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قران في تنميـة  أثر استخدام استراتيجية تعليم األالتعرف على الى هدف البحث الحالي 

 واالحتفاظ بها لدى تالميذ التربية الخاصة في مـادة القـراءة   ،بعض مهارات القراءة الجهرية
 تخص تنميـة بعـض مهـارات القـراءة الجهريـة      في البحث تم وضع فرضياتولتحقيق هد

واقتصر البحث على تالميذ الصف الثالـث  ، ظ بتلك المهاراتتخص االحتفا وفرضيات اخرى
التصميم التجريبي الـذي يطلـق    اناستخدم الباحث، من كال الجنسين  ،)تربية خاصة( االبتدائي

وتلميذةً امـا   اًتلميذ) ١١( تكونت المجموعة التجريبية من، عليه تصميم المجموعات المتكافئة 
 الميذ وتلميذات كمـا راعـى الباحثـان التكـافؤ بـين     ت) ٩( المجموعة الضابطة فتكونت من

  .عدة متغيرات المجموعتين في 
بعرضـها  د قام الباحثـان  وق ، المهارات الثالثتلك دوات لقياس أالبحث وجود تطلب 

عـادة االختبـار   إبطريقة وكذلك بحساب الثبات . على الخبراء لمعرفة مدى صالحيتها للتطبيق
لعينتـين  ) t-test(ستخدام االختبار التـائي  البيانات إحصائياً با ، تمت معالجة) ٧٥,٠(والبالغ 

   مستقلتين 
أظهرت نتائج البحث وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في تنمية و

) التجريبية والضابطة(وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين مهارة سرعة القراءة 
ءة ودقة القراءة وإنما  نمت لدى المجمـوعتين بـنفس الدرجـة    في تنمية مهارتي صحة القرا

نفسها، أما نتائج اختبار االحتفاظ فقد كانت لصالح المجموعة التجريبية فـي مهـارات صـحة    
القراءة ودقة القراءة وسرعة القراءة وكانت المجموعة التجريبية أكثر احتفاظاً من المجموعـة  

  .لتوصيات والمقترحات استكماال لنتائج البحث الضابطة وفي ضوء ذلك تم وضع عدد من ا
  

 ١٥/٩/٢٠١١: ؛ تاريخ قبول النشر ٣/١/٢٠١١: تاريخ تسليم البحث
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Abstract: 
           The current research aims to reveal the impact of peer tutoring 
strategy on developing and retaining some oral reading skills by special 
education pupils in reading. To achieve the aim of the research, 
hypotheses were put related to developing some oral reading skills and 
other theories about the retention of these skills. The research was limited 
to third primary class pupils (special education) of both sexes. The 
researcher used the experimental design of equated groups design. The 
experimental group was ( 11 ) pupils whereas the control group was (9) 
pupils. The researcher achieved equation between the groups in various 
variables. 
 The research required the existence of tools to measure these three 
skills and were presented to a pnnel of experts to know their 
appropriatness for application. Stabililty was calculated using re-test 
reading (0.75).The Data were statistically analysed using T-test for two 
independent samples. 

  The results showed statistically significant difference in favor of 
the experimental group in developing oral reading. Absence of 
statistically significant differences between both groups in developing 
oral reading and accuracy , rather it developed in the same degree for 
both groups. Retention test, however was for the experimental group 
because the experimental group retained material more than the control 
group. Given these facts , some recommendations and suggestion were 
put complete the research. 
 

 
إن دراسة لواقع المتعلم في القراءة تثبت أن هناك ضعفاً فيهـا وإن اختلفـت صـورته          

فلقد أصبحت مشكلة ضعف التالميـذ فـي   )  ١٤، ٢٠٠٣حسن،(ودواعيه من إنسان إلى آخر 
القراءة مشكلة تشغل القائمين على التعليم والمعنيين بشؤون التربيـة، إذ طالمـا بحثـت هـذه     

لة في المؤتمرات وكتبت فيها الدراسات، وعقدت من أجلها الندوات، وقد نجمت عن ذلك المشك
كله طائفة صالحة من الحلول السليمة لهذه المشكلة غير ان شيئاً من هذه الحلـول لـم يأخـذ    
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ل مشكلة قائمة تتحـدى الدارسـين والمعـالجين    ظطريقه إلى التغيير العلمي مما ادى الى ان ت
  )١، ١٩٨٥العزاوي،(لمبذولة في حلها وتسخر بالجهود ا

يرى المشتغلون بتطوير تعليم اللغة العربية من أعضاء المجـاميع اللغويـة، وأسـاتذة    و       
الكليات المعنية بالدراسات اللغوية والتربوية ومشرفي اللغة العربية ومعلميها أن تعليم القـراءة  

سية فيها واالهتمام بها وتطويرهـا، لـذلك   الجهرية يفتقر الى تحديد المهارات والقدرات األسا
نرى ضعفاً واضحاً لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في تلك المهـارات، إذ أن غالبيـة التالميـذ    
ينصرفون عن تمييز الحروف والكلمات والجهر بها بطريقة عبر عنها بعض البـاحثين، قـم،   

ـ    رورية للقـراءة الجهريـة   اقرأ، اجلس ، من غير االهتمام بالتدريب علـى المهـارات الض
بية الخاصة ممن لـديهم  كما أكدت نتائج بعض الدراسات أن تالميذ التر ،)٣٨، ١٩٩٨خاطر،(

مية والذين شخصوا على أنهم بطيئو التعلم يعانون من ضعف شديد في مهـارات  صعوبات تعل
  ) .٤، ٢٠٠٦أحمد،(القراءة الصامتة والجهرية 

  :ال اآلتيلسؤوبذلك فإن مشكلة البحث تكمن في ا
مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ الصف  تيجية تعليم األقران في تنميةما اثر إسترا - ١

  .واالحتفاظ بهافي مادة القراءة ) تربية خاصة( الثالث االبتدائي 
 

 
من الصعب القول بأن استراتيجية معينة أفضل من غيرها بشكل مطلـق، بـل توجـد           

نة انسب لتحقيق اهداف محدودة في مجال معين مع تالميذ معينين من قبل معلم استراتيجية معي
معين، كما يؤخذ بالحسبان وجود عوامل اخرى تؤثر في اختيار إستراتيجية معينة من أهمهـا  

، وهناك مجموعة )٦٥-٦٣، ٢٠٠٦عواد،(مين طبيعة األهداف والمادة التعليمية وطبيعة المتعل
بل المعلم ويؤدي استخدامها إلى تمكين التالميذ مـن االفـادة مـن    تستخدم من ق من األساليب

  ) .١٨، ٢٠٠٢جامل،(الخبرات التعليمية المخططة وبلوغ االهداف التربوية المنشودة 
فاستراتيجية تعليم األقران تعزز عمل التالميذ معاً، وتدربهم على التعاون الذي أصبح من      

ظراً لتأثير ذوي المعرفة والمقدرة العالية علـى أقـرانهم،   الضروريات االجتماعية والتعليمية ن
فأفضل طريقة لتتعلم "  أن تُعلم يعني أن تتعلم مرتين"وقد تم توسيع هذا الرأي من القول القديم 

  ) .٨، ٢٠٠٦الرحاوي،(أن تدرسه لشخص آخر  ئاًشي
يـذ نتيجـة   للتالم الى ارتفاع المسـتوى التحصـيلي  )  cloward ١٩٧٦(اشار كلوارد       

بالنسبة للتالميذ الذين نفسها الفاعلية بان تعليم األقران يمكن أن يكون والستخدام تعليم األقران 
لديهم نواحي عجز، والتالميذ الذين ليس لديهم هذه النواحي، فتعليم األقران يضـع المسـؤولية   

متعلمـين   نما يكونـو  على عاتق التلميذ، وهذا تغيير قوي له أثره بالنسبة للتالميذ الذين غالباً
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ندمجون على نحو مباشـر فـي   سلبيين، فعندما يتوافر للتالميذ معلم خصوصي من اقرانهم، ي
ويوفر تعليم األقران تعليماً فردياً، كما ان العمل مع تلميذ اخر يوفر الفرص للمناقشـة  تعلمهم ، 

-١، ٢٠٠٠اخرون،السرطاوي و(والتساؤل والممارسة وتقويم التعلم مع تغذية راجعة مباشرة 
عن تحسين مفهوم الـذات   حسن من سلوكيات المتعلم في الصف فضالًي وإن تعليم األقران ) ٢

  ) . Schnnk , 1987,219(لديه 
 تعليم التقليدي الى تجاهلها، فضال عـن تياجات التي يميل الويستجيب تعليم األقران لالح      

على أن تعليم األقـران   عمر المختلف، وهناك دليٌلالية التعليم للان التعليم لنفس العمر فاعٌل بفع
  ) .٨٧٢، ٢٠٠٤ابراهيم،(قد حسن من سلوكيات المتعلم في الصف 

أن عالقة األقران بعضهم ببعض، غالباً ما تكون اكثر مرونة مـن عالقـة   ) نزال(يرى      
االجتماعيـة   الطالب بالمعلم في المدرسة، وقد اظهر تعليم األقران المزيد من تعزيز المهارات

  ) . Nazzal , 2002 , 68- 80(واالكاديمية للتالميذ العاديين وذوي االحتياجات الخاصة 
لقد حظيت القراءة ومهاراتها باهتمام كبير ألنها النافذة المفتوحة للمعرفة، كما أنها تعـد         

إذ أنها تـزود  وعلى ضوء هذه األهمية فإن تعلمها حظي باهتمام كبير . من أهم أدوات التثقيف
التالميذ بالقدرة على التوافق الشخصي، ومن خاللها تتوفر أسباب التسلية والترفيه واالسـتمتاع  

-١٦٦، ١٩٩٤رجـب،  (من خالل القصص والكتب، وتنمي لديهم العديد من المهارات أيضاً 
١٦٧ . (  
تـوي علـى   وهـي تح . لذلك فالقراءة تعد من أهم مهارات اللغة التي تعلم في المدرسة      

ـ    ةمهارات فرعية أخرى وهي على أنواع مختلفة، وحتى يستطيع التلميذ تحقيق النجاح فـي أي
مادة يجب عليه أن يكون قادراً على القراءة وهناك عدد من المهارات التـي تعـد ضـرورية    
لزيادة فاعلية القراءة، وإذا ذكرنا القراءة فال نعني مجرد ترديد الكلمات فقط وانما نعنـي بهـا   

  ) . ١٥، ٢٠٠٣حسن، (والخروج بخبرات جديدة ها الحصول على االفكار واتقان
يتمكن من خالل القراءة الجهرية التعرف على أخطاء تالميذه ويقف على مدى  فالمعلم
ن تنقل إلى المستمع معنى ما نقرؤه، كما أنها تهـدف  ، فالقراءة الجهرية هدفها أإجادتهم النطق

  ) . ١٨٩، ٢٠٠٢، خلف اهللا(إلى اإلفهام أيضا 
لقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث أهمية القراءة الجهرية وأثرها فـي إكسـاب   

على أن تدريب التالميـذ علـى القـراءة    ) Cere , 1982(المهارات اللغوية االخرى، فقد أكد 
الجهرية وممارستهم لها يساعد على إدراك المادة المراد تعلمها، فهي تحتوي على العديد مـن  
المهارات التي لو أتقنها التالميذ وأصبحوا ماهرين فيها، ألصبح التعلم أسهل بكثيـر بالنسـبة   
إليهم، وتلك المهارات يجب أن تتوفر لدى كل قارئ ليكون قارئاً جيداً وفعاالً يتفاعل مع النص 

