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 : ملخص الدراسة

 السمعى  إستراتجيات التذكرعمى ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية برنامج قائم  
وى لدى تبلميذ المرحمة الفيم القرائى والتعبير الشفتنمية و المغوية طضطرابات االفى عبلج 
من مدرسة  لصف األول اإلعدادىمن تبلميذ ا اتمميذً  91، وتكونت عينة الدراسة من اإلعدادية

لمتعرف عمى اطضطرابات  م الباحث أدوات مقياس المغة، واستخداإلعدادية بنين يدى عمرس
التبلميذ فى التعبير  أداءوبطاقة مبلحظة لمبلحظة ،  واختبار الفيم القرائى، المغة لدى التبلميذ

تصميم المجموعة  واعتمدت عمى، الدراسة المنيج التجريبى التربوى واستخدمت، الشفوى
قائم عمى إستراتيجيات التذكر السمعي البرنامج الالواحدة، وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعمية 

لدى تبلميذ الصف  فى عبلج اطضطرابات المغة وتنمية ميارات الفيم القرائي والتعبير الشفوى
البرنامج ة فاعمية ، كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات بيدف زياداألول اإلعدادي

 قدمت مجموعة من البحوث والدراسات المقترحة .و المقترح، 
 .    ـ التعبير الشفوى اطضطرابات المغة ـ الفيم القرائىالتذكر السمعي ـ الكممات المفتاحية : 
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The effectiveness of a program based on strategies for auditory 

memory in the treatment of language disorders and the development of 

reading comprehension skills and oral expression in pupils in the 

preparatory 

by 
Dr. Hassan Tohamy Abdellah Seifin 
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Abstract: 
 The study aimed to identify the effectiveness of the program based 

strategies to remember strategies in the treatment of language disorders and 

reading comprehension and oral expression in the pupils of the preparatory 

stage, and the sample of the study consisted of 19 pupils of the first preparatory 

pupils from Sidi Omar Preparatory School for Boys, and the use of researcher 

language tools To identify the language disorders in pupils and test reading 

comprehension and note card to observe the performance of students in oral 

expression, and the study used the experimental pedagogical method, and the 

experimental design used the design of one group with pre and post 

measurements The results of the study pointed to the effectiveness of a 

program based on strategies of auditory memory in the treatment of language 

disorders and the development of reading comprehension skills and oral 

expression in first grade preparatory students .The study also made a set of 

recommendations with a view to increasing the effectiveness of the proposed 

program, as well as a set of research and proposed studies.Keywords: auditory 

memory, language disorders, reading comprehension, oral expression. 
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 المقدمة .

ألنيا أساس التواصل، ووسيمة لمتعبير عن   تعد المغة من أىم طضرورات الحياة؛
رطضاء غريزة االجتماع  حاجات التمميذ ورغباتو، وسبيمو الوحيد لتصريف شئون العيش، وا 

أداتو في تحقيق  ىمجتمع يتحدث لغة واحدة، إذ ى تمك الغريزة التي ال تتحقق إال فىلديو، 
ي الرحم الذي يبني الفكر والثقافة لدى التمميذ، فيي تمده بالرموز، الوحدة الفكرية، فالمغة ى

لمقدمات، وتحدد لو المعنى، وتمكنو من أداء األحكام، ومن تخريج األفكار، وتكوين ا
تكون المغة كذلك يجب أن تكون لغة نامية، منطقية، حساسة، تقدم  ولكى  واستخراج النتائج،

نعبر عنو من المعاني واألفكار وأن تكون كذلك دقيقة  الفكر وتنميو، غنية بما نستطيع أن
 تفرق بين ألوان من المعاني المتداخمة والمتقاربة .

نسانية طبيعية واكتساب المغة عممية  كما لمطفل المغوي غير التواصل مع تتطور وا 
القدرة  إلى باإلطضافة المعمومات، واستقبال إرسال وتعني وسمعية، معرفية جوانب تتطضمن

 األطفال بعض يتقنيا قد والتي ، والمدرسة من المجتمع واألسرة التمميذ يتعمميا المكتسبة التي
 باالطضطرابات" يسمى ما وىذا تعمميا في مختمفة مصاعب يواجو قد األخر بعطضيم ولكن

 والعجز ،مفيوًما كبلمو جعل عن التمميذ عجز إلى يشير مفيوم ، فاالطضطرابات المغوية المغوية
   ( . 213،  3192) الدباس ،  مناسبة بكممات أفكاره التعبير عن عن

خمل فى تكوين  إلى يتعرطضون قد ( أن األطفال 3197ولقد أشارت دراسة عمو )
 في ترافق الطفل لغوية مشكمة إلى يؤدي مما حياتيم، مراحل من مرحمة في الثروة المغوية

 فيم من عدم قدرتو عمى الطفل عمى يبلحظ ما المشكبلت ىذه ومن البلحقة، حياتو مراحل
ليا أو  عرطضو أسموب أو حروفيا، نطق طريقة أو معانييا من أو الوقوف عمى معنى المغة،

 . تشوىات عن طريق استخدام بعض المصطمحات التى ليس ليا داللة فى المغة
 وتتنوع عند األطفال، المغوية ( تتعدد االطضطرابات 3197الناطور )أشار عمايرة و كما   

تأثره، ومن أىم مسببات اطضطرابات المغة عند األطفال  ومدى الطفل إصابة حسب شدتيا في
، كما أن طضعف المستوى االجتماعي والثقافي لؤلسرة  ريس المغات األجنبية في سن مبكرةتد

 .من المسببات الرئيسة الطضطرابات المغة عند األطفال  
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تعد ، و التبلميذ في استخدام المغة اجوواطضطرابات المغة من أىم المشكبلت التي تو 
ئو ومعمميو من األنظمة المعقدة التي يستخدميا التمميذ لمتواصل ونقل أفكاره إلى زمبل المغة 

، ويعبر عن المغة الفمية من خبلل األصوات الكبلمية أو المغوية التي وجميع أفراد المجتمع
من عوامل  المغة عامل أساسىما تعد ، كيا إلنتاج وتكوين الكممات والجملتتوحد مع بعطض

، وتعدد مصادر تكوين الثروة المغوية  مع ووسيمة التمميذ لمتواصل المغوىالتكيف مع المجت
 (  . 7،  3197لدى التبلميذ مثل السمع والممارسة والقراءة ) عمو ، 

ألن الطفل في ىذه  مرحمة التعميم األساسى والقراءة ذات أىمية كبيرة لمطفل في
عممية  أىمية كبيرة في القرائىواألفكار ، ولمفيم  المعانىعمرية يستطيع إدراك المرحمة ال

لقرائى بأنو عممية عرف الفيم ا، ويىذه المرحمة العمرية والفكري لمتبلميذ في التواصل المغوى
لممعنى عن طريق التفاعل مع  الداخمى، فالتمميذ يفيم النص من خبلل البناء عقمية لمتفكير

، فيو عممية تتطمب من التمميذ اكتشاف المعنى المطموب لتحقيق ىدف يقرؤهص الذي الن
 ( .  973،  3112معين ) الحيموانى ، 

 إن، حيث القرائى لدى األطفال( إلى أىمية الفيم  3197ولقد أشارت دراسة موسى )
ومات يساعد األطفال عمى االندماج في البيئة المحيطة بيم من خبلل ربط المعم الفيم القرائى

الحسية بما ليا من معنى واستعماليا في الحياة المدرسية واألسرية وفى العبلقات 
يعد من الميارات  القرائى( إلى أن الفيم  3197) Gibbsاالجتماعية، كما أشارت دراسة 

فيو يساعد التبلميذ عمى التعرف عمى مفردات   مراحل التعميم األساسىاألساسية لمتبلميذ في 
 جديدة ، وفيم الكممات المكتوبة ، كما يساعد التبلميذ عمى اإللمام بجوانب الموطضوع ككل . 
منيا والتعبير الشفوي من أساسيات تعمم المغة حيث أنو يعد النافذة التي يطل 

قل المعتقدات نىو فن  فوىالشبواسطة المسان ، والتعبير  التبلميذ عمى العالم الخارجى
والمشاعر واألحاسيس والمعمومات والمعارف والخبرات واألفكار واآلراء من التبلميذ إلى 

يقع في المستقبل موقع  من أفراد المجتمع نقبًل  أىزمبلئيم أو معممييم أو أصدقائيم أو 
تعمم فن تنمية  أننا أمام عممية تعميمية تقوم عمى ، أىالقبول والفيم والتفاعل واالستجابة

ل عن طريق الكممة المنطوقة )محمد، عمر ميارة نقل لغوى مؤثر من مرسل إلى مستقب
حيث أنو يساعد التبلميذ في ىذه  الشفوى( ، وىنا تكمن أىمية التعبير 7،  3197عيسي ، و 
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المرحمة العمرية عمى تنمية قدراتيم عمى التعبير عن أفكارىم ومشاعرىم ومشكبلتيم وآرائيم 
 المجتمع .    فىوتحقيق استقبلليتيم وتفعيل دورىم   شخصياتيما يساعد عمى تكوين مم

ذلك عمى  في ةوير والتعديل في أساليبيا معتمدتسعى األنظمة التعميمية إلى التطو 
 ذلك تيدف إلي فيوىي  ومخرجات وعمميات ، تعميم من مدخبلتجميع عناصر منظومة ال

جراءات التعم يالتطوير المستمر لمييكل التنظيم م بما يتوافق واألدوار الحديثة العام لمتعميم وا 
ستراتيجية لعدد من اإلخطط المن خبلل وطضع  األنظمة التربوية الحديثةالتي تطضطمع بيا 

ولتحقيق بعض  ،المشاريع والبرامج واآلليات التي تيدف من خبلليا إلى دعم توجيات التعميم
حديثة ومن أىم االستراتيجيات  وبرامج تعميمية تعن استراتيجيا ىذه األىداف كان البحث

