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 التخيلٍ التعلن علً قائوة هقرتحة اسرتاتيجية استخذام
 وههاسات واملكتىب املقشوء اللغىٌ األداء ههاسات لتنوية

 روٌ االبتذائية املشحلة تالهيز لذي التأهلٍ التفكري
 العشبية اللغة تعلن صعىبات

ىدؼ ىذا البحث إلى تعرؼ أثر استخداـ استراتيجية  _الممخص
مقترحة قائمة عمى التعمـ التخيمي في تدريس المغة العربية لتنمية 
ميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب كميارات التفكير التأممي لدل 

ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية. تالميذ الصؼ السادس االبتدائي 
( تمميذنا. كلغرض البحث قاـ الباحث 33كتككنت مجمكعة البحث مف )

بإعداد؛ قائمة بميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب، قائمة 
بميارات التفكير التأممي، اختبار ميارات األداء المغكم المقركء، 

ميارات التفكير  اختبار ميارات األداء المغكم المكتكب، اختبار
التأممي، دليؿ المعمـ، كراسة التدريبات كاألنشطة لمتمميذ. كقد أظيرت 
نتائج البحث مف خالؿ مقارنة أداء تالميذ مجمكعة البحث في 
اإلجراءيف القبمي كالبعدم لكؿ مف: اختبار ميارات األداء المغكم 

رات المقركء، كاختبار ميارات األداء المغكم المكتكب، كاختبار ميا
التفكير التأممي، أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل 

(، كذلؾ لصالح األداء البعدم في كؿ اختبار مف ىذه 0005)
االختبارات الثالثة، كما اتضح مف المعالجة اإلحصائية أف 
لالستراتيجية المقترحة أثرنا مرتفعنا في تنمية ميارات األداء المغكم 

يارات التفكير التأممي لدل تالميذ مجمكعة المقركء كالمكتكب كم
البحث. كفى ضكء ىذه النتائج خرج البحث بمجمكعة مف التكصيات 

 كالمقترحات.
 التفكير المغكم، االداء التخيمي، التعمـ ،استراتيجية: الكممات المفتاحية

 .التعمـ صعكبات التأممي،
 . المقدمة1

تعد المرحمة االبتدائية األىـ بيف مراحؿ التعميـ؛ لما تؤديو       
مف دكر مؤثر في بناء شخصية التمميذ، حيث تكتشؼ طاقاتو، 
كتصقؿ قدراتو، كيكتسب الميارات المختمفة، كيستيقظ كعيو 

ليتعرؼ عمى كؿ ما ىك محيط بو مف قيـ كمبادئ كأفكار. كما 
مف خبرات يشكؿ أف ما يتعرض لو التمميذ في تمؾ المرحمة 

أساسنا لمخبرات الالحقة فيما بعد، كليس فقط في جانب النمك 
ا في جكانب النمك المعرفي االنفعالي، كنمك الشخصية بؿ أيضن 

كالمغكم. كعميو فإف أم قصكر أك أية مشكالت تعميمية يعانى 
منيا التمميذ في ىذه المرحمة يعد مؤشرنا لتراكـ كامتداد تأثيره إلى 

ميـ الالحقة في مساره الدراسي عمى مستكل جميع مراحؿ التع
الميارات التعميمية األساسية؛ كعميو كاف االىتماـ بتمؾ المرحمة، 

 .كتعرؼ المشكالت التعميمية التي يعانى منيا التالميذ
كتتعدد المشكالت التي يعاني منيا تالميذ المرحمة      

المشكالت  االبتدائية، كتختمؼ باختالؼ أسبابيا، كمف أىـ ىذه
نجد مشكمة صعكبات التعمـ. حيث يالحظ كؿ مف تتاح لو 
فرصة التعامؿ أك تدريس التالميذ في ىذه المرحمة كجكد نسبة ال 
بأس بيـ مف ىؤالء التالميذ يعانكف مف صعكبات في التعمـ، 

ال يمكف أف نصنفيـ ضمف  Jone [1] كىؤالء التالميذ كما يشير
معاقيف عقمينا مع أنيـ يعانكف مف فئات الصـ أك المكفكفيف أك ال

مشكالت كصعكبات تعميمية، كلكف ىـ فئة تعرؼ بفئة ذكم 
 Learning Disabilities صعكبات التعمـ

كتعد صعكبات التعمـ مف أحدث مياديف التربية الخاصة      
االىتماـ الزائد مف قبؿ الكالديف  كأسرعيا تطكرنا؛ كذلؾ بسبب
لذيف يظيركف مشكالت تعميمية، كالميتميف بمشكمة األطفاؿ ا

التي ال يمكف تفسيرىا بكجكد اإلعاقة العقمية كالحسية كاالنفعالية، 
[ حيث يرل أف مجاؿ صعكبات التعمـ يعد 2كيؤكد ذلؾ سميث ]
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مف أىـ مجاالت التربية الخاصة التي يتفؽ عمييا معظـ عمماء 
 النفس، حيث شيد تطكرنا مطردنا كمتعاظمنا منذ النصؼ الثاني
مف ىذا القرف كحتى الكقت الحالي، كىذا يرجع إلى أف صعكبات 
التعمـ تعد مف اإلعاقة التي تؤثر في مجاالت الحياة المختمفة، 

[ أف مشكمة 3كتالـز اإلنساف مدل الحياة. كيرل بطرس ]
صعكبات التعمـ ليست مشكمة محمية، بؿ ىي مشكمة ذات طابع 

ت مختمفة. كقد ظير عالمي، حيث ترتبط بأجناس كأعراؽ كثقافا
في  Kirk عمى يد كيرؾ - صعكبات التعمـ - ىذا المصطمح

مطمع الستينات مف القرف الماضي ليفرؽ بيف مصطمحات 
التأخر العقمي، كبطء التعمـ، كالصعكبات التعميمية التي قد يعاني 
منيا بعض التالميذ نتيجة لعكامؿ داخمية أك إنمائية رغـ تمتعو 

بنا كلكنو ال يمكنو التحصيؿ بالمستكل الذم بالذكاء العادم تقري
 .يتفؽ مع قدراتو العقمية

كتقسـ صعكبات التعمـ إلى نكعيف: صعكبات التعمـ      
النمائية، كىي أحد أىـ العكامؿ التي تككف مسؤكلة عف انخفاض 
مستكل التحصيؿ األكاديمي لمطفؿ، التي تؤدم إليو مباشرة، 

اضطرابات في االنتباه، كاإلدراؾ، حيث إنيا تتضمف في الكاقع 
كالذاكرة، كالتفكير، كالمغة، كىك األمر الذم يمكف أف يؤدم إلى 
إعاقة التقدـ األكاديمي لمطفؿ رغـ ما يتمتع بو مف مستكل عادم 
لمذكاء، كالنكع الثاني مف صعكبات التعمـ ىك صعكبات التعمـ 

لتيجي، األكاديمية مثؿ: صعكبات تعمـ القراءة، كالكتابة، كا
لى جانب ىذا التصنيؼ نجد أف 4كالعمميات الحسابية ] [. كا 

ىناؾ مف صنؼ صعكبات التعمـ إلى ثالثة مجاالت، ىي: 
صعكبات الفيـ: )صعكبة التجريد، كالتتابع، كاالستنتاج(، 
كصعكبات الذاكرة: )صعكبة االحتفاظ بالمعمكمات أك تذكرىا(، 

 ].506]كصعكبات المغة: )صعكبات التكاصؿ المغكم( 
كتعد صعكبات تعمـ المغة كاكتساب مياراتيا المغكية مف      

أكثر صعكبات التعمـ شيكعنا كأبعدىا أثرنا في األداء األكاديمي؛ 
إذ ينعكس عجز التمميذ عمى استقباؿ أك معالجة المغة مسمكعة 
أك مقركءة عمى قدرتو عمى إنتاج المغة تحدثنا ككتابة، كمف ثـ 

[، 7المعرفة في مختمؼ مجاالت الدراسة ] تنغمؽ أمامو مفاتيح

[ حيث يرل أف صعكبات تعمـ المغة 8كيؤكد ذلؾ نصر اهلل ]
كبخاصة في المرحمة االبتدائية تعكؽ تقدـ مسيرة التمميذ في 
العممية التعميمية، كمف ثـ الفشؿ الدراسي؛ كيرجع ىذا كما 

[ إلى أف اكتساب الميارات المغكية يعد مف 9يكضحو شعيب ]
ـ الميارات األساسية في المرحمة االبتدائية، فالقدرة عمى أى

تككيف حصيمة لغكية، كاستخداـ المغة في التكاصؿ كالتخاطب 
بشكؿ كاضح كسميـ، يعد عامالن أساسيان في عممية التعمـ 
كاكتساب الخبرات الحياتية كالنمك المعرفي كاالنفعالي 

االجتماعية. كاالجتماعي كالتكيؼ السميـ مع متطمبات الحياة 
[ أف المغة أساسية لتنمية شتى الميارات 10كيرل شحاتة ]

األخرل التي يكتسبيا الفرد في مختمؼ مراحؿ نمكه؛ حيث يتكجو 
الفرد نحك اآلخريف كيتفاعؿ معيـ لغكينا كيستمع إلييـ، كيركب 

 .جمالن ليكصؿ أفكاره إلييـ
بتدائية كتتجمى صعكبات تعمـ المغة العربية في المرحمة اال     

[ 11بكضكح في تعمـ القراءة كالكتابة معنا، كىذا ما يؤكده عميرة ]
حيث يشير إلى أف القراءة كالكتابة تشكالف أحد المحاكر 
األساسية الميمة لصعكبات تعمـ المغة العربية في المرحمة 
االبتدائية، إف لـ تكف المحكر األىـ كاألساس فييا، كىناؾ 

ا إجماع بأىمية تناكؿ صعكبا ت القراءة كالكتابة تحميالن كتشخيصن
ا؛ حيث إف أمَّ فشؿ تعميمي أك مدرسي يرتبط دائمنا  كعالجن

[ حيث يرل 12بالفشؿ في القراءة كالكتابة. كيؤكد ذلؾ المعايطة ]
أف صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة مف أىـ كأكثر صعكبات التعمـ 

غـ مف أىمية انتشارنا بيف تالميذ المرحمة االبتدائية، عمى الر 
كضركرة تعمميما؛ كىذا يرجع إلى أف تعمـ القراءة كالكتابة تعد 

  .عممية لغكية معقدة
كمف البحكث كالدراسات التربكية التي تناكلت صعكبات      

تعمـ القراءة كالكتابة، كبخاصة في المرحمة االبتدائية، نجد 
 ،13014015016017018019020021دراسات كؿ مف: ]

أشارت جميعيا إلى خطكرة صعكبات تعمـ القراءة [ حيث 22023
كالكتابة في المرحمة االبتدائية، كذلؾ انطالقنا مف أف المغة 
العربية كمياراتيا المغكية ليست مادة دراسية فحسب، إنما ىي 



522016
 

154 

كسيمة لدراسة المكاد الدراسية األخرل، كأف التفكؽ المغكم، 
ؽ في باقي المكاد كبخاصة في مجالي القراءة كالكتابة يعقبو تفك 

القراءة  - الدراسية كزيادة تحصيميا؛ ىذا كما أنيما يمثالف
الكسيمة األساسية لكؿ المدخالت األكاديمية، كأف أم  -كالكتابة 

ا بالفشؿ في امتالكيما؛ كمف ثـ فمف  فشؿ مدرسي يرتبط دائمن
الضركرم التصدم لصعكبات تعمميما، كضركرة إكساب التالميذ 

ـ المغة في المرحمة االبتدائية ميارات األداء ذكم صعكبات تعم
 .المغكم فييما؛ تحقيقنا لمبدأ تكافؤ الفرص أسكة بزمالئيـ العادييف

 - تنمية ميارات األداء المغكم - كلتحقيؽ ىذه اليدؼ     
بصكرة صحيحة رأل البحث الحالي ضركرة تنمية ميارات 

رجع لمعالقة التفكير لدل التالميذ ذكم صعكبات التعمـ؛ كىذا ي
القكية بيف ميارات األداء المغكم كميارات التفكير؛ فاألداء 
المغكية ليس نكعنا مف األداء اآللي يقـك بو التمميذ أك ىك مجرد 
عممية ديناميكية بسيطة، إنما ىك عممية تفاعؿ متكاممة تتداخؿ 
فييا التجارب كالخبرات السابقة لمتمميذ مع إعماؿ لمعقؿ كالفكر. 

