواد العملية  ،ودراسة عثمان( ،)2222التي أثبتت ااثر اإليجابي
الستراتيجيات التعليم التبادلي على ما وراء الفهم لدى الطال

لبرنامج تدريبي

ذوي صعوبات الفهم القرائي في

الصف الخامس االبتدائي ودراسة السيد ( )2224التي استخدامت بعض استراتيجيات التدريس
العالجية في تحسين مستوى الفهم القرائي لدى ذوى صعوبات القراءة من تالميذ الصف الراب

االبتدائي.
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ممددا سددبق يتيد أن صددعوبات الددتعلم بصددفة عامددة وصددعوبات تعلددم القدراءة بصددفة خاصددة
تتدرك نثددا ار مختلفددة وفقدا لألفدراد ،ويعتمددد ااثددر الدذي تتركددة الصددعوبة علدى مدددى شدددتها ،وعلددى
م دددى نج دداح الجه ددود التربوي ددة المبذول ددة م ددن أج ددل تجاوزهد دا .حي ددث تس ددب

ص ددعوبة تعل ددم القد دراءة

مشاكل في القراءة والكتابة والتهجئة وهذه المشاكل تظهر بشكل بسيط في المرحل ااولدى لكنهدا
تتفدداقم م د اكتسددا

مهددارات اللغددة ااكثددر صددعوبة مثددل القواعددد اللغويددة والفهددم الق ارئددي والكتابددة

اادبيددة .كمددا أن ااشددخاص ذوي صددعوبة تعلددم القددراءة يعددانون مددن صددعوبة فددي التعبيددر عددن
أنفسدهم وعددن أفكددارهم بويددوح ،وال يسددتطيعون اسدتعمال المفددردات اللغويددة والكلمددات فددي التعبيددر
عن أفكارهم ،كما أنهم ال يستطيعون فهم ما يقدم لهم من مواد قرائية.
وهذا بدوره يترك نثدا ار علدى هدؤالء ااشدخاص الدذين يعدانون مدن هدذه الصدعوبات ،ومدن هدذه

الثددار :القلددق ،والتعثددر فددى الد ارسددة ،واإلخفدداق فددى التعلدديم ،كمددا أن مواجهددة ذلددك كلددة يتطل د
التدري

والتعليم واختيار االستراتيجيات وااسالي

المعينة على عالج هذه الصعوبات.

مشكلة البحث:
مددن منطلددق أن صددعوبات الددتعلم بصددفة عامددة وص دعوبات تعلددم اللغددة العربيددة بصددفة
خاصة تعد أم ار واقدعا أكدت وجوده العديد من اابحاث والدارسات  ،فإن العمدل علدى تشدخيص
هددذه الصددعوبات وعالجهددا أمددر حتمددي ويددروري ،ومددن هنددا تد تى أهميددة تشددخيص وعددالج تلددك
الصددعوبات فددي بدددايات السددلم التعليمددي فإهمددال التشددخيص والعددالج يددؤدى إلددى تفدداقم الصددعوبة
مرحددل متقدمددة منهددا صددعبة
وامتددداد أثرهددا السددلبي إلددى حيدداة المددتعلم بصددفة عامددة ،وتصددب فددي ا
العالج ومكلفة وهير ميمونة النتائج .
وصعوبات القراءة من بين صعوبات التعلم التي حظيت باهتمام الباحثين والدارسين ؛

وذلددك ان قددد ار كبيد ار مددن الددتعلم المدرسددي يعتمددد علددى القدددرة علددى القدراءة فنجددد أن أكثددر أنمدداط
الصد ددعوبات ااكاديميد ددة شد دديوعا صد ددعوبات تعلد ددم الق د دراءة (  %08مد ددن ذوي الصد ددعوبات لد ددديهم
صعوبات قدراءة) .حيدث إن القدراءة هدي الوسديلة ااساسدية لكدل المددخالت ااكاديميدة ،كمدا يدرى
العلمدداء أن  %71 : 78مددن مجتم د أطفددال المدددارس يعددانون مددن صددعوبات الق دراءة (عددوض

اهلل ،وعاشور )3886

كم ددا أن هن دداك العدي ددد م ددن اابح دداث والدارس ددات الت ددي أجري ددت عل ددى تالمي ددذ المرحل ددة
االبتدائية في الجاند

المتعلدق بدتعلم القدراءة والتدي أكددت أنهدم يعدانون مدن صدعوبات فدي تعلدم

القراءة بصفة عامدة ،وصدعوبات فهدم المقدروء بصدفة خاصدة ،وهدذه الصدعوبات تقدف عائقدا دون
تق د دددمهم ،وربم د ددا أدت إل د ددى تسد د دربهم م د ددن النظ د ددام التعليم د ددي كل د ددة وم د ددن أه د ددم ه د ددذه الدارس د ددات:

ودراسة(الس ددليمان ،)3887،ود ارس ددة أحم ددد ( ،)3887ود ارس ددة (عب دددالظاهر ،)3877 ،وم ددن
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الدارسددات أييددا د ارسددة ممدددوح (  ،) 3882ود ارسددة شددملوه ( ،)3882ود ارسددة رج د
(.)3881
وممددا ال شددك فيددة أن صددعوبات الددتعلم بصددفة عامددة وصددعوبات تعلددم الق دراءة بصددفة

خاص ددة تت ددرك نث ددا ار مختلف ددة وفق ددا لألفد دراد ،ويعتم ددد ااث ددر ال ددذي تترك ددة الص ددعوبة عل ددى م دددى

شدددتها،وعلى مدددى نجدداح الجهددود التربويددة المبذولددة مددن أجددل تجاوزهددا ،ومددن الثددار التددي تتركهددا
مثل هذه الصعوبات القلق.
ويرى بعض الباحثين أن سب

هذه ااخطاء التي يعاني منها التالميذ في تعلم بعدض المهدارات

يرج إلى فشل في التوظيف الفعال إلستراتيجيات التدريس المناسبة (خطا  ،د.ت.)9 ،

ومن هذه الدارسات د ارسدة بوتسداس و بادليدديو(  ) Botsas & Padeliadu 2003,477التدي
توصلت إلى أن الطال

ذوي صعوبات الفهم القرائي يستعملون استراتيجيات قراءة قليلة وأكثر

سددطحية ولدديس لددديهم وعددي بمشدداكل الفهددم التددي تقددابلهم أثندداء الق دراءة ،كمددا أنهددم يقومددون بسددد

فجوات المعنى الناتجة عن عدم معرفة بعض الكلمات بطرق هير مالئمة.

وتددرى ألدديس ونخددرون ) (Ellis et al. 1991, 1أن التعليمددات المسددتخدمة أثندداء تعلددم
االسددتراتيجيات تسدداعد الطددال

ذوي صددعوبات الفهددم الق ارئددي علددى أداء المهددام الكاملددة بنجدداح

وتزودهم بالتقنيات التدي تددفعهم لالسدتقالل فدي العمدل وفدي اكتسدا
كمددا يددري الددبعض أن عددالج هددذه الصددعوبات لدددي التالميددذ يج د

وأداء المهدارات ااكاديميدة،
أن يشددمل تعلدديمهم مددن خددالل

اسددتراتيجيات تعلدديم مناسددبة ينبغددي أن تتسددم بمالحظددة أخطدداء الددتعلم وتوجيهددة اواعطدداء النمددوذج
الصحي

ان مالحظة التالميذ لآلخرين ومشداهدة السدلوك الموجدة يترتد

عليدة نتدائج إيجابيدة،

وتطوير المعرفة لدى هؤالء التالميذ بمثل هذه السلوكيات من خالل النمذجة والتعليم المباشر
ومددن منطلددق أن القدراءة تحمددل خصوصددية متميدزة ،إذ تدرتبط بمرحلددة التدددري

وتسددتلزم

الرؤيد ددة والنظد ددر والتمهد ددل ومداومد ددة التفكيد ددر ،وتعتمد ددد علد ددى تنظد دديم اافكد ددار  ،وفد ددي يد ددوء هد ددذه
التعقيدات تتجلى يرورة احتذاء النماذج الجيدة والم ارن أثناء تعليم وتعلم مهدارات القدراءة فيدال
عدن مهدارات الفهددم الق ارئدي .وفددي يدوء مددا سدبق سدوف يعتمددد البحدث الحددالي علدى اسددتراتيجيتي
النمذج ددة والتلخ دديص وذل ددك لع ددالج ص ددعوبات فه ددم المق ددروء وخف ددض قل ددق القد دراءة ل دددي دارس ددات
الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات .وذلك للمبررات التية

 تتيد ددمن إسد ددتراتيجيتي النمذجد ددة والتلخد دديص ممارسد ددات كثي د درة منهد ددا :اإلييد دداح ،والتسد ددجيل،والتنبية لألخطاء ،ومراقبة النموذج ،وهذا بدوره يساعد على التغل

على ااخطاء الموجدودة فدي

تصوراتهم وتوجيههم في االتجاه السليم.
 -فددي اسددتراتيحيتي النمذجددة التلخدديص يددتم تبسدديط وتقليددد شددئ أو حدددث أو ظدداهرة نددود فهمهددا

بطريقة أفيل

فاعلية استراتيجيتي النمذجة والتلخيص

225

 في استراتيجيتي النمذجة والتلخيص يتم تكوين تصور عقلي للعالقات التي تربط بين أشياءأو ظواهر أو أحداث باستخدام تمثيالت أو ِأشكال المحاكاة بما تسهل شرحها وتفسيرها والتنبؤ
بها ).(Holliday, 2001, 057
 في استراتيحيتي النمذجة والتلخيص تستخدم الميسدرة نمذجدة التفكيدر بصدوت عدال للتويديللدارسات كيف تلخصن  ،وتصلن المعرفة السابقة  ،وتراقبن الذات  ،وتحصلن على المساعدة،

وتحققن ذواتهن.

 فددي اسددتراتيحيتي النمذجددة والتلخدديص تددوفر الميس درة للدارسددات اانشددطة والمواقددف فددي حج درةالدراسة لتطبيق ما تعلموه ،كمدا أن هدذه المرحلدة تمكدن الدارسدات مدن اسدتخدام مدا تدم تعلمدة فدي
مواقف الحياة المختلفة.

ولتدددعيم اإلحسدداس بالمشددكلة قددام الباحددث بددإجراء د ارسددة اسددتطالعية بهدددف الوقددوف علددى

صعوبات القراءة بصدفة عامدة وصدعوبات فهدم المقدروء بصدفة خاصدة ،وكيفيدة تعامدل الميسدرات
م د د الدارسد ددات ذوات الص د ددعوبات القرائيد ددة ،وك د ددذلك اسد ددتراتيجيات الت د دددريس المتبع د ددة مدد د ه د ددذه
الدارسات،وقد تيمن االستطال مايلى:
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مالحظددة بع ددض دارس ددات الص ددف الس ددادس االبتدددائي ،وذل ددك أثن دداء حي ددور بع ددض
حص ددص اللغ ددة العربي ددة مد د ميسد درات الم دددارس الص ددديقة للفتي ددات وتس ددجيل بع ددض

ق دراءات الدارسددات ،والحددظ الباحددث قصددو ار شددديدا فددي المهددارات القرائيددة لدددى ه دؤالء
الدارسات وقد اختار الباحث هذا الصف لألسبا



التية:

انة تتراكم فية صعوبات القراءة من الصفوف السابقة لة.