( إلى  3197ولقد أشارت دراسة القطاوي ) ، التعميمية الحديثة إستراتيجيات التذكر السمعي
 اطضطراباتخفض تحقيق أىداف تربوية ميمة مثل  في السمعيالتذكر إستراتيجيات فاعمية 

مكانياتو فيوزيادة ثقة التمميذ النطق لدى التبلميذ طضعاف السمع  دراسة  أشارت، كما قدراتو وا 
Guist  (3197  إلى )تحقيق األىداف التربوية  في فاعمية إستراتيجية التدريب السمعى

 . والتعبير الشفوى والتواصل المغوىالمتعمقة بإكساب التبلميذ ميارات المغة 
إستراتيجيات التذكر ئم عمى محاولة لتقديم " برنامج قا فيومن ىنا تأتى ىذه الدراسة 

تبلميذ لدى  والتعبير الشفوى وتنمية ميارات الفيم القرائىعبلج االطضطرابات المغوية ل السمعى
 . اإلعداديةالمرحمة 

 مشكلة الدراسة 

يعانى الكثير من التبلميذ في مرحمة التعميم األساسي من اطضطرابات المغة ويتمثل ذلك 
ومشاعره بما يسمح لو عمره الزمني، أو ربما يكون في عجز التمميذ عن التعبير عن أفكاره 

عمى فيم المغة إلى درجة كبيرة، ولكن ليست لديو القدرة عمى التواصل، أو أن يجد  اقادرً 
، كما يمكن أن تظير ووطضعيا في جمل لكي يعبر عن نفسو التمميذ صعوبة في تذكر الكممات

فى صورة استخدام مصطمحات ال تنتمي اطضطرابات المغة لدى تبلميذ مرحمة التعميم األساسي 
من البيئة المحيطة أو استخدام بعض الكممات من  اكتسبياوالتى يكون التمميذ إلى المغة 

 ة .لغات غير المغة العربية أثناء الحديث  وىي ما يمكن أن نطمق عميو التشوىات المغوي
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مستوى التبلميذ تدنى  التشوىات المغوية بين ومن أىم العوامل التي تساعد عمى انتشار 
براىيم )الجتماعي المحيطاالجتماعي والثقافي لؤلسرة والجو ا (  3191، حيث أشار فتحي وا 

صعوبات النسبة اطضطرابات المغة في مدارسنا، ويظير ذلك من خبلل زيادة نسبة  ارتفاعإلى 
المرحمة اإلعدادية في فيم واستقبال المغة أو التعبير بيا، وتتمثل اطضطرابات المغة عند تبلميذ 

 :وىى كما يمى  في العديد من المظاىر
  أن  التمميذأن التمميذ يفيم ما يقال لو، ولكن الناس ال يستطيعون فيم ما يحاول

 .يقولو
  أن يتكمم التمميذ بشكل واطضح وبالتفصيل، لكنو في أغمب األحيان يخفق في إيجاد

 .موطضوع لممحادثة، وعمل تعميقات وردود مناسبة
 كمم التمميذ بشكل واطضح ومفيوم عندما يستخدم كممات مفردة، ولكنو يجد أن يت

صعوبة في الربط بين الكممات وتجميعيا مًعا لعمل جمل كاممة ذات معنى مفيد، 
 .بداية الكممات أو نيايتيا أو حتى كممات كاممة ييملوغالًبا ما يترك أو 

  إلى المغة  والتى ال تنتمى مألوفةأن يستخدم بعض المصطمحات والمفاىيم الغير
 العربية ، أو أن يستخدم بعض الكممات المقتبسة من المغة اإلنجميزية 

مرحمة  وأوصت العديد من الدراسات بطضرورة عبلج اطضطرابات المغة لدى األطفال في
ة عمى التبلميذ عمى ، وذلك بسبب ما تتركو تمك االطضطرابات من آثار سمبيالتعميم األساسى

لدييم وعمى عبلقاتيم االجتماعية، إذ أنيا تحد من اندماجيم في المجتمع  سىالجانب النف
المحيط بيم، وال يقف األمر عند ىذا الحد، بل إنيا قد تحرميم من العمل في المستقبل في 
العديد من القطاعات التي تتطمب لساًنا طمًقا ونطًقا سميًما ، حيث أوصت دراسة السيد 

لدى التبلميذ وذلك عن طريق  المغويةمدرسة بعبلج االطضطرابات ( بطضرورة اىتمام ال 3197)
ستراتيجيات تدريسية تساعد التبلميذ عمى إنتاج  لغة قوية توفر ليم استخدام برامج عبلجية وا 

 كي ينمو ىذا الطفل بصورة طبيعية .ل األساس الطضرورى
 فىلتبلميذ ( بطضرورة االىتمام بتحسين المغة لدى ا 3197) Whitneكما أوصت دراسة  

مرحمة التعميم األساسي وتخفيف اطضطرابات المغة وذلك باستخدام البرامج التدريبية المناسبة 
ليم مما يساعدىم عمى تقبل ذاتيم والتعبير عن مشاعرىم وآرائيم وأفكارىم وتحسن ميارات 

 التواصل االجتماعي لدييم . 
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يارات القراءة ميارات المغة العربية ، ويعد الفيم أىم م فىوتحتل القراءة مكانة ميمة 
لغوى،  ، وبالرغم أن القراءة فن استقبالة لئلفادة من المقروءألنو طضرور  وأىم أىداف تعمميا؛

يجابية ، الذي يأخذ القارئ مستويات مختمفة من الفيم ، إذ تتطمب منإال أنيا عممية نشطة وا 
لفكرة العامة واألفكار كممة والجممة والفقرة والموطضوع وفيم ابعدين ىما بعد أفقي يتناول فيم ال

 الطضمنىوالمعنى  الحرفىيتناول مستويات الفيم المختمفة مثل المعنى  ى، وبعد رأسالتفصيمية
المغة  القرائى إال أن معظم معممى، وعمى الرغم من أىمية الفيم والنقد والتفاعل واالستنتاج

، أما تنمية الفكر واتخاذ التدريس مى أسموب المحاطضرة فيالعربية في مدارسنا يعتمدون ع
الوسائل لتكوين طالب يحب القراءة  ويبحث عن المعرفة ويتأمميا ويطضيف إلييا تكاد تكون 

 ( .  7،   3117شعارات ) أبو الخير ، 
ومن خبلل اختبلط الباحث بالتبلميذ في المرحمة اإلعدادية من خبلل إشرافو عمى 

لدى التبلميذ ويظير ذلك  القرائىمستويات الفيم  ية العممية الحظ الباحث تدنىالتربمجموعات 
رتيم عمى إخراج ، وعدم قدالربط الصحيح بين الرمز والمعنى من خبلل عدم قدرة التبلميذ عمى

، واختيار المعنى المناسب ، وتنظيم األفكار المقروءة وتذكرىا واستخداميا المعنى من السياق
النشاطات الحاطضرة والمستقبمية ، كما الحظ الباحث أن معظم المعممين ال ييتمون في بعض 

رات الثانوية الغير ميمة بتنمية ميارات الفيم القرائي لدى التبلميذ ويعتبرونيا من الميا
تباع إستراتيجيات تساعد عمى تنمية المعمم با ، ويظير ذلك من خبلل عدم اىتماملمتمميذ

 ئي لدى تبلميذه أثناء حصص المغة العربية.ميارات الفيم القرا
من أساسيات تعمم المغة ، حيث أنو يساعد التبلميذ عمى ترتيب  ويعد التعبير الشفوى

األلفاظ حسب ما تقتطضيو المعاني في النفس والصياغة والبناء والطبلقة والسرعة في األداء، 
لمتبلميذ إال أن ىناك  الشفوىبير ، وبالرغم من أىمية التعالتعبير والنطق الجيد والسبلسة في
محمد ، عمر و عيسي ، حيث أشارت نتائج دراسة لمتبلميذ الشفوىإىمال في تدريس التعبير 

عمى  الشفوى( إلى إىمال تدريس التحدث في معظم مدارسنا ويقتصر تدريس التعبير  3197)
ريقة تدريسيا بط، أو يتم حصص التعبير ، وفى أغمب المدارس يتم استبدالحصص التعبير

، كما سنا شكبًل ببل مطضمونفي مدار  الشفوى، حيث أصبح التعبير خالية من الروح ومن اإلثارة
( بطضرورة االىتمام بالتعبير الشفوي لمتبلميذ في المرحمة  3199أوصت دراسة محمد )
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بلميذ اإلعدادية باعتباره من أساسيات تنمية الميارات المغوية وتحقيق االندماج المجتمعي لمت
 في ىذه المرحمة العمرية . 