عالقة قد أكدت عمييا الكتابات كالدراسات المغكية حيث كىذه ال
أشارت إلى كجكد عالقة ديناميكية تبادلية بيف المغة كالتفكير، 
فكؿ منيما يؤثر في اآلخر كيتأثر بو، حيث إننا ال نستطيع 
الحديث عف شيء ال نقدر أف نفكر بو، كال نستطيع أف نفكر في 

[ إلى أف 25يشير سامي ][. ك 24شيء بعيدان عف قدرتنا المغكية ]
الفكرة تخمؽ المغة بينما تتككف ىي مف خالؿ المغة، ككاف عالـ 
النفس "سانت دم سانتس" عند تطبيقو لقانكف الدكرة في مجاؿ 
الحياة اإلنسانية يؤكد عمى أف التفكير يخمؽ الكممة، كىي بدكرىا 
خالقة لمتفكير، كيرل " فيجك تسكي" أف تدفؽ األفكار يمر 

مف خالؿ حركة داخمية تشير إلى االنتقاؿ مف الفكرة إلى بمراحؿ 
أف االرتقاء باإلنتاجية  [26الكممة كالعكس. كيرل بركدتسكي ]

المغكية )تحدثنا ككتابة( كمخرجات لغكية، يتطمب غزارة 
المدخالت )االستماع كالتحدث(، كسالمة العمميات الداخمية 

[ 27. كيرل لينغ ]كتطكرىا متمثمة في التفكير بأنكاعو المختمفة
أف التفكير ميارة مرافقة لكؿ ميارة لغكية؛ إذ ال يمكف أف يكتب 
عماؿ لمعقؿ فيما يقرأ،  الفرد دكف تفكير أك يقرأ دكف تفكير كا 

كعميو تتضح مدل العالقة االرتباطية بيف ميارات التفكير كاألداء 
جاء المغكم، فكمما ارتقى تفكير التمميذ كمما ارتقى أدائو المغكم، ك 

 .في صكرة صحيحة مؤدينا لمغرض كاألىداؼ المرجكة منو
كيعد التفكير التأممي أحد أنماط التفكير الذم يجب تنمية      

مياراتو لدل التالميذ، فيذا النكع مف التفكير ذات أىمية خاصة 
كذات ارتباط قكم بميارات األداء المغكم؛ كذلؾ ألنو يقـك عمى 

كالنقد، كالتقكيـ، كاالستبداؿ، ككميا  التأني، كالتحميؿ، كاإلقناع،
متطمبات ضركرية ألداء لغكل متميز. كقد أكدت ىذه العالقة 

[ كحكؿ 30] [، عمي29[، العماكم ]28دراسات كؿ مف: بشارة ]
[ إلى أف التفكير 30أىمية ىذا النكع مف التفكير يشير خريسات ]

اؼ التأممي ىك تفكير مكجو، يكجو العمميات العقمية إلى أىد
محددة، فالمشكمة تحتاج مجمكعة استجابات معينة مف أجؿ 
الكصكؿ إلى حؿ معيف، كبذلؾ نجد أف التفكير التأممي ىك 

[ أف 31] النشاط العقمي اليادؼ لحؿ المشكالت. كيرل ليكف
التفكير التأممي يعد كاحدنا مف العمميات العقمية المعرفية األساسية 

جاباتيـ لمكاقؼ الحياة، كمدل المميزة بيف التالميذ في سرعة است
كفاءتيـ كدقتيـ في تقديـ االستجابات المناسبة لتمؾ المكاقؼ. 

[ إلى أف التفكير التأممي يعد نمطنا مف 32كيشير المشيراكم ]
أنماط التفكير التي تحتاج إلى قدرات عقمية عميا، كأف ليذا النكع 

دتيـ عمى مف التفكير أىمية كبيرة في تنمية قدرة التالميذ كمساع
حؿ المشكالت بطرؽ منطقية بعيدان عف العشكائية، كتكجيو 
التفكير ألىداؼ محددة، حيث يتطمب التفكير التأممي تحميؿ 
المكقؼ لعناصره المختمفة، كالبحث عف العالقات الداخمية. ككما 
يستخدـ التمميذ التفكير التأممي في كثير مف المكاقؼ الصفية، 

مشكمة يريد حميا، كيستطيع حميا حيف يشعر باالرتباؾ إزاء 
 .بتكجيو تفكيره نحكىا كاستخداـ ميارات التأممي

كانطالقنا مما سبؽ فإف البحث الحالي يرل ضركرة البحث       
عف االستراتيجيات التربكية كالبرامج العالجية الفعالة، التي يمكف 
مف خالليا إكساب تالميذ المرحمة االبتدائية ذكم صعكبات تعمـ 

 المغة العربية ميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب معنا؛ 
 ة ػػػػػأسكة بزمالئيـ العادييف، ككذلؾ تنمي تحقيقنا لمبدأ تكافؤ الفرص
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 .ميارات التفكير التأممي لدييـ
كمف االستراتيجيات التربكية التي يمكف أف تسيـ بفعالية في     

تحقيؽ ىذيف اليدفيف، نجد استراتيجية التعمـ القائـ عمى التخيؿ. 
[ 33فيذه االستراتيجية كما يرل كال مف السعيد كالحسيني ]

ى عمميات التفكير العميا بشكؿ كبير؛ مما يؤكد تعتمد عم
ارتباطيا بالتفكير بأنكاعو المختمفة، كىذا ما تتطمبو عممية تنمية 
كتحسيف ميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب معنا، إذ تحتاج 
ىذه الميارات إلى التفكير الذم يمكف مف التركيز عمى عدد مف 

قدرة عمى التعامؿ معيا، الميارات التي تجعؿ التمميذ أكثر 
كاستيعابيا، كتحميميا، كتكظيفيا في المكاقؼ المغكية المختمفة. 

[ أف استراتيجية التعمـ القائمة عمى التخيؿ تعد 34كيرل بارتف ]
استراتيجية تعميمية ايجابية نشطة تساعد التالميذ عمى اكتشاؼ 
 مشاعرىـ كاتجاىاتيـ كانغماسيـ في مكضكع الدرس كالتركيز في
قراءة المياـ التعميمية كفيميما جيدنا. ىذا ككما يؤكد مستخدمك 
أنشطة التعمـ القائـ عمى التخيؿ أف ىذه األنشطة تجعؿ التالميذ 
أكثر تركيزنا كاشد انتباىا كأعمى تحصيالن كأكثر إبداعنا، كما تزيد 
مف دافعيتيـ كثقتيـ بأنفسيـ، كيككنكف أكثر اىتمامنا كنشاطنا 

األعماؿ كالكاجبات المدرسية، كانجازىا عمى أكمؿ  كفعالية بأداء
 ].35صكرة ممكنة ]

كمف البحكث كالدراسات التربكية التي أكدت أىمية التعمـ      
القائـ عمى التخيؿ، كبخاصة في تعمـ المغة كاكتساب مياراتيا 

[ حيث أثبتت فعالية استراتيجية 36المغكية، نجد؛ دراسة عمياف ]
التخيؿ المكجو في تدريس التعبير كتنمية ميارات التفكير 

في األردف، كدراسة  اإلبداعي لدل طمبة المرحمة األساسية
[ حيث أكضحت أثر استراتيجية التعمـ القائـ عمى 37إسماعيؿ ]

التخيؿ في تحسيف ميارات االستيعاب القرائي كالتفسيرم 
كاإلبداعي كالتعبير الكتابي لدل طمبة الصؼ العاشر في دكلة 

[ حيث أكضحت فاعمية استراتيجية 38الككيت، كدراسة سميـ ]
ة ميارات االستماع لدل طالبات المرحمة التخيؿ البصرم في تنمي

[ حيث أكضحت أثر 39المتكسطة، كدراسة إسماعيؿ كسميـ ]
استراتيجية قائمة عمى التخيؿ في تنمية ميارات التعبير الكتابي 

اإلبداعي لدل طمبة الصؼ العاشر بدكلة الككيت، كقد أكصت 
 ىذه البحكث كالدراسات جميعيا بضركرة استخداـ التعمـ القائـ
عمى التخيؿ في تعميـ المغة كاكتساب مياراتيا كفنكنيا في 

 .المراحؿ التعميمية المختمفة
كانطالقنا مما سبؽ عرضو فقد تكلد لدل الباحث الرغبة في      

إجراء ىذا البحث، كخطكة كمحاكلة في عالج صعكبات تعمـ 
المغة العربية لدل تالميذ المرحمة االبتدائية؛ كبخاصة في 

لقرائي كالكتابي مع تنمية ميارات التفكير التأممي مجالييا ا
الرتباطيا بيذيف المجاليف كدكرىا في تعميؽ اكتساب مياراتيما؛ 
كذلؾ مف خالؿ استخداـ استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ 

 .التخيمي
 دراسةالمشكمة . 2

بناءن عمى ما تقدـ كفى ضكء ما تـ عرضو في المقدمة،      
مشكمة البحث الحالي في أف ىناؾ عددا مف تالميذ يمكف تحديد 

المرحمة االبتدائية يكاجيكف صعكبات في تعمـ المغة العربية، 
كتتجمى ىذه الصعكبات في ضعؼ أدائيـ المغكم المقركء 
كالمكتكب معنا؛ مما يؤثر عمى تحصيميـ، كانجازىـ األكاديمي، 

قباليـ عمى الدراسة كتحقيؽ التكا فؽ الشخصي كنمكىـ الميني، كا 
كاالجتماعي، ىذا فضالن عف حاجاتيـ لميارات التفكير التأممي، 
تمؾ الميارات ذات العالقة القكية بميارات األداء المغكم، 

خراجو في صكرة صحيحة  .كانعكاسيا عميو كا 
 دراسةالأسئمة  -أ
لمتصدم لمشكمة البحث فإنو يحاكؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس  

اـ استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ التالي: "ما أثر استخد
التخيمي في تنمية ميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب 
كميارات التفكير التأممي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية ذكل 
صعكبات تعمـ المغة العربية؟" كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ ينبغي 

 :اإلجابة عف األسئمة التالية
المغكم المقركء كالمكتكب الالزمة لتالميذ ما ميارات األداء  -1

 الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية؟
 ادس ػػػػػما ميارات التفكير التأممي المناسبة لتالميذ الصؼ الس -2
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 االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية؟
ما أسس بناء استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ التخيمي  -3

لتنمية ميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب كميارات التفكير 
التأممي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات 

 تعمـ المغة العربية؟
ما استخداـ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمـ  -4

التخيمي لتنمية ميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب كميارات 
التأممي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم  التفكير

 صعكبات تعمـ المغة العربية؟
ما أثر استخداـ االستراتيجية المقترحة في تنمية ميارات  -5

األداء المغكم المقركء لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم 
 صعكبات تعمـ المغة العربية؟

ميارات األداء ما أثر االستراتيجية المقترحة في تنمية  -6
المغكم المكتكب لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم 

 صعكبات تعمـ المغة العربية؟
ما أثر استخداـ االستراتيجية المقترحة في تنمية ميارات  -7

التفكير التأممي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم 
 صعكبات تعمـ المغة العربية؟

 دراسةالأهداف  .ب
 :الحالي إلى تحقيؽ األىداؼ التاليةسعى البحث 

تعرؼ ماىية التعمـ التخيمي ككيفية بناء استراتيجية مقترحة  -1
في ضكئو ككيفية تطبيقيا في تدريس المغة العربية لتالميذ 

 .المرحمة االبتدائية
تعرؼ أثر استخداـ استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ  -2

غكم المقركء لدل تالميذ التخيمي في تنمية ميارات األداء الم
 .الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية

تعرؼ أثر استخداـ استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ  -3
التخيمي في تنمية ميارات األداء المكتكب المقركء لدل تالميذ 

 .الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية
 تعرؼ أثر استخداـ استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ  -4