كمددا أن عددالج التلمي ددذ فددي نهايددة ه ددذه المرحلددة فرصددة لتقليددل ااخطدداء فددي المرحل ددة

القادمة.
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ولمعرف ددة الواقد د الفعل ددي الس ددتراتيجيات الت دددريس المس ددتخدمة ف ددي ت دددريس القد دراءة ،
حير الباحث مجموعة من الحصدص بهددف معرفدة ااسدالي

تدريس القراءة ،وكانت من نتيجة الحيور:


والطدرق المتبعدة فدي

أن معظددم الميس درات ال يسددتخدمن اسددتراتيجيات وط ارئددق متنوعددة تتناس د

م د طبيعددة

هؤالء الدارسات ،وم طبيعة صعوبات القراءة التي يعانين منها.


قلة العناية الموجهة للدارسات التي يعدانين مدن صدعوبات قرائيدة وذلدك مدن منطلدق أن
هؤالء الدارسات ال يرجدي مندة التقددم وارتقداء مسدتواهم وأنهدم حداالت مستعصدية وأنهدن

يعدانين مددن صددعوبات صدع

حلهددا والتعامددل معهددا ،وأن درجداتهن فددي اختبددارات اللغددة

العربية يعيفة جدا وأقل من المتوسط.

عبد الرازق مختار
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مقابالت شخصية م عشرات الميسرات أثناء تدري

قام فيدة الباحدث بتددري

هدؤالء

الميسدرات علددى اسددتراتيجات الددتعلم النشددط يددمن خطددة التدددريبات التنشدديطية لهدؤالء
الميس د درات وفد ددي هد ددذه المقد ددابالت اسد ددتطل الباحد ددث الراء حد ددول كيفيد ددة تشد ددخيص

ص ددعوبات القد دراءة وعالجه ددا ،وم دددى االس ددتعانة باس ددتراتيجيات ت دددريس مناس ددبة مث ددل
النمذجة والتلخيص  ،وكانت النتائج كما يلي:


 %21من عينة الميسرات ال يستخدمن اختبارات محددة لتشخيص صعوبات القراءة.



 %41ال يعرفن شيئا عن استراتيجيتي النمذجة والتلخيص كاستراتيجات تدريسية.



 %522ال يسد ددتخدمن اسد ددتراتيجيات تد دددريس محد ددددة لعد ددالج صد ددعوبات الق د دراءة عن د ددد
الدارسات.
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اإلطال على اادبيات والدارسات السدابقة التدي أكددت ت ازيدد نسدبة صدعوبات القدراءة
وخاصة في المرحلة االبتدائية والتي دعت إلى استخدام استراتيجيات تدريس مناسبة

درسددة السددليطي ( ،) 2225ود ارسددة
لعددالج هددذه الصددعوبات ومددن هددذه الدارسددات  :ا
العيسد ددوي ( ،)2222ود ارسد ددة عبد ددد الحميد ددد ( ،)2222ود ارسد ددة أبد ددو بكد ددر (،)2222
ودراسة السعدون( ،)2229ودراسة اللبودي( ،)2229ودراسة راشد( ،)2222ود ارسدة
حلددس وأبددو طعيمددة )،)2252ود ارسددة عبددد الوهددا

( ،)2222ود ارسددة أبددو الحجدداج

( ،)2222ودراسة عوض(،)2252ودراسة عبدالظاهر(.)2255

وعلددى الددرهم مددن تدوافر عدددد مددن الكتابددات والبحددوث التددي تناولددت مشددكلة صددعوبات الددتعلم
بصفة عامة وصعوبات تعلدم القدراءة بصدفة خاصدة ،فدإن خريطدة البحدث العلمدي مدا ازلدت تفتقدر
إلدى بحددوث تجريبيددة تعنددى بتعدرف حجددم هددذه المشددكلة فدي مختلددف م ارحددل التعلدديم ،وتشخيصددها،
في ددال ع ددن اقتد دراح وتجريد د

صعوبات هذه الصعوبات.

اس ددتراتيجيات تدريس ددية مبتكد درة لمعرف ددة م دددى فاعليته ددا ف ددي ع ددالج

ومن هنا نش ت فكدرة البحدث الحدالي فدي محاولدة اسدتخدام اسدتراتيجيتي النمذجدة والتلخديص
لعددالج صددعوبات فهددم المقددروء وخفددض قلددق القددراءة لدددى دارسددات الصددف السددادس االبتدددائي
بالمدارس الصديقة للفتيات
تحديد المشكلة:

تمثلت مشكلة الدراسة في يعف مستوى تاليمذ المرحلة االبتدائيدة فدي القدراءة بصدفة عامدة

وفهم المقروء بصفة خاصة؛ مما يترت

علية بعض المشدكالت المرتبطدة بهدؤالء التالميدذ ومنهدا

يعف ااداء على مهارات فهم المقروء وكذلك القلق المرتبط بعملية القراءة  ،وربمدا يرجد ذلدك
إل ددى عوام ددل كثيد درة ذات ص ددلة بتعل دديم القد دراءة والت دددري

عل ددى مهاراته ددا واس ددتراتيجيات الت دددريس

المستخدمة لعالج هذه الصعوبات .ويمكدن لهدذه الد ارسدة اإلسدهام فدي معالجدة هدذه المشدكلة مدن
خالل اإلجابة عن السؤال التالي:

فاعلية استراتيجيتي النمذجة والتلخيص
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ما فاعلية استراتيجيتي النمذجة والتلخيص في عالج صعوبات فهم المقروء وخفض قلق القدراءة
لدي دارسات المدارس الصديقة للفتيات؟
ويتفر عن هذا السؤال ااسئلة الفرعية التالية
-0
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م ددا مه ددارات فه ددم المق ددروء الت ددي ينبغ ددي أن تتد دوافر ل دددى دارس ددات الص ددف الس ددادس
االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات؟

مددا صددعوبات فهددم المقددروء التددي تعدداني منهددا دارسددات الصددف السددادس االبتدددائي
بالمدارس الصديقة للفتيات؟

-3
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ما فاعلية استراتيجيتي النمذجدة والتلخديص فدي عدالج صدعوبات فهدم المقدروء لددى
دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات ؟

مددا فاعليددة اسددتراتيجيتي النمذجددة والتلخدديص فددي خفددض قل دق الق دراءة لدددى دارسددات
الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات ؟

أهداف البحث:

يهدف البحث الحالى إلى:
 -0الوقددوف عل ددى ص ددعوبات فه ددم المق ددروء الت ددي تع دداني منه ددا دارس ددات الص ددف الس ددادس
االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات؟

 -2الوق ددوف عل ددى فاعلي ددة اس ددتراتيجيتي النمذج ددة والتلخ دديص ف ددي ع ددالج ص ددعوبات فه ددم
المقروء لدي دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات ؟
 -3الوقددوف علددى فاعليددة اسددتراتيجيتي النمذجددة والتلخدديص فددي خفددض قلددق الق دراءة لدددي
دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات ؟

أهمية البحث:

أوال -من الناحية النظرية:
يقدم البحث الحالي إطا ار نظريا يتناول الحديث عن صعوبات القراءة ومهارات الفهم
القرائي وصعوبات فهم المقروء وكذلك الحديث عن استراتيجيتي النمذجة والتلخيص من حيث
المفهوم والنماذج والخطوات ،ويرجى أن يسهم هذا اإلطار في تطوير تعليم اللُّغة العربية

بصفةعامة وتعليم القراءة بصفة خاصة.

ثانيا -من الناحية التطبيقية  :يرجى أن يفيد هذا البحث :
 -0تالميذ المرحلة االبتدائية :حيث يسعى البحث إلى عالج صعوبات فهم المقروء
لدى دارسات المدارس الصديقة للفتيات ،وذلك باستخدام استراتيجيتي النمذجة

والتلخيص.

عبد الرازق مختار
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القائمين بالتدريس :في تطوير تدريس اللغة العربية ،وذلك من خالل تطبيق
إجراءات وأسالي

تدريس حديثة يمكن أن تسهم في عالج الصعوبات في

اللغة العربية لدى هؤالء التالميذ بصفة عامة والصعوبات المتعلقة بالقراءة

بصفة خاصة.
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الموجهين :فالبحث يي بين أيديهم قائمة بمهارت فهم المقروء واختبا ار لهذه
المهارات ودليال باستخدام استراتيجيتي النمذجة والتلخيص ومقياسا لقلق
القراءة؛ مما قد يعد محاولة لتطوير تدريس اللُّغة العربية ،وهذا يمكن أن
يستثمره الموجهون في توجية المعلمين إلى استخدام هذه المهارات في

تدريسهم
-4

وايعي االختبارات الخاصة بتالميذ المرحلة االبتدائية :حيث يوفر اختبا ار

-5

تشخيصيا في صعوبات فهم المقروء في اللغة لعربية لهؤالء التالميذ.
الباحثين  :فمن المتوق أن يفت هذا البحث أمام باحثي تعليم اللُّغة العربية
نفاقا جديدة؛ لتصميم تجار مماثلة لفئات أخرى من التالميذ ،وللبحث في
فاعلية استراتيجيات أخرى في عالج الصعوبات التي تواجة التالميذ .

حدود البحث ومبرراتها:

سوف يقتصر البحث الحالي على ما يلي:

-0
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مجموعة من دارسات الصف السادس االبتدائي

بالمدارس الصديقة للفتيات

بمحافظة أسيوط.

بعض صعوبات فهم المقروء لدى دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس

الصديقة للفتيات في يوء أوزانها النسبية طبقا اهميتها ،وفي يوء الفترة الزمنية
المخصصة لتنفيذ تجربة البحث.
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تجربة البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ،2100/2101ولمدة

(ستة) أسابي .