 فيولقد أوصت العديد من الدراسات بأىمية استخدام إستراتيجيات التذكر السمعي 
( بأىمية استخدام إستراتيجيات   3197الديوك )تنمية ميارات المغة ، حيث أوصت دراسة  

مراحل التعميم  فيتنمية الميارات المتعمقة بميارات المغة لمتبلميذ  فيالتذكر السمعي 
التدريس القائمة  إستراتجيات استخدام( بأىمية  3117، كما أوصت دراسة عيسي )األساسي

إكساب التبلميذ المفردات  فيمرحمة التعميم األساسي ودورىا  فيعمى التذكر السمعي لمتبلميذ 
إستراتيجيات التذكر السمعي  باستخدامChennell (3197  )، وأوصت دراسة المغوية
القائمة عمى التذكر السمعي ذات فاعمية  اإلستراتيجياتمرحمة الطفولة حيث أن  في لؤلطفال

 ما يتعمق بتصحيح بعد التصورات المغوية فيىذه المرحمة السنية وخاصة  فيكبيرة لمتبلميذ 
 لدييم . الخاطئة 

وتركز إستراتيجيات التذكر السمعي عمى جانبين ، الجانب األول يتطضمن تدريس 
عرفة بالعمميات العقمية ووظائف الذاكرة السمعية، أما الثاني فيشتمل عمى أنشطة تنمي الم

، ( Lueangeti ,2015 ,12كيفية مراقبة التمميذ ألدائو أثناء استخدامو الذاكرة السمعية )
مراحل التعميم  فيالمغوية لدى التبلميذ  االطضطراباتوىما من الجوانب األساسية لعبلج 

تطضمن إمداد التبلميذ بـالتوعية بالذاكرة السمعية والتغذية الراجعة األساسي ، حيث أنيا 
ومراقبة الذات وىذا ما يحتاجو التبلميذ من أجل التأمل والتفكير بما يساعد عمى عبلج 

 (.Willians,2016 ,23المغوية لدييم ) االطضطرابات
بع كمية التربية جامعة كفر الشيخ ) أبريل ، وجاءت توصيات المؤتمر العممي السا

العبلقة بين جودة الحياة النفسية واإلعاقة المغوية "، أنو يجب عمى وزارة ( بعنوان "  3191
التربية والتعميم تبنى إستراتيجيات تعميمية حديثة تساعد عمى عبلج اطضطرابات المغة لدى 

النظر إلى اطضطرابات المغة عمى أنو من ، كما يجب تبلميذ في مرحمة التعميم األساسيال
 اإلعاقات المغوية التي تعيق النمو المغوي السميم لمتمميذ وتؤثر عمى الصحة النفسية لديو .

بين تبلميذ المرحمة  المغوية االطضطراباتارتفاع نسب "  فيولذلك تمكن تحديد مشكمة الدراسة 
برنامج قائم  استخداممما يمزم لدييم  ويالشفوالتعبير  القرائيوطضعف ميارات الفيم  اإلعدادية

 عمى إستراتيجيات التذكر السمعي "
 أسئلة الدراسة .
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  إستراتيجيات التذكر السمعي في عبلج االطضطرابات ما التصور المقترح لبرنامج قائم عمى
اإلعدادى الصف األول  تبلميذلدى  الشفوىوالتعبير  غوية وتنمية ميارات الفيم القرائىالم
 ؟ 

  في عبلج االطضطرابات المغوية  إستراتيجيات التذكر السمعىبرنامج قائم عمى ما فاعمية
 ؟اإلعدادى تبلميذ الصف األول لدى 

  القرائى في تنمية ميارات الفيم السمعى إستراتيجيات التذكر برنامج قائم عمى ما فاعمية
 ؟اإلعدادى تبلميذ الصف األول لدى 

  في تنمية ميارات التعبير إستراتيجيات التذكر السمعى برنامج قائم عمى ما فاعمية
 ؟ الصف األول اإلعدادىتبلميذ لدى  الشفوى

 أهداف الدراسة . 
  غوية وتنمية إستراتيجيات التذكر السمعي لعبلج االطضطرابات المتقديم برنامج قائم عمى

 .الصف األول اإلعدادىتبلميذ لدى  الشفوىوالتعبير  ميارات الفيم القرائى
  في عبلج االطضطرابات  إستراتيجيات التذكر السمعىبرنامج قائم عمى التعرف عمى فاعمية

 . ىتبلميذ الصف األول اإلعدادالمغوية لدى 
  عي في تنمية ميارات إستراتيجيات التذكر السمبرنامج قائم عمى التعرف عمى فاعمية

 . الصف األول اإلعدادىتبلميذ لدى  الفيم القرائى
  في تنمية ميارات  إستراتيجيات التذكر السمعىبرنامج قائم عمى التعرف عمى فاعمية

 . الصف األول اإلعدادىتبلميذ لدى  الشفوىالتعبير 
 أهمٌة الدراسة .

  جيات التذكر يإسترات مثل، تدريس المغة العربية فياستخدام االستراتيجيات الحديثة
المغة العربية إلى تحقيق أىداف تعميمية وتربوية يصعب  السمعي، مما قد يساعد معممى

 تحقيقيا عن طريق اإلستراتيجيات التقميدية المستخدمة . 
  مما المرحمة اإلعدادية فيالمغوية لدى التبلميذ  االطضطراباتلعبلج مشكمة اتقديم طرق ،

 .قدراتيم المغوية فيقد يساعد التبلميذ عمى زيادة ثقتيم 
  المرحمة اإلعدادية إلى طرق حديثة  فيلفت نظر القائمين عمى تدريس المغة العربية

 لممعاني، مما قد يساعد عمى زيادة إدراكيم لدى التبلميذ القرائىلتنمية ميارات الفيم 
 التبلميذ بالنص المقروء .  ارتباطالمختمفة لمكممة وزيادة 
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  لدى التبلميذ المرحمة اإلعدادية ، مما قد  الشفويمناقشة أىمية تنمية ميارات التعبير
 يساعد التبلميذ عمى ترتيب المعمومات والمعارف والخبرات واألفكار واآلراء . 

 قد يساعد القائمين عمى ذكر السمعىتقدم الدراسة برنامج قائم عمى إستراتيجيات الت ،
 اطضطراباتج تدريس المغة العربية أن يكون حجر أساس لبناء إستراتيجية قومية لعبل

 المراحل التعميمية المختمفة .  فيالمغة 
  لدى تبلميذ  الشفوىوالتعبير  فيم القرائىالمغة وال اطضطراباتلقياس  أدواتتقدم الدراسة

 المرحمة اإلعدادية . 
 محددات الدراسة. 

 .  3197/3197 الفصل الدراسى األول من العام الدراسى محددات زمنية :
 ين نعمر اإلعدادية ب سيديبمدرسة  : تبلميذ الصف األول اإلعدادىمحددات بشرية

 ين بمحافظة قنا  . نعمر اإلعدادية ب سيدىمكانية: مدرسة محددات 
 ".   " ة العربية " لغتى حياتىوحدة قصص وطرائف من كتاب المغمحددات موطضوعية: 

 منهج الدراسة. 

وذلك  Educational Experiment دم البحث المنيج التجريبي التربوى يستخ
( عمى  ئم عمى إستراتيجيات التذكر السمعىبرنامج قافاعمية المتغير المستقل )لمتعرف عمى 

لدى تبلميذ الصف  ( الشفوى، والتعبير  المغوية ، الفيم القرائى االطضطراباتالمتغيرات التابعة )
 . األول اإلعدادى

 مجتمع وعٌنة الدراسة . 

عمر  سيدىبمدرسة   سة من تبلميذ الصف األول اإلعدادىمجتمع الدرا تكون
 .  اطالبً  91وعددىم  9/9نين فصل اإلعدادية ب
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 التصمٌم التجرٌبً. 

باسم: "تصميم وفي طضوء أىداف البحث تم اختيار التصميم التجريبي المعروف 
 One Group Pre-Test, Post-Test القياس القبمي البعدي  والمجموعة الواحدة ذ

Design  
 (1خذٔل )

 تظًٛى انًؼبندبد انتدزٚجٛخ 

 انمٛبص انجؼذ٘ انًتغٛز انًستمم انمٛبص انمجهٙ انًدًٕػخ

انًدًٕػخ 

 انتدزٚجٛخ

 انهغخ اختجبر

 انتسظٛهٙ  االختجبر

 ثطبلخ انًالزظخ

ثزَبيح لبئى 

ػهٗ 

إستزاتٛدٛبد 

 انتذكز انسًؼٙ

 انهغخ اختجبر

 انتسظٛهٙ االختجبر

 ثطبلخ انًالزظخ

 مصطلحات الدراسة . 

   Auditory memoryالتذكر السمعى 
معرفة الفرد ومدركاتو ومعتقداتو عن قدرات الذاكرة السمعية، وكذلك عن وىو 

 .(  37،  3197العمميات التي تتفاعل داخل الذاكرة السمعية ) الديوك ، 
 التي تساعد اإلستراتيجيات التدريسية التذكر السمعي بأنيا "  وتعرف إستراتيجيات 
في الذاكرة عمى تقوية وتعزيز عممية التخزين واالستدعاء لممعمومات الموجودة  التبلميذ

 تخزين أو ترميز المعمومات و تذكر واستدعاء المعمومات المخزنة  السمعية وتحديد عمميتى
 (Solso, 2011, 101- 115) الذاكرة الداخمية لمتمميذ فى

ىذه الدراسة أنيا "  مجموعة من  فيإستراتجيات التذكر السمعي والمقصود ب
 معانىتيدف إلى مساعدة تبلميذ المرحمة اإلعدادية عمى فيم  التىاإلستراتيجيات التدريسية 

الذاكرة السمعية  فيالمعمومات الموجودة  واستدعاءوتعزيز  تقويةالكممات المقروءة من خبلل 
عمى التعبير  م، وزيادة قدرتيالمغوية لديو االطضطرابات، ومساعدة التمميذ عمى عبلج لمتمميذ
إستراتيجية  عة من اإلستراتيجيات التدريسية ىىمجمو  استخدام، وذلك من خبلل الشفوى
ستراتيجية التخزين، التنظيم ستراتيجية الكممة ، وا  ستراتيجيةفتاحية، الموا  مية، الكممات األوائ وا 

ستراتيجية الخريطة واستراتيجيات الكممات الوتد ستراتيجية التسميع، وا  ستراتيجية التخيل، وا  ، وا 
ستراتيجية التوطضيح المفظىالمفاى  .  يمية، وا 

 
 .    Treatment of language disorders  اللغوٌة االضطرابات
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النطق أو الصوت، أو التأخر اطضطراب ممحوظ في مجال المغوية ىي  االطضطرابات
، ألسباب قد االستقبالية، أو الطبلقة الكبلمية، أو عدم القدرة عمى المغة التعبيرية، أو المغوى