مناسـباً   تالمذتها قدراً المدرسة االبتدائية اكساب  ويوليه العناية المطلوبة، لذا أصبح من واجب
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من مهارات القراءة الجهرية ومن ضمن تلك المهارات،صحة القراءة ودقة القـراءة وسـرعة   
  ) .Cere , 1982 , 19(القراءة والفهم السليم وتفسير المقروء 

صحة القراءة ، دقـة  (وتناول البحث الحالي المهارات االساسية للقراءة الجهرية وهي 
  )القراءة وسرعة القراءة

ة من صفات القـارئ  ن أهم تلك المهارات فهي صفة رئيسم صحة القراءةوتعد مهارة 
الجيد الذي يتمكن من نطق الكلمات نطقاً واضحاً وسليماً، وخير من يساعد القارئ على إتقـان  
هذه المهارة، وان يكون مدركاً لمعاني المادة المقروءة، وحسن ترابطهـا ومعرفـة أفكارهـا    

ذا وجب تدريب التالميذ على هذه المهارة، وهـذا يلقـي علـى    الجزئية هي القراءة الجهرية، ل
المعلم عبء التعرف على عيوب النطق لدى تالميذه، والعمل على عالجها واتاحـة الفرصـة   
الكافية لكل تلميذ لكي يمارس االداء ويكرره ويصحح له اخطاءه حتى يأتي أداؤه سليماً خاليـاً  

  ) .١٤٣، ١٩٩٣شحاتة، (من الخلط والخطأ 
فهي األخرى بمثابة حجر الزاوية للتلميذ، فـالقراءة بشـكل    ما مهارة الدقة في القراءةأ

فهي التي تعتمد على ادراك رسم العبارة بالنظر، فيقرأ التلميـذ  . دقيق مكملة للقراءة الصحيحة
الكلمة بشكل دقيق من غير أخطاء حرفية من حذف أو إبدال أو إضافة، كما أنها تعني بإخراج 

من مخارجها التي تبدأ بالشفة وتنتهي بأسفل الحلـق وااللتـزام بضـبط الحركـات     الحروف 
والسكنات لكل حرف من الحروف في الكلمة، وإن هذا األمر من أميز خصائص الدقـة فـي   

  ) ٤٠-٣٥، ١٩٧٢الهاشمي، (القراءة الجهرية وهو ثمرة الدراسة النحوية والصرفية واللغوية 
تتطلب أن تقع العين على اكبر عدد ممكن من فالجهرية أما مهارة السرعة في القراءة 

 عليها العين في كـل حركـة  الكلمات في كل حركة لها، وكلما زاد عدد الكلمات التي تتعرف 
وقد وصل عدد الكلمات التي يقرؤها بعـض النـاس فـي اللغـة     . زادت سرعتنا في القراءة

كلمـة عنـد   ) ٢٠٠(لعربية فال يتجاوز كلمة في الدقيقة، أما في اللغة ا) ٦٠٠(االنكليزية الى 
سريعي القراءة، ومن األمور المرتبطة بمجال تعرف العين دقة الحركة الرجعيـة فـي آخـر    

  ) . ١٠٣،  ٢٠٠٢مصطفى،(السطر إلى أول السطر الذي يليه
  :أهمية البحث بما يأتيوبذلك تتبلور      
تنميـة مهـارات القـراءة     الستراتيجية تعليم األقران واختبار أثرها في تناول البحث - ١

  .الجهرية لدى تالميذ التربية الخاصة 
أهمية المرحلة الدراسية التي يتناولها، وفئة التالميذ الذين يتعامل معهـم، وهـم فئـة     - ٢

تالميذ التربية الخاصة الذين هم بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات وخاصـة  
 .في مجال القراءة ومهاراتها 
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مهـارات القـراءة الجهريـة،     تيجية تعليم األقران في تنمية التعرف على أثر إسترا((

  :ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة الفرضيات اآلتية)) صحة القراءة، دقة القراءة، سرعة القراءة
  الفرضية الرئيسة األولى

درجات  اليوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط((
قـراءة، سـرعة   مهارات القراءة الجهرية، صحة القراءة، دقة ال ة في تنميةالمجموعة الضابط
  )) القراءة، مجتمعةً

اليوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ((الفرضية الفرعية األولى 
  )) .ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في تنمية مهارة صحة القراءة

اليوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ((رضية الفرعية الثانية الف
  )) .ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في تنمية مهارة دقة القراءة

اليوجد فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ((الفرضية الفرعية الثالثة 
  )) .ة في تنمية مهارة سرعة القراءةومتوسط درجات المجموعة الضابط

  الفرضية الرئيسة الثانية
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسـط درجـات    اليوجد فرق دال إحصائياً((

مهارات القراءة الجهرية، صحة القراءة، دقة القراءة، سرعة ب في االحتفاظ المجموعة الضابطة
  )) .القراءة، مجتمعة

اليوجد فرق دال احصـائياً بـين متوسـط درجـات المجموعـة      ((ابعة الفرضية الفرعية الر
  )) .التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االحتفاظ بمهارة صحة القراءة

اليوجد فرق دال احصائياً بـين متوسـط درجـات المجموعـة     ((الفرعية الخامسةالفرضية 
  )) .بمهارة دقة القراءة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االحتفاظ

اليوجد فرق دال احصائياً بـين متوسـط درجـات المجموعـة     ((الفرضية الفرعية السادسة 
  )) .التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االحتفاظ بمهارة سرعة القراءة

 
 

 ) تربية خاصة(تالميذ الصف الثالث االبتدائي  - ١

      .األخيرة من كتاب القراءة للصف الثالث االبتدائي   تدريس الموضوعات الثمانية  - ٢

 ) .٢٠٠٨، ٢٠٠٧(الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  - ٣
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  Peer Tutoring Teachingتعليم األقران  : اوال

بأنه أسلوب يقوم األفراد بتعليم بعضهم البعض كـأن يقـوم   ) " ٢٠٠٤(فه إبراهيم عر
تحصـيل وفهـم أساسـياتها    القل منهم فـي  أقل منهم عمراً أو أعليم من هم بعض الطالب بت

  )٨٦٩، ٢٠٠٤ابراهيم، (
ن بأنه قيام أفراد المتعلمين بتدريس بعضهم بعضاً وقد يكـو ) "  ٢٠٠٥ ( فه فرجوعر

عبدالكريم، .  (أو المجموعة أو يعلوهم عمراً أو مستوى مدرسياً القرين المعلم من العمر نفسه 
٢٧، ٢٠٠٨(  

ثنائية مشتركة بـين تلميـذين مـن    تعلمية إجرائيا بأنه عملية تعليمية  انفه الباحثويعر
احدهما لديه القدرة علـى قـراءة الموضـوع     -تربية خاصة -تالميذ الصف الثالث االبتدائي 

بشكل أفضل من اآلخر ويمتلك مهارات قرائية أكثر ويقوم بتعليم قـراءة الموضـوع للتلميـذ    
  .اقل قدرة في قراءة الموضوع  اآلخر الذي هو

    Reading القراءة: ثانيا
1982 (داوينك  فهاعر Dowing   " ( بأنها العملية التي يستطيع الطفل من خاللها ان

 يحلل سلسلة متتالية من العبارات في نص مطبوع او مروي ويفهم بدقة الرسالة التي في النص
") Dowing 1982 , 13(  

بأنها نشاط عقلي فكري يدخل فيه الكثيـر مـن العوامـل     ) " ٢٠٠٥ (فها الحسنوعر
  ) ١١، ٢٠٠٥الحسن، (  " تهدف في اساسها الى ربط لغة التحدث بلغة الكتابة

فها الباحثان إجرائيا بأنها عملية تعرف تلميذ الصف الثالث االبتدائي تربية خاصة ويعر
  .تاب القراءة على الرموز ونطق الكلمات والجمل المكتوبة كما وردت في ك

    Oral Reading القراءة الجهرية  :ثالثا
بأنها اإلدراك البصري للرموز المكتوبة واالدراك العقلـي  ) " ١٩٧٢٨ (فها إبراهيمعر

  )٦٩، ١٩٧٢إبراهيم، ( "ومدلوالتها والتعبير عن هذه المعاني والرموز بنطقها والجهر بها 
بصوت عاٍل يسمعه القارئ وغيـره،   بأنها قراءة )" ١٩٩٢(فها الرحيم وآخرون وعر

الـرحيم  ( " ه عن طريق العين وتحريك اللسـان واسـتعمال األذن  ؤوفيها يتلقى القارىء مايقر
  )١٩٩٢،٢٣وآخرون،
  نها القراءة التي يطلب من تلميذ التربية الخاصـة أن يقـرأ   إجرائياً بّأ انفها الباحثويعر

صحة القراءة، دقة  فيها ضبط مهارات القراءة منراءة جهراً وباتقان مراعياً مواضيع كتاب الق
على وفق المقاييس الموضوعة لتلـك المهـارات فـي    القراءة، والسرعة المناسبة في القراءة 

  .البحث 
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                                       Reading correctnesصحة القراءة : رابعا
وف والكلمـات والنطـق بهـا    نها عملية التعرف على الحربّأ )" ١٩٩٧(فها السيد عر

  )٣٢١، ١٩٩٧السيد، (  "بشكل صحيح 
ها صحة األداء بمراعـاة عالمـات التـرقيم ومحاولـة     بأنّ ) "٢٠٠٥ (فها الحسنوعر

  )١٨، ٢٠٠٥الحسن، .("تصوير اللهجة للحاالت االنفعالية المختلفة من تعجب او استفهام 
للكلمات نطقاً صـحيحاً فـي    ية خاصةالتربها نطق تلميذ فها الباحثان اجرائياً بأنّويعر

قراءتهم  لمواضيع القراءة مراعياً معايير الصحة الموضوعة في اداة البحـث لقيـاس مهـارة    
  .صحة القراءة 

 Accuracy of readingدقة القراءة : خامسا

ها القدرة علـى نطـق االصـوات بدقـة ووضـوح      بأنّ) " ٢٠٠٢ (فها مصطفىعر "
  )١٠٨، ٢٠٠٢مصطفى، (

ها الدقة فـي جـودة نطـق الحـروف والكلمـات      بأنّ)"  ٢٠٠٤ (ا الخزرجيفهوعر                         
  )١٢، ٢٠٠٤الخزرجي،(

ها نطق تلميذ الصف الثالث االبتدائي تربية خاصة للكلمات فها الباحثان اجرائياً بأنّويعر
صحيحة وضـبط  والحروف في مواضيع القراءة  نطقاً دقيقاً بإخراج الحروف من مخارجها ال

  .الحركات مع مراعاة معايير الدقة الموضوعة في اداة البحث لقياس مهارة دقة القراءة 
  Reading speedسرعة القراءة  : سادسا

      جتري  فهاعر) (  Gterry 1977   "ّلتحسين السرعة في القراءة الالزمة   التقنية هابأن
   Gterry , 1977 , 8) ( مراعيا ضوابط السرعة المناسبة

       ة ها عدد الكلمات التي يقرؤها التلميذ في الثانيـة الواحـد  بأنّ )" ٢٠٠١ (فها الراشدوعر
  )           ١٤، ٢٠٠١الراشد، ( " المقروءمقرونة بنسبة الفهم المتحقق 

في  التربية خاصةها تلميذ ؤالكلمات التي يقرعدد ها معدل إجرائياً بأنّ انفها الباحثويعر
من قطعة اختبار القراءة الجهرية المعدة وحسب معايير سرعة القراءة في اداة قيـاس   الدقيقة