منهج البحث:

استخدم البحث الحالي المنهجين الوصفي وشبة التجريبي :وقد استخدم المنهج
الوصفي؛ لتحديد مهارت الفهم القرائي المناسبة لدارسات الصف السادس االبتدائي المدارس
الصديقة للفتيات ،وتحديد صعوبات فهم المقروء لديهن.
أما المنهج شبة التجريبي فقد استخدم للوقوف علي فاعلية استراتيجيتي النمذجة

والتلخيص في عالج صعوبات فهم المقروء وخفض مستوى لدي دارسات الصف السادس
االبتدائي المدارس الصديقة للفتيات ،وقد استخدم الباحث المجموعة التجريبية الواحدة وذلك
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لقلة عدد الدراسات في المدارس الصديقة للفتيات فيالعن الالئي يعانين صعوباتفي فهم
المقروء

أدوات ومواد البحث:

لوجابة عن أسئلة البحث وتحقيق ما يرمي إلية من أهداف قام الباحث بإعداد اادوات التالية:
قائمة بمهارات فهم المقروء التي ينبغي أن تتوافر لدى دارسات الصف السادس
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االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات (اعداد الباحث)

قائمة بصعوبات فهم المقروء لدى دارسات المدارس الصديقة للفتيات المتعسرات قرائيا

-2

(اعداد الباحث)
-3

اختبار الذكاء المصور احمد زكي صال .
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اختبار تشخيصي في صعوبات فهم المقروء التي تعاني منها دارسات الصف السادس
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مقياس قلق القراءة لدى دارسات المدارس الصديقة للفتيات( .اعداد الباحث)
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دليل استخدام إستراتيجيتي النمذجة والتلخيص في عالج صعوبات فهم المقروء وخفض

االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات( .اعداد الباحث)

قلق القراءة لدي دارسات المدارس الصديقة للفتيات( .اعداد الباحث)
تحديد مصطلحات البحث:

في يوء الخلفية النظرية المتيمنة بالبحث ،يمكن تحديد مصطلحاتة إجرائيا على النحو

التالي:

 فهم المقروءيقصد بة في البحث الحالي :العملية العقلية

التي تقوم

بها الدارسة مستخدمة

الخبرات السابقة لديها ومالم المقروء بغرص الربط الصحي بين الرمز والمعنى ،وذلك
للوصول إلى ما يتيمنة المقروء من معاني.
صعوبات هم المقروء :
يقصد بة في البحث الحالي :التباعد بين مستوى الذكاء ومستوى تحصيل الفهم القرائي
بالنسددبة لألق دران فددي نفددس الصددف والسددن ،كنتيجددة اليددط ار

أو انح دراف عددن المتوسددط يظهددر

بشدكل وايد فدي عمليددة فهدم النصدوص المقددروءة .ويسدتبعد مدن حدداالت صدعوبات فهدم المقددروء
الدارسد ددات الالتد ددي لد ددديهن مشد دداكل فد ددي السد ددم أو البصد ددر أو النطد ددق أو االعاقد ددة العقليد ددة أو

المص ددابون بد د مراض ويتح دددد إجرائي ددا بالدرج ددة الت ددي تحص ددل عليه ددا الدارس ددة ف ددي اختب ددار الفه ددم
القرائي.
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 إستراتيجية النمذجة:يقصد بها في البحث الحالي :مجموعة اانشطة واإلجراءات والخطوات التعليمية/
التعلمية التي تقوم بها الميسرة والدارسات وتحدث بشكل متسلسل ومنظم أثناء التعامل م
النص القرائي وفق خطوات عملية محددة تتيمن اكتسا

استجابات جديدة أو تعديل

استجابات قديمة نتيجة رؤية أو مالحظة سلوك القدوة التي تقتدي بها الدارسة.
 استراتيجية التلخيصيقصد بها في البحث الحالي :إعطاء التلميذ الفرصة للتعامل م النص المقروء،

واستبعاد المعلومات هير ااساسية والمتكررة اواعادة صياهة بقية النص ب سلو

موجز ال يخل بالميمون.
 -قلق القراءة

يقصد بة فدي البحدث الحدالي :حالدة تجعدل الدارسدة تشدعر بدالتوتر والخدوف قبدل وأثنداء

التعامددل مد الددنص الق ارئددي  ،ويقدداس قلددق القدراءة فددي هددذه الد ارسددة بالدرجددة التددي تحصددل عليهددا
الدارسددة فددي مقيدداس قلددق الق دراءة ،حيددث تعكددس الدرجددة التددي تحصددل عليهددا الدارسددة فددي هددذا
المقياس درجة قلق القراءة لديها.
 دارسات المتارس الصتيقة للفت ات ذوات صعوبات هم المقرروء:يقصد بهن في البحث الحالي :فئة من التلميذات لديهن صعوبة تعلم محددة فى الفهم
القرائى كما يقاس باالختبدار المعدد فدى البحدث الحداليعلى الدرهم مدن أنهدن يتمدتعن بمسدتوى ذكداء

متوسد ددط أو فد ددوق المتوسد ددط ،وال يوجد ددد لد ددديهن أيد ددة إعاقد ددات عقليد ددة أو حسد ددية وال يعد ددانين مد ددن
ايطرابات نفسية مقارنة بزميالتهم فى نفس المستوى العمرى والعقلى.
 -خطوات البحث واعداد أدواته ومواده :

لوجابة عن أسئلة البحث وتحقيق ما يرمي إلية من أهداف قام الباحث بإعداد اادوات التالية:
 -0قائمة بمهارات فهم المقروء التي ينبغي أن تتوافر لدي دارسات الصف السادس
االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات

 -2اختبار تشخيصي في صعوبات فهم المقروء التي تعاني منها دارسات الصف
السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات.
 -3اختبار الذكاء المصور احمد زكي صال .
 -4مقياس قلق القراءة لدي دارسات المدارس الصديقة للفتيات .
 -5دليل استخدام إستراتيجيتي النمذجة والتلخيص في عالج صعوبات فهم المقروء
وخفض قلق القراءة لدي دارسات المدارس الصديقة للفتيات.
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أوال -بناء قائمة بمهارات فهم المقروء التي ينبغي أن تتوافر لدي دارسات الصف السادس
االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات:
وقت خم إعتاد الصورة المبتئ ة لهذه القائمة من خالل المصادر التال ة :
االسترشاد بالخلفية النظرية المتيمنة بالبحث الحالي ،ومراجعة البحوث والدارسات
-1
السابقة وأدبيات التربية التي ترتبط بمهارات القراءة بصفة عامة ،ومهارات فهم المقروء
بصفة خاصة مثل :دراسة السرطاوي ( ،)0111دراسة :دراسة السليطي (،) 2110

ودراسة السليمان ( ،)2110ود ارسة أحمد ( ،)2110ودراسة  ،ودراسة العيسوي
( ،)2112ودراسة أبو بكر ( ،)2113ودراسة عبد الحميد (.)2112
ومن الدارسات أييا دراسة ممدوح (  ،) 2114ودراسة اللبودي ( ،)2114ودراسة شملوه
( ،)2114ودراسة السعدون ( ،)2114ودراسة رج
عبد الوها

( ،)2112ودراسة راشد( )2112وداسة

( ،)2112ودراسة أبو الحجاج ( ،)2112ودراسة حلس وأبو طعيمة (،(2101

ودراسة عوض( ،)2101ودراسة عبد الظاهر (.)2100

وقد أمكن حصر مجموعة من مهارات مهارات فهم المقروء التي ينبغي أن تتوافر لدي دارسات

الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات ،يمنتها قائمة مبدئية في هيئة استبانة
الستطال

نراء المختصين حول تحديد المهارات المناسبة لمجموعة البحث ،وقد صدرت

االستبانة بخطا

تعريف بالهدف والمحتوى ،والمطلو

إبداء الرأي فية ،وقد بلغ مجمو

المهارات المتيمنة بالقائمة( )4مهارات رئيسة وتشمل( )20مهارة فرعية.

 -2تم عرض االستبانة على مجموعة من المختصين عددهم (  )02مختصا ،منهم )1( :
مختصا في تعليم اللُّغة العربية ،و( )2من معلمي وموجهي اللُّغة العربية بالمرحلة االبتدائية
ممن تزيد خبرتهم عن  01سنوات.
 -3بجم االستبانة وتحليل نراء المحكمين ،تبين أن هناك مهارات قد تكون متشابهة م
هيرها من المهارات ،أو تتطل

ااداء نفسة ،وعلية يفيل حذفها ،وقد قام الباحث بحذفها،

كما رأى البعض ،تعديل الصياهة في بعض المهارات وقد قام الباحث بتعديل بعض
الصياهات ،كما أياف عدد من المحكمين بعض المهارات ،وقد اتفق الباحث م رأي
المحكمين في إيافة هذه المهارة.

د-أصبحت القائمة في صورتها النهائية تحوي ( )9مهارات رئيسة هي:
 الفهم الحرفي -الفهم النقدي

 الفهم االستنتاجي -الفهم االبداعي

ويند دددرج تحد ددت هد ددذه المهد ددارات الرئيسد ددة ( )51مهد ددارة فرعيد ددة ،اتفد ددق المحكمد ددون علد ددى سد ددالمتها
ومناسبتها ( م اختالف أوزانها النسبية).
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وبدذلك يكدون قدد تدم اإلجابدة عدن السدؤال ااول مدن أسدئلة البحدث ،والدذي نصدةهما مهدارات فهدم
المق ددروء الت ددي ينبغ ددي أن تتد دوافر ل دددي دارس ددات الص ددف الس ددادس االبت دددائي بالم دددارس الص ددديقة
للفتيات ؟

ثانيا :بناء اختبار تشخيصي في صعوبات فهم المقروء التي تعاني منها دارسات الصف
السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات:
 الهدف منة :الوقوف على صعوبات فهم المقروء التي تعاني منها دارسات الصف السادساالبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات.
 -مصادر االختبار :

اعتمد إعداد هذا االختبار على مجموعة من المصادر هي :
-

البحوث والدارسات السابقة التي تناولت إعداد اختبارات في مجال صعوبات القراءة

عامة وصعوبات قهم المقروء على وجة التخصيص ،كدراسة :دراسة السليطي (،) 2110

ودراسة العيسوي ( )2112ودراسة عبد الحميد ( ،)2112ودراسة أبو بكر (،)2112
ودراسة السعدون ( )2114ودراسة اللبودي( ،)2114ودراسة راشد( ،)2112ودراسة عبد
الوها

( ،)2112ودراسة أبو الحجاج ( ،)2112ودراسة عوض( ،)2101ودراسة حلس

وأبو طعيمة ) ،)2101ودراسة عبدالظاهر(.)2100

 -استطال نراء المتخصصين ،ومن لهم تجار سابقة في تصميم مثل هذه االختبارات

في التخصصات المختلفة ،اواجراء مقابالت معهم؛ لمعرفة كيفية وي الشكل المناس

لالختبار في جمي جوانبة.
 قراءات في التراث اللُّغوي الستنباط بعض المواقف وااسئلة التي يمكن ويعها فياالختبار ،واستنباط مثيرات تتميز بالقوة حتى يمكن أن تستدعي إجابات الدارسات،
وباالعتماد على هذه المصادر أمكن إعداد االختبار في صورتة المبدئية.