 التخيمي في تنمية ميارات التفكير التأممي لدل تالميذ الصؼ

 .السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية
 دراسةالأهمية  .ج

 :تكمف أىمية البحث فيما يمكف أف يقدمو لكؿ مف
البحث تحديدنا مصممي كمطكرم المناىج: حيث يتضمف  -1

لصعكبات تعمـ المغة العربية لدل تالميذ الصؼ السادس مف 
المرحمة االبتدائية، كتكظيؼ استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ 
التخيمي لعالج ىذه الصعكبات؛ مما يساعد مصممي كمطكرم 
مناىج المغة العربية في ىذه المرحمة التعميمية مف تطكيرىا في 

 .الميذ مف صعكبات في تعممياضكء ما يعانيو الت
المشرفيف التربكييف: حيث قد يفيد البحث الحالي مشرفي  -2

المغة العربية في تقكيـ أداء التالميذ ذكم صعكبات التعمـ 
بالمرحمة االبتدائية، كمف ثـ تقديـ التكجييات كاإلرشادات 
المناسبة لممعمميف حكؿ كيفية التعامؿ مع ىؤالء التالميذ 

 .التدريسية المناسبة ليـكاألساليب 
المعمميف: حيث يساعد البحث معممي المغة العربية في  -3

المرحمة االبتدائية في تعرؼ التالميذ ذكم صعكبات تعمـ القراءة 
كالكتابة، كفى ثـ تبنى استراتيجيات تدريسية حديثة تسيـ في 
عالج ىذه الصعكبات كتخرجو مف قيكد النمطية المممة إلى 

 .غيير في أساليبو التدريسيةالتنكيع كالت
التالميذ ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية: حيث يؤمؿ مف  -4

البحث الحالي أف يسيـ في عالج صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة 
لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي مف خالؿ تنمية ميارات 

 .األداء المغكم المقركء كالمكتكب كميارات التفكير التأممي لدييـ
الباحثيف: حيث يفتح ىذا البحث أفاقنا جديدة أماـ الباحثيف  -5

إلجراء مزيد مف البحكث التي تتعمؽ بصعكبات تعمـ المغة 
العربية، كصعكبات اكتساب ميارتيا في المراحؿ التعميمية 

 .المختمفة
 دراسةالمصطمحات  .د

في ضكء الخمفية النظرية المتضمنة بالبحث، يمكف تحديد 
 :ائيان عمى النحك التاليمصطمحاتو إجر 

 ة ػة مقترحػػػراتيجيػػداـ استػػي الستخػػػر اإليجابػػػػػحجـ األثر:" التأثي -
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قائمة عمى التعمـ التخيمي في تنمية ميارات األداء المغكم 
المقركء كالمكتكب، كميارات التفكير التأممي لدل تالميذ المرحمة 

كذلؾ بحساب مربع  االبتدائية ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية،
 ."، كالذم يستخدـ لمعينات المرتبطة كغير المرتبطة((²η إيتا
استراتيجية تدريس معرفية تعمؿ مـ التخيمي: "استراتيجية التع -

عمى استثمار كتكجيو الصكر الذىنية عند المتعمـ حكؿ نشاط 
معيف مما ينتج عنيا بنى معرفية جديدة يتـ التعبير عنيا لغكينا، 

بع مراحؿ؛ كىى: التييئة مف خالؿ مراجعة الخبرات كتشمؿ أر 
المغكم السابقة ذات العالقة بالخبرات المغكية الجديدة المراد 
تعمميا، ثـ التخيؿ كىك: معالجة عقمية لممعمكمات، كتتـ بعدىا 
تييئة التالميذ لمتركيز، ثـ قيادة المعمـ ليـ كفؽ خطكات متسمسمة 

ية الجديدة، كيمييا مناقشة كمنظمة لمكصكؿ إلى الخبرات المغك 
التالميذ فيما تكصمكا إليو مف خبرات نتيجة مركرىـ بعممية 
التخيؿ، كأخيرنا األنشطة اإلضافية كىى إجراءات إثرائية لتعزيز 

 ."فيـ التالميذ
ممارسة تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم : "األداء المغكم -

المقركء كالمكتكبة  صعكبات تعمـ المغة العربية لمميارات المغكية
 ."في مكاقؼ التكاصؿ المغكم التي تتطمب القراءة كالكتابة

التفكير التأممي:" نشاط عقمي ىادؼ يقـك بو تالميذ المرحمة  -
االبتدائية ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية معتمديف عمى التأمؿ 
مف خالؿ ميارات الرؤية البصرية، كالكشؼ عف المغالطات، 

عطاء تفسيرات مقنعة ككضع حمكؿ كالكصكؿ إلى  استنتاجات، كا 
مقترحة لممشكالت العممية؛ حتى يصمكا إلي نتائج في ضكء 

 ."خطط مرسكمة، كيقاس باختبار التفكير التأممي المعد لذلؾ
ىـ تالميذ المرحمة كم صعكبات تعمـ المغة العربية: "التالميذ ذ -

ط، كالذيف االبتدائية مف ذكم الذكاء المتكسط أك فكؽ المتكس
يظيركف اضطرابنا في العمميات المغكية الخاصة في مجالييا 
القرائي كالكتابي، مما يظير أثره في انخفاض أدائيـ مقارنة 
بزمالئيـ في نفس العمر الزمني كالمستكل العقمي كالصؼ 
الدراسي، كتنطبؽ عمييـ خصائص ذكم صعكبات التعمـ، 

عية كالبصرية كالبدنية كيستثنى منيـ التالميذ ذكم اإلعاقة السم

كالتخمؼ العقمي، كتقاس ىذه الصعكبات في ىذا البحث بالدرجة 
 ".التي يحصؿ عمييا التمميذ في االختباريف المعداف ليذا الغرض

 دراسةالحدود  .هـ
 :اقتصر البحث الحالي عمى الحدكد التالية

 :الحد المكضكعي: حيث اقتصر البحث عمى -1
الكطنية( مف كتاب لغتي الجميمة كحدة )الصيد كالمحميات  -

  .المقرر عمى تالميذ الصؼ السادس
ميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب، كميارات التفكير  -

التأممي، التي تـ التكصؿ إلييا، كىى التي حازت عمى نسبة 
 .% فأكثر80مكافقة 

الحد البشرم: حيث اقتصرت تجربة البحث عمى مجمكعة  -2
السادس االبتدائي مف ذكم صعكبات تعمـ مف تالميذ الصؼ 

 .المغة العربية
الحد المكاني: اقتصر البحث عمى مدارس المرحمة االبتدائية  -3

التابعة إلدارة منطقة عسير التعميمة بمدينة أبيا بالمممكة العربية 
 .السعكدية، محؿ عمؿ الباحث

الحد الزماني: تـ تطبيؽ البحث في الفصؿ الدراسي األكؿ  -4
 .ـ2016 -2015

 والدراسات السابقةاإلطار النظري . 3
ىدؼ اإلطار النظرم إلى مراجعة الكتابات كالبحكث      

كالدراسات السابقة ذات الصمة؛ لإلفادة منيا في التكصؿ إلى 
كضع تعريفات إجرائية مناسبة لمصطمحات البحث، كتحديد 

التأممي  ميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب كميارات التفكير
الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ 
عداد أدكات القياس الالزمة لقياس ىذه الميارات  المغة العربية، كا 
عداد دليؿ لممعمـ لتنفيذ استراتيجية مقترحة  لدل ىؤالء التالميذ، كا 
عداد كراسة تدريبات كأنشطة  قائـ عمى التعمـ التخيمي، كا 

ختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة لمتالميذ، ثـ ا
 :البيانات. كقد جاء اإلطار النظرم لمبحث متناكالن المحاكر التالية

 :المحكر األكؿ: التالميذ ذكك صعكبات تعمـ المغة العربية -
 :المحكر الثاني: األداء المغكم المقركء كالمكتكب -
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 :المحكر الثالث: التفكير التأممي -
الرابع: االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمـ المحكر  -

 :التخيمي
كبالتكصؿ إلى ىذه المحاكر تككف قد تمت اإلجابة عف السؤاليف 

 :الرابع كالخامس مف أسئمة البحث الحالي؛ كىما
ما أسس بناء استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ التخيمي  -

كتكب كميارات التفكير لتنمية ميارات األداء المغكم المقركء كالم
التأممي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات 

 تعمـ المغة العربية؟
ما االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمـ التخيمي لتنمية  -

ميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب كميارات التفكير التأممي 
بات تعمـ المغة لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعك 

 العربية؟
 الطريقة واإلجراءات. 4

 دراسةالمنهج أ. 
 :نظران لطبيعة البحث الحالي فإنو يستخدـ المنيجيف التالييف     

المنيج الكصفي؛ كذلؾ عند إعداد اإلطار النظرم لمبحث، 
ككصؼ اإلجراءات التي اتبعت إلعداد أدكاتو. كالمنيج شبو 

البحث، كتطبيؽ أدكات القياس؛  التجريبي؛ كذلؾ لتحديد مجمكعة
؛ ترحة القائمة عمى التعمـ التخيميكعند تطبيؽ االستراتيجية المق

لتقصي أثرىا عمى تنمية ميارات األداء المغكم المقركء 
كالمكتكب، كميارات التفكير التأممي لدل تالميذ الصؼ السادس 

 .االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية
 دراسةالأدوات ب. 

أدكات البحث: لإلجابة عف أسئمة البحث كتحقيؽ ما ييدؼ  -د
 :إليو تـ إعداد ما يمي

أدكات تشخيص التالميذ ذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة  -أ
 :االبتدائية، كىي

اختبار ذكاء رسـ الرجؿ كالذم يعرؼ ب )مقياس جكد  -1
 (.ىارس لمرسـ -إنؼ

 بطارية مقياس التقدير التشخيصية لصعكبات التعمـ النمائية  -2

 (.كاألكاديمية )فتحي الزيات
 :أدكات؛ جمع بيانات، قياس، تدريس، كىي -ب
قائمة بميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب الالزمة  -1

لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة 
 (.العربية )أداة جمع بيانات

قائمة بميارات التفكير التأممي المناسبة لتالميذ الصؼ  -2
السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية )أداة جمع 

 (.بيانات
 (.اختبار ميارات األداء المغكم المقركء )أداة قياس -3
 (.اختبار ميارات التفكير التأممي )أداة قياس -4
 (.المقترحة )أداة تدريس دليؿ المعمـ لتنفيذ االستراتيجية -5
 (.كراسة تدريبات كأنشطة التمميذ )أداة تدريس -6

 :كفيما يمي عرض تفصيمي لذلؾ
ا ألدكات  - إعداد أداكت البحث: تتناكؿ ىذه الخطكة عرضن

 :البحث التي تـ استخداميا، كىى
قائمة بميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب الالزمة  -أ

االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة لتالميذ الصؼ السادس 
 .العربية

اليدؼ مف القائمة: تيدؼ ىذه القائمة إلى تحديد ميارات األداء 
المغكم المقركء كالمكتكب الالزمة لتالميذ الصؼ السادس 

 .االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية
مصادر اشتقاؽ القائمة: تحددت قائمة ميارات األداء المغكم 

كالمكتكب الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم المقركء 
 :صعكبات تعمـ المغة العربية مف خالؿ المصادر التالية

 البحكث كالدراسات السابقة المرتبطة بالبحث الحالي.  -
 .اإلطار النظرم لمبحث الحالي -
بعض كتب المغة العربية كطرؽ تعميميا ككذلؾ الكتب التي  -

كالكتابة كبخاصة لدل التالميذ ذكم صعكبات  تناكلت فني القراءة
 .التعمـ

 .آراء بعض المتخصصيف في المغة العربية كطرؽ تعميميا -
 ؽ قاـ الباحث بإعدادػػا سبػػكء مػػي ضػػة: فػػػة لمقائمػػػكرة األكليػػػػالص
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قائمة مبدئية بميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب الالزمة 
البتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة لتالميذ الصؼ السادس ا

العربية، بمغ عددىا؛ ميارات األداء المغكم المقركء كتضـ ست 
مستكيات مف الفيـ ىي؛ الفيـ المباشر، الفيـ االستنتاجي، الفيـ 

( 32النقدم، الفيـ التذكقي، الفيـ اإلبداعي، كيندرج تحتيا )
س ميارة قرائية، كميارات األداء المغكم المكتكب كتضـ خم