تكون بيولوجية أو أسرية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية؛ مثل الحرمان البيئي أو 
 3197المادي، بحيث يصبح الطفل بحاجة إلى برامج عبلجية وتربوية متخصصة ) الحمبي ، 

 ،7  . ) 
 فيالرموز المغوية  استعمالالمغوية بأنيا " عدم القدرة عمى  االطضطراباتكما تعرف 

مجتمع وفقًا لمعايير ذلك المجتمع  أي فيالقدرة عمى التواصل بفاعمية  فيتداخل  لتواصل أىا
 ( . 3،  3197)عمو ، 

 استقبالعدم قدرة التبلميذ عمى  ىذه الدراسة بأنيا "  فيالمغة  اطضطراباتوتعرف 
عممية التواصل بين التبلميذ  يصعب، مما الوحدات المغوية استقبالنتاجيا أو المغة وا

الرموز المغوية  استعمال، وذلك نتيجة عدم قدرتيم عمى مبلئيم أو بين التبلميذ ومعممييموز 
، أو وجود تشوىات فى اكتساب المغة طضعف المحصول المغوى لدى التبلميذأو التواصل  فى

 " نتيجة لممستوى األسرى والثقافي الذي نشأ فيو التمميذ 
 . Reading comprehension  ًالفهم القرائ

يفيم النص من خبلل البناء ، فالقارئ لقرائى بأنو عممية عقمية لمتفكيرالفيم ايعرف 
، فيو عممية تتطمب من القارئ طريق التفاعل مع النص الذي يقرؤهلممعنى عن  الداخمى
 ( .  973،  3112المطموب لتحقيق ىدف معين ) الحيمواني ،  المعنى اكتشاف

ض النظر عن بأنو : فيم المغة بغ لفيم القرائى( ا 3197 ،32) Rathويعرف 
مادة ىو فيم محتواىا أى ، حيث إن المقصود من قراءة  أو كتابةً  حديثًا أخذتو التيالشكل 

 وتحويل الرموز إلى معان . 
عمى درة تمميذ المرحمة اإلعدادية ىده الدراسة بأنو : ق في ويعرف الفيم القرائى

من خبلل  وأرقامتفسير مختمف األصوات وربطيا بالحروف والكممات وفك الترميز من أشكال 
 . المعنى من النص المكتوب أو المسموع  واستخراجمعرفة تصور الحروف ثم بناء 

 .   Oral expression الشفويالتعبير 
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بمجموعة من الشفيى الذى يمر  األداءإتقان التمميذ  بأنو الشفويالتعبير  يعرف
، بمغة تتسم بالصحة وجمال الشكل وقوة عمميات إنتاج األفكار، وترجمة المشاعر شفاىية

  ( . 77،  3199) محمد ،  التأثير
مستوى التمكن الذى يصل التبلميذ فى ىذا المون بأنو  الشفويكما يعرف التعبير 

يحتوى عمى ما يبثو اإلبداعي ، الذى يتسم بصحة األداء وجمال الشكل وحسن التنظيم ، و 
التمميذ من أفكار ، ومشاعر وأحاسيس وخواطر وأداءات شفيية ييدف إقناع اآلخرين والتأثير 

 . (  7،  3197فييم ) محمد ، عمر و عيسي ، 
الدراسة بأنو " مستوى التمكن الذي يصل إليو تمميذ  ىده في الشفويويعرف التعبير 

، متصمة دون تقطعالمرحمة اإلعدادية من إنتاج عدد من الجمل والعبارات المتجددة بصورة 
 . ونة واألصالة واإلثراء بالتفاصيلتتسم بالطبلقة والمر  والتي

 اإلطار النظري .
 اللغوٌة . االضطراباتأوالً : 

عدم قدرة التمميذ عمى تتبع المخطط والتسمسل الطبيعي تعرف اطضطرابات المغة بأنيا 
ينطوي عميو من عجز في فيم  ومالمراحل اكتساب المغة، وطضعف القدرة عمى اكتساب المغة 

دراك المغة، مما ينتج عنو قصور في تكوين المفاىيم المفظية، وصعوبة في توصيل الرسائل  وا 
 ( . 7،  3197ت الشخصية ) السيد ، بة في التعبير عن الحاجالآلخرين، وكذلك صعو 

االطضطرابات المغوية ىي اطضطراب ممحوظ في مجال النطق أو الصوت، أو التأخر و 
، ألسباب قد ستقباليةقدرة عمى المغة التعبيرية، أو االالمغوي، أو الطبلقة الكبلمية، أو عدم ال

تكون بيولوجية أو أسرية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية؛ مثل الحرمان البيئي أو 
المادي، بحيث يصبح الطفل بحاجة إلى برامج عبلجية وتربوية متخصصة. وتصبح ىذه 

 ,Whitneالمغة عممية خاطئة ) استقبالاالطضطرابات إعاقة إذا أصبحت عممية إرسال أو 
2014.23 ) 
المغة في عجز التمميذ عن التعبير عن أفكاره ومشاعره بما يسمح  اطضطراباتتتمثل  كما 

لو عمره الزمني، وربما يكون قادر عمى فيم المغة إلى درجة كبيرة، ولكن ليست لديو القدرة 
عمى التواصل، وبعبارة أخرى فإن التمميذ يجد صعوبة في تذكر الكممات ووطضعيا في جمل لكي 

وقد صنفت الجمعية األمريكية لمكبلم والمغة والسمع ( ، Vasiliki,2015,5يعبر عن نفسو )
) ASHA  )أنواع ةالمغة إلى خمس اطضطرابات ( Guest , 2018,41-43 )  وىى :ـ 
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 الصوتى الفونولوجى  . 
 المورفولوجى الصرفى  . 
 ترتيب الكممة وبناء الجممة .  النحوى 
 الكممات والجمل .  معاني المفظي الداللى 
  لمغة . االجتماعى االستعمالالبراجماتى 

أثناء التحدث أو الكتابة ، وىى يعانى منيا التبلميذ   اطضطراباتالمغة ىي  واطضطرابات
مختمفة من األداء ،  أنماطقد تظير عمى شكل  التيوظيفة معالجة المغة  فيتعود إلى نقص 

المغوية تتعمق  واالطضطراباتتظير فيو ،  التيالمكان  فيوتتشكل بواسطة الظروف المحيطة 
بمدلول الكبلم وسياقو ومعناه وشكمو وترابطو مع األفكار ومدى فيمو من اآلخرين ، 

إلى بعض األصوات واأللفاظ المستعممة ، وسرعة  اإلطضافةمن حيث الحذف أو  واعوجاجو
 عياالجتما وانسجام ذلك مع الوطضعالكبلم وبطئو ، فيي تدور حول محتوى الكبلم ومعناه ، 

المغة ومن  اطضطرابات( ، وتتعدد مسببات  317،  3192لممتكمم )الدباس ،  والعقميوالنفسي 
 أىم ىذه المسببات :ـ 

  األعطضاء الدماغية أو القشرة  فيإصابة التمميذ  فياألسباب الفسيولوجية : وتتمثل
 الرئتانإصابة األنف أو األذن أو  الدماغية أو نتيجة إصابة الحمق أو الحنجرة أو نتيجة

السحائية أو تمف الخبليا  االلتياباتاألسنان أو  انتظامأو نتيجة تشوه  والتيابات بإصابات
 الحواس .  فيالعصبية أو طضعف 

 مثل تعرض التمميذ لمقمق الناتج عن التوتر والصراع والخوف المكبوت  األسباب النفسية :
والعصبية ، وطضعف الثقة بالنفس والعدوان والمكبوت ،  واالنطواء االنفعاليةوالصدمات 
 لمحنان والعطف .  واالفتقار العاطفيوالحرمان 

  األسباب االجتماعية : مثل شعور التمميذ بالحرمان العاطفي واإلىمال وعدم إشباع
الحاجات النفسية والعاطفية ، وعدم معرفة الصواب من الخطأ ، وكذلك عدم أو طضعف 

لدية ، وتعدد الميجات أو المغات التي يسمعيا التمميذ وقت اكتسابو المغة ، الرعاية الو ا
 والمستوى الثقافي ألسرة التمميذ .

 يمكن تحديد عدد من النقاط الرئيسة التى تميز إطضرابات المغة  وىى :ـ :  وجدير بالذكر أن 
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  قد تتراوح صعوبة في إنتاج أو استقبال الوحدات المغوية بغض النظر عن البيئة التي
في مداىا من الغياب الكمى لمكبلم إلى الوجود المتباين في إنتاج النحو والمغة 
المفيدة، ولكن بمحتوى قميل ومفردات قميمة وتكوين لفظي محدد وحذف األدوات، 

شارات الجمع والظروف  .وأحرف الجر وا 
 عدم القدرة أو القدرة المحدودة الستعمال الرموز المغوية في التواصل. 
 دخل في القدرة عمى التواصل بفعالية في أي مجتمع وفًقا لمعايير ذلك المجتمع .ت 

 وتوجد مجموعة من العوامل التى تساعد عمى تنمية إطضرابات المغة لدى التبلميذ وىى :ـ 
 . دراك مفيوم الترادف المغوى  قصور في تصور وا 
 .فقر وشّح في الرصيد المعجمي 
 مفظية، والمتشابيات المفظية، والتراكيب المغوية طضعف التحصيل المغوى، واألطضداد ال

 واألمثال.
 .. تدنى مستوى الذكاء المغوى لدى التبلميذ 
 .فقر في حصيمة المعمومات المفظية واألفكار 
 .ر مفيوم التطضاد  قصور في إدراك وتصوُّ
  طضعف في القدرة عمى إدراك وتمثُـّل بعض المفاىيم؛ كاألوزان والمسافات والفطضاءات