 -مكونات االختبار :

تيمن االختبار في صورتة المبدئية بطاقة تعليمات ،توي للدارسات كيفية التعامل

م مفردات االختبار ،وكيفية اإلجابة عنها ،كما راعى الباحث أن تكون هذه التعليمات وايحة
ومباشرة وبلغة سهلة ومناسبة لمستوى الدارسات ،وقد تيمن االختبار جزئين كل جزء مكون
( )05سؤال كل سؤال يقيس مهارة من مهارات فهم المقروء لدي دارسات الصف السادس
االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات وقد روعي ترك مسافات مناسبة في ورقة اإلجابة لكي

تستطي الدارسة اإلجابة فيها.
 يبط االختبار :-الت كد من صدق االختبار:
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للت كد من صدق االختبار تم عرية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناهج
وطرق تدريس اللغة العربية وعلم النفس؛ إلبداء الرأي حول مدى مالئمة االختبار لهدفة،
وويوح تعليماتة ومفرداتة ،ومالءمتة لدارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة
للفتي ات ،وقد أشار المحكمون إلى تعديل الصياهة في بعض ااسئلة ،وتعديل ترتي

بعض

ااسئلة ،وقد تم ااخذ بهذه المالحظات .كما أسفرت هذه الخطوة عن ويوح التعليمات،

وأسئلة االختبار ،ومالءمتها اهدافة .وتحدد لالختبار ( )31درجة بواق ( )05درجة لكل جزء
من أجزاء االحتبار وبواق درجة واحدة لكل سؤال من أسئلة االختبار.
 التجربة االستطالعية لالختبار :تم تطبيق االختبار استطالعيا على مجموعة من دارسات الصف السادس االبتدائي

بالمدارس الصديقة للفتيات بلغت ( )05دارسة من دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس
الصديقة للفتيات ،وذلك للت كد من ويوح التعليمات وااسئلة ومناسبتها للدارسات ،واستكشاف
بعض الصعوبات التي يمكن أن تظهر أثناء التطبيق ،وقد تم تعديل بعض بنود االختبار في
يوء هذه الخطوة.
-تحديد زمن االختبار :

متوسط زمن االختبار الذي استغرقتة الدارسات بقسمة:

تم حسا

مجمو الزمن المستغرق في االختبار على عدد الدارسات
وكان متوسط الزمن كالتالي :خمس وأربعون دقيقة يياف لها خمس دقائق للتعليمات وبذلك
يكون مجمو االختبار خمسون دقيقة.
 -ثبات االختبار :

تم إعادة تطبيق االختبار على المجموعة االستطالعية نفسها بفاصل زمني قدره
أسبوعان ،وقد روعي أن تكون ظروف التطبيق مشابهة لظروف التطبيق ااول من حيث زمن
التطبيق وترتي

الحصص ،وبحسا

معامل االرتباط بين الدرجات في التطبيق باستخدام

معادلة بيرسون كان معامل ثبات االختبار(  ) % .21وهو معدل جيد؛ مما يؤكد صالحية
االختبار للتطبيق.
ثالثاً - :اختبار الذكاء المصور:

أعد هذا المقياس أحمد زكدي صدال  ،وهدو يقديس القددرة العقليدة العامدة لألفدراد مدن 52-2

سددنة ،وهددذا االختبددار ال يعتمددد علددى اللغددة فددي اإلجابددة عنددة وهددو مددا دف د الباحددث الختيدداره ان
الدراسات لديهن بعض الصعوبات المرتبطة باللغة.
الخصائص السيكومترية لهذا االختبار :
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ق ددام مع ددد االختب ددار بعم ددل الص دددق والثب ددات والمع ددايير الخاص ددة له ددذا االختب ددار م ددن خ ددالل
تطبيقة على عينات متنوعة من التالميذ.
تقدير درجات االختبار :
عندما يجي

المفحوص على هدذا االختبدار تحسد

اإلجابدة الصدحيحة بدرجدة ،وال يحسد

الخط أو المتروك ،ثم تجم اإلجابات الصحيحة ،ثم يحدد العمر الزمندي للفدرد ،ثدم نبحدث عدن
الدرجددة الخددام التددي نالهددا الفددرد فددي العمددود المناس د

لعم دره الزمنددي فددي جدددول المعددايير وني د

حولها دائرة ،ثم نحدد نسبة الذكاء المقابلة لهذه الدرجة.
 رابعاً :بناء مق اس قلق القراءة لتي دارسات الصف السادس االبتتائ بالمتارسالصتيقة للفت ات:
تم إعداد مقياس قلق القراءة بعد االطال على بعض مقاييس القلق المشدابهة فدي المقدررات
المختلف ددة ،ومنه ددا عل ددى س ددبيل المث ددال :د ارس ددة مخل ددوف( ،)5442ود ارس ددة أب ددو ه ددالل( ،)5442

ود ارس د ددة ش د ددهدة ( ،)5449ود ارس د ددة حس د ددن ( ،)5441ود ارس د ددة عب د ددد الس د ددمي ( ،)5442ود ارس د ددة
يعقددو ( ،)5442ود ارسددة البدداز وعبددد الحفدديظ ( ،)5442ود ارسددة أبددو ه د اررة ( ،)5442ود ارسددة
حسانين ( ،)5444ودراسة عبد السمي ( ،) 2225راشد ( ،)2222ودراسة جبريل (.)2252
وقددد تددم االسددتعانة بالمقدداييس السددابق اإلشددارة إليهددا وبعددض اادبيددات ذات الصددلة فددي مجددال

تدريس اللغات بصفة عامة وتعليم اللغة العربية بصفة خاصة وعلم الدنفس وقيداس القلدق ،ثدم تدم
إعداد مقياس القلق الق ارئدي ليتكدون فدي شدكلة المبددئي مدن (  )21مفدردة يعكدس كدل منهدا درجدة
عالية من القلق الذي تعاني مندة الدارسدة ،وهدو يسدتند إلدى قيداس القلدق خدالل ثدالث مجموعدات
من مواقف القلق ( مواقف تتعلق بقلدق تعلدم القدراءة -مواقدف تتعلدق ببيئدة الدتعلم -مواقدف تتعلدق
بقلق التحصيل في القراءة) وتم تصميم عبارات المقياس على طريقة ليكرت حيث يعطي للتلميذ

فرصددة لتحديددد درجدة موافقتددة كاسددتجابة مددن بددين خمددس اسددتجابات هددي ( أوافددق بشدددة -أوافددق-
متردد -ال أوافق -ال أوافق مطلقا) والدرجدة التدي تمدن للتلميدذ نتيجدة إجابتدة هدي ( 2 – 9 -1
–  ) 5 – 2وتعكس الدرجة العالية التي تحصل عليها الدارسة في هذا المقياس درجة عالية من
قلق القراءة بينما تعكس الدرجة المنخفية درجة منخفية من هذا القلق.

وللتحقق من صدق المقياس تم عرية على مجموعة من المحكمين في مجال طرق تعليم

اللغددة العربيددة وعلددم الددنفس والصددحة النفسددية بهدددف تحديددد مدددى انتمدداء كددل مفددردة للبعددد الددذي
صنفت تحتة  ،ومدى ويوح الصياهة لمفردات المقياس ،وفدي يدوء نراء المحكمدين تدم تعدديل
بعدض المفدردات وحدذف بعيدها وأيديفت مفدردات جديددة لدم تكدن موجدودة فدي الصدورة المبدئيدة
للمقياس ،وقد بلدغ عددد مفدردات المقيداس فدي صدورتة النهائيدة ( )22مفدردة موزعدة علدى اابعداد

الثالثة السابق اإلشارة إليها كما في جدول ()5
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جدول ()5
أرقام المفردات المتيمنة في أبعاد المقياس
أبعاد المقياس

أرقام المفردات

قلق تعلم القراءة

24 -22 -22 -25 -22 -54 -52 -52 - 59-9 -2 -5
22-

مواقددف تتعل ددق ببيئددة ال ددتعلم 22 -51-52 -52 -55 -52 -4 -2 -2 -2
والمواقف التعليمية

قلق التحصيل في القراءة

22 -21 -29 -22 -52 -1 -2

طريقة تصحي المقياس:
يوجددد أمددام كددل مفددردة مددن مفددردات المقيدداس خمسددة اختيددارات هددي ( أوافددق بشدددة -أوافددق-
متددردد -ال أوافددق -ال أوافددق مطلقددا) وتبلددغ الدددرجات العظمددى لمفددردات المقيدداس ( )512درجددة
ومجمو الدرجات الصغرى لمفردات المقياس ( )22درجة توز كما يلي:

مرتف القلق :إذا حصل التلميذ على درجة تتراوح بين  512 -522درجة.
متوسط القلق :إذا حصل التلميذ على درجة تتراوح بين  522 -22درجة.
منخفض القلق :إذا حصل التلميذ على درجة تتراوح بين  22 -22درجة.
تددم تطبيددق المقيدداس علددى عينددة مددن دارسددات الصددف السددادس االبتدددائي بالمدددارس الصددديقة

للفتيددات بلغددت (  )52ثددم طبددق علدديهم م درة أخددرى بعددد مددرور ثالثددة أسددابي وتددم حسددا

ثبددات

المقياس بطريقة إعدادة التطبيدق ،وقدد بلدغ معامدل ثبدات المقيداس  2825وهدو معامدل ثبدات يمكدن
الوثوق بة ،وبذلك أخذ المقياس صورتة النهائية.
خامسةاً :دلي ة اسةةتخدام إسةةتراتيجيتي النمذجةةة والتلخةةيص فةةي عةةالج صةةعوبات فهةةم المقةةروء
وخفض قلق القراءة لدي دارسات المدارس الصديقة للفتيات:

أعد هذا البرنامج بهدف تنمية مهارات فهم المقروء لدي دارسات الصف السادس

االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات ذوي صعوبات القراءة؛ وذلك باستخدام إستراتيجتي
النمذجة والتلخيص ،كما يهدف البرنامج خفض مستوي القلق القرائي لدي هؤالء الدارسات،

وقد مر إعداد البرنامج بالخطوات التالية :

-0مراجعة الدارسات والكتابات والبحوث التربوية التي تناولت التدريس والتي تناولت
استراتيجيتي التلخيص والنمذجة بصفة عامة ،وكذلك التي تناولت صعوبات القراءة ،وصعوبات
فهم المقروء بصفة خاصة .
-2صياهة فلسفة البرنامج التدريبي المقترح.
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 -3تحديد أهداف البرنامج التدريبي في يوء صعوبات فهم المقرء المراد عالجها لدي
دارسات المدارس الصديقة للفتيات.
 -4روعي في البرنامج الخصائص الخاصة للدارسات ذوات صعوبات التعلم في الفهم القرائي
وما يتطلبة تدري

وطرق تعليمية خاصة.

هذه الفئة من أسالي

-5تحديد خطة البرنامج الالزمة؛ لتحقيق أهدافة التعليمية المحددة سابقا ،والتي تكونت من
( )20جلسة تدريبية:
أ-وي المحتوى التعليمي الذي تكون من على ( )20جلسة تدريبية على ( )01أيام تدريبية

كل يوم يتيمن جلستين تدريبيتين وبواق ( )4جلسات أسبوعيا بااليافة الى الجلسة التمهيدية
في اليوم ااول.
-اختيار اإلستراتيجيات وااسالي

المناسبة.

ج-تحديد اإلجراءات واانشطة التدريبية المصاحبة للبرنامج.

د -تحديد الوسائل واإلمكانات المطلوبة إلتمام تنفيذ البرنامج.
التقويم المناسبة للت كد من تحقيق البرنامج اهدافة.

ه -تحديد أسالي

و -الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ البرنامج.
-5عرض البرنامج المقترح بمكوناتة علي مجموعة من المحكمين المتخصصين
لمراجعتة ويبطة اواق ارره ،وبعد إجراء التعديالت التي أشار إليها المحكمون،
أصب البرنامج في صورتة النهائية صالحا للتطبيق.