ميارات رئيسة ىي: كتابة الكممات كالجمؿ كتابة صحيحة، 
اختيار األفكار كترتيبيا بصكرة صحيحة، استخداـ القكاعد 
المغكية كتكظيفيا في الكتابة، تنظيـ كتنسيؽ ما يكتب، الكتابة 
في مكضكعات متنكعة تعبيرنا عف النفس كالمجتمع، كيندرج 

ضع ىذه الميارات في ( ميارة فرعية كتابية، كقد تـ ك 30تحتيا )
استبانة الستطالع آراء المتخصصيف حكؿ تحديد مدل مناسبتيا 
لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة 
العربية، كقد صدرت االستبانة بخطاب تعريؼ باليدؼ كالمحتكل 
كالمطمكب إبداء الرأم حكليا، كأعقبت بجدكؿ مككف مف ستة 

بمستكيات الفيـ القرائي، كبالميارات  أنير: النير األكؿ خاص
الرئيسة لميارات األداء المغكم المكتكب، كالنير الثاني بميارات 
الفيـ القراءة كبميارات األداء المغكم المكتكب الفرعية، كالنير 
الثالث بمدل انتماء ميارات القراءة لمستكل الفيـ القرائي 

كتكب الرئيسة، كالميارات الفرعية لميارات األداء المغكم الم
كالنير الرابع لمحكـ عمى سالمة الصياغة، كالنير الخامس 
لتحديد مدل مناسبة الميارات لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي، 
كالنير السادس خاص بالمالحظات؛ كذلؾ مف أجؿ التكصؿ إلى 
أىـ ىذه الميارات الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم 

لعربية بناءن عمى آراء السادة المحكميف، صعكبات تعمـ المغة ا
كما ترؾ مكاف مخصص أسفؿ الجدكؿ إلضافة أية ميارات 

 .أخرل يركف مناسبتيا كلـ تدرج في االستبانة
عرض االستبانة عمى المحكميف: تـ عرض االستبانة عمى 

( محكمنا مف 15مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف كعددىـ )
كطرائؽ تدريسيا، كتـ حساب المتخصصيف في المغة العربية 

النسبة المئكية لدرجة أىمية كمناسبة كؿ ميارة مف الميارات، 

كذلؾ بإعطاء درجة كاحدة لمميارة إذا كانت مناسبة، كصفرنا إذا 
لـ تكف مناسبة، كذلؾ لكؿ محكـ عمى حدة، ثـ جمعت الدرجات 
التي حصمت عمييا الميارة بالنسبة لجميع المحكميف، كفي ضكء 

 .% فأكثر80ـ قبكؿ الميارة عند درجة إجماع ذلؾ ت
الصكرة النيائية لمقائمة: في ضكء نتائج تحميؿ آراء السادة 
المحكميف كاقتراحاتيـ تـ تعديؿ القائمة؛ حيث كجد أف ىناؾ 
ا منيا يمكف دمجو  ميارات غير مناسبة، كأخرل مكررة، كبعضن

النيائية في ميارات أخرل، كعميو أصبحت القائمة في صكرتيا 
مشتممة عمى: ميارات األداء المغكم المقركء، كتضـ خمس 

( ميارة قرائية، كميارات األداء 25مستكيات كيندرج تحتيا )
( 25المغكم المكتكب كتضـ خمس ميارات رئيسة يندرج تحتيا )

ميارة فرعية، حيث حازت ىذه الميارات عمى نسبة المكافقة 
يذ الصؼ السادس % فأكثر، كىى جميعيا مناسبة لتالم80

االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية كيحتاجكف إلييا 
لتحسيف مستكل أدائيـ القرائي كالكتابي، كسكؼ يسعى البحث 
الحالي إلى تنمية ىذه الميارات جميعيا لدل ىؤالء التالميذ مف 
خالؿ استخداـ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمـ 

لى ىذه القائمة تككف قد تمت اإلجابة عف التخيمي. كبالتكصؿ إ
السؤاؿ األكؿ مف البحث الحالي الذم نصو: "ما ميارات األداء 
المغكم المقركء كالمكتكب الالزمة لتالميذ الصؼ السادس 

 االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية"؟
قائمة بميارات التفكير التأممي المناسبة لتالميذ الصؼ  -ب

 :دائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربيةالسادس االبت
لمتكصؿ إلى قائمة بميارات التفكير التأممي المناسبة لتالميذ 
الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية، قاـ 

 :الباحث بما يمي
االستعانة ببعض الكتب كالمراجع كثيقة الصمة بالتفكير  -

 .التأممي كما يتطمبو مف ميارات
تعانة بمجمكعة مف البحكث كالدراسات السابقة التي االس -

 .تناكلت التفكير التأممي
 .االستفادة مف اإلطار النظرم لمبحث الحالي -
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مقابمة عدد مف المتخصصيف في التربية، كالمناىج كطرؽ  -
 .التدريس، كعمـ النفس

في ضكء ما سبؽ قاـ الباحث بإعداد قائمة مبدئية بميارات  -
التأممي الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم التفكير 

( ميارات، كقد 5صعكبات تعمـ المغة العربية، بمغ عددىا )
كضعت ىذه الميارات في استبانة ؛ لعرضيا عمى مجمكعة مف 

 .المتخصصيف
( 7تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف عددىـ ) -

في ىذه الميارات محكميف مف المختصيف؛ كذلؾ لتعرؼ آرائيـ 
كمدل مناسبتيا لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات 
تعمـ المغة العربية، كتـ حساب النسبة المئكية لدرجة أىمية كؿ 
ميارة كمناسبتيا؛ كذلؾ بإعطاء درجة كاحدة لكؿ ميارة إذا كانت 
مناسبة، كصفرنا إذا لـ تكف مناسبة، كذلؾ لكؿ محكـ عمى حدة، 

الدرجات التي حصؿ عمييا المتطمب بالنسبة  ثـ يتـ جمع
لممحكميف جميعيـ، كفي ضكء ذلؾ تـ قبكؿ الميارة عند درجة 

 .%80إجماع عمييا بنسبة 
في ضكء ما أسفرت عنو عممية التحكيـ، تـ التكصؿ إلى  -

قائمة بميارات التفكير التأممي الالزمة لتالميذ الصؼ السادس 
ة العربية، كالكزف النسبي لكؿ االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغ

%، 100ميارة، حيث حازت جميع الميارات عمى نسبة مكافقة 
إعطاء  –الكشؼ عف المغالطات  –كىي: )الرؤية البصرية 

كضع حمكؿ  –الكصكؿ إلى االستنتاجات  –تفسيرات مقنعة 
مقترحة(، كمف الكاضح أف ىذه الميارات ذات أىمية كبيرة فإلى 

المحكميف عمييا جميعيا؛ فإف الدراسات جانب تأكيد السادة 
ا عمى أىميتيا كضركرة تنميتيا،  كالبحكث السابقة قد أكدت أيضن

[ 41[، كركؿ ]40] [، عمى29] مثؿ دراسات كؿ مف: العماكم
كبالتكصؿ إلى ىذه القائمة تككف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ 

أممي الثاني مف البحث الحالي الذم نصو: "ما ميارات التفكير الت
المناسبة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ 

 المغة العربية"؟
 :اختبار ميارات األداء المغكم المقركء -ج

تحديد اليدؼ مف االختبار: ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس  -
مستكل أداء تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات 

 .داء المغكم المقركءتعمـ المغة العربية في بعض ميارات األ
تحديد مكاصفات االختبار: قبؿ أف يبدأ الباحث في بناء ىذا  -

 :االختبار، قاـ بما يمي
االطالع عمى بعض االختبارات التي أعدت في مجاؿ األداء  -

 .المغكم المقركء
االطالع عمى عدد مف األدبيات )ما كرد في اإلطار النظرم  -

يجب تكافرىا في األسئمة لمبحث( لمعرفة المتطمبات التي 
 .كالمكاقؼ التي تطرح عمى التالميذ

صياغة تعميمات االختبار: تمت صياغة تعميمات االختبار  -
بقدر مف الدقة كالعناية، كقد حرص الباحث عمى أف تككف ىناؾ 

 .تعميمات خاصة بالتمميذ، كأخرل خاصة بالمعمـ
ار في صياغة مفردات االختبار: تمت صياغة مفردات االختب -

 :صكرة مكضكعية؛ كقد ركعي في صياغتيا ما يمي
أف تغطي جميع ميارات األداء المغكم المقركء المستيدؼ  -

 .تنميتيا
أف تناسب خصائص نمك تالميذ الصؼ السادس االبتدائي  -

 .ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية
 أف تناسب مفيـك األداء المغكم المقركء. -
 .ف كؿ مفردة بكؿ دقةالكضكح كتحديد المطمكب م -
تكزيع بدائؿ اإلجابة عف المفردات بحيث ال تحتمؿ أم نكع  -

 .مف التخميف
تصحيح االختبار: لمساعدة مف يقـك بتقدير مستكل أداء  -

التالميذ في ميارات األداء المغكم المقركء، تـ إعداد مفتاح 
لتصحيح االختبار كىك مرفؽ باالختبار، كيمثؿ إجابة نمكذجية 

 .دات االختبار، كأماـ كؿ مفردة الدرجة المناسبة ليالمفر 
الصكرة األكلية لالختبار: تـ إعداد االختبار في صكرتو  -

األكلية، حيث مثؿ كؿ مستكل مف مستكيات الفيـ القرائي بعدنا 
مف أبعاد االختبار؛ أم أف االختبار اشتمؿ عمى خمسة 

ات التي مستكيات، يندرج تحت كؿ مستكل منيا عدد مف المفرد
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تقيس الميارات الممثمة في ىذا المستكل، كبمغ مجمكع مفردات 
( 50( مفردة، ككاف مجمكع درجات االختبار )50االختبار )

درجة، حيث جعمت لكؿ مفردة مف مفردات االختبار درجة 
 .كاحدة

تحديد صدؽ االختبار: تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار بعرضو 
ر لدييـ خبرة في عمى مجمكعة مف المتخصصيف ممف تتكف

إعداد مثؿ ىذه االختبارات، كقد أكصى البعض منيـ بتعديؿ 
صياغة بعض المفردات؛ حتى تككف بسيطة كمناسبة لمتالميذ، 
كقد التـز الباحث بما أكصى بو السادة المحكمكف، كبذلؾ أصبح 

ا لمتطبيؽ  .االختبار صادقنا كصالحن
عمى مجمكعة  تحديد ثبات االختبار: حيث تـ تطبيؽ االختبار -

مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة 
العربية مف غير العينة األصمية لمبحث بمغ عددىا خمس تالميذ 

المممكة العربية  – بمدرسة شداد بف أكس التابعة لمدينة أبيا
كقد أعيد تطبيؽ االختبار عمييـ مرة أخرل بفاصؿ  -السعكدية

منا، كقد ركعي بقدر اإلمكاف أف تككف زمني قدره خمسة عشر يك 
الظركؼ متشابية في التطبيقيف، كقد تـ حساب معامؿ االرتباط 
بيف درجات التالميذ الكمية لالختبار في التطبيؽ األكؿ كالثاني، 
كذلؾ باستخداـ معادلة بيرسكف لالرتباط، ككجد أف معامؿ 

( كىك معامؿ جيد يشير إلى صالحية 0083االرتباط يساكل )
  .االختبار لمتطبيؽ

تحديد الصدؽ الذاتي لالختبار )الصدؽ اإلحصائي(: كقد تـ 
حسابو بالجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار، كلما كاف معامؿ 

،( 91،( لذا فإف معامؿ الصدؽ ىك )83ثبات االختبار ىك )
كىك معامؿ صدؽ مرتفع، كىذه القيمة لمصدؽ الذاتي لالختبار 

لية مف الصدؽ، كىذا يؤكد صدؽ تكضح أف لو درجة عا
 (.المحتكل لو )صدؽ المحكميف

تحديد زمف تطبيؽ االختبار: لتحديد الزمف المناسب ليذا  -
االختبار، قاـ الباحث بتسجيؿ زمف إجابة أكؿ تمميذيف عف 
االختبار في التجربة االستطالعية، كزمف إجابة آخر تمميذيف، 