  . السرعة 
  Special Education Students تالميذ التربية الخاصة  : سابعا

هم أولئك التالميذ الذين يظهرون اضطرابات في واحـدة او  بأنّ"  ٢٠٠٢فهم راشد عر
تي تتضمن فهم واسـتخدام اللغـة المكتوبـة أو اللغـة     اكثر من العمليات النفسية االساسية ال

المنطوقة والتي تبدو في اضطرابات السمع والتفكير والكالم، ولكنها التعود الى اسباب تتعلـق  
  )٣١، ٢٠٠٢راشد، . (" باالعاقة العقلية او السمعية او البصرية او غيرها من االعاقات 
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ذ الذين يدرسون في الصـفوف الخاصـة   هم أولئك التالميبأنّ " ٢٠٠٤فهم العبادي وعر
ممن يعانون من صعوبات في التعلم ولديهم حاجة الى خدمات تربوية لمساعدتهم على تخطي 

  )٢٨، ٢٠٠٤العبادي، (" الفشل الذي يتعرضون له في اثناء الدراسة في الصفوف االعتيادية 
  بتـدائي الـذين تـم    هم فئة من تالميذ الصف الثالـث اال فهم الباحثان إجرائيا بأنّويعر

تشخيصهم من قبل لجان خاصة وتحويلهم الى صفوف التربية الخاصة في المدرسة االبتدائيـة  
ميـة  من مشكالت أكاديمية وصعوبات تعل العادية بوصفهم تالميذ بطيئي التعلم والذين يعانون

 في واحدة او اكثر من المواد الدراسية والذين يحتاجون الى بيئـة تعليميـة خاصـة وطـرق    
تدريس ووسائل تعليمية خاصة لكي تساعدهم على مواجهة هذه الصـعوبات ليتمكنـوا مـن    

  .االلتحاق بأقرانهم العاديين الذين يعادلونهم في العمر الزمني
  Retention االحتفاظ: ثامنا

ه األثر المتبقي من الخبرة الماضية والمكون الساس الـتعلم  بأنّ)"  ١٩٧٩ (فه عاقلعر
  )٩٨، ١٩٧٩عاقل، ( " وإتقان المهاراتوالتذكر والتعدد 

ه عملية من عمليات التذكر التي تعبر عن قدرة الفـرد  بأنّ )" ١٩٧٩ (فه عيسويوعر
في االستقرار على أداء عمل سبق أن تعلمه بعد فترة قصيرة أو طويلة من تعلمه، ولم يمارس 

، ١٩٧٩عيسـوي،  ("  مهالعمل واستدعاء الفرد لما سبق دليل على أن العقل قد احتفظ بما تعل
١٣٨(  

باالحتفـاظ بـأداء    التربية الخاصـة مدى قدرة تلميذ ب إجرائيا ان فقد عرفاهاا الباحثأم
التي نمت مـن جـراء   ) صحة القراءة، دقة القراءة، سرعة القراءة(مهارات القراءة الجهرية 

العتياديـة مـع   إستراتيجية تعليم األقران التي استخدمت مع المجموعة التجريبية، والطريقة ا
  .المجموعة الضابطة 

 
 

 
حدى استراتيجيات التعلم التعاوني، وهـي مجموعـات   إقران تعد استراتيجية تعليم األ  

ن يجعلها مجموعات غيـر  أمكان ، محاوالً قدر اإلتعليمية تعاونية ثنائية يقوم المدرس بتشكيلها
ا النوع من المجموعات يعمل الطالب معاً مدة تتراوح مابين حصة الى عدد متجانسة، وفي هذ

مـل  وفيها يع ،هداف التعليمية المشتركةوذلك لتحقيق األ سابيع،أمن الحصص تنفذ على مدار 
  . )٢٨، ٢٠٠٨عبد الكريم، ( كل طالبين إلنهاء نشاط تعليمي

استخدام توجيه األقران هـو  إلى أن جوهر أسلوب التعليم ب) هندام وعبد الحميد(ويشير  
ثـم يتبـادالن    عبارة عن تهيئة مدرس لكل تلميذ ويتم هذا عن طريق التشـكيالت الزوجيـة،  
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، مالحظة المتعلمـين  اذ جميع قرارات التخطيط فضالً عنما دور المعلم هنا فهو اتخأ ،دواراأل
ساعدة، وبذلك يسـهم  قران يقوم على اساس تعليم المتعلم لقرينه الذي يحتاج الى من تعليم األإ

المـتعلم وبراعتـه فـي اداء     على وفقفضل للتعلم، أ توجيه االهتمام الفردي باتاحة فرصٍفي 
الرحـاوي،  . (المهام التي يقوم بها، اذ غالباً ما يناسب شرح القرين لقرينه مستواه التحصـيلي 

٢٠-١٩، ٢٠٠٦( .  
 

 
قرين المعلم واقرانه التالميذ فكلما ازداد التوافق النفسـي وتقاربـت   القبول من جانب ال - ١

  .كبرأكثر واالستفادة التربوية أالميول واآلمال الشخصية كلما كان التفاعل 
 .ومعرفته  القرين المعلم بموضوع الدرس كفاية - ٢

 . خالقيات العامةيث قوة الشخصية وسالمة القيم واألكفاية القرين المعلم من ح - ٣

  )٢٩، ٢٠٠٧عبد الكريم، ( . القرين لكيفية التفاعل مع التلميذ وتدريسه معرفة - ٤
 

 
  . قرانذين يحتاجون إلى تدريس خاص من األتحديد التالميذ ال - ١
قران بحيث تكون هناك قناعة تامة من قبـل مـدير المدرسـة    تهيئة المدرسة لتدريب األ - ٢

 . و الصف الدراسيأاالقران لن يخل بأنشطة المدرسة  والمعلمين بأن تعليم

 . قرانم باألتحديد وقت التعلي - ٣

 . قران بتدريسهاتصميم الدروس التي سيقوم األ - ٤

 . عليم زمالئهمتتدريب التالميذ الذين سيقومون ب - ٥

  )٢، ٢٠٠٦السرطاوي واخرون،(     . الحفاظ على اندماج التلميذ المعلم بالعملية - ٦
 

 
   In-Class Cooperationقرانهممساعدة تالميذ الفصل أل - ١

و أكثـر  أفي مجموعات تتكون كل منها من تلميذين  لهذا النموذج ينظم تالميذ الصف تبعاً  
إال يتطلب األمر  ال إذوقات التدريس المخصصة للتدريس على ماتم تعلمه، أيلتقي أفرادها في 
كبـر  اقبل المعلم، ويتيح هذا األنموذج للتلميـذ فرصـة    شراف والتوجيه منقدراً قليالً من اإل

الهيمنـة فـي    للتدرب على المهارات التي تم تعلمها مقارنة بما يحدث للحالة التي تكون فيهـا 
  . للمعلم الصف
   Cross Grade Tutoringقرانهم من الصفوف الدنياتعليم تالميذ من صفوف عليا أل - ٢
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لهذا األنموذج يقوم تالميذ من صفوف عليا بمساعدة  وهو األنموذج األكثر تطبيقاً، وتبعاً
 . اقرانهم من الصفوف الدنيا

   Monitorial Instructionنظام العرفاء  - ٣
لـى مجموعـات وتعيـين    إ إلى التلميذ ويتم ذلك بتقسيم الصفتسند بعض مهام المعلم 

دوار المعلم داخل المجموعة وهنـاك الكثيـر مـن    أعريف لكل مجموعة يقوم ببعض 
  . ن يقوم بها خير قيامأدوار للمعلم التي يمكن للتلميذ اال

   Ancillary Teachingخارج المدرسة  تعليم - ٤
و الذين لم يحصلوا على أيستفاد من تالميذ المدارس في تدريس المنقطعين عن الدراسة 

      و بعض فئات التالميذ الذين التلبى حاجاتهم بشكل واف في المدرسةأمقاعد دراسية 
                      )٢٣-٢٢، ٢٠٠٦الرحاوي، (                                                       

 
 

 
لى إقرب أن عملية القراءة ألى المفهوم الحديث للقراءة، فيؤكد إ Gates رثر جيتسآيشير 

وهي ليست مهارة الية بسيطة كما انها ليسـت   ،العملية الفكرية منها الى مجرد تحصيل األفكار
داة مدرسية محدودة وليست مجرد عملية عميقة من التفكير، ولكنها تنظيم مركب من العمليات أ

تقتصـر علـى    وال ،العقلية العليا تتضمن كل انماط التفكير والحكم والتخيل وحل المشـكالت 
-Gates, 1989, 3( ولكنها تتضمن استجابات وجدانية أيضا معرفياً عقلياً ونها نشاطاًمجرد ك

4( .  
ن القراءة الجهريـة تسـتعمل فيهـا بعـض االسـتعدادات      أالتجارب  أثبتت: القراءة الجهرية

حقـق بهـا المهـارات    تثم هي الى جانب ذلك ت ،والمهارات التي تتميز بها عن القراءة الصامتة
لفاظ نطقاً سليماً مع حسن اإللقـاء، ودقـة   المقروء والنطق باألراءة التي تعرف فيها األساسية للق

ولها القدرة على تشـخيص الضـعف فـي القـدرة      ،يضاًأثناء المناقشات أالقراءة وتستعمل في 
قع فيها ايضاً حين يقرأ جهـراً ومثـل   التي يقع فيها القارئ صامتا ي القرائية فكثير من األخطاء

  . )٢٧-٢٦، ٢٠٠٣حسن، ( يمكن كشفها بالقراءة الصامتة ء الهذه األخطا
 

 
أن ينطق الكلمة نطقاً صحيحاً وأن ال يحذف وال  :من حيث النطق يلزم توفر األمور اآلتية - ١

  .يضيف وأن يؤدي األداء جيداً وأن يراعي صحة االيقاع والوقفات 
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ن تكون حركة العين صـحيحة سـليمة   أ: م توفر األمور اآلتيةمن حيث حركة العين يلز - ٢
  . يضاًأن تكون وقفاتها طبيعية أوطبيعية و

ن يفهـم  أن يدرك القارئ معنـى الكلمـات و  أ :ةتيحيث المعنى يلزم توفر األمور اآل من -٣ 
  . معنى الجملة والفقرة بأكملها وما تضمه من معنى وامكانية النقد

إلمام القارئ بالمصـادر   :اآلتيومصادر القراءة يلزم توفر  ن القارئمن حيث العالقة بي -٤ 
  )٣٠، ١٩٧١الكرباسي، (.  ومعرفة المعاجم واستعمال بطاقة المكتبات

 
 

. سـلوب التكـرار  أهمهـا  أن مهارات القراءة الجهرية يمكن تنميتها بأساليب متنوعة إ
التلميذ ينمي لديه بصورة تدريجية بعض المهارات، فعندما يسمع  مامأفتكرار قراءة الموضوع 

ها بالشـكل الصـحيح   ؤكلمة تنطق بشكل صحيح مضبوطة بالحركات ولعدة مرات، سوف يقر
شكال الكلمات وتـذكر  أاً، فقدرته على تذكر وف تلعب الذاكرة لديه دوراً رئيسوكذلك س ،دائماً

مهارات التعرف على الكلمات ومن ثم قراءتهـا   المقروء، والقدرة على الربط سوف تزيد من
رجـب،  ( فالقراءة الجهرية هي حصـيلة التـدريب والخبـرة    ،دون تلعثم او صعوبة في اللفظ

٣-١، ٢٠٠٦( .  
 