سادسا -تدري

الميسرة المتعاونة:

تم تدري

الميسرة المتعاونة على استخدام استراتيجيتي النمذجة والتلخيص في عالج

صعوبات فهم المقروء وخفض قلق القراءة لدى دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس
الصديقة للفتيات ،وقد استغرق التدري

الحالي ثالث جلسات استغرقت كل جلسة حوالي

ساعتين ،وسارت على النحو التالي:
في الجلسة ااولى :تم تناول تعريف القراءة ومهارات فهم المقروء وصعوبات التعلم بصفة عامة
وصعوبات فهم المقروء بصفة خاصة وكذلك قلق القراءة.
-في الجلسة الثانية :

تم تناول استراتيجيتي النمذجة والتلخيص،من حيث التعريف والخطوات ودور الميسرة
ونماذج تطبيقية لعالج صعوبات الفهم القرائي باستخدام استراتيجيتي النمذجة والتلخيص..
-في الجلسة الثالثة :

تم تقديم بعض التوجيهات الخاصة بتطبيق أدوات البحث وتسلم الميسرة نسخة من

الدليل ،ومناقشة الميسرة فية ،وكذلك تم االتفاق على جمي الخطوات التنفيذية لتطبيق تجربة
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البحث ،وتحديد الخطة الزمنية لها من من العام الدراسي الفصل الدراسي الثاني من العام
الدراسي .2100/ 2101
سابعاً -التطبيق القبلي ألدوات البحث:

تناول التطبيق القبلي ادوات البحث تطيبيق اختبار فهم المقروء ومقياس قلق القراءة

لدددي دارسددات الصددف السددادس االبتدددائي بالمدددارس الصددديقة للفتيددات ،وذلددك علددي عينددة البحددث
المختددارة مددن مددن هدؤالء الدارسددات ،وذلددك فددي بدايددة الفصددل الد ارسددي الثدداني مددن العددام الجددامعي
2255 /2252م  ،وذلد ددك بمعاوند ددة الميس د درة التد ددي خيد ددعت للتد دددري  ،وذلد ددك بعد ددد االتفد دداق م د د
القائمبن على إدارة المدرسة

ثامناً -تنفيذ البرنامج باستخدام استراتيجيتي النمذجة والتلخيص :

تم تنفيذ البرنامج المقترح على العينة المختارة مدن دارسدات الصدف السدادس االبتددائي

بالمدددارس الصددديقة للفتيددات ،واسددتغرق ذلددك  22سدداعة تدريبيددة بواق د سدداعتين يوميددا ،وبواق د
يومين في ااسبو .
تاسعاً -التطبيق البعدي ألدوات الدراسة:

بعد ددد االنته دداء مد ددن تنفيد ددذ البرند ددامج تدددم التطبيد ددق البع دددي ادوات البحد ددث:اختبد ددار فهد ددم

المقروء ،ومقياس قلق القراءة على عينة الدارسات البالغ عدددها ( )25دارسدة وذلدك قدر نهايدة
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2255/2252م.

نتائج البحث وتفسيرها:

أوال :االجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث ونصة:ما صعوبات فهم المقروء التي تعاني
منها دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات؟
تم تطبيف االختبار التشخيصي الذي هدف اعداده الوقوف على صعوبات فهم المقروء لدي
دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات وقد تكون االختبارمن جزئين كل

جزء مكون ( )51سؤال كل سؤال يقيس مهارة مهارات فهم المقروء لدي دارسات الصف

السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات ،وقد تم تطبيق االختبار على عينة البحث
المكونة من ( )552دارسة من لدي دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة
للفتيات
 -تحديد درجة الصعوبة في القراءة :

تددرى بعددض الدارسددات أنددة يمكددن القددول ب د ن التلميددذ يعدداني مددن صددعوبة إذا بلغددت نسددبة

أخطاء التالميذ في اإلجابة عن مفردات االختبار  %21ف كثر (حسن.)925 ،5445 ،

وقد ارتيى البعض مؤش ار قرائيا  %22ف قل داللة على أن هناك يعفا قرائيا ،في حين
أن دارسات أخرى ارتيت درجة أقل من  %22إذا حصل عليها التلميذ في اختبار القراءة
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يمكن تشخيصة على أنة لدية صعوبة قرائية (عواد ،)95 ،5441 ،وبعض الدارسات حددت
نسبة  %12لتحديد مستوى التالميذ الذين يعانون صعوبة في تعلم القراءة  ،حيث اعتبرت أن
التالميذ الذين تصل نسبتهم  %12في فهم المادة المقروءة يكون فهمهم متدنيا ويشعرون

بصعوبة المقروء.

وفي يوء درجات التالميذ عينة البحث على اختبار تشخيص صعوبات القراءة تم قبول نسبة
 % 51ف قل لتصنف عندها الدارسات على أنهن يعانين صعوبات في فهم المقروء في اختبار
الفهم القرائي.

وبعد تطبيق االختبار أظهرت النتائج عن صعوبات فهم المقروء لدي دارسات

الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات تمثلت في:
 تحديد الفكرة الرئيسة للمقروء. -تتاب اافكار الواردة في النص.

 -استنتاج أهراض المقروء.

 -إعطاء اكبر عدد من العناوين للمقروء.

 تحديد اافكار الفرعية للمقروء. -استنتاج هدف الكات .

 إبدء الرأي فيما ورد في المقروء. -اقتراح نهاية جديدة للنص أو المويو .

 التمييز بين اافكار الرئيسة واافكار الفرعية. اقتراح حلول جديدة لمشكالت وردت في المويو أو القصة.وبذلك يكون قد تم االجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث ونصة :ما صعوبات

فهم المقروء التي تعاني منها دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات؟

ثانيا :االجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث ونصة :ما فاعلية استراتيجيتي النمذجة
والتلخيص في عالج صعوبات فهم المقروء لدي دارسات الصف السادس االبتدائي
بالمدارس الصديقة للفتيات ؟

بعد تطيق البرنامج باستخدام استراتيجيتي النمذجة والتلخديص وتطبيدق اختبدار فهدم المقدروء

كان ددت نت ددائج التطبي ددق القبل ددي والبع دددي الختب ددار الفه ددم الق ارئ ددي ل دددي دارس ددات الص ددف الس ددادس
االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات كما يويحها الجدول التالي:
جتول ( ) 2
نتائج أ راد ع نة البحث
البيانات

التطب ق القبل والبعتي الختبار هم المقروء

العدد

المتوسط

االنحراف

(ن)

(م)

المعياري

قيمة ت

قبلي

20

03.22

3.00

. ،221

بعدي

20

23.14

0.36

04 ،604

د.ح

22

مستوي
الداللة
403و1
110و1
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يتي

من جدول (  )2وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات

التطبيق القبلي والبعدى في اختبار فهم المقروء لدي دارسات الصف السادس االبتدائي
بالمدارس الصديقة للفتيات عند مستوي 110و 1وهي فروق لصال التطبيق البعدي ،ويعزي
الباحث هذا االرتفا

في ااداء على اختبار فهم المقروء

لدي الدارسات إلى استخدام

استراتيجيتي النمذجة والتلخيص.

وبمقارنة النتائج السابقة في هذه الدراسة بالنتائج التي توصلت إليها الدارسات السابقة

في هذا الصدد ،يتبين اتفاق نتائج الدراسة الحالية م نتائج بعض الدارسات مثل دراسة:
)1993

) (Jajria & Salvia1992ودراسة (Bornes, Mary Ellen and Others,

ودراسة ) ،(Wong, 1992ودراسة

(Carr & Thompson, 1996) (Baer,

) ،Mathias and Others, 1994-Bودراسة ) ،(Gourgey,1999ودراسة

) (Gourgey,2000ودراسة (موسى ،)2110 ،ودراسة (عبد الحميد  ،)2112ودراسة (عبد
الرحيم ،)2113 ،ودراسة (الخيراوي ،)2113 ،ودراسة

(Ebrahiem, Saher Ahmed

) ، El Saied, 2004ودراسة (أبو سكينة ،)2114 ،ودراسة

(،)Marquez,2006

ودراسة (عبد الباري  ،)2112 ،ودراسة ( النجار ،)2112 ،ودراسة (الباز ،)2112 ،ودراسة
( مصطفى ،)2112،ودراسة )(Lewis,2010

ويفسر الباحث هذه النتيجة ب ن تدريس القراءة لدارسات المدارس الصديقة للفتيات

باستخدام إستراتيجيتي النمذجة والتلخيص قد أدى إلى عالج صعوبات فهم المقروء لدي هؤالء
الدارسات؛ مما يؤكد فاعلية هاتين اإلستراتيجيتين في عالج صعوبات فهم المقروء ،وذلك بما
أتاحتة هاتين اإلستراتيجيتين للدارسات من عمليات وأنشطة ونماذج مرتبطة بالنص المقروء،
وتركيز االنتباه على النقاط والعناصر البارزة في المقروء ،وممارسة أسالي

التفكير المرتبطة

باافكار والمعاني المتيمنة ،ومراقبة النشاطات الذهنية واللغوية المستخدمة للتحقق من الفهم،
وكذلك التفاعل بين الدارسات أثناء مناقشتهن بعيهن البعض وتبادلهن للمعلومات ،وكذلك
فإن ااسئلة التي كانت تس لها الدارسة لنفسها أثناء القراءة وكذلك ااسئلة التي كانت تقدمها
الميسرة للدارسات لالستعانة بها أثناء القراءة ،ومحاولة التوصل إلى إجابات عنها ،وكذلك

التركز على اافكار الرئيسة ،كل هذا وهيره قد أدى إلى عالج صعوبات فهم المقروء لدي
دارسات المدارس الصديقة للفتيات.
وفي استراتيجيتي النمذجة والتلخيص حين تقدم الميسرة النماذج القرائية تعمل على توجية
الدارسات توجيها سليما أثناء مالحظتهن للنماذج ،وجعل الدارسة تمعن النظر والتفكير فيما

يعرض علية؛ ان الدارسة تتعلم أفيل بالتقليد .كما أنهما من االستراتيجيات التي تؤثر في
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عدد كبير من التالميذ ،مما يجعلهما فاعلتين في تحسين المفاهيم والمهارات البسيطة والمعقدة
في حجرة الدراسة ،فهما تعمالن على جعل اافكار المجردة عينية ،وتوي الظواهر المعقدة،
وتساعدان في اكتشاف االتجاه وشرح طريقة العمل ،انهما تتيمنان سؤال الدارسة مباشرة عن

تفكيره ا ووصف ما في ذهنها ،وبعد ذلك وسيلتان مهمتان إليياح تفكيرها لآلخرين ،ومن ثم
على ااخطاء الموجودة في تصوراتها ،وتوجيهها في االتجاه السليم ،فيال عن تنمية

التغل

وعيها بالعمليات المعرفية التي تقوم بها أثناء القراءة ،وتعلم مهارات أخرى ،كما أنهما تقدمان
مرجعا للمعلم بحيث يمكنة الحكم على مدى فهم المتعلمين ،وتجعل المادة أكثر تشويقا
للمتعلمين

ثالثا :االجابة عن السؤال الراب من أسئلة البحث ونصة :ما فاعلية استراتيجيتي النمذجة
والتلخيص في خفض قلق القراءة لدي دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة
للفتيات ؟

بعد تطيق البرنامج باستخدام استراتيجيتي النمذجة والتلخيص وتطبيق اختبار فهم المقروء