ناسب لإلجابة عف كحسب متكسط الزمنيف، ككجد أف الزمف الم

دقيقة(، كرأل الباحث ضركرة إضافة  50مفردات االختبار ىك )
لقاء تعميماتو  عشر دقائؽ أخرل؛ كذلؾ لتييئة التالميذ لالختبار كا 
عمييـ، كعميو أصبح الزمف المناسب لإلجابة عف ىذا االختبار 

 .( دقيقة60ىك )
ردات الصكرة النيائية لالختبار: بعد إجراء التعديالت عمى مف

االختبار في ضكء آراء السادة المحكميف كنتائج التجربة 
االستطالعية، كبعد التأكد مف صدقو كثباتو، كتحديد الزمف 
المناسب لإلجابة عف مفرداتو، أصبح االختبار في صكرتو 

 .النيائية، كجاىزنا لمتطبيؽ الفعمي عمى أفراد مجمكعة البحث
 :باختبار ميارات األداء المغكم المكتك  -د

تحديد اليدؼ مف االختبار: ىدؼ ىذا االختبار إلى تقدير أداء 
تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة 

في ميارات األداء المغكم  - أفراد مجمكعة البحث – العربية
 .المكتكب

صياغة تعميمات االختبار: تمت صياغة تعميمات االختبار بقدر 
حرص عمى أف تككف ىناؾ تعميمات مف الدقة كالعناية، كقد 

 (.خاصة بالتمميذ )المفحكص(، كأخرل خاصة بالفاحص )المعمـ
صياغة مفردات االختبار: تمت صياغة مفردات االختبار بحيث 
تغطى ميارات األداء المغكم المكتكب التي استيدؼ البحث 
تنميتيا لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات 

بية، كىي الميارات التي حازت عمى نسبة مكافقة تعمـ المغة العر 
% فأكثر مف قبؿ السادة المحكميف، كقد ركعى التنكيع في 80

 .صياغة ىذه المفردات االختبار
تقدير أداء التالميذ عمى مفردات االختبار: لمساعدة مف يقـك 
بتقدير مستكل أداء التالميذ في ميارات األداء المغكم المكتكب، 

ءات التالميذ في كؿ ميارة عمى حدة ؛ كي تأخذ تـ تكصيؼ أدا
الدرجة التي تناسب أداءه، كذلؾ لممستكيات التي حددت في 

( 2( مقبكؿ )3( جيد )4( جيد جدنا )5االختبار كىى: ممتاز )
 (.1ضعيؼ )

 تحديد صدؽ االختبار: تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار بعرضو
عمى مجمكعة مف المتخصصيف ممف تتكفر لدييـ خبرة في 
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إعداد مثؿ ىذه االختبارات، كقد أكصى البعض منيـ بتعديؿ 
صياغة بعض المفردات حتى تككف بسيطة كمناسبة لمتالميذ، 
كقد التـز الباحث بما أكصى بو السادة المحكمكف، كبذلؾ أصبح 

ا لمتطبيؽ  .االختبار صادقنا كصالحن
ختبار: لمتحقؽ مف ثبات االختبار تـ تطبيقو عمى تحديد ثبات اال

العينة االستطالعية التي سبؽ تطبيؽ اختبار ميارات األداء 
المغكم المقركء عمييا، كقد أعيد تطبيؽ االختبار مرة أخرل 
بفاصؿ زمني قدره خمسة عشر يكمنا، كقد ركعي بقدر اإلمكاف 

اب معامؿ أف تككف الظركؼ متشابية في التطبيقيف، كقد تـ حس
االرتباط بيف درجات التالميذ الكمية لالختبار في التطبيؽ األكؿ 
كالثاني، كذلؾ باستخداـ معادلة بيرسكف لالرتباط، ككجد أف 

،( كىك معامؿ جيد يشير إلى 85معامؿ االرتباط يساكل )
 .صالحية االختبار لمتطبيؽ

تحديد الصدؽ الذاتي لالختبار )الصدؽ اإلحصائي(: كقد تـ  -
سابو بالجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار، كلما كاف معامؿ ح

،( 92،(؛ لذا فإف معامؿ الصدؽ ىك )85ثبات االختبار ىك )
كىك معامؿ صدؽ مرتفع، كىذه القيمة لمصدؽ الذاتي لالختبار 
تكضح أف لو درجة عالية مف الصدؽ، كىذا يؤكد صدؽ 

 (.المحتكل لو )صدؽ المحكميف
الختبار: مف خالؿ حساب متكسط الزمف تحديد زمف تطبيؽ ا

الذم استغرقو أكؿ تمميذ أجاب عف االختبار، كآخر تمميذ أجاب 
عف االختبار، تـ التكصؿ إلى أف الزمف المناسب لإلجابة عف 

 (.دقيقة 55مفردات االختبار ىك )
الصكرة النيائية لالختبار: بعد إجراء التعديالت عمى مفردات 

لسادة المحكميف كنتائج التجربة االختبار في ضكء آراء ا
االستطالعية، كبعد التأكد مف صدقو كثباتو، كتحديد الزمف 
المناسب لإلجابة عف مفرداتو، أصبح االختبار في صكرتو 

 النيائية، كجاىزنا لمتطبيؽ الفعمي عمى أفراد مجمكعة البحث
 :اختبار التفكير التأممي -ق

 قياس ميارات التفكير تحديد ىدؼ االختبار: ييدؼ االختبار إلى 
 ات ػػي ذكم صعكبػػدائػػادس االبتػػػؼ السػػذ الصػػالميػػدل تػػي لػػالتأمم

تعمـ المغة العربية، كمف ثـ فقد صيغت فقرات االختبار بحيث 
تالئـ مستكل ىؤالء التالميذ الذيف درسكا باستخداـ استراتيجية 

 .مقترحة قائمة عمى التعمـ التخيمي
قاـ الباحث بصياغة مفردات االختبار  االختبار:صياغة فقرات 

مف نكع االختيار مف متعدد، حيث تتككف كؿ مفردة مف جذع 
يتضمف سؤاالن، كأربعة بدائؿ تتضمف إجابة صحيحة كاحدة فقط، 
كالباقي خطأ إال أنيا مقنعة ظاىرينا كتسمى الممكىات أك 

 .المشتتات
االختبار صياغة تعميمات االختبار: تـ صياغة تعميمات 

عدادىا عمى كرقة منفصمة في كراس االختبار، كقد تـ تكضيح  كا 
اليدؼ مف االختبار، ككيفية اإلجابة عف مفرداتو، كذلؾ بتكضيح 
مثاؿ بكيفية اإلجابة، كقد ركعيت السيكلة كالكضكح عند صياغة 

 .ىذه التعميمات
تصحيح االختبار: لمساعدة مف يقـك بتقدير مستكل أداء  -

في ميارات التفكير التأممي، تـ إعداد مفتاح لتصحيح التالميذ 
االختبار كىك مرفؽ باالختبار، كيمثؿ إجابة نمكذجية لمفرداتو، 
حددت درجة كاحدة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار لتصبح 

 ( درجة34الدرجة النيائية لالختبار )
 (.كالدرجة الدنيا لالختبار )صفر

مف صدؽ االختبار بعرضو  تحديد صدؽ االختبار: تـ التحقؽ -
عمى مجمكعة مف المتخصصيف ممف تتكفر لدييـ خبرة في 
إعداد مثؿ ىذه االختبارات، كتـ تبعنا لذلؾ تغيير بعض المفردات 
لعدـ كضكحيا، كحذؼ البعض تمامنا، كتعديؿ البعض منيا، 
كاستبداؿ بعض البدائؿ، كتجنب تكرارات بعض األلفاظ في 

ا لمتطبيؽ عمى البدائؿ، كبذلؾ أصبح اال ختبار صادقنا كصالحن
 .عينة البحث االستطالعية

تجريب االختبار: تـ تجريب االختبار عمى العينة االستطالعية 
التي طبؽ عمييا اختبارم ميارات األداء المغكم المقركء 
كالمكتكب؛ كذلؾ لتحميؿ النتائج كاستخراج الصدؽ كالثبات، 

 يمة أك الغامضة، التيكالستيضاح بعض البنكد أك البدائؿ المب
 يختمؼ األفراد في تفسيرىا كفيميا، كمعرفة الزمف الالـز لإلجابة 
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 :عف مفردات االختبار، كفيما يمي تكضيح ذلؾ
تحديد ثبات االختبار: تـ حساب معامؿ ثبات االختبار  -

باستخداـ إعادة التطبيؽ مرة أخرل عمى نفس العينة 
مف التطبيؽ األكؿ،  االستطالعية، كذلؾ بعد مركر أسبكعيف

كباستخداـ معادلة بيرسكف لالرتباط كاف معامؿ االرتباط 
( كىك معامؿ ثبات مناسب، كعميو يمكف االطمئناف إلى 0079)

النتائج التي يتـ الحصكؿ عمييا بعد تطبيؽ ىذا المقياس عمى 
 .عينة البحث األصمية

 الصدؽ الذاتي لممقياس: تـ قياس الصدؽ الذاتي لممقياس عف -
( فبمغ ىذا 0079طريؽ إيجاد الجذر التربيعي لمعامؿ ثباتو كىك )

(، 0001( كىك ذك داللة إحصائية عند مستكل )0088الصدؽ )
 (.كىذا يؤكد صدؽ المحتكل لالختبار )صدؽ المحكميف

مف حيث كضكح االختبار: تبيف مف التجربة االستطالعية  -
ردات لالختبار أنو ال يكجد غمكض في فيـ التالميذ لمف

االختبار، حيث لـ يظير عمييـ ما يدؿ عمى أف المفردات تفكؽ 
مستكاىـ، كما أف المفردات كافية لقياس ميارات التفكير التأممي 

 .المستيدؼ قياسيا
تحديد زمف تطبيؽ االختبار: مف خالؿ حساب متكسط الزمف  -

الذم استغرقو أكؿ تمميذ أجاب عف االختبار، كآخر تمميذ أجاب 
بار، تـ التكصؿ إلى أف الزمف المناسب لإلجابة عف عف االخت

 (.دقيقة 50مفردات االختبار ىك )
الصكرة النيائية لالختبار: بعد إجراء التعديالت عمى مفردات 
االختبار في ضكء آراء السادة المحكميف كنتائج التجربة 
االستطالعية، كبعد التأكد مف صدقو كثباتو، كتحديد الزمف 

عف مفرداتو، أصبح االختبار في صكرتو  المناسب لإلجابة
 .النيائية، كجاىزنا لمتطبيؽ الفعمي عمى أفراد مجمكعة البحث

دليؿ المعمـ لمتدريس كفقنا لالستراتيجية المقترحة القائمة عمى  -ك
 :التعمـ التخيمي

لتنفيذ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمـ التخيمي في 
تدريس تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ 
المغة العربية، قاـ الباحث بإعداد دليؿ لممعمـ يمكنو مف تنفيذ 

ىذه االستراتيجية بشكؿ مناسب، كقد مرت عممية إعداد الدليؿ 
 :بالخطكات التالية

: تـ مف خالؿ مقدمة الدليؿ عرض تعريؼ بالتالميذ مقدمة الدليؿ
ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية في المرحمة االبتدائية، كأىـ 
خصائصيـ كقدراتيـ كاحتياجاتيـ، كأىمية التعمـ التخيمي في 
التدريس، كأىمية ميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب، 

مياراتو، كاليدؼ  كأىمية التفكير التأممي كضركرة إكساب كتنمية
مف استخداـ الدليؿ؛ حيث ييدؼ إلى مساعدة المعمـ في تفعيؿ 
كاستخداـ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمـ التخيمي في 
تدريس مكضكعات كحدة )الصيد كالمحميات الكطنية( مف كتاب 
لغتي الجميمة المقرر عمى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم 

لمغة العربية، كاكتساب مياراتيا المغكية، كذلؾ صعكبات تعمـ ا
 .ـ2015/2016في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي 

تحديد اليدؼ مف تدريس المكضكعات التي يتضمنيا الدليؿ: تـ 
تحديد األىداؼ العامة مف دراسة تالميذ الصؼ السادس 
االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية لمكضكعات كحدة 