Special Education  
و التربية الخاصة من الميادين التربوية التي واجهـت  العديـد   أ يعد ميدان غير العاديين

صبح يحتل مكانـاً بـارزاً بـين الميـادين العلميـة      أيات حتى نما وتطور بسرعة، ومن التحد
فمنذ عهد قريب كان هذا الميدان يقتصر على رعاية بعض . والتربوية المختلفة في بلدان العالم

يعتـرف برعايـة    افراد فئات االعاقة البصرية واالعاقة السمعية والعقلية والجسمية، وكان ال
ومـازال هـذا    وتـربيتهم،  خر من اإلعاقات خارج هذه الفئاتآانون من نوع وتربية الذين يع

ن هذا الميدان قد اتسع نطاقه، واصبح يشـمل  أالوضع موجوداً في كثير من بلدان العالم رغم 
دراسـة  تتضمن التربية الخاصة  فئات اخرى ومنها بطيئي التعلم والموهوبين والمتفوقين ايضاً

انحرافاً جلياً عـن   تعدطفال الذين تتوافر فيهم حاالت جميع األ دي،نحراف عن المعيار العااال
  . )٥٩-١٧، ٢٠٠٠عبيد، ( المتوسط الذي يحدده الوسط

يشير كيرك الى وجود اطفال لديهم صعوبات تعليمية ناتجة عن اضـطراب فـي   كما و
و أطوقـة  جانب أو أكثر من العمليات النفسية، التي لها عالقـة بـالفهم واللغـة الشـفوية المن    

تشمل هذه االضطرابات األطفال ذوي اإلعاقات المختلفة األخـرى   عراض الأولها . المكتوبة
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-٢٧٥، ٢٠٠٥عبدالعزيز، (األطفال ن هذه اإلعاقات قد تكون مرافقة لهؤالء أعلى الرغم من 
٢٧٦(.  

 
 

 
ريس األقران في التحصيل الدراسـي  ثر استخدام إستراتيجية تدأكشف الدراسة استهدفت    

. كليـة التربيـة الرياضـية    المعرفي لمادة طرائق التدريس لطالب السنة الدراسية الثالثة في 
طالباً من طالب السنة الدراسية الثالثة فـي كليـة التربيـة    ) ٤٤(اشتملت عينة الدراسة على 

وأمـا  ة تدريس األقـران  ها إستراتيجيمعستخدمت اقسموا على مجموعتين األولى  ،الرياضية
ق التكافؤ في عدة متغيرات منها العمر يتحق ، وتمها الطريقة االعتياديةمعستخدمت الضابطة فا

ستخدم الباحث التصـميم التجريبـي للعينـات    ، االزمني والذكاء والتحصيل المعرفي في المادة
 ينات غيـر المترابطـة ،  لفروقات العاستخدم االختبار التائي و المتكافئة ذات االختبار البعدي،

تفوق استراتيجية تدريس األقران على األسلوب التقليدي في تحصـيل الطلبـة    وكانت النتائج 
ب التقليدي فـي االحتفـاظ   المعرفي لمادة طرائق التدريس، وتفوق تدريس األقران على األسلو

  . )٢٠٠٦الرحاوي، (المعرفي 
 

 
سلوب القصة المصـورة فـي تحصـيل    أثر استخدام ألتعرف على االدراسة الى هدفت        

تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مادة القراءة، والتعرف على ميلهم نحوها، استخدم الباحـث  
وقـام  .تلميـذاً ) ٥٠(ذ تكونت عينة البحث مـن  إالتصميم التجريبي ذا المجموعات المتكافئة، 

بار الذكاء والمعدل العام واخت ،ات مادة اللغة العربيةودرج رات العمر ،في متغي بتحقيق التكافؤ
 كلمـة مـن كتـاب   ) ٥٠(اختار الباحث قطعة قرائية مكونة من والمستوى التعليمي لألبوين ، 
واسـتخدم   )ءةفهم المقروء، صحة القـراءة، سـرعة القـرا   ( القراءة العربية لقياس المهارات

لجة البيانات معاتمت  ،اس الميول نحو القراءةداة لقيأو ،االختبار التحصيلي في قياس التحصيل
النتـائج تفـوق المجموعـة     أظهـرت باستخدام االختبار التائي لعينتين مسـتقلتين، و  إحصائياً

وتفـوق المجموعـة    ،التجريبية في التحصيل بمهارات القراءة على المجموعـة الضـابطة   
  . )٢٠٠٦الجبوري، (   ابطة في الميول نحو مادة القراءةالتجريبية على المجموعة الض

  



  
 

١٤ 

 وعمار يلدا احمد محمد

 
قران فـي تنميـة   التعرف الى فاعلية استخدام استراتيجية تدريس األالدراسة استهدفت 

أما عينـة   مفهوم الذات لدى طلبة قسم الجغرافية في كلية التربية األساسية بجامعة الموصل،
الباً وطالبة، اسـتعانت الباحثـة   ط) ٢٣(البحث فتكونت من مجموعة واحدة بلغ عدد أفرادها 

وقامـت بـالتطبيق    ،أما ثبات االختبار فقد حسب بطريقة إعادة االختبـار  ، بأداة معدة مسبقاً
القبلي لمقياس مفهوم الذات على عينة البحث ومن ثم قامت بتدريس المجموعـة باسـتخدام   

الجـة البيانـات فقـد    ، أما معثم قامت بتطبيق االختبار البعدي  استراتيجية تدريس األقران
يجـاد  ومعامل ارتباط بيرسـون إل حصائية إكوسيلة  t-testاستخدمت الباحثة االختبار التائي 

حصائية لصـالح اسـتجابات الطلبـة    إوجود فروق ذات داللة  ، وقد أظهرت النتائج الثبات
ميـة  يس االقـران فـي تن  في التطبيق البعدي للمقياس تعزى الستراتيجية تدر) اًوإناث اًذكور(

  . )٢٢، ٢٠٠٧عبد الكريم، (مفهوم الذات 
 

 
 
المتكافئـة   التصميم التجريبي الذي يطلق عليه تصميم المجموعـات  اناستخدم الباحث         

عتين على المجمـو  هباختبارين قبل التطبيق وبعد )التجريبية والضابطة(والمكون من مجموعتين
ره الباحـث كمـا هـو موضـح فـي      التجريبية والضابطة فجاء التصميم التجريبي الذي اختا

  .)١(الشكل
 )١(الشكل 

  يبين التصميم التجريبي للبحث
 االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي المجموعة

 ءة الجهريةمهارات القرا إستراتيجية تعليم األقران مهارات القراءة الجهرية التجريبية

 مهارات القراءة الجهرية الطريقة االعتيادية مهارات القراءة الجهرية الضابطة

 
 

  مجتمع البحث  -أ
 ا ، فوجدوف التربية الخاصة تحديد عدد المدارس االبتدائية التي تضم صفقام الباحثان ب

) ١١(لثالث تربية خاصة بلغـت الصف ا مدرسة وان عدد المدارس التي تضم) ٢٠(أن عددها 
  .تالميذ وتلميذات ) ١٠٧(غ بل )تربية خاصة(ث عدد تالميذ الصف الثالمدرسة، وان 
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  :اختيار عينة التالميذ -ب
) المعلـم (، ومدرسة االبتدائية لتمثل المجموعة التجريبية) ورأ(مدرسة  انالباحثاختار 

تلميـذة،  و اًتلميذ) ١١(ذ المجموعة التجريبية بلغ مجموع  تالمي إذ لتمثل المجموعة الضابطة،
وقد احتوت المجموعـة الضـابطة   ، وتلميذة اًتلميذ) ١٢( الضابطةومجموع تالميذ المجموعة 

عات التي الموضو ، لتراكم الخبرة لديهم فيفاستبعداهما من نتائج التجربةراسبين  على تلميذين
في  اعليهم ين أبقياولكن الباحث، تائج التجربةن في مما قد يؤثر سلباًدرسوها في العام الماضي، 

، كما استبعد تلميذاً آخـر  الظروف الطبيعية للتجربة  درسي وفيعلى النظام الم حفاظاً اصفهم
 صبح عدد التالميذ في المجموعـة أوبذلك ألنه قد نقل إلى مدرسة أخرى أثناء إجراء التجربة، 

ى حالهـا دون  عل تيالمجموعة التجريبية فقد بق ماتالميذ بعد استبعاد الراسبين، أ) ٩(الضابطة
           .يوضح عينة البحث) ١(أي تغيير، والجدول 

  )١(الجدول 
  للمجموعات والمدارس توزيع أفراد العينة تبعاً

  اسم المدرسة  المجموعة
عدد التالميذ 
  قبل االستبعاد

عدد التالميذ 
  الراسبين

عدد التالميذ 
  المنقولين

عدد التالميذ 
  االستبعادبعد 

  ١١  ـــــ  ______  ١١  ور االبتدائية للبنينأ  التجريبية

  الضابطة
المعلم االبتدائية 

  للبنين
٩  ١  ٢  ١٢  

 
 

  .شهرباأل العمر الزمني للتالميذ محسوباً-١
 متوسط أعمـار تالميـذ  بين  أظهرت نتائج االختبار التائي عدم توافر فروق دالة احصائياً

كمـا موضـح فـي    وهذا يعني تكافؤ مجموعتي البحث ) ١٩(درجة حرية المجموعتين  عند 
  ) ٢(الجدول 

  )٢(الجدول 
  نتائج االختبار التائي للعمر الزمني لمجموعتي البحث محسوباً باالشهر

  المجموعة
عدد أفراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

القيمة التائية 
  بةالمحسو

القيمة التائية 
  الجدولية

مستوى الداللة 
)٠, ٠٥(  

  ١٢٥,٩  ٤٥,١١٠  ١١  التجريبية
  غير دال  ٠٩٣,٢  ١٢٦,٠  ١٩

  ٧٧٠,١٠  ٠٠,١١١  ١٠  الضابطة
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  :المعدل العام لدرجات التالميذ في الصف الثاني االبتدائي-٢
ق دالـة  تبين عـدم تـوافر فـرو   ي البحث واالختبار التائي في مجموعت اناستخدم الباحث 

موضـح فـي   متكافئتان ، كما هو وهذا يعني ان المجموعتين ) ١٩(درجة حرية عند  حصائياًَإ
  )٣(الجدول 

  )٣(الجدول 
نتائج االختبار التائي لدرجات مجموعتي البحث في المعدل العام لدرجات التالميذ في الصف الثاني 

  االبتدائي

  المجموعة
عدد أفراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

راف االنح
  المعياري

درجة 
  الحرية

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

مستوى الداللة 
)٠, ٠٥(  

  ٢٥٠٤٥,١  ٨١٨٢,٧  ١١  التجريبية
  غير دال  ٠٩٣,٢  ٦١٣,١  ١٩

  ٢٥١٦٧,١  ٧٠٠٠,٨  ١٠  الضابطة

  
  :للصف الثاني االبتدائي ت التالميذ في مادة القراءةدرجا- ٣

وهذا ) ١٩(درجة حرية عند  التائي عدم وجود فروق دالة احصائياً نتائج االختبار اظهرت
                   ) .٤(كما هو موضح في الجدوليعني تكافؤ مجموعتي البحث 

  )٤(الجدول 
  في االمتحان النهائي للصف الثاني  وعتي البحث في مادة القراءةنتائج االختبار التائي لدرجات مجم

  المجموعة
عدد أفراد 

  ةالعين
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

مستوى الداللة 
)٠, ٠٥(  

  ٦٦٢٤٢,١ ١٨١٨,٧  ١١  التجريبية
  غير دال  ٠٩٣,٢  ٣٧٣,١  ١٩

  ٣٧٠٣٢,١  ١٠٠٠,٨  ١٠  الضابطة
  
  :المستوى التعليمي آلباء التالميذ -٤

عنـد  مجموعتي البحـث  بين فروق ذات داللة  وجودعدم تبار التائي االخ أظهرت نتائج 
المتغير كما هـو موضـح فـي    وهذا يعني تكافؤ مجموعتي البحث في هذا ) ١٩(درجة حرية 