كانت نتائج التطبيق القبلي والبعدي لمقياس قلق القراءة لدي دارسات الصف السادس االبتدائي
بالمدارس الصديقة للفتيات كما يويحها الجدول التالي:
جتول ( ) 2

نتائج أ راد ع نة البحث
العتد
(ن)

التطب ق القبل والبعتي لمق اس قلق القراءة
االنحراف
المع اري

ق مة ت

قبل

25

52582

28925

8 0925

بعتي

25

1289

24812

52 0252

الب انات

يتي

المتوسط
(م)

د8ح

22

مستوي
التاللة
292و2
225و2

من جدول ( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات

التطبيق القبلي والبعدى لمقياس قلق القراءة لدي دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس
الصديقة للفتيات عند مستوي 110و 1وهي فروق لصال التطبيق البعدي .بما يدف الباحث
إلى إرجا االنحفاض الحادث في مستوي قلق القراءة لدي الدارسات إلى استخدام استراتيجيتي

النمذجة والتلخيص بما أمكنهم من الدخول في عملية القراءة دون خوف أو تردد وهم في حالة

نفسية أفيل ،وهو ما ظهر من خالل ارتفا مستوي أداء الدارسات وتغلبهم على صعوبات
فهم المقروء كما سبقت اإلشارة.
ويتي

مما سبق أييا

أن دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة

للفتيات ذوات صعوبات فهم المقروء الذين تعلموا مويوعات القراءة وفق استراتيجيتي النمذجة

والتلخيص قد انخفض قلق القراءة لديهن  ،وتتفق هذه النتيجة م دارسات كل من  :دراسة
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مخلوف( ،)0111ودراسة أبو هالل(  ،)0112ودراسة شهدة ( ،)0114ودراسة حسن
( ،)0115ودراسة عبد السمي ( ،)0116ودراسة يعقو ( ،)0116ودراسة الباز وعبد الحفيظ
( ،)0112ودراسة أبو ه اررة

( ،)0112وراسة حسانين ( ،)0111ودراسة عبد السمي

( ،) 2110ودراسة راشد ( ،)2112ودراسة جبريل (  ،)2101وذلك على الرهم من اختالف
المقررات واختالف استراتيجيات التدريس وتنوعها

ويمكن تفسيرهذه النتيجة في يوء مدا يشدير إليدة التدراث النفسدي الخداص بمجدال صدعوبات

الددتعلم عامددة وصددعوبات القدراءة خاصددة؛ حيددث مددن المتعددارف عليددة أن التالميددذ ذوي صددعوبات
القد دراءة يع ددانون م ددن خبد درات الفش ددل ااك دداديمي المس ددتمر ،وع دددم ق دددرتهم عل ددى مس ددايرة زمالئه ددم
العدداديين فددي إتقددان المهددارات ااكاديميددة فددي الصددف الد ارسددي اامددر الددذي يجعلهددم ال يحققددون

مسددتوى تحص دديلي يتناسد د

وم ددا يمتلكون ددة م ددن إمكانددات عقلي ددة ونس ددبة ذك دداء ،كم ددا تش ددير ب ددذلك

تعريفد ددات صد ددعوبات الد ددتعلم ،وان ه د دؤالء النالميد ددذ ال يمكد ددنهم مسد ددايرة أق د درانهم ف د ددي التحص د دديل
ااكدداديمي أو تحقيددق مسددتوى مددن التحصدديل ااكدداديمي يتفددق ونسددبة ذك ددائهم فإنددة يول ددد ل ددديهم
اإلحساس بالفشدل ،اامدر الدذي يددفهم إلدى مزيدد مدن الفشدل وبدذا تتدراكم العديدد مدن اإلحساسدات
السددالبة نتيجددة لوقددوعهم فددي هددذه الدددائرة هيددر المحببددة ،وهددو مددا يددؤثر سددلبا علددى العديددد مددن

المتغيرات النفسية لدديهم مثدل  :القلدق  ،ونقدص الثقدة بدالنفس ،اامدر الدذي يدؤدي إلدى مزيدد مدن

الفشددل ،فددإذا مددا حقددق المددتعلم تقدددما ملموسددا فددي تحصدديلة ااكدداديمي فددإن هددذا يددؤثر فددي حالتددة
النفسية وهو ما حدث بعد تطبيق استراتيجيتي النمذجة والتلخيص.
يتي أييا مما سبق أن صعوبة تعلم القراءة تؤثر وتت ثر سلبيا في الخصائص النفسية

للتالميذ وتجعلهم أكثر عرية الهتزاز بنائهم النفسي أكثر من العاديين؛ مما يحتم تيافر
الجهود في كل االتجاهات لمحاولة القياء على صعوبات التعلم بصفة عامة وصعوبة تعلم
القراءة بصفة خاصة أو على أقل تقدير محاولة تخفييها حتى يستطي التلميذ أن يكون متكيفا
م بيئتة المدرسية ،وقبل هذا وذاك يكون متكيفا م ذاتة ،هير متردد أو خائف من مواجهة
النص المقروء أو مواجهة الزمالء أثناء القراءة  ،وكذلك عدم الشعور بالخوف أو الخجل عندما

يتعرض لبعض ااسئلة المرتبطة بالنص المقروء ،ويقبل على حصة القراءة دون تردد مستمتعا
بها راهبا من المزيد منها محاوال قدر االمكان استخدام كل طاقاتة في فهم نصوص المقروء،
ويجتهد أن يصح من ويعة عندما يحدث إخفاق أو شعور بصعوبات في فهم المقروء.

التوصيات

من خالل مراجعة نتائج الدراسة الحالية ،يمكن اقتراح بعض التوصيات التالية:

( )5االهتمام بتحديد مهارات الفهم القرائي المناسبة لكل صف دراسي حتى يتسنى لمعلمي
اللغة العربية العمل على تنميتها.
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( )2يرورة االهتمام بتنمية مهارات الفهم القرائي لدى الطال

في المراحل التعليمية

المختلفة.
( )2عقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية أثناء الخدمة على استخدام استراتيجيات
التدريس الحديثة .

( )9تيمين برامج إعداد المعلم وخصوصا معلم المرحلة االبتدائية االستراتيجيات الحديثة
في التدريس.
( )1تصددميم مقدداييس تشخيصددية لصددعوبات الددتعلم بصددفة عامددة وصددعوبة تعلددم القدراءة
بصفة خاصة.

( )2ت دددري

معلم ددي اللغ ددة العربي ددة بص ددفة عام ددة ومعلم ددي المرحل ددة االبتدائي ددة بص ددفة

خاصة علدى كيفيدة تحديدد مهدارات اللغدة العربيدة وتشدخيص الصدعوبات المرتبطدة
بهذه المهارات

( )2استخدام أسالي

تدريسية حديثة م التالميدذ ذوي صدعوبات الدتعلم وذلدك لمدا لهدا

من أثر كبير على عالج هذه الصعوبات.
( )2محاولة استخدام التقويم التكويني المستمر من قبدل المعلدم حتدى يسدتطي التعدرف
على التالميذ ذوي صعوبات التعلم مبك ار لعمل اإلجراءات الالزمة للحدد مدن هدذه
الصعوبة.

( )4يرورة وي برامج مبكرة لتشخيص ومعالجة ذوي صعوبات التعلم بصفة عامة
وصعوبة تعلم القراءة بصفة خاصة.
( )52محاولة تخفيف الخصائص االنفعالية السلبية الناتجة عن صعوبات التعلم بصفة
عامة ،وصعوبة تعلم القراءة بصفة خاصة.

( )55تيدافر الجهددود بدين اإلدارة والمعلددم وااخصدائي النفسددي وااخصدائي االجتمدداعي
لمحاولددة تخفيددف صددعوبات الددتعلم بصددفة عامددة وصددعوبة الق دراءة بصددفة خاصددة
لكي يتم السيطرة على هذه الصعوبات ،وكذلك الثار المترتبة عليها
( )52االهتمددام بالدددورات التدريبيددة لمعلمددي اللغددة العربيددة الخاصددة بتشددخيص وعددالج
صعوبات التعلم واستراتيجيات عالجها حتى يتمكندوا مدن عدالج هدذه الصدعوبات،

ويجنبوا تالميذهم الوقو في اإلحساس بصعوبات القراءة.
دارسات مقترحة:

م د ددن خ د ددالل مراجع د ددة الدارس د ددات الس د ددابقة ونت د ددائج الد ارس د ددة الحالي د ددة ،يمك د ددن اقتد د دراح بع د ددض

المويوعات التي يتم بحثها وذلك على النحو التالي:
()5

دارسات لصعوبة تعلم القراءة وعالقتها بالمناخ المدرسي.

()2

دارسات لصعوبة تعلم القراءة وعالقتها باستراتيجيات التدريس المتبعة
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()2

دراسة مستعرية لصعوبات تعلم القراءة في يوء بعض المتغيرات الشخصية.

()9

تشخيص صعوبة تعلم القراءة في المراحل المختلفة وعمل برامج عالجية لها.

()1

برنامج إرشادي لتخفيف القلق لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم.

()2

دراسة أثر استخدام استراتيجيات تددريس أخدري هيدر الدواردة فدي هدذه الد ارسدة فدي عدالج
صعوبات القراءة.

()2

د ارسددة مقارنددة اثددر اسددتخدام أكثددر مددن إسددتراتيجية تدريسددية فددي عددالج صددعوبات القدراءة

وصعوبات فهم المقروء

المراجع:
أبو بكر ،عبد اللطيف عبد القادر ( .)2222فعاليدة برندامج لعدالج صدعوبات الفهدم الق ارئدي
لدددى تالميددذ الصددف ال ارب د االبتدددائي فددي يددوء نظريددة إلماعددات السددياق لسدديترنبرج،

القد دداهرة،مجلد ددة د ارسد ددات فد ددي المند دداهج وطد ددرق التد دددريس ،
.522
أبددو حجدداج ،أحمددد زيددنهم ( .)2222بعددض عمليددات فهددم المقددروء لدددى العدداديين واليددعاف

 ،24ص ص - 592

ف ددي ي ددوء نظري ددة المخطط ددات ،مجل ددة القد دراءة والمعرف ددة ،العد دددد ،22

ص ص - 41

..401

أبددو سددكينة ،ناديددة ) )2222فاعليددة اسددتراتيجية التلخدديص فددي تنميددة بعددض مهددارات الفهددم

الق ارئددي للمقددال الصددحفي لدددى معلمددي التعلدديم الفنددي  :للم دواد العمليددة .مجلددة كليددة

التربية ،جامعة طنطا،

( ,)21مج  ،2ص ص .142 -192

أبو ه اررة  ,علي بن حمزة(  .)5442مقيداس القلدق فدي فصدول تعلدم اللغدة ااجنبيدة  .مجلدة

العلدوم التربويددة  ،جامعددة الملدك عبددد العزيددز ،السدعودية ،مددج  ،11ص ص -222
225
أبو هدالل ،مداهر محمدد ( .)5442نمدوذج بندائي التد ثيرات المباشدرة وهيدر المباشدرة للجدنس

وقلد ددق الريايد دديات علد ددى االتجد دداه والتحصد دديل فد ددي الريايد دديات .مجلد ددة كليد ددة التربيد ددة

