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فاعلٍة بزنامج تعلٍمً قائم على إسرتاتٍجٍة التدرٌس

التباديل لتنمٍة مهارات الفهم القزائً لذوي صعىبات
التعلم باملزحلة األساسٍة يف األردن
ناجح عمي الخوالدة

كمية التربية ،جامعة الباحة

الممخص

وأيضا من نتائج الدراسة :ال توجد فروق ذات داللو إحصائية بين متوسط

ىدفت ىذه الدراسة إلى فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى إستراتيجية التدريس

عالمات تمميذات المجموعة التجريبية في ميارات الفيم القرائي في

التبادلي لتنمية ميارات الفيم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم

االختبار البعدي وعالماتيم عمى اختبار المتابعة تعزى لمبرنامج التعميمي،

بالمرحمة األساسية في األردن .وقد تكونت العينة الكمية لمدراسة من ()40

وذلك يشير إلى استمرار فعالية البرنامج التعميمي وبقاء اثر التعمم لدى

تمميذة من التمميذات ذوات صعوبات التعمم في الصفوف الثالث والرابع

تمميذات المجموعة التجريبية بعد مضي شير من تطبيق البرنامج

والخامس ،حيث قسمت عينة الدراسة بطريقة عشوائية إلى مجموعتين

التعميمي .وكذلك أظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللو إحصائية

احدىما ضابطة واألخرى تجريبية ،قوام كل منيما ( )15تمميذة .ولتحقيق

بين متوسط عالمات تمميذات المجموعة التجريبية في ميارات الفيم القرائي

ىدف الدراسة تم استخدام ثالثة نصوص قرائية من محتوى المن ــاىج

بعد االختبار البعدي وعالماتيم عمى اختبار المتابعة في الصفوف الثالث

الدراسية في الصفوف الثالث والرابع والخامس األساسي لتأكد من امتالك

والرابع والخامس تعزى لمبرنامج التعميمي ،وذلك يشير إلى االحتفاظ بأثر

التمميذات لميارات القراءة الصحيحة ،واختبار ميارات الفيم القرائي (إعداد

التعمم لدى تمميذات المجموعة التجريبية في الفيم القرائي وعدم وجود فروق

الباحث ) ،والبرنامج التعميمي القائم عمى إستراتيجية التدريس التبادلي

تعزى لممتغير الصفي .في ضوء النتائج قدمت مجموعة من التوصيات

لتنمية ميارات الفيم القرائي .وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق

التربوية يمكن االستفادة منيا في التخفيف من حدة صعوبات الفيم القرائي

ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات أفراد المجموعتين التجريبية

لدى تالميذ المرحمة األساسية.

والضابطة في ميارات الفيم القرائي عمى االختبار البعدي تعزى لمبرنامج

 .1المقدمة:

التعميمي ،ولصالح المجموعة التجريبية ،وىذا يشير إلى تحسن عالمات
التمميذات المواتي تعرضن لممعالجة في الفيم القرائي .وأيضا عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات أفراد المجموعة التجريبية
في ميارات الفيم القرائي عمى االختبار البعدي في الصفوف الثالث والرابع
والخامس تعزى لمبرنامج التعميمي ،وىذا يدل عمى أن االستفادة من
البرنامج كانت بنفس الدرجة أو المستوى.

يعد ميدان صعوبات التعمم من الميادين الحديثةً نسبياً في
مجال التربية الخاصة ،حيث بدأ االىتمام بو في نياية القرن
الماضي ،وتعد خدمات ذوي صعوبات التعمم في البيئة العربية حديثة
أيضا مقارنة بفئات التربية الخاصة األخرى كاإلعاقة العقمية،
واإلعاقة السمعية واإلعاقة البصرية ،واالضطرابات االنفعالية،
واالضطرابات المغوية وغيرىا من اإلعاقات ،ويرجع السبب في ذلك
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إلى أن ميدان التربية الخاصة حتى وقت قريب نسبياً كان ييتم بشكل

ويواجو التالميذ الذين يعانون من مشكالت في القراءة مشكالت

أساسي باألطفال الذين يعانون من مشكالت تعميمية ترجع لعجز أو

أخرى في العديد من المجاالت التي يتضمنيا التعميم المدرسي .ويرى

قصور في الجوانب العقمية والحسية والجسمية و االنفعالية .لكن

] [1احتمالية استمرار تدني مستوى التحصيل لدى التالميذ الذين

بسبب ظيور مجموعة من األطفال األسوياء في نموىم العقمي

يتأخرون خمف إقرانيم بالروضة والصف األول االبتدائي في الصف

والسمعي والبصري والحركي ،إال أنيم يعانون من مشكالت

الثاني والثالث االبتدائي .أما في الصف الثالث فيبدأ التالميذ ذوو

تعميمية .وفي ضوء ذلك ونتيجة لدعوات أولياء األمور لتوفير برامج

مشكالت القراءة في التقيقر خمف أقرانيم في المواد المدرسية األخرى

تعميمية مناسبة ألطفاليم ،أدرك التربويون أن ىناك عددًا كبي ًار من

مما يترتب عميو تقميل فرص استفادتيم من مصادر المعمومات قياسا

األطفال يعانون من صعوبات في التعمم تظير عمى شكل تأخر في

بأقرانيم وىو األمر الذي يؤدي بيم إلى عدم اكتساب المعمومات

الكالم ومشكالت في استخدام المغة ،واستخدام ميارات القراءة أو

الجديدة التي يكتسبيا أقرانيم ممن يجيدون القراءة ،وتدنييم خمفيم في

الكتابة أو التيجئة أو الحساب.

الجوانب األكاديمية األخرى ،ومن ثم يفقدون األرضية المشتركة بينيم

اختمفت التقديرات حول أعداد أو نسب األطفال ذوي صعوبات
التعمم اختالفا كبي ار وذلك بسبب عدم وضوح التعريف من جية
وبسبب عدم توفر اختبارات متفق عمييا لمتشخيص .ففي حين يعتقد
بعضيم أن نسبة حدوث صعوبات التعمم التصل إلى  %1يعتقد
آخرون أن النسبة قد التصل إلى  ، %20ففي بعض الواليات
المتحدة األمريكية مثال تصل النسبة إلى  %2في حين تصل النسبة
في واليات أخرى إلى  .%9إال أن النسبة المعتمـدة عالميا ىي -2

وبين أقرانيم في المعمومات والمعارف التي توفر اإلطار العممي
لمذكاء .األطفال الذين يواجيون مشكالت في تعمم القراءة غالبا ما
يقومون بتطوير آراء سمبية حول مدى كفاءتيم فضال عن أنيم
يفقدون اىتماميم أيضا بالمواد األكاديمية المختمفة .وفي حوالي
منتصف المرحمة االبتدائية يصبح التالميذ ذوي صعوبات القـراءة
يكرىون القـراءة لدرجة أنيـم يفضمون تنظيف الصفوف عمى القراءة
]. [1
ويرى ديفيد ] [3أن القراءة تنعكس عمى ميارات أخرى كالفيم

.[1] %3
وتش كل صعوبات القراءة أحد المحاور األساسية اليامة
لصعوبات التعمم األكاديمية ،إن لم تكن المحور األىم واألساسي
فييا ،حيث يرى العديد من الباحثين والمختصين في مجال صعوبات
التعمم أن صعوبات القراءة تمثل السبب الرئيس لمفشل المدرسي.
فيي تؤثر عمى صورة الذات لدى الطالب وعمى شعوره بالكفاءة
الذاتية ،وأكثر من ىذا؛ فإن صعوبات القراءة يمكن أن تعود إلى
العديد من أنماط السموك الالتوافقي ،والقمق ،ونقص في الدافعية،
وانحسار في احترام الذات واحترام اآلخرين .وتقف مشكالت
وصعوبات القراءة خمف العديد من أنماط المشكالت والصعوبات
األكاديمية األخرى [. ]2

السماعي والمحادثة والكتابة ،وأن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بالفيم
والتفسير ،ومعرفة األفكار الرئيسة والمعاني الضمنية ،والقدرة عمى
تمخيص النقاط الميمة .فالقراءة ميارة لغوية مكتسبة ال غنى لمطالب
عنيا ،ووسيمة تمكنو من استيعاب المعارف والعموم ،وكمما زادت قدرة
الطمبة القرائية زاد استيعابيم وفيميم لما يقرؤون ،فذوي القدرة القرائية
الضعيفة يفشمون في استيعاب المعاني الضمنية والنقدية ،ويقتصر
استيعابيم عمى المعاني السطحية،في حين يتجاوز ذوو القدرة القرائية
العالية المعاني السطحية إلى المستويات الضمنية والنقدية والتقييمية
لمنص المقروء .وىذا ما توصمت إليو يول ( ) 1987،Yuleوالمشار
إليو في ] [1ومن خـالل تصنيفيا القراءة إلى مستويات ،إذ أثبتت
نتائج دراستيا أن الطالب ذوي القدرة القرائية العالية كان استيعابيم
أفضل من الطالب ذوي القدرة القرائية المتدنية.
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وينظر إلى الفيم القرائي عمى أنو ذو أىمية في التحصيل
الدراسي ،وأنو مؤشر لمتحصيل األكاديمي ،وبال شك ىناك ضعف

المختمفة ،ودراسة ] [10توصمت إلى أن ( )%1من وقت التدريس
يعنى بتدريس استراتيجيات الفيم القرائي.