  ) .٥(الجدول
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  )٥(الجدول 
  نتائج االختبار التائي لدرجات المستوى التعليمي آلباء مجموعتي البحث

  المجموعة
عدد أفراد 
  العينة

ط المتوس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

مستوى الداللة 
)٠, ٠٥(  

  ٢٢٧٧٢,٣  ٧٢٧٣,٧  ١١  التجريبية
  غير دال  ٠٩٣,٢  ٤٨٧,٠  ١٩

  ٦٠١٢٨,٢  ١٠٠٠,٧  ١٠  الضابطة
  
   مهات التالميذالمستوى التعليمي أل -٥

درجـة حريـة    ة عنـد حصائيإائي عدم وجود فروق ذات داللة أظهرت نتائج االختبار الت
  ) .٦(المتغير كما هو موضح في الجدول وهذا يعني تكافؤ مجموعتي البحث في هذا ) ١٩(

  )٦(الجدول 
  مهات مجموعتي البحثلتائي لدرجات المستوى التعليمي ألنتائج االختبار ا

  المجموعة
عدد أفراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

درجة 
  الحرية

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

مستوى الداللة 
)٠, ٠٥(  

  ٢١٣٥٦,١  ٦٥٤٥٥,٦  ١١  التجريبية
  ٨٩٧٣٧,١  ٦٠٠٠,٦  ١٠  الضابطة  غير دال  ٠٩٣,٢  ٠٧٩,٠  ١٩

  
  ) :التجريبية والضابطة(درجات االختبار القبلي لمجموعتي البحث  -٦

) ١٩(عند درجة حريـة  ة حصائيإختبار عدم وجود فروق ذات داللة أظهرت نتائج اال  
  ) .٧(المتغير كما هو موضح في الجدول وهذا يعني تكافؤ مجموعتي البحث في هذا 

  )٧(الجدول 
صحة القراءة، (للمهارات الثالث  نتائج االختبار التائي لدرجات االختبار القبلي لمجموعتي البحث

  .مجتمعةً) ءةدقة القراءة ، سرعة القرا

  المجموعة
عدد أفراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

مستوى الداللة 
)٠, ٠٥(  

  ٣١٥,٤٦  ٩٠٩١,١٥٤  ١١  التجريبية
  ٦٢١,٥١  ٠٠٠٠,١٤٦  ٩  الضابطة  غير دال  ١٠١,٢  ٤٠٧,٠  ١٩
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ومـن هـذه    لتصميمقام الباحثان بضبط عدد من المتغيرات التي قد تؤثر في سالمة ا

   .المتغيرات
لم يخبـر مجمـوعتي البحـث بـانهم      ان هذا المتغير فهمابعد الباحثأ: سرية المعلومات -١

عطاء إكذلك عدم ،وفي التدريس  حديثاً سلوباًأعليهم  سانيمار انهأو أيخضعون للتجربة 
عـدم  على مع ادارتي المدرستين  ااتفق ما، كما انهمن االهتمام المجموعة التجريبية مزيداً

  .هدافه ميذ بطبيعة البحث وأإخبار التال
ـ : ةالمادة الدراسي -٢  ة القـراءة للصـف الثالـث    المـنهج المقـرر لمـاد    اناستخدم الباحث

  ).٨(كما في الجدول رقم للفصل الدراسي الثانيالمواضيع الباقية لمنهج القراءة /االبتدائي
  ) ٨( الجدول 

  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧مواضيع القراءة للصف الثالث االبتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

  عدد الكلمات  الموضوع  ت

  ٩٤  ماذا تحب ان تلعب؟  - ١
  ٩٩  لعبة القطار  - ٢
  ٦٩  الجيران  - ٣
  ٨١  حب االرض  - ٤
  ١٣٩  حديث بالهاتف  - ٥
  ٥٧  الضيوف  - ٦
  ٢٠٢  الفارة الصغيرة واالسد  - ٧
  ١١٧  الطيارة الورقية  - ٨

 
، تحيـز البحث بنفسه لضمان نتائج سـليمة دون أي   يمجموعت احد الباحثين سدر: المعلم -٣

ريقـة  طاهدافـه و ولكون معلمتي المجموعتين يصعب عليهما معرفة محتـوى البحـث و  
  التدريس المطلوبة

لتـا  كلعـدد الحصـص   ت مدة التجربة موحدة ومتساوية فـي األيـام و  كان: تجربةمدة ال -٤
     .المجموعتين

تمت السيطرة على هذا المتغير من خالل التوزيع المتساوي للدروس بين : توزيع الدروس -٥
دارتي المدرستين على تنظيم جـدول الـدروس   إمع  انمجموعتي البحث ، فقد اتفق الباحث

  .نفسه  األسبوع عتي البحث حتى تاخذ الدروس فياالسبوعي لمادة القراءة لمجمو
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) للمجموعـة التجريبيـة  (قران دراسية على وفق استراتيجية تدريس األ تم وضع خطة

وقـد  ع القراءة للصف الثالث االبتدائي، لتدريس مواضي) للمجموعة الضابطة(والخطة التقليدية 
التدريسية في استمارة استبيان لعدد من الخبراء والمحكمين مـن  تم عرض انموذج من الخطط 

لبيـان مـدى   ذوي االختصاص في اللغة العربية وطرائق تدريسها والعلوم التربوية والنفسـية  
ظاتهم أجرى الباحثان بعض التعديالت الالزمـة  رائهم ومالحآ، وفي ضوء صالحيتها للتطبيق

الخطـط التدريسـية المقدمـة    هائي، وعلى غـرار  صبحت جاهزة للتطبيق بشكلها النعليها فأ
  .د الخطط لباقي المواضيع القرائيةعداإتم  ،للخبراء

 
 

 
 ،)٢٠٠٥سـلمان ،  (اختبـار عدد من اختبارات القـراءة العربيـة،   على  اناطلع الباحث      

 قد اختـارت نصـاً  ا جميعها هافوجد )٢٠٠٦، آل كنة( ،)٢٠٠٦الجبوري ،(، )١٩٨٤القزاز، (
صـحة  (تقيس جوانب مختلفة من مهارات القراءة الجهرية من الكتاب المنهجي كما أنها  قرائياً

والفقـرات   فهم الكلمـات والجمـل  ك ،نواعهأالفهم على القراءة ، دقة القراءة، سرعة القراءة،
اعتمـد  ). ق، وفهـم السـيا  اشـر المب والفهم الضمني ، والفهم ،والفهم المحدد العام ،والقصص
المقرر تدريسه لتالمذة الصف الثالث االبتدائي للعام الدراسـي  ) قراءة العربيةكتاب ال(الباحثان 
، وبعد ذ قد درسوه مسبقاًييكون التالمختيار احد الموضوعات بشرط أن ال ال ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧

  :تيةات الكتاب واتبعا االجراءات اآلموضوع على يناطالع الباحث
 المواضيع التي قد يكون التالميذ قد حفظوها مسبقاً الباحثان موضوعات الشعر استبعد  .١

 كلمة ) ٥٠(التي يقل عدد كلماتها عن  ان الموضوعاتاستبعد الباحث .٢

بعد استبعاد الموضـوعات التـي   ) ٧(الموضحة بالجدول رقم  ان الموضوعاتسجل الباحث .٣
موضوع حب األرض في الصـفحة   انتار الباحثمواضيع، فاخ) ٨(ذكرت آنفاً فبلغ عددها 

 .كلمة ) ٨١(من الكتاب المقرر والذي بلغت عدد كلماته) ٨٢-٨١(

عـدت  أعرض النص القرائي على عدد من المختصين في اللغة العربية من خالل استبانة  -٤
  ) .% ٨٩(المحكمين لهذا الغرض وكانت نسبة موافقة الخبراء و

 
 

هداف بحثه ، لذلك أن تحقق أصادقة و أدوات البحثن تكون أعلى  انوقد حرص الباحث      
 الصدق الظاهري بعرضها على عدد من المحكمين من ذوي االختصاص من اسـاتذة  ااستخدم
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أساتذة في العلوم التربوية والنفسية في استبانة أعـدت لـذلك   اللغة العربية وطرائق تدريسها و
وقد استخدم الباحـث معادلـة   ، لتكون مقبولة للتطبيقفأكثر ) % ٨٠(واعتمدا  نسبة ض الغر

،  %)٨٨(معيار قياس صحة القـراءة    :كاآلتي فكانت النتائج   كوبر إليجاد الصدق الظاهري
  %)٩٤(معيار قياس سرعة القراءة ،  %)٨٨(معيار قياس دقة القراءة 

 
 

حـب  ( تم عرض النص القرائيو ،تالميذ ) ٧( ان عينة استطالعية منتار الباحثفقد اخ
مصحح مختص في اللغـة  ب ااستعان قاما بتحليل النتائج ومن ثم ومن ثم عليهم لقراءته) االرض
، وبعد مرور اسبوعين قدم االختبار علـى  نفسه االختبار ليصحح)  لغة عربية معلم (العربية 
ـ نفسها، الطريقة السابقة ل قراءة كل تلميذ وبجيتسها وتم العينة نفس بتصـحيح االختبـار    اوقام
من قبـل   تصحيح االختبار :وكانت النتائج كاآلتي. ائج  ومع المصحح السابق نفسهوتحليل النت

  ) ٧٨,٠(من قبل مختص معامل الثباتتصحيح االختبار ) ٧٥,٠(معامل الثباتالباحث 
 

 
المجموعة التجريبية باستخدام احد أنواع إستراتيجية تعليم األقران،  ينالباحثاحد درس   

باشتراك جميع تالميذ الصف في   Class peer tutoring) ٢٠٠٥الحسن (وهو ما أشار إليه 
لتالميذ الـذين يمتلكـون   قوم اي ، كماالوقت ذاته في تعليم األقران فيتبادل التالميذ األدوار بينهم

ن أن يعلـم  كما يمك اتقاناً أكثر للمهارات من صحة ودقة وسرعة بتعليم زمالئهم األقل مهارة،
    )١( ، وكما موضح في الملحق رقم ه إن استوجب األمر ذلكالتلميذ اثنين من زمالئ

 
 

ة وتالميذ المجموعـة الضـابطة   على تالميذ المجموعة التجريبياالختبار  انالباحث طبق      
حـب  (ن كل تلميذ قراءة الـنص المختـار   طلب م إذوكان تطبيق االختبار على المجموعتين ،

طة جهاز تسجيل وقام بعد ذلك بتفريغ البيانـات وحسـاب   اسوقام بتسجيل صوته بو) االرض
   .المجموعتين  أفراد النتائج لمهارات القراءة الجهرية المطلوبة ولكل

 
 

علـى  ) النص القرائي حـب األرض (نفسه  طبق االختبار  ن انتهت التجربة مباشرةأبعد      
حـب  (ن كل تلميذ قراءة النص المختـار  طلب م اذ) التجريبية والضابطة(تالميذ المجموعتين 
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طة جهاز تسجيل وقام بعد ذلك بتفريغ البيانـات وحسـاب   اسوقام بتسجيل صوته بو) األرض
  .لجهرية المطلوبة ولكل أفراد المجموعتين لمهارات القراءة االنتائج 

 
 

على المجموعتين وذلـك لغـرض    يوماً ١٥رتطبيق االختبار نفسه بعد مرو انعاد الباحثأ     
ن كل طلب م المستخدمةها الطريقة نفسوبقياس االحتفاظ بمهارات القراءة الجهرية المطلوبة ، 