بالمنصورة،

( ،)2ص ص ص ص .12 - 22

أحمد ،صديقة ( .)2225دراسة أثر برندامج عالجدي باسدتخدام التددريس المباشدر فدي تنميدة
مهددارات التسلسددل لدددى التلميددذات ذوات صددعوبات الفهددم الق ارئددي فددي الصددف ال ارب د

االبتدائي  ،رسالة ماجستير هير منشورة ،البحرين ،جامعة الخليج العربي.
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اادهددم ،ريددا أحمددد ( .)2229أثددر التدددري
طددال

علددى بعددض اسددتراتيجيات فهددم المقددروء لدددى

شددعبة اللغددة العربيددة بكليددة التربيددة فددي اكتسددابهم واسددتخدامهم لهددا فددي تدددريس

القراءة ،مجلة كلية التربية بدمياط ،جامعة المنصورة ،ص ص42-92

البد دداز ،خالد ددد صد ددالح علد ددي ( .)2222أثد ددر اسد ددتخدام إسد ددتراتيجية النمذجد ددة فد ددي التحصد دديل

واالستدالل العلمي واالتجاه نحو الكيمياء لدى طال الصف الثداني الثدانوي  ،مجلدة

التربية العلمية،مج  )2( ،52ص ص .522 - 45

الباز ،عادل ،و عبد الحفيظ  ،صالح (  .)5442التفاعل بين ااسلو المعرفدي لكدل مدن
المعلددم والطال د

وبعددض اسددتراتيجيات تدددريس المفدداهيم وأث دره علددى اكتسددا

المفدداهيم

الهندسددية واختدزال القلددق الهندسددي لدددى طددال الصددف ااول اإلعدددادي ،مجلددة كليددة

التربية بالزقازيق ،العدد ( ،)24ص ص .552 -22

ج ددابر ،عب ددد الحمي ددد ج ددابر ( .)5444اس ددتراتيجيات الت دددريس وال ددتعلم .الق دداهرة :دار الفك ددر
العربي.

جاد ،محمد عبد المطل

( .)2222صعوبات التعلم في اللغة العربية ،عمان :دار الفكر.

جبريددل  ،منددى مصددطفى السددعيد ;طعيمددة  ،رشدددي أحمددد أحمددد ;الزينددي  ،محمددد السدديد
مت ددولي(. )2252فعالي ددة برن ددامج مقت ددرح ق ددائم عل ددى النظري ددة البنائي ددة لع ددالج بع ددض

ااخطاء اللغوية وخفض قلدق الكتابدة لددى طدال الصدف ااول الثدانوي .مجلدة كليدة
التربية بالمنصورة  ،مصر ،مج ، 2

(  )22ص ص .222 -222

جلجددل ،نصد درة عبدالمجيددد ( .)2222قد دراءات ح ددول الموه ددوبين مددن ذوي العس ددر الق ارئ ددي
هالدسلكسياه .القاهرة :مكتبة النهية..

حس د ددانين  ،عل د ددي عب د دددالرحيم(  .)5444تجريد د د

اس د ددتخدام اس د ددتراتيجيتي خد د درائط المف د دداهيم

وخريطة الشكل  Vفي تعليم الرياييات علدى تنميدة التفكيدر الريايدي وخفدض القلدق
لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .مجلة تربويات الرياييات -مصر مج  2,ص ص

.94 -2

حسدن  ،ثنداء محمدد محمدد( .)2221أثدر اسدتخدام مددخل الدتعلم بالنمذجدة فدي تنميدة بعدض
المه ددارات اادائي ددة ف ددي مج ددال ااحي دداء وف ددي مج ددال الكيمي دداء ل دددى طالب ددات أمين ددات
المعامدل .د ارسدات فدى المندداهج وطدرق التددريس -مصدر,

 ،522ص ص -59

.92

حسددن ،محمددد عبددد السددمي ( .)5442فاعليددة تدددريس وحدددة مقترحددة فددي الهندسددة المحايدددة
باسددتخدام خ درائط الشددكل

 Vوالددتعلم التعدداوني فددي خفددض قل ددق البرهددان الهندسددي

بالمرحلة اإلعدادية ،مجلة كلية التربية بالزقازيق ،العدد  ،22ص ص .24-99
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حس ددن ،محم ددود محم ددد ( .)5445د ارس ددة تشخيص ددية عالجي ددة للص ددعوبات الت ددي تص ددادف
تالميذ الحلقدة االبتدائيدة مدن التعلديم ااساسدي فدي حدل المشدكالت اللفظيدة الحسدابية،
مجلة كلية التربية ،جامعة أسيوط ،2 ،ص ص .925 -952

حلدس  ،داود درويد

;أبدو طعيمدة  ،محمدد أحمدد) .)2252.أثدر اسدتخدام العيدادات القرائيدة

لعالج اليعف الق ارئدي لددى طلبدة الصدف ال اربد ااساسدي .مجلدة القدراءة والمعرفدة ،

مصر ,

 552ص ص .42 -22

خيراوي ،زين العابدين شحاتة ( .)2222أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفدة علدى
تش ددخيص ط ددال

الفرق ددة الرابع ددة ش ددعبة الرياي دديات لألخط دداء المتي ددمنة ف ددي حل ددول

المشكالت الريايية المكتوبة  .مجلدة البحدث فدي التربيدة وعلدم الدنفس ،كليدة التربيدة،

جامعة المنيا ،المجلد ( )5( ،)52ص ص .544 - 525

خطد ددا  ،ناصد ددر(د.ت) .طد ددرق تد دددريس االسد ددتراتيجيات المعرفيد ددة للتالميد ددذ ذوي صد ددعوبات
التعلم ،كلية المعلمين بجدة ،المملكة العربية السعودية.

راشد  ،حدازم )  .)2222.برندامج لتنميدة بعدض مهدارات التواصدل الشدفوي الالزمدة للتددريس
وخفض القلق منة لدى الطالبات المعلمات .مجلة القراءة والمعرفة  ،مصدر 22 ,
 ،ص ص .512 -522

ارشددد  ،حنددان مصددطفى مدددبولي(  .)2222برنددامج مقتددرح لعددالج الصددعوبات القرائيددة فددي
التعرف والنطق والفهم لدى تالميذ الصف الراب االبتددائي اازهدري .المدؤتمر العلمدي

السدداب  ،صددعوبات تعلددم القدراءة بددين الوقايددة والتشددخيص والعددالج  ،مصددر  ,مددج 1
(2007),ص ص .222 -292

رج د  ,ثندداء عبددد المددنعم ( .)2224أثددر اسددتخدام المنظمددات المتقدمددة م د النمذجددة علددى
تحسدين الكتابددة الوظيفيدة ،وبقدداء الددتعلم  ،واالتجداه نحددو الكتابددة لددى تالميددذ المرحلددة
اإلعداديدة .المدؤتمر القدومي السدنوي السدادس عشدر  ،التعلديم الجدامعي العربدي ودوره

في تطوير التعليم قبل الجامعي ،مصر ،ص ص .224 -252

رجد  ،ثنداء عبدد المدنعم ( .)2222برندامج مقتدرح لعدالج بعدض صدعوبات القدراءة الجهريدة

وتنميددة الددوعي الفونولددوجي لدددى تالميددذ الصددف السددادس االبتدددائي  .مجلددة الق دراءة
والمعرفة ،مصر،

 ،21ص ص .252 -512

الزي د ددات ،فتح د ددى مص د ددطفى ( .)5442ص د ددعوبات ال د ددتعلم ااس د ددس النظري د ددة والتشخيص د ددية
والعالجية .القاهرة :دار النشر للجامعات .

السددرطاوي  ،زيدددان ونخددرون( .)2225مدددخل إلددى صددعوبات التعلد دتم  ،الريدداض :أكاديميددة
التربية الخاصة.
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السرطاوي ،زيدان أحمد ( .)5442العوامل المساهمة في صعوبة تعلدم القدراءة لددى طدال

المرحل ددة االبتدائي ددة ،رس ددالة التربي ددة وعل ددم ال ددنفس ،الري دداض ، )2( ،ص ص-515

.522

السددعدون ،خلددود ابددراهيم ( .)2229د ارسددة أثددر اسددتخدام خ درائط المعرفددة فددي تنميددة الفهددم
القرائي لدى عينة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي ،رسالة ماجستير هير منشورة،

جامعة البحرين ،كلية التربية.

السددليطي ،حمدددة حسددن ( .)2225برنددامج متعدددد المددداخل لعددالج بعددض مشددكالت تعلددم
القراءة في الصفوف الثالثة ااولى من المرحلة االبتدائية بدولة قطر ،رسالة دكتدوراه

هير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس.

السددليمان ،مهددا عبددد اهلل ( .)2225أثددر برنددامج قددائم علددى اسددتخدام اسددتراتيجيات مددا وراء
المعرفة في تنمية الفهدم الق ارئدي لددى تلميدذات صدعوبات القدراءة فدي الصدف السدادس

االبت دددائي  .رس ددالة ماجس ددتير هي ددر منش ددورة .كلي ددة الد ارس ددات العلي ددا ،جامع ددة الخل دديج
العربي ،مملكة البحرين.

السدديد  ،أحمددد البهددي( .)2224أثددر اسددتخدام بعددض اسددتراتيجيات التدددريس العالجيددة فددي
تحسددين مسددتوى الفهددم الق ارئددي لدددى ذوى صددعوبات الق دراءة مددن تالميددذ الصددف ال ارب د
االبتدائي .مجلة بحوث التربية النوعية  ،مصر  52 ,ص ص 92 -2

شددملوه ،حميدددة ( .)2229فاعليددة برنددامج تدددريس عالجددي باسددتخدام إسددتراتيجية الخريطددة
المعرفية في تنمية مهارات الفهدم الق ارئدي لددى تلميدذات صدعوبات القدراءة فدي الصدف

الخامس االبتدائي .رسالة ماجستير هير منشورة ،جامعة الخليج العربي ،البحرين.

شهدة ،السيد علي ( .)5449أثر استخدام خرائط المفاهيم في تدريس قدوانين الغدازات علدى
قل ددق الط ددال

وتحص دديلهم .الجمعي ددة المصد درية للمن دداهج وط ددرق الت دددريس ،الم ددؤتمر

العلمددي السددادس ،مندداهج التعلدديم بددين اإليجابيددات والسددلبيات ،اإلسددماعيلية55 -2 /

أهسطس.

عبددد البدداري ،مدداهر شددعبان( .)2222برنددامج لتنميددة ااداء الكتددا لطددال الصددف الثدداني
الثانوي باستخدام بعض استراتيجيات مدا وراء المعدرف .رسدالة دكتدوراه هيدر منشدورة،

كلية التربية جامعة بنها.