قامة العبلقات المنطقية.واألمك  نة واألزمنة واأللوان والحواس والقدرة عمى القياس وا 
  لؤلسرة  واالجتماعىتدنى المستوى الثقافى 
 .اإللمام الطضعيف بالتراكيب المغوية واألمثال إحدى مكونات المغة العربية الفصحى وثقافتيا 

 الفهم القرائً . ثانٌاً : 

ترجمة الرموز إلى  أيتعرف القراءة بأنيا عممية فكرية عقمية ترمى إلى الفيم، 
مدلوالتيا من األفكار، من خبلل تفاعل التمميذ مع النص المقروء، بحيث يستطيع أن يتذوقو 

وأصل القراءة أواًل ( ، 99، 3117يصدر حكما عميو باإليجاب أو السمب )الفي،  أيوينقده 
أساس لتعمم المقروء ، واإلفادة منو بوجو عام ،  القرائي، ألن الفيم  أن تكون أواًل لمفيم
 في واالنطبلقالقراءة المقترنة بالفيم ، فالفيم ىو ذروة ميارات القراءة  ىيوالقراءة الحقيقية 

 (  .  7،  3117يقرأ )أبو الخير ،  القراءة يتوقف عمى مدى فيم التمميذ لما
المقروء وىو ما يعبر عن سعى التمميذ  استيعاباألساس إلى  فيوتيدف القراءة 

المجاالت العممية المختمفة ، وتعتمد عمى تفاعل التمميذ النشط مع  فيالمعرفة  اكتسابنحو 
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الذاكرة والمعمومات  فيالنص ، ويتأثر بقدرة التمميذ عمى الربط بين المعمومات المخزنة 
،  3113النص ، وينجم عنو تحصيل المعنى من النص المكتوب ) بدوى ،  فيالمتاحة 
بالعممية التعميمية ،  ارتباطامن أكثر الميارات العقمية  القرائي( ، وتعد ميارات الفيم  377

،  3117الميام التعميمية المختمفة ) جميل ،  فيوالنجاح  الدراسيالتحصيل  فيوأكثرىا تأثيرًا 
93  ). 

 يمكن تصنف ميارات الفيم القرائي إلى خمس مستويات وىى :ـ :   كر أنوجدٌر بالذ
 ويعنى النقاط المعنى الحرفي الرئيس المباشر لمكممة أو الجممة أو الفكرة  الفيم الظاىرى :

 من السياق . 
  وييتم بالمعاني الطضمنية التي لم يذكرىا النص صراحة . االستنتاجىالفيم : 
  وييتم بإصدار الحكم عمى المادة المقروءة من حيث صدقيا ودقتيا ،  النقدىالفيم :

والحقائق ، والبرىنة عمى الحقائق ، والتمييز بين الدعاية  االدعاءاتوالتميز بين 
 واإلعبلن في النص المقروء .

  ويقصد بو الفيم القائم عمى خبرة تأممية جمالية .  التذوقىالفيم : 
 ويقصد بو ابتكار أفكار جديدة ، واقتراح مسار فكرى جديد في طضوء  الفيم اإلبداعى :

 الفيم الشخصي لممقروء .
وامتبلك التبلميذ لميارات الفيم القرائي في المرحمة اإلعدادية يجعميم ال يتقبمون كل 

 .يقرءون ، ويتفقون أو يختمفون معوما يقرءون عمى أنو حقائق مسمم بيا ، بل يفكرون فيما 
 م المهارات  المتضمنة للفهم القرائً :ـ ومن أه

  . التميز بين اآلراء والحقائق 
  . التعرف عمى وجية نظر كاتب النص 
  . التميز بين المعمومات الصحيحة والخطأ 
  . الكشف عن أوجو الشبو واالختبلف بين الحقائق 
  . التمييز بين ما لو صمو وما ليس لو صمة بالنص المقروء 
  . تحديد التفصيبلت التي تؤيد رأيًا أو تبرىن عمى صحتو 
  . إصدار الحكم عمى الشخصيات المتطضمنة داخل النص المقروء 
 . التعرف عمى أىداف الكاتب 

 .  الشفوىالتعبٌر ثالثاً : 
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إستخدام المغة التمميذ في  بأنو مستوى التمكن الذي يصل إليو الشفوىيعرف التعبير 
، الذي يتسم بصحة األداء ، وجمال الشكل وحسن  ومشاعره ورغباتوعبير عن إحساسو تلم

التنظيم ، ويحتوى عمى ما يبثو التمميذ من أفكار ومشاعر وأحاسيس وخواطر وأداءات شفوية 
( ويمكن تصنيف  7،  3197محمد ، عمر و عيسي ، بيدف إقناع اآلخرين والتأثير فييم )

والمعمومات والمعارف  واالحاسيست والمشاعر ميارات نقل المعتقداميارات التعبير إلى 
 فيمن أفراد المجتمع  ، نقبًل يقع  راء من التمميذ إلى زمبلئو أو أىوالخبرات واألفكار واآل

 .  واالستجابةالمستقبل موقع القبول والفيم والتفاعل 
المغة يتطضمن جميع ما تعممو التمميذ من ميارات المغة وقواعدىا  في الشفوىوالتعبير 

ومفرداتيا وتراكيبيا ، لذلك يعد ىدفًا رئيسًا لتعمم المغة ومجااًل واسعًا لتطبيق جميع الميارات 
 فيمو الكبلم مكانة بارزة الذي يمث الشفوىيحتاجيا التمميذ ، ويحتل التعبير  التيالمغوية 

المواقف التواصمية  فيولعمق تأثيره  استخدامولتبلميذ ، وذلك لكثرة عممية التواصل بين ا
أىميتو من كونو وسيمو  الشفوي( ، ويستمد التعبير  3،  3117المختمفة ) البشرى ، 

تفكيره ، كما أنو يساعد عمى توسيع  فيلئلفيام ، كما أنو يعد متنفسًا لمتمميذ عما يدور 
 . سىوى التمميذ الدراتحسين مست فيمدارك التمميذ ويساعد 

السريع بين التبلميذ  االتصالأنو يعد أداة  فيلمتبلميذ  الشفوىوتكمن أىمية التعبير 
شتى ميادين الحياة )المرسي و خمف  فيوزمبلئيم ، والنجاح فيو يحقق الكثير من األغراض 

بقية المواد الدراسية  في اً مؤثر  يعد عامبلً  الشفوىكما أن التعبير ( ،  73،  3191اهلل ، 
بقية المواد  فييميد لو طريق النجاح والتفوق  الشفوى، فإتقان التمميذ لمتعبير  األخرى
  . الدراسى

 خمسة جوانب رئيسة وىى :ـ  الشفوىأن لمتعبير  وجدٌر بالذكر:
  وىو المتطضمن لعدد من الميارات التي تعكس في مجمميا مخزون  الفكرىالجانب :

 التمميذ الفكري ومنطقية عرطضو . 
  والذي يظير فيو قدرة التمميذ عمى استخدام المغة بطريقة تبرز  المغوىالجانب :

 المفردات والتراكيب واألساليب المغوية المعبرة . 
  لسانو في توصيل ما يريد إلى : والذي يوظف فيو التمميذ صوتو و  الصوتىالجانب

 المستمعين.
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  وىو الجانب الخاص بتوظيف لغة الجسد ، لتكون مكممو ، ومؤكدة  المممحىالجانب :
 لممعاني التي يريد التمميذ إيصاليا إلى المستمعين . 

  وىو الذي يعطى صورة لمدى قدرة التمميذ عمى توصيل ما يريد بكل  الشخصىالجانب :
 ثقة وجرأة .

لمتبلميذ في المرحمة اإلعدادية في عده نقاط رئيسة من  الشفوىوتتمثل أىمية التعبير 
 أىميا :ـ 

  أىم فروع المغة العربية التي يجب أن يمرن عمييا التبلميذ ليصبحوا  الشفوىالتعبير
 قادرين عمى التعبير عما يجول في خواطرىم ويحيط بيم . 

 كافة ألوان النشاط المغوي . المحصمة النيائية ل يعد التعبير الشفوى 
  اليدف النيائي الشامل لمتعميم المغوي من منطمق أن المغة عممية  الشفوىيعد التعبير

تواصل وتفاعل اجتماعي ، وبقدر ما يتمكن التمميذ من التعبير بوطضوح وصدق وعفوية 
 عن أفكاره ومشاعره وحاجاتو يستطيع أن يؤثر في اآلخرين ويتفاعل معيم . 

 ثمرة الدراسة المغوية واألدبية والميدان الذي تمارس فيو كافة ميارات  الشفوىتعبير يعد ال
 المغة داخل المدرسة وخارجيا . 

 إستراتٌجٌات التذكر السمعً .رابعاً : 

دراكو لذاكرتو السمعية، أو أي   يشير مصطمح التذكر السمعي إلى معرفة الفرد وا 
،  (Anderson, 2017, 190)شيء يتصل بعممية تخزينو المعمومات ، واسترجاعيا 

تحسين أداء الذاكرة السمعية ويعمل عمى تعديل معرفة وتيدف إستراتجيات التذكر السمعي إلى 
، حيث أن إستراتيجيات التذكر السمعي  معية واستراتيجياتياوظائف الذاكرة الس عنالتبلميذ 

يعتمد عمى عمميات التذكر السمعي، كما أنيا تشجع التبلميذ  عمى التركيز عمى عمميات 
االختيار بين االستراتيجيات التي تحقق األداء األفطضل والمراقبة أكثر من التركيز عمى 

 ,Bjorklandk)ى ميمة تكيفيو لحل المشكبلت التفاصيل في حد ذاتيا، وىذا يحول التذكر إل
2014, 957 – 959). . 