في الفيم القرائي لدى كثير مـن الطمبة ] .[5]،[4ويصف ] [6ذلك
الضعف بالشديد ،ويعزو سبب ذلك إلى عدم تدريس المغة العربية
بطريقة وظيفية ،فاىتمام المعمم ينصب عمى تدريب الطمبة عمى
النطق الصحيح لما يراه من رموز مكتـوبة ،وال يعـطي اىتماما لفيم
معان ،فيصل الطالب إلى المرحمة
ما تحممو تمك الرموز من
ّ

الجامعية وىو غير قادر عمى فيم المعنى العميق لما يقرأ،وال عمى
استنتاج ما يقصده الكاتب.
وقد أشارت نتائج الكثير من الدراسات العربية واألجنبية إلى
ضعف شديد في فيم المقروء لمطمبة العادين وغير العاديين ،كدراسة
] ،[7والتي توصمت إلى أن مستوى الطمبة ( العاديين) في فيم
المقروء ما زال في األطوار األولية التي ال تتعدى المستوى الحرفي
منو ،وعزت األسباب إلى النظرة الضيقة إلى القراءة والمتمثمة في
ترجمة الرموز إلى معانييا الحرفية والتمفظ بيا .وكذلك دراسة
][8التي توصمت إلى افتقار إلى ميارات الفيم القرائي التي تمكنيم
من فيم محتوى النصوص .وأشارت الدراسات أيضا إلى أن
صعوبات الفيم القرائي من أكثر المشكالت تأثي ار عمى التالميذ ذوي
صعوبات التعمم في القراءة ،كما أن الفيم القرائي ليس من السيل
عالجو وىو أقل قابمية لمعالج ،وأن االىتمام بتدريس الفيم القرائي
ليس كافيا ،وىنالك حاجة فعمية لتدريس الفيم القرائي من خالل
استخدام استراتيجيات حديثة وفعالة تساعد الطمبة عمى اكتساب
ميارات الفيم القرائي ،ومن ىذه االستراتيجيات :إستراتيجية التدريس
التبادلي ،واستراتيجية تفريد التعميم،واستراتيجية التدريس المباشر،

ومن ىنا نشأة فكرة الدراسة الحالية؛ لتقدم برنامج تدريس
عالجي يعتمد عمى إستراتيجية التدريس التبادلي لتنمية ميارات الفيم
القرائي لدى التالميذ ذوي صعـوبات التعــمم ،وذلك لما لو من أثر
إيجابي وفعال في التخفيف من حدة صعوبات الفيم القرائي لدييم،
وينعكس ذلك إيجابيا عمى تحسين مستوى تحصيميم الدراسي في
المباحث الدراسية األخرى.
 .2مشكمة الدراسة:
أ :هدف الدراسة :
إن الغرض من ىذه الدراسة ىو التعرف عمى مدى فاعمية
برنامج تعميمي قائم عمى إستراتيجية التدريس التبادلي ،لتنمية ميارات
الفيم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة األساسية
في األردن.
ب :أسئمة الدراسة:
حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئمة التالية:
أوالً :ما أثر برنامج تعميمي قائم عمى إستراتيجية التدريس التبادلي
لتنمية ميارات الفيم القرائي لدى عينة من التمميذات ذوات صعوبات
التعمم بالمرحمة األساسية في األردن ؟
ثانياً :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفيم القرائي لدى
التمميذات ذوات صعوبات التعمم تعزى لمتغير الصف الدراسي؟
ثالثاً :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفيم القرائي لدى

واستراتيجية التعميم التعاوني ،وغيرىا من االستراتيجيات ،ومن تمك

التمميذات ذوات صعوبات التعمم بعد اختبار المتابعة تعزى لمتغير

الدراسات دراسة كل من] [9والتي أشارت إلى أن الطريقة التي يتبعيا

الصف الدراسي؟

معظم معممي المغة العربية في تدريس الفيم القرائي طريقة تقميديـة،
يكون لممعمم الدور الرئيس ويكون لمطالب دور المستمع ،وينظر
المعمم إلى طمبتو كمجموعة واحدة ،يمارس عمييا طرق اإللقاء
والتمقين ،وىذا بدوره يشكل خطورة عمى تحصيل العموم والمعارف

رابعًا :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفيم القرائي لدى
الطالبات ذوات صعوبات التعمم بعد اختبار المتابعة تعزى لمتغير
الصف الدراسي؟
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وقد تساىم نتائج ىذه الدراسة بشكل أو بآخر في وضع بعض

ج .فرضيات الدراسة:

االقتراحات أو التوصيات التي تساعد ىؤالء التالميذ في اكتساب

عمى ضوء أسئمة الدراسة صيغت فرضيات الدراسة عمى النحو

ميارات الفيم القرائي ،وبالتالي التخفيف من حدة صعوبات القراءة،

اآلتي:

وذلك من خالل البرامج العالجية المناسبة لذوي صعوبات القراءة.

 -1ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى () <. 05

هـ .محددات الدراسة

بين متوسط عالمات تمميذات المجموعتين التجريبية والضابطة في

تحددت الدراسة بالمحددات اآلتية:

ميارات الفيم القرائي عمى االختبار البعدي تعزى لمبرنامج التعميمي.
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى () <. 05

أوالً :اقتصرت الدراسة عمى عينة من التمميذات ذوات صعوبات

في الفيم القرائي لدى التمميذات ذوات صعوبات التعمم تعزى لمتغير

التعمم القرائية الممتحقات بغرف المصادر في الصفوف الثالث والرابع

الصف الدراسي.

والخامس األساسي من مدرسة الربيع بن معوذ األساسية لمبنات

 -3ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى () <. 05
في متوسط عالمات تمميذات المجموعة التجريبية في ميارات الفيم

التابعة لمديرية التربية والتعميم لمواء قصبة المفرق.في الفصل
الدراسي الثاني من العام الدراسي 2008/2007م.

القرائي في االختبار البعدي وعالماتيم عمى اختبار المتابعة تعزى

ثانياً :أدوات الدراسة فقد اعتمدت الدراسة الحالية عمى األدوات

لمبرنامج التعميمي.

التالية:

 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى () <. 05

 -اختبار الفيم القرائي ( إعداد الباحث) وطريقة تطبيقو وتصحيحو.

في الفيم القرائي لدى التمميذات ذوات صعوبات التعمم بعد اختبار

 -البرنامج التعميمي القائم عمى إستراتيجية التدريس التبادلي لتنمية

المتابعة تعزى لمتغير الصف الدراسي.

ميارات الفيم القرائي ( إعداد الباحث ) وظروف تطبيقو.

د .أهمية الدراسة:

 -تقتصر تعميم نتائج الدراسة عمى عينات مماثمة لتمميذات عينة

تتضح أىمية الدراسة في ضوء ما يمي:

الدراسة الحالية.

تأتي أىمية الدراسة في كونيا تيدف إلى استقصاء أثر
إستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيم القرائي ،لدى
التمميذات ذوات صعوبات التعمم .

و .التعريفات اإلجرائية:
إستراتيجية التدريس التبادلي :عبارة عن أنشطة تعميمية تأتي عمى
ىيئة حوار بين المعمم والتمميذات ،أو بين التمميذات أنفسين ،بحيث

ومن المتوقع أن يفيد برنامج التدريس العالجي المقترح العاممين

يتبادلن األدوار طبقا لالستراتيجيات الفرعية المتضمنة (التنبؤ

والميتمين في الحقل التربوي ،لمساعدة ذوي صعوبات الفيم القرائي.

التوضيح و طرح األسئمة والتمخيص ) بيدف فيم النص المقروء.