طة جهاز تسجيل وقام بعـد  اسوقام بتسجيل صوته بو) حب األرض(المختار  تلميذ قراءة النص
  .لكال المجموعتين  اختبار االحتفاظ ذلك بتفريغ البيانات وحساب نتائج

 
 

االختبـار التـائي   ، وباستخدام معامل ارتباط بيرسون  إحصائياتمت معالجة البيانات 
  .)  ٢٠٠٠الزعبي والطالفحة ، ) . ( SPSS( ستعانة ببرنامج ، وبااللعينتين مستقلتين 

  
 

  :االولى  نتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسةال - ١
ن متوسط درجات تالميذ المجموعة أظهرت النتائج أجابات تالميذ مجموعتي البحث إبعد تصحيح 

حـين بلـغ متوسـط درجـات تالميـذ      ، في )٩٤ ,٩٠٩١( التجريبية في المهارات الثالثة قد بلغ
  . )٩(كما موضح في الجدول رقم )٦٦٦٧,٤٢( المجموعة الضابطة

  )٩(الجدول 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار التائي لفرق متوسط نمو 

  مجتمعةً)صحة القراءة، دقة القراءة، وسرعة القراءة(المهارات القرائية 

  المجموعة
عدد 
افراد 
  ةالعين

االنحراف   المتوسـط الحسـابي
المعياري 
  لفرق النمو

درجة 
  الحرية

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

مستوى 
  الداللة

  فرق النمو  البعدي  القبلي  )٠, ٠٥(

  ٧٠٠٠١,٥٥  ٩٤ ,٩٠  ٨١,٢٤٩  ٩٠,١٥٤  ١١  التجريبية
  دالة  ١٠١,٢  ٥٢٣,٢  ١٨

  ٩٣٨٨,٢٩  ٦٦,٤٢  ٦٦,١٨٨  ٠٠,١٤٦  ٩  الضابطة

يالحظ من الجدول أعاله أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبيـة اذ  
وبهـذا  ) ١٠١,٢(وهي اكبر من القيمة الجدوليـة البالغـة   ) ٥٢٣,٢ (بلغت القيمة التائية المحسوبة 

  .ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة 
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  :لفرعية األولىالمتعلقة بالفرضية ا النتائج
 قد بلـغ  مهارة صحة القراءةمتوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في  نأظهرت النتائج أ

ولمعرفة داللة  )٦٦٦٧,١٣( ، في حين بلغ متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة)٨١٨٢,٢٤(
 تظهـر الـذي  ) t-test( الفروق اإلحصائية بين هذين المتوسطين استخدم الباحث االختبار التـائي 

  . )١٠(بحسب ماهي موضحة في الجدول رقم نتائجه
  )١٠(الجدول 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار التائي لفرق متوسط نمو مهارة صحة 
  القراءة

  المجموعة
عدد 
افراد 
  العينة

االنحراف   المتوسـط الحسـابي
المعياري 
  لفرق النمو

درجة 
  الحرية

القيمة 
التائية 

  لمحسوبةا

القيمة 
التائية 
  الجدولية

مستوى 
  الداللة

  البعدي  القبلي  )٠٥,٠(
فرق 
  النمو

  ٢٢١,١٤  ٨١,٢٤  ٦٣,٩٠  ٨١,٦٥  ١١  التجريبية
  غير دال  ١٠١,٢  ٧٤٧,١  ١٨

  ١٨٣,١٤  ٦٦,١٣  ٤٤,٧٥  ٧٧,٦١  ٩  الضابطة

ذ بلغـت  يالحظ من الجدول أعاله عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين ا
وبهـذا تقبـل   ) ١٠١,٢(قل من القيمة الجدولية البالغـة  أوهي ) ٧٤٧,١(القيمة التائية المحسوبة 

  .الفرضية الصفرية 
  

  : فرضية الفرعية الثانيةالنتائج المتعلقة بال
قـد   مهارة دقة القراءةأظهرت النتائج أن متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في 

، ولمعرفة )١١١١,١٥( بلغ متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطةفي حين  )٧٢٨٣,٢٦( بلغ
الـذي  ) t-test( داللة الفروق االحصائية بين هذين المتوسطين استخدم الباحث االختبـار التـائي  

  . )١١( نتائجه بحسب ماهي موضحة في الجدول رقم تظهر
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  )١١(الجدول 
ر التائي لفرق متوسط نمو مهارة دقة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبا

  القراءة

  المجموعة
عدد 
افراد 
  العينة

االنحراف   المتوسـط الحسـابي
المعياري لفرق 

  النمو

درجة 
  الحرية

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

مستوى 
الداللة 

  فرق النمو  البعدي  القبلي  )٠٥,٠(

  ٦٢٩٣٦,١٤  ٧٢٨٣,٢٦  ٣٦٣٦,٨١  ٦٣٦٤,٥٥  ١١  التجريبية
  غير دال  ١٠١,٢  ٩٨٦,١  ١٨

  ٦٤٧١٢,١٠  ١١١١,١٥  ٣٣٣٣,٦٩  ٢٢٢٢,٥٤  ٩  الضابطة

يالحظ من الجدول أعاله عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين اذ بلغـت  
وبهـذا  ) ١٠١,٢(وهي اقل من القيمة التائية الجدولية البالغـة  ) ٩٨٦,١(القيمة التائية المحسوبة 

  . قبل الفرضية الصفرية ت
 : لمتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثةالنتائج ا

 مهارة سرعة القـراءة اظهرت النتائج ان متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في 
 )٨٨٨٩,١٢( في حين بلغ متوسط درجات تالميـذ المجموعـة الضـابطة    )٤٥٤٥,٤٣( قد بلغ

) t-test( ن المتوسطين استخدم الباحث االختبار التائيولمعرفة داللة الفروق االحصائية بين هذي
  . )١٢(في الجدول رقمكما نتائجه  تظهرالذي 

  
  )١٢(الجدول 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار التائي لفرق متوسط نمو مهارة سرعة 
  القراءة

  المجموعة
عدد 
افراد 
  العينة

االنحراف   المتوسـط الحسـابي
ي المعيار

  لفرق النمو

درجة 
  الحرية

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

مستوى 
الداللة 

  فرق النمو  البعدي  القبلي  )٠٥,٠(
  ٤٧٠٠٢,٦  ٨٨٨٩,١٢  ٠٠٠٠,٤٤  ١١١١,٣١  ٩  الضابطة  دال  ١٠١,٢  ٦٦٧,٢  ١٨  ٧١٤٥٨,٣٣  ٤٥٤٥,٤٣  ٩٠٩١,٧٦  ٤٥٤٥,٣٣  ١١  التجريبية

أعاله أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية اذ يالحظ من الجدول 
وبهـذا  ) ١٠١,٢(وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) ٦٦٧,٢(بلغت القيمة التائية المحسوبة 

  . ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة 
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  :نية نتائج الفرضية الرئيسة الثا عرض - ١

الذي اعـده الباحـث    االحتفاظ بعد تصحيح إجابات تالميذ مجموعتي البحث على اختبار
، أظهرت النتائج أن متوسـط درجـات تالميـذ المجموعـة     المذكورةلقياس المهارات القرائية 

في حين بلـغ متوسـط درجـات تالميـذ      )٢٧٢٧,٢٢٨( قد بلغ المهارات الثالثالتجريبية في 
ولمعرفة داللة الفروق االحصائية بين هـذين المتوسـطين    )٠٠٠٠,١٦٩( المجموعة الضابطة

نتائجه بحسب ماهي موضحة في الجدول  تظهرالذي ) t-test( استخدم الباحث االختبار التائي
  . )١٣( رقم

  )١٣(الجدول 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار التائي لفرق متوسط االحتفاظ 

  مجتمعةً)صحة القراءة، دقة القراءة، وسرعة القراءة(ئية بالمهارات القرا

  المجموعة
عدد 
افراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

مستوى 
  الداللة 

)٠٥,٠(  

  ٣٠١٩٨,٢٣  ٢٧٢٧,٢٢٨  ١١  التجريبية
  دال  ١٠١,٢  ٦٤٤,٤  ١٨

  ٥٨٣١٨,٢٢  ٠٠٠٠,١٦٩  ٩  الضابطة

ودرجـة  ) ٠٥,٠(يالحظ من الجدول أعاله أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية عند مسـتوى  
كبر مـن  أوهي ) ٦٤٤,٤(لصالح المجموعة التجريبية اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة ) ١٨(حرية

  . بل الفرضية البديلة وبهذا ترفض الفرضية الصفرية وتق) ١٠١,٢(القيمة التائية الجدولية البالغة 
 :يأتي ما التي تنص على عرض نتائج الفرضية الفرعية الرابعة - ٢

الـذي اعـده الباحـث     االحتفاظ بعد تصحيح إجابات تالميذ مجموعتي البحث على اختبار
تالميـذ  ، أظهرت النتائج أن متوسط درجـات  ومنها مهارة صحة القراءةلقياس المهارات القرائية 

، في حين بلغ متوسـط درجـات   )٧٢٧٣,٨٧(في مهارة صحة القراءة قد بلغ  المجموعة التجريبية
، ولمعرفة داللة الفروق االحصائية بين هذين المتوسطين )٦٦٦٧,٧٤( تالميذ المجموعة الضابطة

نتائجه بحسب ماهي موضحة فـي الجـدول    تظهرالذي ) t-test( استخدم الباحث االختبار التائي
  ).١٤( رقم
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  )١٤(الجدول 
متوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار التائي لفرق متوسط االحتفاظ بمهارة ال

  صحة القراءة

  المجموعة
عدد 
افراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

مستوى الداللة 
)٠, ٠٥(  

  ٨٥٦٩٨,٦  ٧٢٧٣,٨٧  ١١  التجريبية
  دال  ١٠١,٢  ٦١٩,٣  ١٨

  ٢٨٧٠٩,٩  ٦٦٦٧,٧٤  ٩  الضابطة

ودرجـة  ) ٠٥,٠(يالحظ من الجدول أعاله أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية عند مسـتوى  
كبر من أوهي ) ٦١٩,٣(لصالح المجموعة التجريبية، إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة ) ١٨(حرية

  .وبهذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة ) ١٠١,٢(القيمة التائية الجدولية البالغة 
 :لمتعلقة بالفرضية الفرعية الخامسة النتائج ا

الـذي اعـده الباحـث     االحتفاظ بعد تصحيح إجابات تالميذ مجموعتي البحث على اختبار
تالميـذ  القراءة، أظهرت النتائج أن متوسـط درجـات   ومنها مهارة دقة لقياس المهارات القرائية 

بلـغ متوسـط درجـات    ، في حين )٣٦٣٦,٧٦( المجموعة التجريبية في مهارة دقة القراءة قد بلغ
، ولمعرفة داللة الفروق االحصائية بين هذين المتوسطين )١١١١,٦٧(تالميذ المجموعة الضابطة 

الذي ظهرت نتائجه بحسب ماهي موضحة فـي الجـدول   ) t-test(استخدم الباحث االختبار التائي 
  )١٥(قم ر

  )١٥(الجدول 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار التائي لفرق متوسط االحتفاظ بمهارة 

  دقة القراءة

  المجموعة
عدد 
افراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

مستوى الداللة 
)٠, ٠٥(  

  ٨٨٨٧٣,٦  ٣٦٣٦,٧٦  ١١  التجريبية
  دال  ١٠١,٢  ٥٥٢,٢  ١٨

  ٣٣٣٣٣,٩  ١١١١,٦٧  ٩  الضابطة

ودرجـة  ) ٠٥,٠(يالحظ من الجدول أعاله أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية عند مسـتوى  
كبر مـن  أوهي ) ٥٥٢,٢(لصالح المجموعة التجريبية إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة ) ١٨(حرية

  . وبهذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة ) ١٠١,٢(ائية الجدولية البالغة القيمة الت
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  :الفرعية السادسة  النتائج المتعلقة بالفرضية
ـ   االحتفاظ بعد تصحيح اجابات تالميذ مجموعتي البحث على اختبار  انالذي أعـده الباحث

رت النتائج أن متوسط درجـات تالميـذ   ، اظهومنها مهارة سرعة القراءةلقياس المهارات القرائية 
، في حين بلغ متوسط درجـات  )١٨١٨,٦٤( قد بلغ مهارة سرعة القراءةالمجموعة التجريبية في 
، ولمعرفة داللة الفروق االحصائية بين هذين المتوسطين )٢٢٢٢,٢٧( تالميذ المجموعة الضابطة

حسب ما هي موضحة في الجـدول  بنتائجه  تظهرالذي ) t-test( استخدم الباحث االختبار التائي
  )١٦(رقم 

  )١٦(الجدول 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار التائي لفرق متوسط االحتفاظ 

  بمهارة سرعة القراءة

  المجموعة
عدد 
افراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

مستوى 
الداللة 

)٠, ٠٥(  
  ٦٤٧٧٩,١٧  ١٨١٨,٦٤  ١١  التجريبية

  دال  ١٠١,٢  ٠٨١,٤  ١٨
  ٩٤٩١١,٢١  ٢٢٢٢,٢٧  ٩  الضابطة

ودرجـة  ) ٠٥,٠(يالحظ من الجدول أعاله أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية عند مسـتوى  
وهي اكبر من ) ٠٨١,٤( لصالح المجموعة التجريبية اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة) ١٨(حرية 

  . وبهذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة ) ١٠١,٢(القيمة التائية الجدولية البالغة 
 

 
فقد أسفرت النتائج عن رفضها وقبول الفرضـية   ولىفيما يتعلق بنتائج الفرضية الرئيسة األ. ١

الميذ المجموعة التجريبية على تالميذ المجموعة الضـابطة فـي   البديلة، وهذا يعني تفوق ت
تنمية مهارات القراءة الجهرية مجتمعةً، وهذا يدل على فاعلية استراتيجية تعلـيم األقـران    
بفضل التعاون والثقة بالنفس وأخذهم لدور المعلم في تعليم أحدهم اآلخر مما سـاعد علـى   

لقراءة من صحة القراءة ودقتها من لفـظ الكلمـات   اكتساب كل تلميذ من زميله طريقته في ا
  ) ٨٧٠، ٢٠٠٤ابراهيم، (والحركات، والسرعة أيضا

فيما يتعلق بنتائج الفرضية الفرعية الثانية والثالثة فقد أسفرت النتائج عن قبول الفرضـية  . ٢
ـ ستراتيجية كانت متكافئة مع الطريقة االعتيادية في هذه اال الصفرية وهذا يعني أن ة تنمي

  مهارة صحة القراءة ودقتها
الرابعة فقد أسفرت النتائج عن رفضـها وقبـول   الفرعية أما فيما يتعلق بنتائج الفرضية . ٣

وهذا يعني تفوق تالميذ المجموعة التجريبية علـى تالميـذ المجموعـة    . الفرضية البديلة
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ـ  ذ البطـيء  الضابطة في تنمية مهارة سرعة القراءة، ويعزى السبب في ذلك إلى أن التلمي
في القراءة قد نمت عنده مهارة صحة القراءة ودقتها إلى حد يمكنه من التمييز البصـري  
الكلي للكلمات وأصبحت قدرته على اللفظ الصحيح للحروف وقـراءة الكلمـات بالشـكل    

   .تيجة إلى زيادة سرعته في القراءة يؤدي بالن الصحيح مضبوطة بالشكل وهذا ما
 

 
جميعهـا إلـى رفـض     اتالفرضياختبار االحتفاظ أسفرت نتائج نتائج ب يتعلق  فيما

الفرضيات الصفرية وقبول الفرضيات البديلة، وهذا يدل علـى تفـوق تالميـذ المجموعـة     
التجريبية على تالميذ المجموعة الضابطة في مجال االحتفاظ بمهـارات القـراءة الجهريـة    

مجتمعةً ومنفصلةً، ويعزو الباحث السبب الـى  ) راءةصحة القراءة، دقة القراءة،وسرعة الق(
ان استراتيجية تعليم األقران كان لها دور كبير في جلب انتباه التالميذ وتفعيل الية الخزن في 
الذاكرة، وأن هذه اإلستراتيجية تساعد في تعزيز عملية التعلم والنمو في المهـارات قياسـاً   

ي االحتفاظ بالمعلومات والخبـرات والمهـارات فـي    بالطريقة االعتيادية وبالتالي تساعد ف
  .الذاكرة واسترجاعها بعد فترة من الزمن 

 
 

 
فاعلية إستراتيجية تعليم األقران في تنمية مهارات القراءة الجهرية لـدى تالميـذ التربيـة      - ١

  .الخاصة

لـدى تالميـذ   ران في مجال االحتفاظ بمهارات القراءة الجهرية إستراتيجية تعليم األق اهمية - ٢
 .التربية الخاصة

 
التأكيد على استخدام استراتيجية تعليم األقران بأنواعها في تعليم مـادة القـراءة لتالميـذ     - ١

  .ة التربية الخاصة وذلك لتميزها بتنمية مهاراتهم وفاعليتها في إزالة بعض العوامل النفسي
نـوى لتـدريب معلمـي الصـفوف     ضرورة فتح دورات من قبل المديرية العامة لتربية ني - ٢

 .الستخدام هذه االستراتيجية وامثالها من استراتيجيات التعلم التعاوني في التعليم الخاصة 
 
إجراء دراسة مماثلة للتعرف على أثر استخدام استراتيجية تعليم األقران علـى مـواد    - ١

  .دراسية أخرى كالرياضيات والعلوم
إجراء دراسة مماثلة للتعرف على أثر استراتيجية تعليم األقران في صفوف دراسـية   - ٢

 .أخرى من صفوف التربية الخاصة ومقارنتها مع صفوف العاديين 
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 وعمار يلدا احمد محمد

 
ـ  ، )٢٠٠٦(آل كنة، محمود محمد عبد الكريم،  - ١  انأثر استخدام األقراص المدمجة فـي إتق

،كليـة التربيـة   تالوة القرآن الكريم وحفظه لـدى تالميـذ الصـف الرابـع االبتـدائي     
 .جامعة الموصل، رسالة  ماجستير غير منشورة/األساسية

، مطبعـة ابنـاء   استراتيجيات التعليم وأساليب الـتعلم ، )٢٠٠٤(إبراهيم، مجدي عزيز،  - ٢
  .نجلو مصرية، القاهرة ـ مصرالوهبة حسان، مكتبة ا

، دار المعارف، ٦، طالموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، )١٩٧٢(عبد العليم،  إبراهيم، - ٣
 .القاهرة

 فعاليـة اسـتخدام اسـتراتيجية االكتشـاف    ، )٢٠٠٦(أحمد، صالح عبد السميع محمد،  - ٤
الموجه في تنمية مهارات القراءة الصامتة لـدى التالميـذ ذوي صـعوبات الـتعلم     

، كلية التربية إلعداد المعلمات بخمـيس  بية السعوديةاالبتدائية بالمملكة العر بالمرحلة
 ).بحث غير منشور( مشيط ـ السعودية 

 طرق التدريس العامة ومهارات تنفيـذ ، )٢٠٠٢(جامل، عبد الرحمن عبد السالم جامل،  - ٥
 .األردن -، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ٣، طوتخطيط عملية التدريس

، مهارات التعليم الفعال لدى معلمي اللغة العربيـة  )٢٠٠٦(الجبوري، فتحي طه مشعل،  - ٦
مجلة أبحاث كليـة  وعالقتها ببعض المتغيرات،  ومعلماتها في صفوف التربية الخاصة

 .١٠٢ـ  ٩٠، ص ٣، المجلد ٤، العدد األساسيةالتربية 

في  اثر استخدام أسلوب القصة المصورة، )٢٠٠٦(الجبوري، محمد صالح خلف صالح،  - ٧
،كليـة التربيـة   الصف الرابع االبتدائي في مادة القراءة وميلهم نحوهاتحصيل تالميذ 

 جامعة الموصل، رسالة ماجستير غير منشورة/األساسية

ثر نوعي القراءة الجهرية واالستماعية فـي التحصـيل   أ، )٢٠٠٣(حسن، سعد علوان، - ٨
، جامعة )ابن رشد(،كلية التربية  والتذوق االدبي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية القرائي
 .اطروحة دكتوراه غير منشورةبغداد، 

، اثر استخدام أسلوب تدريس الرفاق علـى تحسـين المهـارات    )٢٠٠٥(الحسن، سهى، - ٩
القرائية عند مجموعة من طالب الصف األول األساسي الذين لديهم صـعوبات فـي   

ـ /القراءة، ،مؤتمر التربية الخاصة  ة االردن، الشبكة العربية لذوي االحتياجات الخاص
www.arabnet.ws. 

، دار الثقافة للنشر ١، ط طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة، )٢٠٠٥(الحسن، هشام،  -١٠
 .والتوزيع، عمان ـ األردن

http://www.arabnet.ws
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، جھین ة للنش ر والتوزی ع، عم ان ـ      ١، طالمرشد في التدریس، )٢٠٠٢(خلف اهللا، سلمان،  - ١١
 .االردن

 .، جامعة بغداد ـ العراق٤عدد، المجلة الجامعي، القراءة،)٢٠٠٤(الخزرجي، ماجدة،  -١٢

اللغـة العربيـة   ، )٢٠٠٣(الدليمي، طه علي حسين وسعاد عبد الكريم عباس الوائلي،  -١٣
 .، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان ـ األردنمناهجها وطرائق تدريسها

، ٤٣١، مجلة العربي، الكويت ، العـدد اطفالنا هل يقرؤون، )١٩٩٤(رجب، مصطفى،  -١٤
 .١٦٧ـ  ١٦٦ص

، تأثير إستراتيجية تدريس األقـران  ) ٢٠٠٦(وي، عبد السالم عبد الجبار حامد، الرحا -١٥
في التحصيل الدراسي المعرفي واالحتفاظ بمادة طرائق التدريس لـدى طـالب كليـة    

 .رسالة ماجستير غير منشورةجامعة الموصل، /التربية الرياضية 

 لـدى تالمـذة الصـف    تقويم مهارات القراءة الجهرية، )٢٠٠٥(سلمان، ساجدة داؤد،  -١٦
، رسالة ماجستير غيـر  جامعة بغداد -السادس االبتدائي في محافظة بغداد، كلية التربية

 .منشورة

 الدمج الشامل لـذوي االحتياجـات الخاصـة   ، )٢٠٠٠(السرطاوي، زيدان واخرون،  -١٧
 .، دار الكتاب الجامعي،العين ـ اإلماراتوتطبيقاته التربوية

، ١، جوآدابها الموجز في طرائق تدريس اللغة العربية، )١٩٨٠(السيد، محمود احمد،  -١٨
 .، دار العودة، بيروت ـ لبنان١ط

، الـدار  ٢، طتعليم اللغة العربية بـين النظريـة والتطبيـق   ، )١٩٩٣(شحاتة، حسن،  -١٩
 .المصرية اللبنانية، القاهرة
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  )١(ملحق رقم 
  خطة نموذجية لتدريس القراءة الجهرية للصف الثالث االبتدائي على وفق         