يد كالمحميات الكطنية( مف مقرر لغتي الجميمة باستخداـ )الص
 :االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمـ التخيمي فيما يمي

 .تنمية ميارات التالميذ في األداء المغكم المقركء -
 تنمية ميارات التالميذ في األداء المغكم المكتكب. -
 .تنمية ميارات التالميذ في التفكير التأممي -
رشادات عامة لممعمـ: كىي مجمكعة مف التكجييات ت كجييات كا 

كاإلرشادات العامة لممعمـ؛ لتعينو عمى كيفية تدريس مكضكعات 
كحدة )الصيد كالمحميات الكطنية( مف مقرر لغتي الجميمة 
باستخداـ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمـ التخيمي، كقد 

جية المقترحة التي يمكف قاـ الباحث بعرض تكصيؼ لالستراتي
عماؿ عقؿ التالميذ؛ بيدؼ تنمية  بيا تفعيؿ المادة العممية كا 
مياراتيـ في األداء المغكم المقركء كالمكتكب كميارات التفكير 

 .التأممي
التكزيع الزمني لممكضكعات التي يتضمنيا الدليؿ: تـ تكزيع 
مكضكعات كحدة )الصيد كالمحميات الكطنية( مف مقرر لغتي 
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لجميمة، التي يتضمنيا الدليؿ بكاقع ثالث حصص أسبكعينا، بما ا
يعادؿ سبعة أسابيع، كذلؾ حتى ال تؤثر تجربة البحث عمى 

 .الخطة الزمنية لممنيج الدراسي
المقترحة: تـ  لالستراتيجيةالخطكات اإلجرائية لمتدريس كفقنا 

 تحديد الخطكات اإلجرائية لمتدريس كفقنا لالستراتيجية المقترحة
التي سكؼ يتبعيا المعمـ في تنفيذ كؿ مكضكع مف مكضكعات 
كحدة )الصيد كالمحميات الكطنية(؛ بحيث يسيؿ عميو تطبيقيا 
بشكؿ كظيفي كبصكرة متكاممة مع كتاب التمميذ، كقد ركعي في 
تدريس ىذه المكضكعات األخذ بمنحى التكاممية بيف ميارات 

لتفكير التأممي، كيسير األداء المغكم المقركء كالمكتكب كميارات ا
 :الدرس عمى النحك التالي

 استرجاع الخبرات السابقة المتعمقة بمكضكع الدرس -أ
(Review)  

  (Predict) التنبؤ -ب
  (Imagine) التخيؿ مف خالؿ الحكاس -ج
  (Role play) التقمص العاطفي مف خالؿ لعب الدكر -د
  (Summarize) التمخيص -ق
  :(What if) ماذا لك؟ التكسع -ك

الكسائؿ التعميمية: كتستيدؼ مساعدة التالميذ عمى الفيـ 
كتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف كؿ مكضكع مف مكضكعات 
الكحدة الدراسية، كقد تـ استخداـ عدد مف الكسائؿ التعميمية 
المناسبة ليذه األىداؼ، ركعي فييا التنكيع كمسايرة ركح العصر 

 .كطبيعة المادة العممية
 :ـ: اعتمد دليؿ المعمـ عمى نمطيف مف أنماط التقكيـ؛ ىماالتقكي 
التقكيـ التككيني )المستمر(؛ كيتمثؿ في األنشطة كالتدريبات  -

 .التي يقـك بيا التالميذ أثناء التعمـ
التقكيـ النيائي؛ كتتمثؿ أدكات ىذا التقكيـ في: اختبار ميارات  -

المغكم المكتكب،  األداء المغكم المقركء، كاختبار ميارات األداء
 .كاختبار ميارات التفكير التأممي

 المراجع: كتشمؿ المراجع العممية التي يمكف لممعمـ كالتالميذ 
 .االستعانة بيا

 :إعداد كراسة تدريبات كأنشطة التمميذ -ز
نظران لدكر المتعمـ النشط كالفعاؿ في ضكء االستراتيجية      

فقد تـ إعداد كراسة  المقترحة القائمة عمى التعمـ التخيمي،
 تدريبات كأنشطة لمكضكعات كحدة )الصيد كالمحميات الكطنية(،
التي تناكليا دليؿ المعمـ مف مقرر لغتي الجميمة المقرر عمى 
تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؛ ليستخدميا التمميذ كمرشد 
كمكجو لو، لما يجب عميو أف يقـك بو عقب دراستو لكؿ مكضكع 

 .حدة باستخداـ االستراتيجية المقترحةمف مكضكعات الك 
 :الضبط العممي لدليؿ المعمـ ككراسة التمميذ

بعد إعداد دليؿ المعمـ ككراسة التمميذ تـ عرضيما عمى      
مجمكعة مف المحكميف؛ كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف صالحيتيما 
كمدل تحقيقيما لخطكات تنفيذ االستراتيجية المقترحة القائمة 

يمي، كبعد أخذ آراء السادة المحكميف كالقياـ عمى التعمـ التخ
بتعديؿ الدليؿ كالكراسة في ضكئيا، أصبح الدليؿ كالكراسة في 

 .صكرتيما النيائية صالحيف لمتطبيؽ
 :اإلجراءات التجريبية لمبحث -

 :لإلجابة عف أسئمة البحث، تـ إجراء ما يمي
 اختيار مجمكعة البحث: اتبع البحث أحد تصميمات المنيج -أ

شبو التجريبي، كىك التصميـ التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة، 
حيث تـ اختيار مجمكعة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي 
ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية مف أربع مدارس ابتدائية بمدينة 

كىي:  - محؿ عمؿ الباحث –المممكة العربية السعكدية  – أبيا
لد بف الكليد النمكذجية، كقد مدارس شداد بف أكس، الزىراء، خا

( تمميذنا تـ تطبيؽ 33بمغ عدد أفراد ىذه العينة األساسية )
( 240االستراتيجية المقترحة عمييـ، كذلؾ مف عينة كمية قكاميا )

تمميذنا، كقد تـ تشخيص ىؤالء التالميذ بأنيـ يعانكف مف 
 :صعكبات تعمـ المغة العربية مف خالؿ ما يمي

تربية كالتعميـ بمنطقة عسير التعميمية؛ كذلؾ زيارة إدارة ال -أ
لمحصكؿ عمى قائمة بالمدارس االبتدائية بمدينة أبيا، التي يمكف 
 أف تتعاكف مع الباحث في تطبيؽ تجربة بحثو، كيكجد بيا غرؼ
 .مصادر، كعناكينيا، كأسماء معممي المغة العربية العامميف بيا
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طريؽ ترشيح  اختيار التالميذ بالطريقة المقصكدة عف -ب
 .معممي المغة العربية ليـ

الرجكع إلى نتائج ىؤالء التالميذ في مادة المغة العربية في  -ج
األعكاـ السابقة، التي كشفت بكضكح أف ىناؾ ضعفنا ممحكظنا 

 .في مستكل ىؤالء التالميذ في مادة المغة العربية
االستعانة بآراء األخصائييف االجتماعييف الذيف حددكا  -د
الميذ الذيف يعانكف مف صعكبات تعمـ، مف خالؿ تتبع الت

 .حاالتيـ كتسجيميا في ممفات خاصة بيـ
استيفاء محؾ االستبعاد، حيث استبعد التالميذ الذيف يعانكف  -ق

مف إعاقات حسية، كاضطرابات انفعالية شديدة كنقص في فرص 
التعمـ، كذلؾ مف خالؿ الرجكع إلى سجالت التالميذ الصحية 

ماعية المكجكدة لدل األخصائييف المعنييف بيذا األمر في كاالجت
 .المدرسة

تطبيؽ اختبار ذكاء رسـ الرجؿ كالذم يعرؼ ب )مقياس  -ك
ىارس لمرسـ(، كالذم أكضح أف ىؤالء التالميذ نسبة  -جكد إنؼ

 .ذكائيـ ما بيف المتكسطة كفكؽ المتكسطة
التعمـ تطبيؽ بطارية مقياس التقدير التشخيصية لصعكبات  -ز

 .إعداد فتحي مصطفى الزيات –النمائية كاألكاديمية 
االطالع عمى ممفات التالميذ بيدؼ التحقؽ مف أف عينة  -ح

 .البحث مف أعمار متقاربة
كبعد تحديد العينة قاـ الباحث بتجميع التالميذ في مدرسة      

خالد بف الكليد، كذلؾ مف أجؿ التعارؼ بيـ، كتييئتيـ لتطبيؽ 
يجية المقترحة عمييـ، كتحفيزىـ عمى المشاركة اإليجابية االسترات

في مياـ كأنشطة التعمـ؛ لالرتقاء بمستكياتيـ كتنمية مياراتيـ 
( 30المغكية، كقد استغرؽ ىذا التعارؼ لقاءيف، مدة كؿ لقاء )

 .دقيقة
التطبيؽ القبمي لكؿ مف: اختبار ميارات األداء المغكم  -ب

داء المغكم المكتكب، كاختبار المقركء، كاختبار ميارات األ
ميارات التفكير التأممي عمى مجمكعة البحث كذلؾ في األسبكع 

ـ، حيث بدأ التطبيؽ يـك الثالثاء 2015األكؿ مف شير سبتمبر 
 2015 ـ، كذلؾ في الفصؿ الدراسي األكؿ1/9/2015المكافؽ 

ـ، كقد أكدت نتائج ىذا التطبيؽ أف أفراد عينة البحث 2016ـ/
مف صعكبات في تعمـ المغة العربية كاكتساب مياراتيا يعانكف 

المغكية المقركءة كالمكتكبة، كما يكجد لدييـ ضعؼ في ميارات 
التفكير التأممي؛ األمر الذم يدعـ مشكمة البحث، كمف ثـ 

 .ضركرة مكاجيتيا، كضع العالج المناسب ليا
التدريس لمجمكعة البحث: بعد تكضيح اليدؼ مف تجربة  -ج

كمدل أىمية تعمـ المغة العربية كاكتساب مياراتيا  البحث،
المغكية، كأىمية التفكير التأممي لدل التالميذ الذيف يعانكف مف 
صعكبات تعمـ المغة العربية، تـ االتفاؽ مع إدارة كؿ مدرسة مف 
المدارس األربع، أف يقـك أحد المعمميف ممف لديو االستعداد 

تجربة البحث، كذلؾ بعد  بمعاكنة الباحث في التدريس كتطبيؽ
تدريبو عمى خطكات تطبيؽ االستراتيجية المقترحة في تدريس 
مكضكعات كحدة )الصيد كالمحميات الكطنية( مف مقرر لغتي 
الجميمة، كذلؾ باستخداـ دليؿ المعمـ المعد ليذا الغرض، ىذا 
كما قاـ الباحث بتقديـ بعض التكجييات الالزمة لتنفيذ تجربة 

المعمميف، كتـ تسميميـ نسخ مف دليؿ المعمـ البحث ليؤالء 
كأدكات القياس كمجمكعة مف كراسات التدريب كاألنشطة لتكزع 
عمى التالميذ )أفراد مجمكعة البحث(، كما تـ االتفاؽ معيـ عمى 
المدة الزمنية الالزمة لتطبيؽ تجربة البحث )ثالث حصص كؿ 

الحظات أسبكع(، كما طمب مف كؿ معمـ أف يقـك بتسجيؿ أية م
بالغ الباحث بيا  أك عقبات تظير خالؿ تنفيذ تجربة البحث، كا 
أكالن بأكؿ مف أجؿ تذليميا، كذلؾ أثناء زيارتو األسبكعية التي 
اتفؽ معيـ أف يقـك بيا لمتابعة ما تـ تنفيذه. كقد بدأ التدريس 

ـ كاستمر حتى يـك 6/9/2015لمتالميذ يـك األحد المكافؽ 
 .ـ5/11/2015الخميس 

التطبيؽ البعدم لكؿ مف: اختبار ميارات األداء المغكم  -د
المقركء، كاختبار ميارات األداء المغكم المكتكب، كاختبار 
ميارات التفكير التأممي عمى مجمكعة البحث كذلؾ في األسبكع 