عبدد الحميدد ،أمداني حلمددي ( .)2222برندامج عالجدي مقتدرح للتغلد

علدى صدعوبات الفهددم

القرائي لدى تالميذ الصف ااول اإلعدادي ،مجلة القدراءة والمعرفدة ،

ص .529 -24

( ،)52ص
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عبددد الددرحمن ،محمددد محمددد حسددن ( .)5441د ارسددة تجريبيددة الخت دزال قلددق التحصدديل فددي

الريايدديات لدددى طددال الصددف ااول الثددانوي باسددتخدام المنظمددات المتقدمددةه مجلددة

كلية التربية بالزقازيق ،العدد  ،22ص ص .559 -22

عبددد السددالم ،مصددطفى عبددد السددالم ( .)2222النمدداذج وطبيع دة النمذجددة وت دددعيم التربيددة
العلميددة ،المددؤتمر العلمددي الحددادي عشددر ،التربيددة العلميددة إلددى أيددن؟ فندددق المرجددان،

فايد االسماعيلية من .2222/2/25 – 24

عبدددد اهلل ،سد ددامي محمد ددود :ونخد ددرون( .) 5442تط ددوير تد دددريس الل د ددغة العد د دربية والتربيد ددة
اإلسالمية .القاهرة :مطبعة باهر.

عبد الوها

 ،عبد الناصر أنيس( .)2222أثر التدري

على استراتيجيات ما وراء المعرفدة

فددي مواقددف تعاونيددة فددي تنميددة مهددارات الفهددم الق ارئددي لدددى التالميددذ ذوي صددعوبات
الدتعلم بالمرحلدة االبتدائيدة .مجلدة القدراءة والمعرفدة  ،مصدر

 ، 25ص ص -49

.522

عبدالسمي  ،محمد فاروق) .)2225.أثر استخدام أسلو القراءة التعاونية على قلق وفهم

القددراءة لدددى معلمددي اللغددة اإلنجليزيددة كلغددة اجنبيددة قبددل الخدمددة .د ارسددات تربوي ددة

اواجتماعية  ،مصر ،مج ، 2
عبدالظاهر  ،أحمد عبدالظاهر عزت( .)2255دور مدخل الفهم في عالج صدعوبات تعلدم
 ،2ص .229

الق دراءة لدددى تالميددذ الصددف ااول اإلعدددادي .مجلددة الق دراءة والمعرفددة  ،مصددر ,

 ،555ص ص .29 -22

عثمان ،ماجد محمدد ( .)2222أثدر برندامج تددريبي السدتراتيجيات التعلديم التبدادلي علدى مدا
وراء الفهم لدى الطال

ذوي صدعوبات الفهدم الق ارئدي فدي الصدف الخدامس االبتددائي

 .مجلة كلية التربية ،جامعة أسيوط .مج  )5( ،22ص ص.222 -292

العجمي ،مها محمد( .)5444العالقة بدين قلدق االختبدار والتحصديل الد ارسدي لددى طالبدات
كليددة التربيددة للبنددات باإلحصدداء ( ااقسددام اادبيددة) ،رسددالة الخلدديج العربددي)22 ( ،

ص ص . 15 -51

عقيلددي ،سددمير محمددد عقددل ( .)5442اسددتخدام مدددخل الددتعلم بالنمذجددة وأث دره فددي تحقيددق
بعض أهداف تددريس العلدوم  ،رسالةماجسدتير هيدر منشدورة ،كليدة التربيدة ،سدوهاج،
جامعة جنو الوادي.

علي  ,عزت عبد الدرؤوف .)2222( .فاعليدة اسدتخدام اسدتراتيجية النمذجدة المفاهيميدة فدي

تعلدديم البيولددوجي علددى التغييددر المفدداهيمي وتنميددة بعددض مهددارات التفكيددر الناقددد لدددى
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الصف ااول الثدانوي .المدؤتمر العلمدى التاسد عشدر  ،تطدوير منداهج التعلديم

فى يوء معايير الجودة ،مصر ,مج 2ص ص .5222 -5229

عد د دواد ،أحم د ددد أحم د ددد ( .)5442قد د دراءات ف د ددي عل د ددم ال د ددنفس الترب د ددوي وص د ددعوبات ال د ددتعلم.
اإلسكندرية  :المكت

العلمي للكومبيوتر والنشر والتوزي .

عددوض  ،أحم ددد عبددده( .)2252فعاليددة اسددتراتيجية مقترحددة فددي عددالج اليددعف الق ارئ ددي
والكتابي والتحصيلي في اللغة العربية لددى بعدض تالميدذ الصدف التاسد مدن التعلديم
ااساسدي .مجلددة كليدة التربيدة بالمنصددورة  ،مصدر ،

.229

 ،73ج 5ص ص -222

عوض اهلل ،محمود ،وعاشور مجدي محمد أحمد ر ( .)2222صعوبات التعلم التشدخيص
والعالج .عمان :دار الفكر العربي.

العيس ددوي ،جم ددال مص ددطفى ( .)2222أث ددر اس ددتخدام إس ددتراتيجية القد دراءة الجهري ددة الزوجي ددة
المتزامن ددة ف ددي ع ددالج ي ددعف القد دراءة الجهري ددة وتحس ددين الفه ددم الق ارئ ددي ل دددى تالمي ددذ

الصف الثالث االبتدائي ،مجلة القراءة والمعرفة،

( )51ص ص .22 - 29

فت اهلل  ،مندور عبدالسالم(  .)2255أثر التدريس بالنمذجة وتتابعدة مد لعد
تنمية االستيعا

االدوار فدي

المفاهيمي واالتجاه نحو تعلم الكيميداء لددى التالميدذ ذوي صدعوبات

الددتعلم بالمرحل ددة المتوس ددطة بالمملك ددة العربيي ددة الس ددعودية .رس ددالة الخل دديج العرب ددى ،
السعودية،

 ،525ص ص .212 -522

الفخ ارنددي ،خالددد إبدراهيم ،والسددطيحة ،ابتسددام حامددد( .)2222إدراك الددذن

كمؤشددر لمظدداهر

القلددق المعرفيددة والجسددمية ،مجلددة علددم الددنفس ،الهيئددة المص درية للكتددا  ،22 ،ص

ص .29-21

فهمي ،إحسان عبد الرحيم ( .)2222فاعلية إستراتيجية ما وراء المعرفة في تنميدة مهدارات
القد دراءة الناق دددة ل دددى طالب ددات الص ددف ااول الث ددانوي مجل ددة القد دراءة والمعرف ددة ،الع دددد

( ،)22يونيو.

الكندددري ،عبددد اهلل عبددد الددرحمن ،و صددالح سددمير يددونس ( .)2229تعلدديم الق دراءة وتنميددة
التفكير  ،القاهرة ،المؤتمر العلمي الراب للجمعية المصرية للقدراءة والمعرفدة ه القدراءة

وتنمية التفكير ،مج .2

اللبددودي  ،منددى إب دراهيم( .)2229تشددخيص بعددض صددعوبات الق دراءة والكتابددة لدددى تالميددذ

المرحلة االبتدائية واستراتيجية عالجهدا .مجلدة د ارسدات فدى المنداهج وطدرق التددريس،

مصر،

 ،42ص ص .542 -522
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محمد ،هناء رزق ( .)5441فاعلية بعدض أسدالي النمذجدة فدي مواقدف التددريس المصدغر
على تنمية بعض المهارات التدريسية لددى الطدال

منشورة ،كلية البنات ،جامعة عين شمس.

المعلمدين ،رسدالة ماجسدتير هيدر

مخل ددوف ،لطف ددي عم ددارة ( .)5442أث ددر اس ددتخدام بع ددض اس ددتراتيجيات ااس ددئلة عل ددى ح ددل

ط ددال المدرس ددة اإلعدادي ددة للمش ددكالت الهندس ددية واختد دزال قلقه ددم الريايدددي .مجل ددة

دراسات تربوية ،مج،1

 .22ص ص 229 - 292

مصطفى ،فهيم ( .)2225مشكالت القراءة من الطفولة إلى المراهقة التشخيص والعدالج.
القاهرة :دار الفكر العربي.

المطي ددري ،خال ددد ( .)2222أث ددر انقرائي ددة ال ددنص وتدريس ددة وف ددق إس ددتراتيجية التس دداؤل عل ددى
مسددتوى الفهددم الق ارئددي واالتجدداه نحددو الق دراءة لدددى ذوي صددعوبات الددتعلم مددن تالميددذ
المرحل ددة االبتدائي ددة بدول ددة الكوي ددت .رس ددالة ماجس ددتير هي ددر منش ددورة ،كلي ددة الد ارس ددات
العليا ،جامعة الخليج العربي ،مملكة البحرين.

الملكددي ،عددوض بددن صددال ( .)2222سددلوكيات معلددم الريايدديات الصددفية المثي درة للتفكيددر
االبتكدداري ،المددؤتمر العلمددي اإلقليمددي للموهبددة حددول رعايددة الموهبددة ..تربيددة مددن أجددل
المستقبل ،مؤسسة الملك عبد العزيز لرعاية الموهبة ،المملكة العربية السعودية.

ممدددوح ،نيفددين أحمددد ( .)2229فاعليددة برنددامج قددائم علددى المدددخل الكلددي للغددة فددي عددالج
ص ددعوبات بع ددض مه ددارات القد دراءة والكتاب ددة ل دددى تالمي ددذ الص ددف الثال ددث االبت دددائي،
دكتوراه هير منشورة ،كلية التربية ،جامعة المنيا.

موسى ،مصطفى إسماعيل ( .)2225أثر إسدتراتيجية مدا وراء المعرفدة فدي تحسدين أنمداط
الفهم القرائي والوعي بما وراء المعرفة اوانتاج ااسئلة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية،
المؤتمر ااول للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،المجلد ااول ،يوليو.

النجار ،حسني زكريدا ( .)2222أثدر برندامج تددريبي لمدا وراء الدذاكرة علدى عمليدات الدذاكرة
وبع ددض اس ددتراتيجيات تجهيد ددز المعلوم ددات لد دددى تالمي ددذ الحلق ددة ااولد ددى م ددن التعلد دديم

ااساسي رسالة ماجستير هير منشورة ،كلية التربية ،كفر الشيخ.

يعقو  ،إبراهيم محمد ( .)5442قلدق الريايديات لددى التالميدذ وعالقتدة بدبعض المتغيد ارت
الشخصية والنفسية والمعرفية ،مجلة مركز البحوث التربوية ،العدد( ،)4السدنة،1
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The Effectiveness of the Modeling and Summarizing
Strategies in Remedying Difficulties in Reading
Comprehension and Lowering Reading Anxiety
among Female Students of Friendly Schools for Girls
Dr.Abdel-Razek Mokhtar
Assiut Universty-Egypt
Abstract: The research aimed at recognizing the difficulties
involved in reading comprehension suffered by sixth grade primary
female students in friendly schools for girls, in addition to exploring
the effectiveness of the modeling and summarizing strategies in
remedying these difficulties and lowering reading anxiety of those
students. The research sample consisted of (21) female students of
sixth grade primary in friendly schools for girls. The research
instruments and materials included a list of reading comprehension
skills, a diagnostic test for recognizing the difficulties in reading
comprehension of students, and a guide for using the modeling and
summarizing strategies in remedying difficulties of reading
comprehension and lowering reading anxiety. The results indicated
the effectiveness of the modeling and summarizing strategies in
remedying difficulties of reading comprehension and lowering
reading anxiety of sixth grade primary female students in friendly
schools for girls.
Key Words: difficulties involved in reading- friendly schools
for girls- modeling and summarizing strategies- lowering reading
anxiety