ومن المتوقع أن تشكل ىذه الدراسة حاف از لمقيام بدراسات أخرى في

الفهم القرائي :يقصد بالفيم القرائي في الدراسة الحالية القدرة عمى

األردن ،تتناول فاعمية برامج وطرق تدريس عالجية أخرى في تنمية
ميارات الفيم القرائي.

اإلجابة عن األسئمة التي تقع في المستويات :الحرفي واعادة التنظيم
واالستنتاجي والتقويمي التقديري .ويعبر عنو بالعالمة التي يحصل
عمييا الطالب في اختبار الفيم القرائي المعد ليذه الغاية.
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البرنامج التعميمي :مجموعة من الوحدات التدريسية المختارة من

ثقافية عامة .وبعد قراءة كل نص منيا كان يطمب من القارئ أن

كتاب المغة العربية ،لمصفوف التالية (الثالث ،والرابع ،والخامس

يجيب عن ثمانية أسئمة تمثل مستويين من االستيعاب :حرفي

األساسي ) بواقع خمس وحدات دراسية ،تحتوي عمى مجموعة من

وضمني .في حين طمب من المجموعة األخرى أن يستمعوا إلى

التدريبات الصفية واألنشطة التعميمية ( نصوص قرائية ،قصص

النصوص ذاتيا مسجمة بصوت أحد الباحثين ،وأن يجيبوا عن

ثقافية ،تمثيل أدوار ،زيارات ميدانية ،أنشطة إث ارئية ) والواجبات

مجموعة األسئمة ذاتيا .وأسفرت نتائج الدراسة عن أن متوسط

البيتية التي تعمل عمى تنمية ميارات الفيم القرائي ،بحيث تم رسـم

عالمات الطمبة ذوي المستوى القرائي القوي ،كان أعمى من متوسط

البرنامج ضمن نتاجات تعميمية واضـحة ومحددة ،ومجموعة من

عالمات الطمبة ذوي المستوى القرائي الضعيف في االستيعاب

األنشطة التعميمية والتقويم المناسب لكل ميارة.

القرائي .ولم تكشف النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا في

التالميذ ذوو صعوبات التعمم :يقصد بالتالميذ ذوي صعوبات التعمم
في الدراسة الحالية عمى أنين التمميذات الممتحقات بغرف المصادر
في المرحمة األساسية والمواتي تم تشخيصين في ضوء االختبارات
المعدة لذلك من قبل و ازرة التربية والتعميم في األردن ( اختبارات كمية
األميرة ثروة في المغة العربية ).

االستيعاب تعزى إلى كل من طريقة عرض النصوص أو التفاعل
المشترك بين طريقة عرض النصوص والقدرة القرائية.
كما قام نوزورثي ] [12بدراسة ىدفت إلى تقصي أثر
برنامج فردي في تعميم القراءة واالستيعاب القرائي .تكونت عينة
الدراسة من أربعة طالب من الصف الثالث ممن يعانون مشكالت
في القراءة ،وقد استخدمت الدراسة كتب القراءة بناء عمى طمب

 .3الدراسات السابقة:
حظي الفيم القرائي باىتمام كبير من الباحثين والدراسيين
التربويين ،لما لو من أىمية كبيرة في التواصل المغوي والفكري ،وقد
أجريت العديد من الدراسات والبحوث في مجال الفيم القرائي،
واقترحت طرقا مختمفة لتنمية مياراتو في المراحل الدراسية المختمفة.
ويعرض الباحث بعض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت
تشخيص وعالج صعوبات التعمم في القراءة ،وبعض الدراسات التي
تناولت تشخيص وعالج صعوبات الفيم القرائي،وبعض الدراسات
التي تناولت إستراتيجية التدريس التبادلي لذوي صعوبات التعمم.

الطالب ،كما تم تحديد برنامج الجتماعات القراءة الفردية بين المعمم
وكل طالب وذلك لمتوصل إلى أنشطة تختص بكل كتاب ،مما يسيم
في تطوير قدرات الطالب عمى القراءة واالستيعاب من خالل
المناقشة والتعزيز والتغذية الراجعة التصحيحية .وقد وفر البرنامج
فرصا واسعة لكل طالب كي يجرب الكتاب ويستجيب لو وذلك بتنمية
التعمم الذاتي واالستقاللية .أسفرت النتائج تحسن أداء الطالب عمى
اختبار االستيعاب القرائي البعدي ،بعد الخضوع لمبرنامج الفردي.
وقام كيممي ومور وتاك ] [13بدراسة ىدفت إلى استقصاء اثر
إستراتيجية التدريس التبادلي عمى االستيعاب القرائي لمطمبة الضعاف

فقد أجرى [ ]11دراسة ىدفت إلى فحص أثر كل من القدرة

في القراءة في صف عادي .وتكونت عينة الدراسة من ( )18طالبا

القرائية لطمبة الصف الثامن األساسي ( قوي ،ضعيف ) ،وطريقة

تم اختيارىم من الصفوف الرابع والخامس من الطمبة ذوي صعوبات

عرض النصوص عمييم ( قراءة واستماعا ) في استيعابيم الحرفي

الفيم القرائي .وقد استخدمت الدراسة األدوات التالية:اختبار في

والضمني لنصوص مختارة .وتكونت عينة الدراسة من (  ) 48طالبا

االستيعاب القرائي واستراتيجية التدريس التبادلي وأسفرت نتائج

(

الدراسة عن إمكانية تطبيق إستراتيجية التدريس التبادلي من قبل

الضعيف و القوي ) .وقسمت العينة عمى مجموعتين ،وطمب من

معـمم الصف العادي ،ومع طالب لدييم صعوبات االستيعاب

المجموعة األولى قراءة النصوص األربعة التي اختيرت من مجالت

القرائي.

وطالبة من مدارس اربد مثموا بالتساوي مستويين قرائيين
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وأجرى بروس وروبنسون ] [14دراسة ىدفت إلى دراسة أثر

* وجود فروق ذات داللو إحصائية بعد تطبيق البرنامج بين نتائج

برنامج تحسين قدرة الطمبة في معرفة المفردات ،وميارات االستيعاب

االختيار البعدي ،وكذلك بين نتائج االختبار التتبعي األول واالختيار

القرائي من الفئة الضعيفة في التحصيل القرائي.تكونت عينة الدراسة

التتبعي الثاني لفيم الفكرة الرئيسة.

من ( )32طالب وقسمت إلى مجموعتين ضابطة درست بالطريقة

* وجود فروق ذات داللو إحصائية بعد تطبيق البرنامج بين نتائج

االعتيادية وتجريبية درست باستخدام إستراتيجية التدريس التبادلي في
االستيعاب القرائي ،وقد نفذ البرنامج خالل خمسة أسابيع بما
مجموعو (  ) 13حصة صفية ،وتكونت المادة التعميمية من
نصوص قرائية مناسبة لمستوى الصفوف عينة الدراسة ،وقد أجري
لمطمبة اختبار ( S.T Luies Graded World Reading Test
) والذي تم تصميمو ليتناسب مع المستوى العمري لمتالميذ .أسفرت
نتائج الدراسة عن تفوق المجموعة التجريبية بداللة إحصائية ،كما
أظيرت النتائج أن استخدام برامج ما وراء معرفية في التعرف عمى
الكممات كان فعاال.

االختبار القبمي والتتبعي ونتائج االختبار القبمي والبعدي لفيم
التفاصيل الجزئية.
وأجرت و ازرة التربية والتعميم األردنية ] [16دراسة ىدفت إلى
تحديد الصعوبات القرائية لدى طمبة الصف السادس األساسي ،لوحظ
أن الطمبة في الصف السادس األساسي يعانون من صعوبات قرائية
سببيا ضعف مستوى التعميم الذي يحصمون عميو .وأمكن حصر
بعض الصعوبات القرائية فييا بما يأتي:
 -1صعوبة فيم الجممة.
 -2صعوبة فيم الفقرة.

وأجرى الزيد ] [15دراسة ىدفت إلى عالج صعوبات التعمم في

 -3صعوبة استخراج األفكار الرئيسة.

فيم القراءة ،وتناولت طريقة التدريس المباشرة،لمعرفة أثرىا في تنمية

 -4القراءة مع ضعف الوصول إلى المغزى أو اليدف من النص.

ميارات الفيم واالستيعاب لدى التمميذات ذوات صعوبات القراءة في

 -5القراءة مع ضعف القدرة عمى نقد المادة المقروءة.