ـ، حيث بدأ ىذا التطبيؽ يـك 2015الثاني مف شير نكفمبر 
  ـ8/11/2015األحد المكافؽ 

  ـائية لمعمك نات عف طريؽ حزمة البرامج اإلحصمعالجة البيا -5
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  (SPSS,V17) االجتماعية
إجراء لقاءات مع المعمميف الذيف قامكا بالتدريس ألفراد  -6

عطائيـ  مجمكعة البحث، كذلؾ لمناقشتيـ في نتائج التالميذ، كا 
 .التغذية الراجعة المناسبة
 ومناقشتهانتائج . ال5

ا ألىـ النتائج التي تكصؿ يتناكؿ ىذا الجزء مف البحث  عرضن
 .إلييا في ضكء أىدافو

 لإلجابة عف السؤاؿ الخامس الذم نصو:" ما أثر استخداـ 

االستراتيجية المقترحة في تنمية ميارات األداء المغكم المقركء 
لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة 

مجمكعة البحث في العربية؟" تمت المقارنة بيف نتائج أفراد 
التطبيقيف القبمي كالبعدم، كتـ حساب قيمة "ت" لمفرؽ بيف 
متكسطي درجات التالميذ في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار 
ميارات األداء المغكم المقركء المعد ليذا الغرض، كالجدكؿ 

 :التالي يكضح ذلؾ

 1 جدول
 واالنحراف المعياري وحساب قيمة "ت" في التطبيق القبمي والبعدي في اختبار مهارات األداء المغوي المقروء لمجموعة البحث المتوسط الحسابي

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري متوسط الدرجات عدد التالميذ اختبار مهارات األداء المغوي المقروء
 0.05 73,26 55,1 66,10 33 القبمي
 4, 07 82,30 33 البعدم

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط درجات التالميذ      
)أفراد مجمكعة البحث( في اختبار ميارات األداء المغكم المقركء 

(، كأف متكسط درجاتيـ 5501( بانحراؼ معيارم قدره )66010)
في االختبار نفسو بعد دراستيـ لكحدة )الصيد كالمحميات 

ئمة عمى التعمـ الكطنية( باستخداـ االستراتيجية المقترحة القا
(، كلمعرفة 0704( بانحراؼ معيارم قدره )82030التخيمي )

مستكل داللة الفركؽ بيف متكسط درجات المجمكعة في 
التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات األداء المغكم المقركء، 
تـ حساب قيمة " ت" لمفرؽ بيف المتكسطيف ككجد أنيا تساكم 

الداللة كجد أنيا دالة إحصائينا  (، كبالكشؼ عف مستكل73026)
ا قد حدث في 0500عند مستكل ) (، كىذا يعني أف تحسننا كاضحن

األداء البعدم لمجمكعة البحث، كىذا يؤكد إيجابية االستراتيجية 

المقترحة في تنمية ميارات األداء المغكم المقركء لدل تالميذ 
 الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية

 Effect Size)مجمكعة البحث(، كلمتحقؽ مف حجـ التأثر
لالستراتيجية المقترحة عمى تنمية ميارات األداء المغكم المقركء، 

  Eta squared (²η) تـ استخداـ مربع إيتا
   ²ت 
 ( = (²η مربع إيتا 
  + درجات الحرية ²ت 

كالجدكؿ التالي يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا عند حساب 
حجـ األثر لالستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمـ التخيمي في 
تنمية ميارات األداء المغكم المقركء لدل تالميذ الصؼ السادس 

 .االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية
 2جدول 

 (²ηقيمة مربع إيتا )
الحسابيالمتوسط  الدرجة العظمى التطبيق  نوعه حجم األثر قيمة )ت( االنحراف المعياري 
 0095 73,26 55,1 66,10 50 القبمي

 
 مرتفع

 4, 07 82,30 50 البعدم
 في( 0095) بمغ األثر حجـ أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح     
 أف عمى يدؿ كىذا المقركء، المغكم األداء ميارات اختبار

 كحدة تدريس في استخدميا تـ التي المقترحة لالستراتيجية
 مرتفع أثر الجميمة لغتي مقرر مف( الكطنية كالمحميات الصيد)

 الصؼ تالميذ لدل المقركء المغكم األداء ميارات تنمية في
 أفراد) العربية المغة تعمـ صعكبات ذكم االبتدائي السادس
 (.البحث مجمكعة
  استخداـ أثر ما: "وػػنص ذمػػال ادسػػالس ؤاؿػػالس فػػع لإلجابة     
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 المكتكب المغكم األداء ميارات تنمية في المقترحة االستراتيجية
 المغة تعمـ صعكبات ذكم االبتدائي السادس الصؼ تالميذ لدل

 في البحث مجمكعة أفراد نتائج بيف المقارنة تمت" العربية؟
 بيف لمفرؽ" ت" قيمة حساب كتـ كالبعدم، القبمي التطبيقيف

 الختبار كالبعدم القبمي التطبيقيف في التالميذ درجات متكسطي
 كالجدكؿ الغرض، ليذا المعد المكتكب المغكم األداء ميارات
 :ذلؾ يكضح التالي

 3 جدول
 لمجموعة المكتوب المغوي األداء مهارات اختبار في والبعدي القبمي التطبيقين في" ت"  قيمة وحساب المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط

 البحث
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري متوسط الدرجات عدد التالميذ اختبار مهارات األداء المغوي المكتوب

 0.05 15,28 66,4 67,26 33 القبمي
 11, 22 45,82 33 البعدم

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط درجات التالميذ      
)أفراد مجمكعة البحث( في اختبار ميارات األداء المغكم 

( كأف متكسط 6604( بانحراؼ معيارم قدره )67026المكتكب )
درجاتيـ في االختبار نفسو بعد دراستيـ لكحدة )الصيد 

القائمة عمى كالمحميات الكطنية( باستخداـ االستراتيجية المقترحة 
(، 22011( بانحراؼ معيارم قدره )45082التعمـ التخيمي )

كلمعرفة مستكل داللة الفركؽ بيف متكسط درجات المجمكعة في 
التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات األداء المغكم 
المكتكب، تـ حساب قيمة " ت" لمفرؽ بيف المتكسطيف ككجد أنيا 

مستكل الداللة كجد أنيا دالة (، كبالكشؼ عف 15028تساكم )
ا قد 0500إحصائينا عند مستكل ) (، كىذا يعني أف تحسننا كاضحن

حدث في األداء البعدم لمجمكعة البحث، كىذا يؤكد إيجابية 
االستراتيجية المقترحة في تنمية ميارات األداء المغكم المكتكب 
لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة 

 Effectعربية )مجمكعة البحث(، كلمتحقؽ مف حجـ التأثرال

Size  لالستراتيجية المقترحة عمى تنمية ميارات األداء المغكم
المقركء لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات 

 ,Eta squared (²η) تعمـ المغة العربية، تـ استخداـ مربع إيتا
التكصؿ إلييا عند حساب كالجدكؿ التالي يكضح النتائج التي تـ 

حجـ األثر لالستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمـ التخيمي في 
تنمية ميارات األداء المغكم المكتكب لدل تالميذ الصؼ 

 .السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية
 4جدول 

 (²ηقيمة مربع إيتا )
 نوعه حجم األثر قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الدرجة العظمى التطبيق
 0096 15,28 66,4 67,26 125 القبمي

 
 مرتفع

 11, 22 45,82 125 البعدم
( في 0096يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ األثر بمغ )      

المكتكب، كىذا يدؿ عمى أف اختبار ميارات األداء المغكم 
لالستراتيجية المقترحة التي تـ استخدميا في تدريس كحدة 
)الصيد كالمحميات الكطنية( مف مقرر لغتي الجميمة أثر مرتفع 
في تنمية ميارات األداء المغكم المكتكب لدل تالميذ الصؼ 
السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية )أفراد 

 .(مجمكعة البحث
 داـ ػػػػػما أثر استخ" و:ػػلإلجابة عف السؤاؿ السابع الذم نص       

االستراتيجية المقترحة في تنمية ميارات التفكير التأممي المغكم 
لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكل صعكبات تعمـ المغة 
العربية؟" تمت المقارنة بيف نتائج أفراد مجمكعة البحث في 

كالبعدم، كتـ حساب قيمة "ت" لمفرؽ بيف التطبيقيف القبمي 
متكسطي درجات التالميذ في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار 
ميارات التفكير التأممي المعد ليذا الغرض، كالجدكؿ التالي 

 :يكضح ذلؾ
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 5جدول 
التطبيقين القبمي والبعدي في اختبار مهارات التفكير التأممي المقروء لمجموعة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وحساب قيمة " ت" في 

 البحث
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري متوسط الدرجات عدد التالميذ اختبار مهارات التفكير التأممي

 0.05 63,21 67,2 39,14 33 القبمي
 2, 18 28 33 البعدم

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط درجات التالميذ      
)أفراد مجمكعة البحث( في اختبار ميارات التفكير التأممي 

(، كأف متكسط درجاتيـ 6701( بانحراؼ معيارم قدره )39014)
في االختبار نفسو بعد دراستيـ لكحدة )الصيد كالمحميات 

داـ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمـ الكطنية( باستخ
(، كلمعرفة مستكل 1802( بانحراؼ معيارم قدره )28التخيمي )

داللة الفركؽ بيف متكسط درجات المجمكعة في التطبيقيف القبمي 
كالبعدم الختبار ميارات التفكير التأممي، تـ حساب قيمة " ت" 

(، كبالكشؼ 63021لمفرؽ بيف المتكسطيف ككجد أنيا تساكم )
(، 0500عف مستكل الداللة كجد أنيا دالة إحصائينا عند مستكل )

ا قد حدث في األداء البعدم  كىذا يعني أف تحسننا كاضحن

لمجمكعة البحث، كىذا يؤكد إيجابية االستراتيجية المقترحة في 
تنمية ميارات التفكير التأممي لدل تالميذ الصؼ السادس 

ـ المغة العربية )مجمكعة البحث(، االبتدائي ذكم صعكبات تعم
لالستراتيجية المقترحة  Effect Size كلمتحقؽ مف حجـ التأثر

عمى تنمية ميارات التفكير التأممي لدل تالميذ الصؼ السادس 
 االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية، تـ استخداـ مربع إيتا

Eta squared (²η)تـ  ، كالجدكؿ التالي يكضح النتائج التي
التكصؿ إلييا عند حساب حجـ األثر لالستراتيجية المقترحة 
القائمة عمى التعمـ التخيمي في تنمية ميارات التفكير التأممي 
لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة 

 .العربية
 6 جدول

 ((²ηقيمة مربع إيتا 
 نوعه حجم األثر قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العظمى الدرجة التطبيق
 0093 63,21 67,2 39,14 34 القبمي

 
 مرتفع

 2, 18 28 34 البعدم
( في 0093يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ األثر بمغ )     

عمى أف لالستراتيجية اختبار ميارات التفكير التأممي، كىذا يدؿ 
المقترحة التي تـ استخدميا في تدريس كحدة )الصيد كالمحميات 
الكطنية( مف مقرر لغتي الجميمة أثر مرتفع في تنمية ميارات 
التفكير التأممي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم 

 (.صعكبات تعمـ المغة العربية )أفراد مجمكعة البحث
 النتائجة مناقش .6

 :مف العرض السابؽ لنتائج البحث يتضح ما يمي      
مف مقارنة أداء تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم       

صعكبات تعمـ المغة العربية )أفراد مجمكعة البحث( في 
اإلجراءيف القبمي كالبعدم لكؿ مف: اختبار ميارات األداء المغكم 

كب، كاختبار المقركء، كاختبار ميارات األداء المغكم المكت

ميارات التفكير التأممي اتضح أف ىناؾ فركقنا بيف األداءيف، 
كذلؾ لصالح األداء البعدم في كؿ اختبار مف االختبارات 

(، 0500الثالثة، كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
كىذا يدؿ عمى إيجابية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمـ 

المغة العربية لتنمية ميارات األداء المغكم  التخيمي في تدريس
المقركء كالمكتكب كميارات التفكير التأممي لدل تالميذ الصؼ 
السادس االبتدائي ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية )أفراد 