تساعد إستراتجيات لمتذكر السمعي عمي انتقال أثر التدريب ، والحد من المشكبلت و 
التي تواجو التبلميذ في عممية النطق وتعمم المغة ، ومن أىم ىذه االستراتيجيات إستراتيجية 

ستراتيجية التنظيم و  ستراتيجية الكممة المفتاحية ، التصور البصري وا  ستراتيجية التخزين وا  ا 
ستراتيجية التخيل،  ستراتيجية الكممات األوائمية ، واستراتيجيات الكممات الوتد ، وا  وا 
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ستراتيجية التوطضيح المفظي  ستراتيجية الخريطة المفاىيمية، وا  ستراتيجية التسميع، وا   وا 
(Solso,2011, 101-115). 

ابقة يمكن تنقسم استراتيجيات التذكر السمعي إلى ثبلثة وفى طضوء التعريفات الس
 أقسام رئيسية وىى :ـ 

  االستراتيجيات المعرفية :  وىي تستخدم لمعالجة المعمومات وتتمثل في التمخيص وتنظيم
المعمومات واألفكار وتخمين معنى الكممات المبيمة وربط المعمومات الجديدة مع 

 المعمومات القديمة .
  إستراتيجيات ما وراء المعرفية : وىى التي تيتم بالتفكير و تحديد أىداف االستماع

والوسائل التي تساعد عمى االستماع، والمراقبة وعن طريق التحقق من التقدم المحرز 
 خبلل االستماع، و التقييم من خبلل تحديد مدى نجاح التمميذ في الفيم السمعي .

 االجتماعية : وىى التي تتمثل في تبادل األفكار والتعاون مع اآلخرين  اإلستراتجيات
والتشجيع الذاتي خبلل االستماع أو قبمو أو بعده ، وتشمل ىذه االستراتيجيات عمى 

 أنشطة تنطوي عمى االستجواب لمتوطضيح والتعاون وتخفيض القمق والتشجيع الذاتي.
مدارسنا مجموعة من الصعوبات تتمثل  ويواجو تطبيق إستراتيجيات التذكر السمعي في

في افتقار التبلميذ  إلى ميارات االستماع التي تتمثل في التنبؤ والنمذجة والتمخيص والتخطيط 
والرصد والتقييم قبل وأثناء وبعد تطبيق اإلستراتيجية  وىذا ويعد من العوامل التي تؤثر في 

اتيجيات التذكر السمعي )الديوك ، نقص الفائدة التي تعود عمى التبلميذ من تطبيق إستر 
3197  ،37-21  . ) 
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وىناك مجموعة من النقاط اليامة التي يجب عمى المعمم مراعاتيا أثناء تطبيق 
 ( من أىميا :ـ Sharma,2016 ,897إستراتيجيات التذكر السمعي )

 . سرعة المعمم في اإللقاء أو الخمط بين الحروف 
  لمتبلميذ إلعادة الحوار مرة أخرى.عدم إتاحة المعمم الفرصة 
  استخدام المعمم لكممات ومفردات غير مألوفة لدى التبلميذ ، فعندما تواجو التمميذ كممة

 جديدة ال يعرفيا فإنو ال يفيم الجزء التالي من الحوار.
 . عدم ترتيب المعمم ألفكاره 
 . عدم إثارة اىتمام التبلميذ تجاه موطضوع الدرس 

: التذكر السمعي من المتطمبات الجوىرية لمتعميم، ألنو يوفر تغذية راجعة   وجدٌر بالذكر أن
جوىرية لمتمميذ المتيم بمراقبة تعممو، كوسيمة لتحقيق األىداف المرغوبة والتوصل إلى أفطضل 

، كما تشتمل التذكر السمعي عمى معتقدات التمميذ المرتبطة بالكفاءة الذاتية لذاكرتو  إنجاز
ثل أحد نواتج معرفة لمتمميذ بقدراتو الداخمية ومركز الطضبط تجاه ذاكرتو السمعية، وىي تم

السمعية، ومعرفة ميام الذاكرة السمعية واستراتيجياتيا، كما يشتمل أيطضًا عمى عممية التنظيم 
والرصد لمعالجة وتجييز المعمومات والتي تشتمل طضمن مكوناتيا عممية التنبؤ والتي تختص 

 نتائج المحتممة والمتوقعة لمنشاط العقمي العرطضي مستقببًل. بوطضع التقديرات عن ال
واستخدام إستراتيجيات الذكر السمعي في التدريس يساىم في اشتقاق استراتيجيات 
معرفية تصل بالعمميات المعرفية إلى االستخدام األمثل ليا ، وتركز إستراتيجيات التذكر 

المعرفة بالعمميات العقمية ووظائف  السمعي عمى جانبين ، الجانب األول يتطضمن تدريس
الذاكرة السمعية، أما الثاني فيشتمل عمى أنشطة تنمي كيفية مراقبة الفرد ألدائو أثناء 

 .استخدامو الذاكرة السمعية
 التعلٌق العام على اإلطار النظري .

تعد ميارة التذكر السمعي أحد نواتج معرفة التبلميذ بقدراتيم الداخمية ومراكز الطضبط 
تجاه ذاكرتيم السمعية، ومعرفة ميام الذاكرة السمعية واستراتيجياتيا، كما تشمل أيطضًا عمى 
التنظيم والرصد لمعالجة وتجييز المعمومات والتي تشتمل طضمن مكوناتيا عممية التنبؤ والتي 

التذكر  واستخدامطضع التقديرات عن النتائج المحتممة والمتوقعة لمنشاط العقمي ، تختص بو 
السمعى فى تدريس المغة العربية يساعد التبلميذ عمى التنظيم والرصد الجيد لممفردات 
والتراكيب المغوية  ، و معالجة المغة ، و زيادة النشاط العقمي ، وأن حاالت طضعف التذكر 
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ئص الرئيسية لؤلفراد الذين لدييم مشاكل أو صعوبات في تعمم المغة السمعي تعد من الخصا
 .العربية 

التي تساعد عمى تنمية إستراتيجيات التذكر السمعي وجدير بالذكر أن من أىم 
ميارات المغة وعبلج االطضطرابات المغوية إستراتيجية التصور العقمي وتعرف بأنيا تكوين 

ا، فيي تساعد التبلميذ عمى زيادة ثروتيم المغوية صورة عقمية لممفردات المطموب تذكرى
وتصحيح بعض المعتقدات المغوية الخاطئة وذلك عن طريق تعديل بعض التصورات المغوية 
الخاطئة لبعض المفردات لدى التبلميذ وتدريبيم عمى النطق السميم ،وكذلك من أىم 

وسيمة تتيح الربط بين مواد وىى عبارة عن  إستراتجيات التذكر السمعى إستراتيجية التنظيم
غير مرتبطة لمحصول عمى مجموعة مرتبطة وذات معنى ، وىي تساعد التبلميذ عمى ترتيب 
أفكارىم وآرائيم بصورة صحيحة تساعد عمى تنمية قدرتيم عمى التعبير الشفوي وذلك عن 

ة التي طريق الربط بين أحاسيسيم وأفكارىم تجاه موطضوع أو حدث معين بين الكممات المنطوق
  تعبر عن ىذه األحاسيس واألفكار .

تعد إستراتيجيات التذكر السمعي من المتطمبات الجوىرية لتدريس المغة العربية و 
لتبلميذ في المرحمة اإلعدادية ، وذلك ألىميتيا في توفر تغذية راجعة جوىرية لمتمميذ المتيم 

التذكر السمعي تعد وسيمة لتحقيق األىداف المرغوبة فى  بمراقبة تعممو، حيث أن إستراتيجيات
تدريس المغة العربية وتحفيز التبلميذ لموصل إلى أفطضل إنجاز، كما تساعد إستراتيجيات التذكر 

يمثل أحد نواتج  ذاالسمعي عمى تنمية معتقدات التمميذ عن الكفاءة الذاتية لذاكرتو السمعية وى
ة ومركز الطضبط تجاه ذاكرتو السمعية، كما تساعد  إستراتجيات معرفة التمميذ بقدراتو الداخمي

التذكر السمعي التبلميذ عمى معرفة ميام الذاكرة السمعية ، وتساعد التبلميذ عمى التنظيم 
 والرصد والمعالجة لممعمومات .
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 اإلجراءات المنهجٌة للدراسة . 
 بناء البرنامج المقترح . 

ميارات الفيم القرائي  وتنميةخفض اطضطرابات المغة المقترح عمى يستند البرنامج 
لتبلميذ الصف األول اإلعدادي عمى مجموعة من األنشطة العممية وتقدم  الشفويوالتعبير 
عمى إستراتيجيات التذكر السمعي كأساس  االعتمادممتعة ومتنوعة ، وتم  تعميميةكأنشطة 

 .لتدريس البرنامج  
 :األسس التً ٌقوم علٌها البرنامج

 االستماعبمجموعة من الميارات وىى ميارات  المغوي األداءاألسس العامة: يتعمق 
الميارات عبلقة عطضوية وعبلقة تأثير وتأثر ،  ىذهوالحديث والقراءة والكتابة ، والعبلقة بين 

اآلخر ينعكس  فيوالصبلت بين الميارات المغوية متداخمة فكل شكل من أشكاليا لو وجود 
المغوية  االطضطراباتيتم عبلج  أنرات ، ومع تنمية ىذه الميارات يجب الميا باقيعمى 

، ولذلك يقوم منيا  واالستفادةىذه الميارات  استيعابوالقطضاء عمييا حتى يستطيع التمميذ 
الفيم القرائي  مياراتوتنمية المغوية لدى التبلميذ  االطضطراباتعبلج البرنامج عمى أساس 

 لدييم .  لدييم الشفويوالتعبير 
 . األسس الفلسفٌة

 المغوية لدى التبلميذ  االطضطراباتإستراتيجيات التذكر السمعي وذلك لعبلج بعض  استخدام
 .لدييم الشفويوالتعبير  القرائيوتنمية ميارات الفيم 

  أفبلم تسجيمية تحتوى عمى مجموعة من التراكيب والمصطمحات المغوية التى تعبر عن
 لمتبلميذ . زيادة الثروة المغوية  جميمة ، بيدقلغتنا ال

 بين التبلميذ ،  استخدامياالمنتشر  ةالتطرق إلى بعض المصطمحات والتراكيب المشوى
 عمى لغة التمميذ .  استخدامياة ر وبيان خطو 

 المغة لدى التبلميذ  اطضطراباتعبلج لعاب لغوية بيدف أ. 
 التبلميذ .مج سميمة ومناسبة لعمر الحرص عمى أن تكون لغة البرنا 
  ىذه  فيالتأكيد عمى عبلج بعض المصطمحات الخاطئة وعبلج التشوىات المغوية المنتشرة

 . عن طريق الممارسة والتعزيز  المرحمة العمرية 
  الحوار . فيتشجيع التبلميذ عمى التعبير عما بداخميم والمشاركة 
  لدى التبلميذ . الشفويوالتعبير  القرائيتدريبات لتنمية الفيم 
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  التبلميذ نحو التعرف عمى مفردات لغوية جديدة عن طريق بعض األنشطة المغوية تحفيز
 وبعض األلعاب التعميمية والقصص المثيرة . 