الصف األول المتوسط بدولة الكويت .وتكونت عينة الدراسة من ()8
تمميذات من الصف األول المتوسط بدولة الكويت لمعام الدراسي
 1996/95وتراوحت أعمارىن ما بين( ) 13-10

استخدمت

وأجرى موشير ] [17دراسة ىدفت إلي تقصي أثر برنامج
صمم لتحسين معرفة الطمبة بمعاني المفردات ،واتجاىاتيم نحو
القراءة من خالل التركيز عمى التدريس المباشر لممفردات .وتكونت

الدراسة األدوات اآلتية:

عينة الدراسة من (  )23طالبا من طمبة الصف الرابع األساسي في

مقياس االستدالل عمى األشكال ،تأليف دانيمز ،إعداد (:فتحي السيد

مدرسة متوسطة في ضاحية في شمال شيكاغو ،ممن يعانون من

عبد الرحيم.[22] )1983،

ضعف في الفيم القرائي ،ومعـاني المفردات ،تم استخدام إستراتيجية

اختبار القراءة ،إعداد إدارة المناىج – و ازرة التربية والتعميم – دولة

التدريس المباشر لممفردات من خالل النشاط ،وبشكل يومي .وكان

البحرين ( .[23])1991
اختبار الفيم القرائي لمصف األول المتوسط (،إعداد الباحثة) .برنامج
تدريس عالجي ( إعداد الباحثة ) .أسفرت النتائج عن:

الطمبة مسئولين عن أنشطتيم الذاتية في المفردات ،وكانت ىناك
زيادة في الوقت المخصص لمقراءة الصامتة وقراءة المعمم الجاىرة.
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن نمو ممحوظ في معاني المفردات عند
الطمبة ن وتحسن في اتجاىات الطمبة نحو القراءة.
وأجرى البوسميط ] [18دراسة ىدفت الدراسة استقصاء أثر
استخدام إستراتيجية التدريس المباشر في تنمية ميارة التسمسل
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كإحدى ميارات الفيم القرائي لدى التمميذات ذوات صعوبات التعمم

المرحمة األساسية في األردن .حيث تكونت عينة الدراسة من ()167

في الصف الرابع االبتدائي بدولة البحرين.

طالبا وطالبة من طمبة الصف التاسع في مدارس وكالة الغوث

تكونت عينو الدراسة (  ) 8تمميذات في الصف الرابع
االبتدائي ،وقد تراوحت أعمارىم من (  ) 11-9وقد استغرق التطبيق
ستة أسابيع .وقد استخدمت الدراسة األدوات مقياس المصفوفات
المتتابعة الممونة لرافن ( إعداد :عبد الفتاح القرشي ،)1987 ،و
اختبار ميارات الفيم القرائي المتطمبة لميارة التسمسل ( إعداد
الباحثة) واختبار ميارة التسمسل في الفيم القرائي ( إعداد الباحثة )
برنامج التدريس المباشر.
وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في
نمو ميارة التسمسل لدى المجموعتين التجريبية والضابطة ،وذلك
لصالح المجموعة التجريبية .وأيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين التطبيق القبمي والبعدي الختبار ميارة التسمسل في الفيم القرائي
لدى أفراد المجموعة التجريبية ،وذلك لصالح التطبيق البعدي.وعدم
وجود فروق ذات داللو إحصائية بين التطبيق القبمي والبعدي
لالختبار ميارة التسمسل في الفيم القرائي ،وذلك لدى أفراد المجموعة

الدولية ،وقد قسمت إلى مجموعتين أحداىما تجريبية تدرس
بإستراتيجية التدريس التبادلي واألخرى ضابطة تدرس بالطريقة
العادية .واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية:اختبار تحصيل في
االستيعاب االستماعي ،نصوص استماعية تم أعداىا باستخدام
إستراتيجية التدريس التبادلي ،قائمة ميارات االستيعاب االستماعي
ومؤشراتيا السموكية .وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة
إحصائيا عند مستوى داللة () < 0. 05
في تحصيل طمبة الصف التاسع األساسي في مدارس وكالة الغوث
جنوب عمان ،في التعبير الكتابي ( إستراتيجية التدريس التبادلي
والطريقة العادية ) لصالح التدريس التبادلي.
بعد اإلطالع عمى نتائج الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع
الدراسة الحالية ،نجد بعض الدراسات قد اىتمت بالقراءة كميارة
أساسية لنيل العموم والمعارف .منيا دراسة كل من]، [12] [11
].[16
كما وتناولت الدراسات الفيم القرائي والبرامج العالجية،

الضابطة.
كما وقام لو فيفر ،ومور ،وويمكنسون ] [19بدراسة ىدفت إلى
اختبار أثر إدخال إستراتيجية التعميم التبادلي لتعديل قدرة القارئ الذي
يعاني ضعفا في معرفة الميارات الرمزية ،وضعفا في االستيعاب.
حيث تقوم الدراسة عمى استعمال شريط لممساعدة من ضمن
إستراتيجية التعميم التبادلي لمساعدة الطمبة الذين يشكون ضعفا في
معرفة الميارات الرمزية لتطوير االستراتيجيات المعرفية ،وفوق
المعرفية ،وتطوير استيعابيم لمنصوص التمقينية التي تحتاج إلى
اىتمام شديد .وأسفرت نتائج الدراسة عن تطور الطمبة الضعاف في

واالستراتيجيات المتنوعة التي يمكن أن تسيم في عالج التالميذ ذوي
صعوبات القراءة ،وركزت عمى تنمية القدرة القرائية

التالميذ .وقد كان ىنالك اتفاق بين نتائج تمك الدراسات حول وجود
أثر ايجابي لمبرامج التعميمية واالستراتيجيات التربوية في تنمية
ميارات الفيم القرائي .ومنيا دراسة كل من:

][15] ، [12

] [18]،[14كما استخدمت بعض الدراسات إستراتيجية التدريس
التبادلي،وأشارت نتائجيا إلى فعالية ىذه اإلستراتيجية في تنمية
ميارات الفيم القرائي ومنيا دراسة كل من.[20]،[21] [19]،[13]:

معرفة الرموز من خالل االستراتيجيات المعرفية وما بعد معرفية،
وطوروا استيعابيم.

لدى ىؤالء

ومن خالل العرض السابق نجد أن الدراسة الحالية تتفق مع
الدراسات السابقة في تناوليا لموضوع الدراسة،وىو ميارات الفيم

وأجرى ناجي ] [20دراسة ىدفت إلى بيان أثر إستراتيجية

القرائي لدى ذوي صعوبات التعمم في المغة العربية .كما وتتفق مع

التعميم التبادلي في االستيعاب االستماعي والتعبير الكتابي لدى طمبة

بعض الدراسات .[20]،[19]،[13]:في االعتماد عمى إستراتيجية
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التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيم القرائي،كونيا من

باإلضافة إلى أن الدراسة الحالية اعتمدت عمى عينة من

االستراتيجيات التي ثبت فعاليتيا.بينما تتمايز الدراسة الحالية عن

التمميذات ذوات صعوبات التعمم في الفيم القرائي في الصفوف

الدراسات السابقة في تناوليا لجميع مستويات الفيم القرائي و ىي:

الثالث والرابع والخامس األساسي باألردن.

أوالً :المستوى الحرفي حيث التعرف إلى التفاصيل واألفكار الرئيسية

تناولت الدراسة الحالية التمميذات ذوات صعوبات الفيم القرائي

وتسمسل األحداث ،وعمل المقارنات ،والتعرف إلى عالقة السبب

من الصفوف الثالث والرابع والخامس باألردن ،وذلك بشكل مبكر

والنتيجة ،والتعرف إلى سمات الشخصيات.

لممشكمة ،وتوافقا مع مبادئ التدخل المبكر.
وقد تم االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في بناء اختبار

ثانيًا :مستوى إعادة تنظيم المعمومات :وذلك من خالل تصنيفيا
وايجازىا وتمخيصيا واعادة تركيبيا.

ميارات الفيم القرائي ،واعداد البرنامج التعميمي القائم عمى

ثالثاً :مستوى االستيعاب االستنتاجي ،وذلك من خالل استنتاج

إستراتيجية التدريس التبادلي ،وذلك لتنمية ميارات الفيم القرائي لدى

التفاصيل التي تدعم الموضوع ،واستنتاج األفكار الرئيسية وتسمسميا،

التمميذات ذوات صعوبات التعمم في المرحمة األساسية باألردن.