  قراناستراتيجية تعليم األ
  لعبة القطار: عنوان الموضوع            القراءة العربية: ادةالم

تالميذ التربية : الفئة المستهدفة              الثالث: الصف
  الخاصة

  دقيقة ٤٠: الزمن        أور االبتدائية للبنين:اسم المدرسة 
  

  : األهداف السلوكية:  أوال
  :نأذ قادراً على أن يكون التلمي ع بعد إنهاء تدريس هذا الموضوع من المتوق       

  ).لوحةً-لَعب: ( ينطق الكلمات  نطقاً دقيقاً مع التقيد بالحركات األساسية -١
 .القطعة القرائية بسرعة مناسبة للنص القرائي في وقت مناسب يقرأ-٢

 –نَضـع  (يقرأ القطعة القرائية بالشكل الصحيح من ناحية عدم إبدال حرف فـي الكلمـة   -٣
  .)نعض
  لوحة الحروف،  األبيض والملون الطباشير ، لسبورةا :ل التعليمية الوسائ:  ثانيا
  :يتضمن العناصر اآلتية: سير الدرس:  ثالثا
 :التمهيد  - ١

احد  مختصر ويقوماجعة الموضوع السابق بشكل مبسط ومرب) الباحث ( يقوم المعلم   
الكلمـات   عرض بعضيربط الموضوع السابق بالموضوع الحالي والتالميذ بقراءته بعدها ي

): لعبة القطار(والموضوع الحالي   )ماذا تحب أن تلعب( المشتركة بين الموضوع السابق 
ـ   يكتب) القطار  –لعبة ( بعض الكلمات المشتركة  بورة عنوان موضوع الدرس علـى الس

بعـدها  و))لعبة القطار: (( درسنا لهذا اليوم هو –بخط واضح باستخدام الطباشير الملون و
البعض مـن األسـئلة علـى    الجديد للتالميذ بشكل بسيط من خالل طرح  د الموضوعيمه

  .التالميذ 
  الذي نعيش فيه ؟ ما اسم البلد -١
  ؟)العراق(العزيز م المحافظات التي تعرفها في بلدناما اس -٢    
  ما اسم عاصمة العراق ؟ -٣    
  ماهي وسائل النقل التي تعرفونها ؟ -٤    

الموضـوع يقـوم    معرفة خبراتهم الشخصية عـن ع التالميذ وعد مناقشة األسئلة موب   
  .إعطاء التالميذ فكرة عنهالباحث بشرح الموضوع و



  
 

٣٣ 

  … أثر استخدام إستراتيجية تعليم األقران في تنمية

   )قراءة االستماع( :القراءة النموذجية للمعلم-٢
 واضح ومسموع مراعياً موضوع الدرس على التالميذ بصوت) الباحث( المعلم  أقري    

عياً الحركات األساسية ولمرتين أو أكثر ثم يطلـب  الدقيق مراقراءة الكلمات بالشكل الصحيح و
شرح ، ثم يمن بعده جملة جملة لعدة مرات وحسب الوقت المحدد من التالميذ قراءة الموضوع

اعطاء نبذة عن االتجاهـات االربعـة   والموضوع فيقوم بتعداد محافظات العراق بشكل مبسط 
بأسـتخدام  السبورة بخط واضـح  ن الكلمات الصعبة على ، بعدها يدووعن موقع كل محافظة

فضـالًعن اسـتخدام لوحـة    ) الديوانية –الناصرية –الساقية : (االبيض مثلالطباشير الملون و
رفتهـا و  الحروف وذلك بتركيب كل حرف مع االخر ليكون الكلمة المطلوبة و بذلك تسهل مع

  .قراءتها من قبل التالميذ
  ) القبلي –التقويم المبدئي ( :قراءة التالميذ -٣

ومن خالل قراءة كل تلميذ لفقـرة  : التالميذ يقرؤون الموضوع) الباحث(المعلم جعل ي
او اكثر من الموضوع يتم تشخيص التلميذ الذي يستطيع قراءة الموضوع بشـكل جيـد عـن    

  . التلميذ الضعيف او االقل مهارة
   )تعليم االقران: (استخدام االستراتيجية -١
  :ستراتيجية في القراءة الجهرية وكما يأتياالخطوات ) الباحث(المعلم  يطبق 
  .تحديد هدف الموضوع  -١
  .شرح مهام التلميذ الذي يأخذ دور المعلم والتلميذ الذي يأخذ دور المتعلم  -٢
تحديد التالميذ والمجموعات الزوجية للقيام بتعليم األقران وجعلهم يجلسون احدهم بجانـب   -٣

  .اآلخر
 .سيقوم األقران بتعليم قراءته لزمالئهمتحديد النص القرائي الذي  -٤

  .  دقيقة للتالميذ للقيام بالمهمة)٢٠(تحديد وقت التعليم باألقران فيعطي الباحث وقت -٥
 تقن مهارات أكثر من صحة ودقة وسرعة في القـراءة من التلميذ الذي ي يطلب الباحث   

ذ الذي يقـوم بـدور المعلـم    التلمي ترديدأن يعلم التلميذ الضعيف في القراءة وذلك عن طريق 
مليـة إلـى أن   تعـاد الع أن يتم قراءة كل الموضوع وإلى جملة جملة زميله  بقراءة الموضوع

المسـاعدة إذا لـزم   و إشرافه على سير العملية أما دور المعلم هنا يكون ،ينتهي الوقت المحدد
إعطـاء  من ثم والحفاظ على الهدوء بجعل األقران يجلسون بعيدا عن بعضهم البعض ، و ذلك

  .لغرض اندماجهم بالعملية التعليمية أثناء القيام بتعليم زمالءهم التالميذ تغذية راجعة 
 :الخاتمة وتتضمن :رابعا 

  :التقويم النهائي -١
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بتقويم التالميذ و يكون هذا النوع مـن التقـويم بعـد مرحلـة     ) الباحث(يقوم المعلم  
ف و ذلك عن طريق الطلـب مـن بعـض    الممارسة وغرضه معرفة مدى ما تحقق من أهدا

التالميذ ان يقراؤا الموضوع أو أجزاء منه و خاصةً التالميذ الضعفاء فـي القـراءة و كـذلك    
  .وحسب الوقت الباقي من الحصة التالميذ االخرين

 من التالميذ قراءة الموضوع في البيت بشكل جيـد ) الباحث(يطلب المعلم    :الواجب البيتي-٢
  .نفسهاإستراتيجية تعليم األقران في الدرس القادم وبم قراءته لكي يت
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  خطة نموذجية لتدريس القراءة الجهرية للصف الثالث االبتدائي على وفق 
  )االعتيادية( الطريقة التقليدية 

  لعبة القطار: عنوان الموضوع          القراءة العربية: المادة
  الخاصةتالميذ التربية : الفئة المستهدفة           الثالث : الصف

  دقيقة ٤٠: الزمن      المعلم االبتدائية للبنين:اسم المدرسة 
 

  :  األهداف السلوكية: أوال
  :                   ان يكون التلميذ قادراًً  على أن قع بعد إنهاء تدريس هذا الموضوع هومن المتو 
-عـب لَ( ينطق الكلمات نطقاً دقيقاً مع التقيد بالحروف وبالحركـات األساسـية       - ١

  ).لَوحةً
 .مقبولة في وقت مناسبالقطعة القرائية بسرعة مناسبة و يقرأ - ٢

 –نَضـع  (يقرأ القطعة القرائية بالشكل الصحيح من ناحية عدم إبدال حرف في الكلمة  - ٣
نثبـت هنـا    –نثبتُ لوحةً هنـا  (أو إبدال كلمة في الجملة مكان كلمة أخرى ) نعض 
  )هناك –هنا (زيادة حرف في الكلمة أو) لوحةً

  لوحة الحروف ،  األبيض والملون الطباشير ،  السبورة  :الوسائل التعليمية :  ثانيا 
  :يتضمن العناصر اآلتية :  سير الدرس:  ثالثا
 : التمهيد-١

ميـذ  يقوم احـد التال الموضوع السابق بشكل مبسط ومختصر و) ثالباح(اجع المعلم ري    
موضوع الحالي وعرض بعض الكلمـات المشـتركة   ربط الموضوع السابق بالبقراءته بعدها ي

بعض الكلمات ) لعبة القطار(والموضوع الحالي )  ماذا تحب أن تلعب( بين الموضوع السابق 
بكتابة عنوان موضوع الـدرس علـى   ) الباحث ( ثم يقوم المعلم ) القطار  –لعبة ( المشتركة 

لعبـة  ((  لهـذا اليـوم هـو    موضـوعنا  -ضح السبورة باستخدام الطباشير الملون و بخط وا
بتمهيد الموضوع الجديد للتالميذ بشكل بسيط من خالل ) الباحث( بعدها يقوم المعلم و)).القطار

  طرح بعض األسئلة عليهم 
  ؟الذي نعيش فيه  ما اسم البلد -١
  ؟)العراق( العزيز تعرفها في بلدناما اسم المحافظات التي  -٢
  ؟ما اسم عاصمة العراق -٣
وضوع يقوم المعلم بشرح معرفة خبراتهم الشخصية عن المشة األسئلة مع التالميذ وعد مناقوب

  .إعطاء التالميذ فكرة عنهالموضوع و
   )قراءة االستماع: (القراءة النموذجية للمعلم-٢
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موضوع الدرس على التالميذ بصوت واضح ومسموع لمرتين ) الباحث( المعلم  يقرأ    
ثـم يقـوم    جملة جملة لعدة مـرات ،  قراءة الموضوع من بعدهاو اكثر ثم يطلب من التالميذ 

عطاء نبـذة عـن االتجاهـات    إوبشرح الموضوع فيقوم بتعداد محافظات العراق بشكل مبسط 
  .                         عن موقع كل محافظةاألربعة و

  :قراءة التالميذ -٣

بقراءة الموضوع قـراءة   بشكل جيدؤون من التالميذ الذين يقر) الباحث(يطلب المعلم  
ويختار المعلم باقي التالميذ للمشاركة فـي القـراءة    وبتأن وهدوء وبصوت مسموع، جهرية 

ت الصعبة على السـبورة بخـط واضـح    بتدوين الكلما) الباحث( الجهرية بعدها يقوم المعلم 
فضالً عـن  ) الديوانية –الناصرية –الساقية : (األبيض مثلو       باستخدام الطباشير الملونو
ع اآلخر ليكون الكلمة المطلوبة وبذلك تسهل ذلك بتركيب كل حرف متخدام لوحة الحروف واس

  .قراءتها من قبل التالميذ معرفتها و
  :الخاتمة وتتضمن : رابعا
  : التقويم النهائي -١

بتقويم التالميذ ويكون هذا النـوع مـن التقـويم بعـد مرحلـة      ) الباحث(يقوم المعلم  
وغرضه معرفة مدى ما تحقق من أهداف و ذلك عن طريق الطلـب مـن  بعـض    الممارسة 

كمـا يقـوم المعلـم    منه وحسب الوقت الباقي من الحصة التالميذ قراءة الموضوع  أو أجزاء 
بطرح بعض األسئلة حول بعض الجوانب الصعبة للموضوع لمعرفة مـدى مـا تحقـق مـن     

  .أهداف
 :الواجب البيتي -٢

من التالميذ قراءة الموضوع في البيت بشكل جيد لكـي يـتم   ) ثالباح( يطلب المعلم  
قراءته في الدرس القادم لكي يصبح كل تالميذ الصف قادرين على قراءة الموضـوع بشـكل   

  .صحيح ودقيق وبسرعة مناسبة