  ترك مساحة الحرية لمتبلميذ. 
  ولو كانت بسيطةواإلجابة عنيا حتى احترام أسئمة التبلميذ. 
 يجابي ًا الحرص عمى أن يكون دور التمميذ نشط  . ًا وا 
  تساعد عمى تحقيق أىداف  التيالتفكير العميا لدى التبلميذ  ميارات تنمية التأكيد عمى

 .والتحميل والتقييم والتقويم  والتطبيقالبرنامج مثل ميارات الفيم 
  . ربط محتوى البرنامج بالمواقف الحياتية الواقعية المبلمسة لواقع التبلميذ 

 األسس النفسٌة والتربوٌة .

تم مراعاة الخصائص العامة لمنمو في ىذه المرحمة العمرية ، كما تم مراعاة أن  
طيمة المرحمة  اكتسابياتم  التيالتبلميذ لدييم الكثير من المفردات المغوية الخاطئة 

المحببة  المصطمحاتأذىانيم وأصبحت بالنسبة ليم من  فيوأصبحت عالقة  االبتدائية
بعض الكممات من المغة  استعمالمثل الستخداميا أثناء الحديث أو الكتابة  لدييم 

وتعديل ىذه األخطاء ، بعض المفردات المعدلة الدخيمة عمى لغتنا  استعمالاإلنجميزية أو 
ىذه المفردات أثناء الحديث يؤدي إلى  استعمالالمغوية يحتاج إلى إقناع التبلميذ أن 

أثناء السير داخل  مراعاة الفروق الفردية لمتبلميذ ا  تم كممشكبلت لغوية وتعميمية ، 
 .البرنامج 

 .أهداف البرنامج 
 القرائيالمغة وتنمية ميارات الفيم  اطضطراباتييدف البرنامج إلى عبلج  :عاماليدف ال
 لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي . الشفويوالتعبير 

 هداف الفرعٌة .األ

  من قبل التبلميذ أثناء الكتابة أو  استخدامياالقطضاء عمى المصطمحات والتراكيب المنتشر
 الحديث التى ال تنتمي إلى المغة العربية وليس ليا أي معنى لغوى .

  . زيادة الثروة المغوية لمتمميذ 
  . تنمية ميارات التمميذ المغوية 
  أثناء الكتابة أو الحديث . السميم لمغة  االستخدامزيادة إقبال التبلميذ عمى 
  . مساعدة التبلميذ عمى الكبلم عمى نحو إبداعي 
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  وبيان المرادفات السميمة ليا فى  البيئة  فيإظيار المفردات المغوية الخاطئة المنتشرة
 . المغة العربية 

  بين الشعور باليسر أثناء القراءة وبين الباعث لمكبلم .  ارتباطتكوين 
  المجمجة أثناء عممية الكبلم .  في االطضطرابيتخميص التبلميذ من العامل 
  . عبلج المجمجة عن طريق تمارين الكبلم 
  مساعدة التبلميذ عمى الطبلقة فى الحديث والكتابة  . 
  والظاىري أثناء القراءة .  الحرفيتنمية ميارات الفيم 
  القراءة . أثناء االستنتاجىتنمية الفيم 
 أثناء القراءة .  والتطبيقي النقديفيم تنمية ال 
  .  تنمية قدرة التبلميذ عمى السيطرة عمى المغة 
  . تنمية قدرة التبلميذ عمى إدراك الموطضوع المحدد بشكل كامل ، وفيم اليدف من الحديث 
  وذلك من خبلل نطق  ، تكوين عبلقة شعورية بين التمميذ والمفردات المغوية الصحيحة

 . المفردات المغوية السميمة بطريقة تمقائية 
  موطضوع  فيتنمية قدرة التبلميذ عمى التمييز بين ما ىو مناسب وما ليس مناسب لمحديث

 معين.
المغوية ولتنمية ميارات الفيم  االطضطراباتأنشطة تعميمية لعبلج  :محتوى البرنامج

 . الشفويوالتعبير  القرائي
 الفئة المستهدفة للبرنامج : تالمٌذ الصف األول اإلعدادي .

مجموعة من إستراتيجيات التذكر  استخدامتم :  اإلستراتٌجٌات التدرٌسٌة المستخدمة
وىذه اإلستراتيجيات ، كل جمسة من جمسات البرنامج حسب أىداف الجمسة  فيالسمعي 

ستراتيجية التنظيم إستراتيجية : ىي  ستراتيجية التصور البصري وا  ستراتيجية التخزين وا  وا 
ستراتيجية الكممات المفتاحية الكممة  ، واستراتيجيات الكممات الوتد ، األوائمية، وا 

ستراتيجية  ستراتيجية الخريطة المفاىيمية، وا  ستراتيجية التسميع، وا  ستراتيجية التخيل، وا  وا 
 .التوطضيح المفظي

 ذكر السمعي .معايير تطبيق إستراتيجيات الت
  التبلميذ المفردات المغوية السممية وذلك عن طريق  الكتسابتوفير بيئة مناسبة :

  الممكنة.التبلميذ بجميع الوسائل  انتباهوجذب  الصوتتنوع المكان وتغير نبرات 
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 . تقديم تغذية راجعة فورية ومستمرة 
 مصطمحات لغوية سميمة أو التعبير بشكل  استخدام عندالتبلميذ بشكل مباشر  تعزيز

 السميم .  القرائىجيد أو الفيم 
  تشجيع التبلميذ عمى التعبير عن مشاعرىم ومحاولة تعديل الكثير من المصطمحات

 المغوية المشوىة لدييم . 
  األساليب واأللعاب المغوية واألنشطة التعميمية .  فيالتنوع 
  جل بناء ثقة بين التبلميذ مى السمع فقط من أتعتمد ع التيالبدء باإلستراتيجيات

 والبرنامج . 
 جمستينتقريًبا بمعدل  شيرينجمسة لمدة   31البرنامج عبارة عن  وصف البرنامج :

 .أسبوعًيا
 :مواد واألدوات التعلٌمٌة والخامات المستخدمة فً البرنامجال
  . كتاب المغة العربية لمصف األول اإلعدادي 
  التعميمية اإللكترونية تتحدث عن جمال المغة العربية وتفردىا مجموعة من القصص

 . عن باقى المغات فى بعض المظاىر الجمالية المختمفة 
 متصل باإلنترنت  جياز حاسب آلي. 
  فيس بوك وتوتير بعنوان " لغتنا الجميمة "  االجتماعىصفحة عمى موقع التواصل

 يشترك فييا جميع تبلميذ المجموعة .
  مجموعة من األفبلم التسجيمية عن جمال المغة العربية ، مع الحرص أن تحتوى ىذه

 األفبلم عمى مجموعة من المصطمحات والتراكيب المغوية المناسبة لمتبلميذ . 
 لغوية إلكترونية تنافسية  ألعاب . 
  بعض المقاالت ويطمب من التمميذ نقد المقال بعد قراءتو .قراءة 
 فون الشخصي الخاصة بالتبلميذ.يأجيزة التم 
 المجسمات ويطمب من التمميذ التعبير الشفوى عن صور و الكروت و بعض ال استخدام

 .ماذا تعنى لو الصورة أو الكرت أو المجسم المعروض عميو 
 فييعتمد البرنامج في فنياتو عمى األساس النظري لخصائص التبلميذ فنيات البرنامج  : 

بعض المفردات المغوية الخاطئة الدخيمة عمى لغتنا  انتشارىذه المرحمة العمرية ، وكذلك 
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حساس التبلميذ بالفخر   االىتمامىذه المفردات، كما أصبحت  الستخدامالعربية ، وا 
عمى  االعتمادمدارسنا ، وقد تم  فيمن األمور الميممة  الشفويبالقراءة والتعبير 

 وتحقيق أىداف البرنامج :ـ   االطضطراباتج ىذه مجموعة من الفنيات لعبل
 فنيات العبلج المعرفي والتي تيدف إلى تعديل مفيوم التبلميذ  إحدىوىي   :النمذجة

 .عن معنى بعض الكممات ومدلوالتيا المغوية 
 عمل التي تتزداد فعالية البرنامج التدريبي من خبلل تقديم المعززات لمتبلميذ   :التعزيز

 .عمى تحفيزىم وتشجيعيم إلنتاج مفردات لغوية سميمة 
 إجراءات تقوٌم البرنامج .
 بعدالتحصيمية  االختباراتالبرنامج من خبلل بعض األنشطة أو  وقد تم التقويم داخل

 .مدى تحقيق أىداف الجمسة   بيدف التعرف عمى من كل جمسة  االنتياء
 جلسات البرنامج .