واستنتاج المقارنات ،واستنتاج عالقات السبب والنتيجة ،واستنتاج
سمات الشخصيات المذكورة في النص ،والتنبؤ بالمخرجات ،وتفسير
الرسوم التوضيحية الموجودة في النص .رابعاً :المستوى التقويمي:
وذلك من خالل إصدار األحكام حول الشخصيات الواردة في النص،
من حيث كونيا واقعية أو خيالية ،واصدار األحكام حول األحداث
الواردة في النص ،من كونيا حقائق أو آراء والحكم عمى كفاية
المعمومات ومدى صحتيا ومالئمتيا ،والحكم عمى مدى قيمتيا
وكونيا مقبولة ومرغوبة .خامسا المستوى التقديري :وذلك من خالل
التعرف عمى الشخوص واألحداث ،والتفاعل مع المغة المجازية التي
يستخدميا الكاتب.

 .4الطريقة واإلجراءات
أ :مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع التمميذات ذوات صعوبات
التعمم الصفوف الثالث والرابع والخامس في محافظة المفرق .وتكونت
العينة النيائية لمدراسة من ( )31تمميذة ،حيث تم تشكيل مجموعتين
متكافئتين بواقع ( )15تمميذة في المجموعة التجريبية و ( )15تمميذة
في المجموعة الضابطة .وقد تم اختيارىن من بين تمميذات الصفوف
الثالث والرابع والخامس من إحدى المدارس التابعة لمديرية تربية
وتعميم لواء قصبة المفرق .وعددىن ( )41تمميذة .والممتحقات بغرف
المصادر في نفس المدرسة.وذلك بعد تطبيق أدوات الفرز عميين

بينما تناولت الد ارسات السابقة جزءا من مستويات الفيم القرائي،

والجدول (  ) 1يوضح ذلك
الجدول 1 .مواصفات عينة الدراسة

فعمى سبيل المثال ال الحصر تناولت دراسة البوسميط ]( [18ميارة
التسمسل ) ،ودراسة الزيد ] ( [15ميارة الفكرة الرئيسة وميارة
التفاصيل الجزئية ) ،ودراسة كوكجة ] ( [24المستوى،
واالستنتاجي)،

ودراسة

واالستنتاجي ،والتقويمي).

عبيدات ][5

(

المسـتوى

الحرفي،

المجموعة

الثالث

الرابع

الخامس

المجموع

التجريبية

5

5

5

15

الضابطة

5

5

5

15

المجموع

11

11

11

31

ب :أدوات الدراسة:
أوال :اختبار الفهم القرائي:
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ييدف اختبار ميارات الفيم القرائي إلى التعرف عمى جوانب

خامسا ( :مستوى االستيعاب االستنتاجي) يحتوي ( )5فقرات (-17

القوة والضعف لدى تمميذات غرف المصادر في ميارات الفيم

 )21موزعة عمى النحو التالي :استنتاج كل من التفاصيل التي تدعم

القرائي ،والتي تتضمن المستويات التالية :المستوى الحرفي ومستوى

الموضوع ،واألفكار الرئيسة وتسمسميا

وعالقات السبب والنتيجة،

إعادة تنظيم المعمومات و مستوى االستيعاب االستنتاجي و المستوى

استنتاج المقارنات ،استنتاج سمات الشخصيات المذكورة في النص،

التقويمي و المستوى التقديري ،حيث يشمل االختبار عمى مجموعة

التنبؤ بالمخرجات،تفسير الرسوم التوضيحية الموجودة في النص.

من الفقرات الشاممة لممستويات السابقة.

وجميع ىذه المستويات تقيس ميارات الفيم القرائي لدى عينة
الدراسة.

أ .محتوى االختبار:

ب .صدق االختبار:

تكون ىذا االختبار بصورتو النيائية من ( )21فقرة من أسئمة

تم عرض االختبار عمى عشرة من المحكمين من أعضاء ىيئة

االختيار من متعدد ،والفقرات المقالية ،وتوزعت عمى خمسة
مستويات وىي:

التدريس في الجامعات والمختصين في التربية الخاصة ومناىج

أوال( :المستوى الحرفي) ،يحتوي عمى ( )6فقرات ( )6-1موزعة

وطرق تدريس المغة العربية ومن المتخصصين بالعمل مع ذوي

عمى النحو التالي :التعرف إلى التفاصيل الواردة في النص ،التعرف

صعوبات التعمم بو ازرة التربية والتعميم ،وذلك لالطالع عمى فقرات

إلى األفكار الرئيسة ،التعرف إلى تسمسل األحداث ،عمل

وأبعاد االختبار وتحديد مدى مالئمة الفقرات لألبعاد ولتمميذات

المقارنات،التعرف إلى عالقة السبب والنتيجة ،والتعرف إلى سمات

العينة ،وتحقيق اليدف الذي وضع من أجمو االختبار .وفي ضوء

الشخصيات.

آراء أعضاء لجنة التحكيم تم تعديل الصياغة في العديد من فقرات

ثانيا( :مستوى إعادة تنظيم المعمومات) يحتوي عمى ( )3فقرات (-7

االختبار.

 )9موزعة عمى النحو التالي :تصنيفيا المعمومات الواردة في النص،

ج .ثبات االختبار:
طبق االختبار عمى عينة قواميا ( )51تمميذة من تمميذات

إيجاز وتمخيص المعمومات الواردة في النص،إعادة تركيب
المعمومات الواردة في النص.

الصفين الثالث والرابع األساسي في مدرستين تابعتين لمديرية التربية

ثالثا( :المستوى التقديري ) يحتوي عمى ( )3فقرات ( )12-11موزعة

والتعميم لمواء قصبة المفرق ،وقد كانت الفترة الزمنية بين التطبيقين

عمى النحو التالي :تقدير أعمال الشخوص،تقدير األحداث األكثر

خمسة عشر يوما .وقد تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة

أىمية ،التفاعل مع المغة المجازية التي يستخدميا الكاتب.

اإلعادة ،معامل ألفا لمثبات .والجـدول رقم (  )14يوضح معامل

رابعا ( :المستوى التقويمي) يحتوي ( )4فقرات ( )16-13موزعة

ثبات مستويات اختبار الفيم القرائي بإعادة التطبيق.

عمى النحو التالي :إصدار األحكام حول الشخصيات الواردة في

جدول  2معامل الثبات باستخدام إعادة التطبيق لمستويات اختبار الفهم القرائي

النص ،من حيث كونيا واقعية أو خيالية ،واصدار األحكام حول
األحداث الواردة في النص ،من كونيا حقائق أو آراء ،والحكم عمى
كفاية المعمومات ومدى صحتيا ومالئمتيا ،والحكم عمى مدى قيمتيا
وكونيا مقبولة ومرغوبة.
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المستوى

معامل الثبات

الحرفي

.،282

إعادة التنظيم

.،247

االستنتاجي

.،838

التقويمي

.،272
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التقديري

.،818

تم عرض البرنامج التعميمي عمى مجموعة من المحكمين تضم

الكمي

.،881

أربعة من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات ،وثالثة مشرفين
تربويين ،وأثنين من مدرسي ذوي صعوبات التعمم ،ومدرس لغة
عربية،
وأفاد المحكمون بصالحية البرنامج لمتطبيق ومالئمتو لتحقيق اليدف

ثانيا :البرنامج التعميمي لتنمية مهارات الفهم القرائي:

الذي وضع من أجمو ولمتمميذات عينة الدراسة الحالية.

أ .أهداف البرنامج
ييدف البرنامج التعميمي القائم عمى إستراتيجية التدريس التبادلي
إلى تنمية ميارات الفيم القرائي ،وتتخمص األىداف اإلجرائية
لمبرنامج التعميمي القائم عمى إستراتيجية التدريس التبادلي بما يمي:

ج .متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :البرنامج التعميمي لتنمية ميارات الفيم القرائي
باستخدام إستراتيجية التدريس التبادلي.
المتغير التابع :ميارات الفيم القرائي لدى التمميذات ذوات صعوبات

يتوقع من التمميذة بعد االنتياء من تطبيق البرنامج أن:

التعمم بعد تطبيق البرنامج.

 -1تتعرف إلى األفكار الرئيسة والفرعية والتفاصيل الجزئية.

المتغير الوسيط :المستوى الصفي.

 -2ترتب األحداث الواردة في النص.

د .تصميم الدراسة:

 -3تقارن بين الشخوص وعمميا في النص.

تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج التجريبي في إجراءاتيا ،لما

 -4تميز بين السبب والنتيجة.

يتميز بو ىذا المنيج من قدرتو عمى ضبط المتغيرات التي قد تؤثر

 -5تصنف التمميذة المعمومات الواردة في النص .