 (.مجمكعة البحث
كما اتضح مف المعالجة اإلحصائية أثر ىذه االستراتيجية      

المقركء كالمكتكب كميارات في تنمية ميارات األداء المغكم 
التفكير التأممي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ذكم 
صعكبات تعمـ المغة العربية )أفراد مجمكعة البحث(، كقد ثبت 
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( في 0095ذلؾ مف خالؿ حساب حجـ األثر الذم جاء مساكينا )
( في اختبار 0096)ميارات األداء المغكم المقركء، كاختبار 

( في اختبار ميارات 0093المغكم المكتكب، ك) ميارات األداء
 .التفكير التأممي

كيرل الباحث أف األثر الكبير لالستراتيجية المقترحة القائمة      
عمى التعمـ التخيمي في تنمية ميارات األداء المغكم المقركء 
كالمكتكب كميارات التفكير التأممي لدل تالميذ الصؼ السادس 

تعمـ المغة العربية، قد جاء نتيجة أف االبتدائي ذكم صعكبات 
ىذه االستراتيجية حديثة العيد في تعمـ التالميذ، كبخاصة في 
تعمميـ لمغة العربية، فقد الحظ الباحث أثناء تطبيؽ تجربة 
البحث اإلقباؿ كالحماس الكبيريف لمتعمـ مف قبؿ التالميذ، كىذا 

ا ما قد أكده معممي المغة العربية الذيف قامكا بالتدريس ألفراد  أيضن
مجمكعة البحث، كقد تمثؿ ذلؾ في اىتماـ التالميذ الكاضح 
بخطكات التخيؿ أثناء الدرس كفى أثناء التحضير، كمتابعتيـ 
لمدركس بشكؿ مستمر دكف انقطاع أك غياب، كما كاف يبدكنو 
مف رغبة في االستمرار في تعمـ دركس المغة العربية المقررة 

ستراتيجية حتى نياية العاـ الدراسي، ىذا عمييـ باستخداـ ىذه اال
كما أفاد التالميذ أف ىذه االستراتيجية تعد مف أفضؿ أساليب 
التعمـ، إذ تجعميـ مشاركيف في أحداث كمياـ التعمـ، كتجعؿ ليـ 
، كتمكنيـ مف التطبيؽ العممي لما يكتسبكنو مف  دكرنا فعاالن

ىذا كما أف ميارات كمعارؼ لغكية في مكاقؼ تعميمية مختمفة، 
ىذه االستراتيجية تتضمف في خطكاتيا األكلى عمى التييئة 
كاالسترخاء المذاف يساعداف في عممية التعمـ؛ أم أنيا تثير 
دافعية التالميذ كتزيؿ عنيـ الرىبة كالقمؽ المذيف يجعالف عممية 
التفكير أصعب، كبالتالي حقؽ ليـ التخيؿ الراحة النفسية، كىيأ 

رفة كاكتساب الميارات المغكية المستيدفة بكؿ ليـ استقباؿ المع
اطمئناف كراحة، مما زاد مف قكة تحصيميـ ليذه الميارات، ىذا 

 .فضالن عف إعماليـ لمعقؿ كممارستيـ ألنشطة التفكير التأممي
ا في أف استراتيجية التعمـ       كيمكف تفسير ىذه النتيجة أيضن

كضعيـ أماـ  التخيمي قد جعمت التالميذ يتعممكف مف خالؿ
مشكالت حقيقية، تتطمب منيـ التفكير كالبحث عف حمكؿ مناسبة 

ليا، كىذا ما جعؿ التالميذ يقكمكف بأنشطة تعمـ مختمفة، قائمة 
عماؿ العقؿ كالثقة بالنفس، مكنتيـ مف بناء  عمى التفكير كا 
معارفيـ كخبراتيـ بأنفسيـ، ىذا فضالن عف التعاكف فيما بينيـ؛ 

دراكيـ ألىمية ما يكتسبكنو األمر الذم زاد  مف دافعيتيـ لمتعمـ كا 
مف خبرات كميارات لغكية، كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض 
الدراسات كالبحكث التي تناكلت ىذه االستراتيجية مثؿ دراسات 

 ]36038039024043044] كؿ مف:
 توصيات. ال7

يكصى اعتمادنا عمى نتائج ىذا البحث التي تـ التكصؿ إلييا فإنو 
 :بما يمي

 :التكصيات التطبيقية -أ
االىتماـ باستخداـ التخيؿ مف قبؿ المعمميف في تدريس المغة  -1

العربية كتكفير التدريب الكافي ليـ في كيفية إعداد الخطط 
 .التدريسية كآلية تنفيذىا كتقكيميا

االىتماـ بإعداد معممي المغة العربية كتدريبيـ عمى  -2
الحديثة التي تركز عمى فعالية كنشاط  استراتيجيات التدريس

عماؿ الفكر كالعقؿ، مثؿ استراتيجيات التعمـ التخيمي،  المتعمـ كا 
 .كذلؾ أثناء إعدادىـ في الكميات المعنية بذلؾ

االستعانة بقكائـ ميارات األداء المغكم المقركء كالمكتكب  -3
يات كالتفكير التأممي التي تـ التكصؿ إلييا، كذلؾ عند إجراء عمم

 .التطكير لمناىج تعميـ المغة العربية في المرحمة االبتدائية
ضركرة إعادة النظر في مناىج تعميـ المغة العربية في  -4

المراحؿ التعميمية المختمفة لتمبى حاجات المتعمميف ذكم 
 .صعكبات التعمـ

تدريب معممي المغة العربية عمى تشخيص صعكبات التعمـ  -5
، ككيفية التعامؿ مع ىؤالء التالميذ كتقديـ لدل التالميذ كعالجيا
 .المساعدة المناسبة ليـ

االىتماـ بالتعرؼ كالكشؼ المبكر لألطفاؿ الذيف يعانكف مف  -6
صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة، كاتخاذ جميع اإلجراءات الكقائية 

 .في الكقت المناسب
 ةػالمغس ػػدريػػتكجيو نظر الباحثيف في مجاؿ المناىج كطرؽ ت -7
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العربية إلى ضركرة إجراء المزيد مف البحكث العممية التي 
 .تستيدؼ ذكم صعكبات تعمـ المغة العربية

 :التكصيات البحثية -ب
استكماالن ليذا البحث يقترح الباحث القياـ بمجمكعة مف البحكث 

 :يى المكممة،
فعالية برنامج تدريبي مقترح لمعممي المغة العربية أثناء  -1

الستخداـ استراتيجيات التعمـ التخيمي، كأثر ذلؾ عمى الخدمة 
 .تنمية كفاياتيـ التدريسية

تقكيـ مناىج تعميـ المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في ضكء  -2
 .االحتياجات المغكية الالزمة لمتالميذ ذكم صعكبات التعمـ

برنامج مقترح قائـ عمى الذكاءات المتعددة في تنمية  -3
مغكية الالزمة لتالميذ المرحمة االبتدائية ذكم الميارات ال

 .صعكبات تعمـ المغة العربية
بحث العالقة بيف عالج صعكبات تعمـ المغة العربية لدل  -4

تالميذ المرحمة االبتدائية، كالتفكؽ الدراسي في المغة العربية 
 .كغيرىا مف المكاد الدراسية األخرل

المغة العربية لمتدريس الكفايات النكعية الالزمة لمعممي  -5
 .لتالميذ المرحمة االبتدائية ذكم صعكبات التعمـ

 المراجع
 أ. المراجع العربية

تدريس األطفاؿ ذكل صعكبات (. 2009بطرس، حافظ ) [3]
 .. عماف )األردف(: دار المسيرةالتعمـ

. صعكبات التعمـ النمائية(. 2009عبد الحميد، السيد ) [4]
 العربي.القاىرة: دار الفكر 

صعكبات التعمـ (. 2009حسيف، محمد عبد المؤمف ) [5]
 . اإلسكندرية: دار الكفاء.تناكؿ جديد –كالتدريس العالجي 

صعكبات تعمـ القراءة (. 2005المبكدم، منى إبراىيـ ) [7] 
. القاىرة: مكتبة كالكتابة، تشخيصيا كاستراتيجيات عالجيا

 زىراء الشرؽ.

 

      .صعكبات التعمـ كمشكالت المغة(. 2011نصر اهلل، عمر ) [8]
 عماف )األردف(: دار كائؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

طرؽ تدريس المغة (. 2011شعيب، حسيب عبد العميـ ) [9]
. القاىرة: العربية في المراحؿ االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية

 دار العمـك لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

المرجع في تعميـ المغة العربية (. 2012شحاتة، حسف ) [10]
 . القاىرة: مكتبة الدار العربية لمكتاب.كتعمميا

صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة: (. 2008عميرة، صالح ) [11]
 . الككيت: مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع.التشخيص كالعالج

تطبيقات عممية لممعمـ (. 2013المعايطة، محمكد ) [12]
صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة كاألسرة في معالجة 

 . الرياض: دار الخريجي.كالحساب

(. صعكبات التعمـ في القراءة لدل 2012أبك دقة، نادية ) [13] 
طمبة المرحمة األساسية في محافظة راـ اهلل كالبيرة في 

مجمة جامعة النجاح لألبحاث دراسة مسحية.  –فمسطيف
 .1584 - 1557 (،26) 7، )العمـك اإلنسانية(

أثر  (.2013بميو، حمد؛ دىيـ، محمد؛ سييؿ، معصكمة ) [14]
استخداـ استراتيجية التعمـ لإلتقاف في تنمية تحصيؿ 
التمميذات ذكات صعكبات التعمـ في ميارات المغة العربية. 

، 39: الككيت، سمجمة دراسات الخميج كالجزيرة العربية
(148،) 237 - 284. 

فاعمية  (.2009ح )؛ حسف، صباعبد الرحمف، فتحي [15]
برنامج تعميمي قائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة في 
تحسيف ميارات القراءة كالكتابة لدل الطمبة ذكم صعكبات 

األكاديمية العربية ، المجمة العربية لمتربية الخاصة التعمـ.
 .213 - 165 (،14لمتربية الخاصة: السعكدية، )

 

http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1199641
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1199641
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1199641
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1199641
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1199641


 
 

171 

مقارنة بيف (. 2013عبد العزيز، ناصر سعكد بف ) [16]
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برنامج تدريبي لتنمية الضبط الحركي في تحسيف الكتابة 

ميذ الصؼ الثاني االبتدائي اليدكية كاالتجاه نحكىا لدل تال
. جامعة بنيا: مجمة كمية التربية ذكم صعكبات التعمـ.

 .50-1 (،24) 96مصر،
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استراتيجيات (. 2007السعيد، رضا؛ الحسيني، كىكيدا ) [33]
. اإلسكندرية: مركز معاصرة في التدريس لممكىكبيف كالمعكقيف
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USING THE PROPOSED STRATEGY 

BASED ON VIRTUAL LEARNING 

TO DEVELOP PERFORMANCE 

SKILLS READ AND WRITTEN 

LANGUAGE SKILLS AND 

REFLECTIVE THINKING AMONG 

ELEMENTARY PUPILS WITH 

LEARNING DIFFICULTIES 
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Assiut University 

ABSTRACT_ The goal of this research to learn about the impact of the use of the proposed 

strategy based on virtual learning in the Arabic language teaching skills development of linguistic 

performance readable and skills of reflective thinking to the pupils of the sixth primary grade with 

learning difficulties the Arabic language. The group consisted of research,33 pupils. For the 

purpose of searching the researcher preparation; list of the skills of linguistic performance and 

readable, the list of the skills of reflective thinking, test the skills of linguistic performance 

readable, test performance skills written language, to test the skills of reflective thinking, 

instructor's guide, a brochure exercises and the activities of the pupil. The results of the search by 

comparing the performance of pupils of the research group in tribal actions and Posttest each of 

the test the skills of linguistic performance readable, testing the performance skills written 

language, testing the skills of reflective thinking, that there were differences of statistical 

significance at the level.0.05), for the benefit of the dimensional performance in each test of these 

three tests, as evidenced by the statistical treatment of the proposed strategy high impact in the 

development of the skills of linguistic performance readable and skills of reflective thinking to the 

pupils of the research group. In the light of these results search came a series of recommendations 

and proposals. 

KEYWORD: Strategy, Virtual learning, Linguistic performance, Thinking contemplative,  

Learning difficulties. 

 