عمى المتغير شبو التجريبي ومالحظة ما قد يحدثو المتغير المستقل

 -6تمخص وتعيد تركيب المعمومات الواردة في النص.

في أداء تمميذات المجموعة التجريبية ،وىو استخدام إستراتيجية

-7تستنتج كال من األفكار الرئيسة واألحداث وسمات الشخصية
وعالقات السبب والنتيجة الواردة في النص.
 -8تتنبأ بالمخرجات الواردة في النص.

التدريس التبادلي في تدريس ميارات الفيم القرائي لذوي صعوبات
القراءة ،كما وانو من المناىج المالئمة لموضوع الدراسة،بحيث تختبر
فرضيات الدراسة إلثبات صحتيا أو نفييا.
تتخذ ىذه الدراسة التصميم التجريبي اآلتي :

 -9تفسر الرسومات التوضيحية.
-11يصدر حكما حول الشخصيات والمعمومات الواردة في النص.
 -11تتفاعل مع المغة المجازية الكامنة في النص.

G1 : O1 X O2 O3
G2 : O1 - O2
حيث إن:
 :G1طالبات المجموعة التجريبية.

 -12تدير حوار بناءا وىادفا.

 :G2طالبات المجموعة الضابطة.

ب .صدق البرنامج

 : O1االختبار قبمي.
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 :O2االختبار البعدي

اختبار الفيم القرائي في التطبيق البعدي والجدول (  ) 3يوضح ذلك

 :O3اختبار المتابعة.

.
جدول  3داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لعالمات تمميذات المجموعتين

 : Xالمعالجة.

التجريبية والضابطة عمى اختبار الفهم القرائي بعد تطبيق البرنامج

ـ  :ال يوجد معالجة.

المجموعة

العدد

م

ع

ت

مستوى الداللة

التجريبية

15

38.93

2.890

6.68

0.001

الضابطة

15

29.20

4.843

يتضح من الجدول رقم ( ) 3وجود فروق ذات داللة إحصائية

هـ :األساليب اإلحصائية
استخدمت مجموعة من األساليب اإلحصائية المالئمة لمعالجة
بيانات الدراسة وىي:

بين متوسطات عالمات تمميذات المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق البعدي الختبار الفيم القرائي ،وذلك لصالح المجموعة
التجريبية حيث إن متوسط الزيادة بعد تطبيق البرنامج أكبر لدى

 .1المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجموعات الدراسة في اختبار

المجموعة التجريبية منيا لدى المجموعة الضابطة .حيث تفوقت

الفيم القرائي قبمي وبعدي وتتبعي.

طالبات المجموعة التجريبية وبمغ المتوسط الحسابي ( ) 38.93

 .2اختبار ) T.Testت) لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية

بينما بمغ المتوسط الحسابي لعالمات طالبات المجموعة الضابطة

لمجموعات الدراسة في اختبار الفيم القرائي قبمي وبعدي وتتبعي.

( )29.20بمعنى أن الفروق في الفيم القرائي كانت لصالح تمميذات

 .3تحميل التباين األحادي ( )ANOVAلحساب الفروق في
المتوسطات الحسابية في اختبار الفيم القرائي البعدي والتتبعي تبعا
لمتغير الصف الدراسي.

المجموعة التجريبية .كما أظيرت نتائج اختبار ت إليجاد داللة
الفروق بين ال متوسطات وجود فروق ذي داللة إحصائية عند مستوى
الداللة (  )  <. 05إذ كان مستوى الداللة ( ( 0.001لصالح
المجموعة التجريبية ،وىذا يدل عمى أثر وفاعمية البرنامج التعميمي
مما يعني رفض الفرضية الصفرية.
ثانياً :الفرضية الثانية والتي تنص عمى أنو ال توجد فروق ذات داللـة

 .5نتائج الدراسة
أوال :نتائج الدراسة المتعمقة بالفرضية األولى والتي تنص عمى " أنو
ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى ( ) <0.05بين
متوسط عالمات تمميذات المجموعتين التجريبية والضابطة في
ميارات الفيم القرائي عمى االختبار البعدي تعزى لمبرنامج التعميمي
".

إحصائية عند مستوى (

 )  <. 05في الفيم القرائي لدى

الطالبات ذوات صعوبات التعمم تعزى لمتغير الصف الدراسي
ولمتحقق من صحة الفرضية تم إيجاد المتوسطات واالنحرافات
المعيارية لدرجات تمميذات المجموعة التجريبية عمى اختبار الفيـم
القرائي في التطبيق البعدي .والجدول (  ) 4يوضح ذلك

ولمتحقق من صحة الفرضية تم إيجاد المتوسطات واالنحرافات
المعيارية لدرجات تمميذات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى
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جدول  4المتوسطات الحسابية لعالمات تمميذات المجموعة التجريبية عمى
اختبار الفهم القرائي بعد تطبيق البرنامج تبعا لممستوى الصفي
المستوى الصفي

العدد

م

ع
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3

5

39.00

2.646

4

5

38.40

3.209

5

5

39.40

3.362

المجموع الكمي

15

38.93

2.890

تمميذات المجموعة التجريبية في ميارات الفيم القرائي في االختبار
البعدي وعالماتيم عمى اختبار المتابعة تعزى لمبرنامج التعميمي.
ولمتحقق من صحة الفرضية تم إيجاد المتوسطات واالنحرافات
المعيارية ،وقيمة (ت) لداللة الفروق لعالمات تمميذات المجموعة

كما يتضح من الجدول رقم ( ) 4عدم وجود فروق ظاىرية في
المتوسطات الحسابية لعالمات تمميذات المجموعة التجريبية عمى

التج ريبية عمى اختبار الفيم القرائي في تطبيق المتابعة وذلك بعد
مضي شير من تطبيق البرنامج .والجدول ( )6يوضح ذلك
جدول  6اختبار (ت) لمفروق بين المتوسطات الحسابية لعالمات تمميذات

اختبار الفيم القرائي في التطبيق البعدي تعزى لممتغير الصفي.
ولمتحقق مما إذا كانت ىذه الفروق دالة إحصائيا من عدمو ،تم
إيجاد داللة الفروق باستخدام تحميل التباين األحادي ()ANOVA
لمفروق بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والجدول (

المجموعة التجريبية عمى اختبار الفهم القرائي بعد المتابعة
المجموعة
التجريبية

المتغير

ن

م

ع

ت

مستوى الداللة

البعدي

15

38.93

2.890

.367

.719

المتابعة

15

38.73

3.770

 )5يوضح ذلك
جدول  5نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )ANOVAلمفروق بين

يتضح من الجدول رقم (  )6يتضح عدم وجود فروق دالة إحصائية

المتوسطات الحسابية لعالمات تمميذات المجموعة التجريبية عمى اختبار الفهم

في المتوسطات الحسابية لعالمات تمميذات المجموعة التجريبية عمى

القرائي بعد تطبيق البرنامج
الفروق
بين

درجة

مجموع

متوسط

الحرية

المربعات

المربعات

2

2.533

1.267

ف

اختبار الفيم القرائي بين التطبيق البعدي والمتابعة اذ بمغت قيمة ت

مستوى

( ).367وىي قيمة غير دالة إحصائيا ،وذلك يشير إلى استم اررية

الداللة
.133

فعالية البرنامج التعميمي وبقاء أثر التدريب بعد مضي شير من

.877

تطبيق البرنامج .مما يعني قبول الفرضية.

المجموعات
داخل

12

114.400

9.533

-

-

رابعًا :الفرضية الرابعة والتي تنص عمى أنو توجد فروق ذات داللة

المجموعات
المجموع

14

116.933

-

-

إحصائية عند مستوى (

-

الطالبات ذوات صعوبات التعمم بعد اختبار المتابعة تعزى لمتغير

الكمي

يتضح من الجدول رقم (  ) 5عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في المتوسطات الحسابية لعالمات تمميذات المجموعة
التجريبية عمى اختبار الفيم القرائي في التطبيق البعدي تعزى
لممتغير الصفي .إذ بمغت قيمة ف ( ).133وىي غير دالة إحصائيا
وىذا يدل عمى أن االستفادة من البرنامج كانت بنفس الدرجة

الصف الدراسي .ولمتحقق من صحة الفرضية تم إيجاد المتوسطات
واالنحرافات المعيارية لعالمات تمميذات المجموعة التجريبية عمى
اختبار الفيم القرائي بعد مضي شير من (المتابعة) من تطبيق
البرنامج وذلك عمى تمميذات المجموعة التجريبية في الصفوف الثالث
والرابع والخامس .والجدول رقم (  ) 7يوضح ذلك

لمتمميذات ولم تختمف باختالف الصف الدراسي .مما يعني قبول

جدول  7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات تمميذات
المجموعة التجريبية عمى اختبار الفهم القرائي بعد مضي شهر من تطبيق

الفرضية.
ثالثًا :الفرضية الثالثة والتي تنص عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى (

 )  <. 05في الفيم القرائي لدى

<. 05

 ) في متوسط عالمات
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3

5

39.00

2.915

4

5

39.60

3.647

5

5

38.73

3.770

المجموع الكمي

15

38.93

3.770

 .6مناقشة النتائج
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن فاعمية برنامج تعميمي قائم
عمى إستراتيجية التدريس التبادلي لتنمية ميارات الفيم القرائي لدى
التمميذات ذوات صعوبات التعمم بالمرحمة األساسية في األردن.تم في

يتضح من الجدول رقم ( )7عدم وجود فروق ظاىرية في
المتوسطات الحسابية لعالمات تمميذات المجموعة التجريبية في
الصفوف الثالث والرابع والخامس عمى اختبار الفيم القرائي بعد
مضي شير

من تطبيق البرنامج في الصفوف الثالث والرابع

والخامس تعزى لمبرنامج التعميمي .ولمتحقق مما إذا كانت ىذه
الفروق دالة إحصائيا تم إيجاد داللة الفروق باستخدام تحميل التباين
األحادي( )ANOVAلمفروق بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية والجدول رقم (  ) 8يوضح ذلك.

الفروق
بين

درجة
الحرية

المربعات

المربعات

2

10.533

5.267

مستوى

داخل

12

188.400

15.700

المجموع

14

198.933

-

أظيرت نتائج اختبار الفرضية األولى وجود فروق في الفيم
بين عالمات تمميذات المجموعة التجريبية والمجموعة

.722

باستخدام إستراتيجية التدريس التبادلي  .حيث أشارت نتائج االختبار
البعدي إلى وجود فروق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( <.

-

)  05

المجموعات
-

مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى:

كانت لصالح المجموعة التجريبية التي درست البرنامج التعميمي

المجموعات
-

المجموعة التجريبية بعد مضي شير من تطبيق البرنامج التعميمي.

تمميذات المجموعة الضابطة في الفيم القرائي .بمعنى أن الفروق

الداللة
.335

التجريبية والضابطة ،ثم تم تطبيق اختبار الفيم القرائي عمى تمميذات

المجموعة التجريبية .حيث تفوقت تمميذات المجموعة التجريبية عمى

المتابعة من تطبيق البرنامج لممستوى الصفي
مجموع

القرائي وتم تطبيقو قبل البرنامج وبعده عمى تمميذات المجموعتين

الضابطة في التطبيق البعدي ،وكانت الفروق لصالح تمميذات

الحسابية لعالمات تمميذات المجموعة التجريبية عمى اختبار الفهم القرائي بعد
متوسط

التبادلي ،ولقياس فعالية ىذا البرنامج تم تصميم اختبار في الفيم

القرائي

جدول  8نتائج اختبار تحميل التباين (  )ANOVAلمفروق بين المتوسطات

ف

سترتيجية التدريس
ىذه الد ارسة بناء برنامج تعميمي قائم عمى إ ا

إذ كان مستوى الداللة ( ).001لصالح المجموعة

التجريبية وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية األولى.

-

الكمي

يتضح من الجدول رقم ( )8عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات تمميذات المجموعة
التجريبية عمى اختبار الفيم القرائي تبعا الختالف الصف الدراسي (
الثالث ،الرابع ،الخامس) وذلك بعد مضي شير من تطبيق البرنامج.
إذ بمغت قيمة ف ( )0.133وىي غير دالة إحصائيا عند مستوى
وىذا يدل عمى انتقال أثر التدريب لمتمميذات في الفيم القرائي،
والستمرار فعالية البرنامج التعميمي لمتمميذات في الصفوف الثالث

ويمكن عزو ىذه الفروق والزيادة في التحصيل في الفيم
القرائي لدى تمميذات المجموعة التجريبية عن نظرائين في المجموعة
الضابطة ،إلى البرنامج التعميمي الذي درستو تمميذات المجموعة
التجريبية ،حيث يتضح من ىذه النتيجة أىمية استخدام البرنامج
إسترتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات
ا
التعميمي القائم عمى
الفيم القرائي ،حيث كان لمبرنامج التعميمي أثر واضح في تنمية
ميارات الفيم القرائي ،وذلك من خالل:

والرابع والخامس ،مما يعني قبول الفرضية.
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 -االندماج والتفاعل مع النص ،فقد قام البرنامج عمى الحوار

الفيم القرائي لدى تمميذات المجموعة التجريبية باختالف الصف

والنقاش مما أدى إلى إحداث التفاعل الصفي بين التمميذات والمعمم

الدراسي .ويمكن عزو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

وبين المجموعات الثالث وبين التمميذات داخل المجموعات.

متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي

 -إحداث التشويق وزيادة الدفعية لمتعمم

تعزى لممستوى الصفي إلى أن االستفادة من البرنامج كانت بنفس

 -تطوير كفاءة التمميذات في فيمين لمنص والمعمومات الواردة فيو.

الدرجة لدى التمميذات .مما يعني قبول الفرضية .ويمكن أن يكون

 -القدرة عمى تفسير ما ورد في النص والوصول إلى االستنتاج

مرد ىذه النتيجة إلى:

الصحيح بشكل واضح.

 -إن إستراتيجية التدريس التبادلي تفتح الحوار والنقاش لمتمميذات

 -تطوير قدرة التمميذات عمى قيادة أنفسين في اكتساب ميارات

وتساعدىن عمى إبداء الرأي بشكل متوازن ،بمعنى أن كل تمميذة

الفيم القرائي بدون مساعدة أحد.

تأخذ حقيا في المشاركة التعميمية ،حيث إن التمميذة تمارس أربع

 -زيادة قدرة التمميذات عمى إبداء الرأي والتعبير الحر ،فقد أتاح

استراتيجيات ( التنبؤ ،التوضيح ،التساؤل ،التمخيص ) وفي كل

البرنامج لمتمميذات فتح قنوات الحوار والنقاش اليادف والمنظم.

خطوة تتبادل التمميذات الحوار والنقاش بأسموب جماعي ومنظم حول

إسترتيجية التدريس التبادلي
ا
ىذا من جية ومن جية أخرى إن

الميارات المطموب تعمميا.

فعالة لمعمل مع ذوي صعوبات الفيم القرائي إذ إنيا تزيد من دافعية

 -أىمية البرنامج التعميمي الذي وجو إلى تمميذات المجموعة

الطمبة لمتعمم ،وترفع مستوى المشاركة الجماعية لدييم ،وتنمي لدييم

التجريبية ،فالتمميذة داخل المجموعة تق أر النص المعطى وتحدد

القدرة عمى الحوار والمناقشة وابداء الرأي.

الميارة المطموبة ،ثم تحمل وتفسر المعمومات الواردة في النص،ثم

وىذه النتيجة تتفق مع دراسة جونسون جمينبير] [25التي

تنقل عمميا إلى تمميذات المجموعة ،فتتبادل التمميذات الحوار

أشارت إلى فاعمية ىذه االستراتيجية مع الطمبة ضعيفي االستيعاب

والنقاش لتتوصل إلى العمل الصحيح ،ثم ينقل ذلك إلى المجموعات

وذلك ألنيا:

األخرى ،وتتبادل المجموعات الحوار والنقاش ثم يجري الحوار بين

 .1تحفز الطمبة وتزيد من دافعيتيم.

المعمم والمجموعات لموصول إلى الميارة المطموبة ،وفي كل خطوة

 .2تزيد من مشاركتيم الجماعية والتفاعل الصفي.

تتمقى التمميذات تغذية راجعة لما قامت بو.

 .3تساعد الطمبة عمى االحتفاظ بما يتعممون.

 -جيد الباحث ومعممة غرف المصادر وعمميما الدءوب وحرصيما

 .4سيولة تطبيقيا واتقانيا من قبل المعممين والطمبة.

الشديد لتطوير ميارات الفيم القرائي لدى التمميذات ذوات صعوبات
الفيم القرائي.

كما تتفق مع دراسة كل من  [26] Cooperودراسة لوبالنير

وبالتالي كان التعمم بنفس الدرجة بالنسبة ليدف الدراسة ،والذي

][27ودراسة ساالتاسي ] [28في فاعمية استرتيجية التدريس التبادلي
في تنمية ميارات الفيم القرائي.

ينص عمى تنمية ميارات الفيم القرائي لدى التمميذات ذوات

مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية:

صعوبات التعمم.

أظيرت نتائج الفرضية الثانية عدم وجود فروق في الفيم القرائي

مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة:

في المتوسط الحسابي لعالمات تمميذات المجموعة التجريبية في

أظيرت نتائج الفرضية الثالثة عدم وجود فروق ذات داللو

التطبيق البعدي تعزى لممتغير الصفي ،وىذا يدل عمى عدم اختالف

إحصائية عند مستوى في متوسط عالمات تمميذات المجموعة
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التجريبية في ميارات الفيم القرائي في االختبار البعدي وعالماتيم

حيث كان المتوسط الحسابي لعالمات تمميذات الصف الثالث

عمى اختبار المتابعة تعزى لمبرنامج التعميمي .مما يعني أن تأثير

( .)39.00ولتمميذات الصف الرابع ( )39.60لتمميذات الصف

البرنامج التعميمي مستمر حتى بعد مضي شير من تطبيق البرنامج

الخامس ( .)38.73وبمغ المتوسط الكمي ( )38.93وىذا يدل عمى

التعميمي ،وبالتالي قبول الفرضية .بمعنى أن التمميذات احتفظن بأثر

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تمميذات المجموعة

التعمم وامتمكن القدرة عمى نقل أثر التعمم .ويمكن أن يكون مرد ىذه

التجريبية عمى اختبار الفيم القرائي في التطبيق التتبعي بعد تطبيق

النتيجة إلى:

البرنامج تعزى لممتغير الصفي .كما أظيرت نتائج تحميل التباين

إسترتيجية التدريس
ا
 -أىمية استخدام البرنامج التعميمي القائم عمى

األحادي ( )ANOVAلممقارنة بين المتوسطات الحسابية لممسـتويات

التبادلي في تنمية ميارات الفيم القرائي ،حيث أن البرنامج التعميمي

الثالثـة ( ثالث ،رابع ،خامس ) من تمميذات المجموعة التجريبية

ساعد التمميذات عمى االحتفاظ بما تم تعممو ونقل أثر التعمم إلى

عمى اختبار الفيم القرائي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مواقف أخرى ،ففي التطبيق التتبعي الختبار الفيم القرائي لم تظير

مستوى الداللة (  )  <. 05إذ كان مستوى الداللة (.)0.722

فروق ذات داللة إحصائية عن التطبيق البعدي الختبار الفيم

وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

القرائي ،وىذا يدل عمى أن التمميذات قمن بتوظيف الميارات التي تم

عالمات تمميذات المجموعة التجريبية عمى اختبار الفيم القرائي تبعا

اكتسابيا خالل البرنامج التعميمي في االختبار التتبعي ،ولديين القدرة

الختالف الصف الدراسي ( الثالث ،الرابع ،الخامس ) وذلك بعد

عمى توظيفيا في مواقف أخرى في الحاضر والمستقبل إذا تمت

مضي شير من تطبيق البرنامج التعميمي .مما يعني قبول الفرضية.

ممارسة ميارات الفيم القرائي بيذه الطريقة.

ويمكن أن يكون مرد ىذه النتيجة إلى:

 -فاعمية استرتيجية التدريس التبادلي لمعمل مع ذوي صعوبات الفيم

أىمية كل من البرنامج التعميمي وما تضمنو من أنشطة وتدريبات و

القرائي فقد ظير ذلك في مساعدة التمميذات في االحتفاظ بما تعممنو

إسترتيجية التدريس التبادلي في مساعدة التمميذات عمى
ا
القائم عمى

وتوظيفو في مواقف أخرى.

االحتفاظ بأثر التعمم ونقمو إلى مواقف أخرى.

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة جونسون جمينبير ] [25التي

وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة سكينز ] [30عمى أىمية التعميم

أشارت إلى أن إستراتيجية التدريس التبادلي تساعد الطمبة عمى

بشكل تعاوني في الفيم القرائي .وكذلك دراسة كــوبر ورفاقو ][26

االحتفاظ بما يتعممون .وكذلك ىنالك العديد من الدراسات التي

التي أشارت إلى فاعمية الفيم القرائي من خالل إستراتيجية التدريس

أشارت إلى أن ىذه اإلستراتيجية تساعد الطمبة عمى التذكر

التبادلي ،حيث زادت فاعميتو مع الطمبة ضعيفي التحصيل بعد أن تم

واالحتفاظ بما يتعممون .من تمك الدراسات دراسة كل من كــوبر

العمل تعاونيا مع أقرانيم .دراسة جونسون جمينبير] [25التي أشارت

ورفــاقو ] ،[26ودراسة لوبالنير ] [27ودراسة ساالتاسي]،[28

إلى أن إستراتيجية التدريس التبادلي تساعد الطمبة عمى االحتفاظ بما

ودراسة بالنكسار وكمينك ].[29

يتعممون .وكذلك ىنالك العديد من الدراسات التي أشارت إلى أن ىذه

مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة:

اإلستراتيجية تساعد الطمبة عمى التذكر واالحتفاظ بما يتعممون .من

أظيرت نتائج الفرضية الرابعة عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى في الفيم القرائي لدى التمميذات ذوات

تمك الدراسات دراسة كل،ودراسة لوبالنير ] [27ودراسة ساالتاسي
] ،[28ودراسة بالنكسار وكمينك ].[29

صعوبات التعمم بعد اختبار المتابعة تعزى لمتغير الصف الدراسي.
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والجيرية :دراسة امبريقية .مجمة أبحاث اليرموك  ،سمسمة العموم

في ضوء ما توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائج يوصي

اإلنسانية واالجتماعية ،العدد ( )8مجمد (.150-192 ،)1

الباحث بما يأتي:
 .1تصميم برامج تدريبية لمفيم القرائي ،وذلك لعالج الكثير من

] [5عبيـ ــدات ،يوسـ ــف محمـ ــد مثقـ ــال( .)1991أثـ ــر طريقـ ــة عـ ــرض
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The Effectiveness of an Instructional Program Based on the
Reciprocal Teaching Strategy on Developing the Reading
Comprehension Skills among Basic Stage Pupils with Learning
Disabilities in Jordan
Najeh Ali Alkhawaldeh
Faculty of Education, Al-Baha University
Abstract
This study aimed at identifying the Effectiveness of an instructional program based on the reciprocal
teaching strategy to develop the reading comprehension skills among basic stage pupils with learning
disabilities in Jordan. The sample of the study constituted of (30) female students having reading
comprehension difficulties in the grades third, fourth, and fifth from an elementary school in Al Mafraq
educational directorate, selected from an entire sample of (40) girls having learning difficulties in Arabic
Language. The study sample was divided into two equivalent groups, controlled and experimental, each of
them consisted of (15) female students. To achieve the study objectives, three reading texts, taken from the
studying curricula of third, fourth and fifth elementary classes, had been used to identify the reading level of
the students, testing the reading comprehension skills (prepared by the researcher), and the educational
program to develop the reading comprehension based on Reciprocal teaching strategy. A quasi experimental
design was used in this study, descriptive and inferential statistics were used to get the results around the
research questions. The results revealed that there were significant differences at the level of ) < 0 05) in
the average grades of the two groups; the controlled and the experimental, in the reading comprehension
skills attributed to the educational program favoring the experimental group which indicated that the
increasing average after applying the program was higher with the experimental group than with the
controlled group. However, no significant differences were found in the average grades of the experimental
group individuals in the skills of reading comprehension after applying the post test in the 3 rd, 4th and5th
grades which indicates that the benefit of the program was at the same level or grade. Furthermore, no
significant differences were found in the average grades of the experimental group individuals in the reading
comprehension skills in the post test grades due to the educational program. This indicated the continuous
effectiveness of the teaching program and maintaining the teaching effect with the experimental group
students after a month of applying the educational program. Also, no significant differences were found in
the average grades of the experimental group individuals in the reading comprehension skills after the post
test grades attributed to the educational program. This indicated maintaining the effect of learning with the
experimental group students in the reading comprehension and the absence of any differences attributed to
class variable. Accordingly, a cluster of educational recommendations have been introduced, may be useful
in lightening the difficulties severity in reading comprehension of elementary stage students.
Keyword: Reciprocal Teaching Strategy, Reading Comprehension Skills, Learning Disabilities.
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