المغة وتنمية ميارات  اطضطراباتبعد مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة لعبلج 
( جمسة 31، تم إعداد جمسات البرنامج، الذي يتكون من ) الشفويوالتعبير  القرائيالفيم 

ن أسبوعًيا وتم إعداد ىذا البرنامج في طضوء الدراسة ( دقيقة بواقع جمستي71ومدة الجمسة )
 راء المحكمين مركزًا عمى إستراتيجيات التذكر السمعي .االستطبلعية وآ

 (2خذٔل )

 خهسبد انجزَبيح انًمتزذ 

 يستٕٖ اندهسخ رلى اندهسخ

انتاليٛذ نهسٛز فٗ خهسبد انجزَبيح يٍ  تٓٛئخ  ٔتى فٗ ْذِ اندهسخ اندهسخ األٔنٗ

ثٍٛ انجبزث ٔتاليٛذ ػُٛخ انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ ػٍ خالل تكٍٕٚ ػاللخ 

 انتؼبرف ٔتمذٚى انسهٕٖ ٔانٓذاٚب انجسٛطخ.طزٚك 

فكزح يجسطخ زٕل انجزَبيح ٔأًْٛخ ٔتى فٗ ْذِ اندهسخ تمذٚى   اندهسخ انثبَٛخ

االنتشاو ثسضٕر خهسبتّ ٔيٕاػٛذ انذْبة إنٗ زدزح انسبست اٜنٙ 

انتٗ تٓذف إنٗ سٚبدح انثزٔح انهغٕٚخ  ٔتسًٛم ثؼض األنؼبة انٓبدفخ 

انهغٕٚخ ٔتًُٛخ يٓبراد انفٓى انمزائٙ  ثبداالضطزانهتاليٛذ ٔػالج 

 .ٔانتؼجٛز انشفٕٖ 

 ٔ اندهسخ انثبنثخ

 اندهسخ انزاثؼخ

تؼزٚف انتاليٛذ ثجؼض انًفزداد انهغٕٚخ  ٔٚتى فٗ ْذِ اندهسبد

ٔإظٓبر انًظطهسبد  استخذايٓبانجٛئخ ٔخطٕرح  فٙانخبطئخ انًُتشزح 

، يغ إظٓبر اندٕاَت اندًبنٛخ فٗ نغتُب  استخذايٓبانسهًٛخ انتٗ ٚدت 

 انؼزثٛخ ٔتًٛشْب اندًبنٙ ػٍ ثبلٗ انهغبد

 إنٗ اندهسخ انخبيسخ

 اندهسخ انؼبشزح

 االستزخبء كانهغخ ػٍ طزٚ اضطزاثبدػالج ٔٚتى فٗ ْذِ اندهسبد 

انكالو اإلٚمبػٙ  ٔتًزُٚبدٔ تؼهٛى انكالو  االَفؼبنٙانكاليٙ ٔانتٕاسٌ 

 انهغٕٚخٔاألنؼبة ٔانتسفٛش 

نذٖ انتاليٛذ ػٍ  انمزائٙتًُٛخ يٓبراد انفٓى ٔٚتى فٗ ْذِ اندهسبد  حاندهسخ انسبدٚخ ػشز
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إنٗ اندهسخ انزاثؼخ 

 ػشزح

طزٚك تًُٛخ يٓبراد لزاءح انُض ٔفٓى األفكبر ٔانتًٛش ثًُٛٓب ٔكشف 

 انسمبئك انًدٕٓنخ ٔتٕضٛر أفكبر انكبتت َٔمذْب

ػشزح اندهسخ انخبيسخ 

إنٗ اندهسخ انتبسؼخ 

 ػشزح

نذٖ  انشفٕ٘تًُٛخ يٓبراد انفٓى انتؼجٛز ٔٚتى فٗ ْذِ اندهسبد 

 انهغخ ٔانتؼجٛز نذٖ انتاليٛذ استخذاوانتاليٛذ ػٍ طزٚك تًُٛخ يٓبراد 

، ٔأٌ ٚتؼبيم انتاليٛذ يغ انهغخ ػهٗ أَٓب يدًٕػخ يٍ انؼاللبد ثًب 

ٔدالنٛخ يغ األخذ ثٍٛ يؼبَٗ انكهى يٍ أَظًخ َسٕٚخ ٔطزفٛخ ٔطٕتٛخ 

أَّ ػهٗ انزغى يٍ أٌ نكم َظبو يُٓب ٔخٕداً يستمالً إال  االػتجبرفٗ 

 أَٓب تظت فٗ َظبو ٔازذ يتكبيم ٔيتُبسك ْٕ انُظبو انهغٕ٘.

 خهسخ ختبيٛخ ٔإخزاءاد تطجٛك ثؼذ٘ اندهسخ انؼشزٌٔ

 وبذلك تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال األول من الدراسة .
 :القٌاس واشتملت علًإعداد أدوات 

 الصف األول اإلعدادي المغة لتبلميذ  اختبار . 
  الصف األول اإلعدادي  الفيم القرائي لدى تبلميذ اختبار تحصيمي لقياس. 
  الصف األول اإلعدادي لدى تبلميذ  الشفويميارات التعبير بطاقة المبلحظة لقياس. 
  ومعرفة مدي مناسبة مواد الدراسةلطضبط أدوات  لمدراسةإجراء التجربة االستطبلعية ،

، وحصر المشكبلت الدراسةالمعالجة التجريبية، وتحديد الخطة الزمنية لبلنتياء من 
 .لمدراسةأو الصعوبات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ التجربة األساسية 

 بناء أدوات البحث : وهى تتضمن ما ٌلً :ـ 
 اللغة  . اختباربناء أوالً : 

المغة لدى تبلميذ المرحمة  اطضطرابات قياسالمغة بيدف  اختبارقام الباحث بإعداد 
، وذلك من خبلل التعرف عمى السموكيات المغوية المطضطربة لدى تبلميذ الصف اإلعدادية 

 :ـ  من حيثاألول اإلعدادي 
 خروج الكبلم عن سياقو ومعناه وشكمو وترابطو مع األفكار عن طريق  : التشوىات المغوية

إلى المغة العربية أو تحريف لبعض المفردات  تنتميمفردات أو كممات ال  استعمال
 والكممات سواء بقصد أو بدون قصد  .

 استيعابعدم  فىتظير  التي:  عدم القدرة عمى معالجة المغة  معالجة المغة اطضطرابات 
 .  أو عدم القدرة عمى تفسير بعض الجمل  معنى بعض المفردات المغوية من سياقيا

  عمى  إحداث أصوات عديمة الداللة ، واالعتماد: وىى  طضعف المحصول الكبلمي
بكبلم غير واطضح وغير مفيوم ،  احتياجاتوالحركات واإلشارات ، وتعبير التمميذ عن 

 تعزز الكبلم بمغة مفيومة . التيوطضآلة عدد المفردات 
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  يكونث يح ،نوعية كبلم التمميذ  في االختبلل: وىي عبارة عن  النطق والكبلم اطضطرابات 
طبيعة الرسالة المطموب إيصاليا ،  في، ويؤثر  االنتباهمن النوع الذي يمفت  ىذا االختبلل

  أو أنيا تزعج السامع والمتكمم .
المغة  اطضطراباتتناولت  التيالدراسات بعد االطبلع عمى  االختباروتم بناء ىذا  

& العبادسة و أبو شعبان ،  3197&عمو ،  3117حولة ، ) وكيفية قياسيا عند التبلميذ
، وتم االعتماد بشكل كبير عمى  فى ىذا المجال االختباراتوالتعرف عمى شكل  ( ،  3197
 .ىذه الدراسةلطبيعة االختبار المستخدم في  لمبلئمتو  ( نظراً  3117) الزريقات  اختبار

بطريقة تتناسب مع أىداف البحث  االختبار: تم صياغة فقرات  االختبارصياغة فقرات 
وكذلك  المغة العربية لمصف األول اإلعدادي وتتناسب مع طبعيو المحتوى العممي لمادة 

فقرة  21م صياغة وقد ت ىذه المرحمة العمرية فيالتبلميذ تتناسب مع خصائص وصفات 
طضعف ،   معالجة المغة  اطضطراباتالتشوىات المغوية ،  : ىيو  مجاالت أربعموزعة عمى 

 . النطق والكبلم  اطضطرابات،  المحصول الكبلمي
 والتى  االختبارتم وطضع خمسة احتماالت لبلستجابة عمى كل عبارة من عبارات وقد 

تتفاوت في شدتيا ، وتم وطضع ىذه االحتماالت عمى المدى الخماسي، وىو المدى الذي تعتمد 
 :عميو طريقة ليكرت، وىذه االحتماالت ىي

 ( 3خذٔل )

 االختجبرٔتمذٚزْب ػهٗ  انتاليٛذاستدبثبد 

 يطهمبً  َبدراً  أزٛبَبً  غبنجبً  دائًب اإلستدبثخ

 5 4 3 2 1 انذرخخ

 ولدييمسن المراىقة  فيالتبلميذ من  الدراسةتم األخذ في االعتبار أن عينة وقد 
لدى التبلميذ عن  اً ، كما أن ىناك عزوف مفردات ال تنتمي إلى المغة  الستخدامميول كبير 

قياس مدى  االختبارلذا روعي في بناء  معظم األحيان،  فيالمغة العربية السميمة  استخدام
 تشوه المغة العربية .  والتيالمنتشرة  والمفرداتبعض المفاىيم التبلميذ ل استخدام

 .وبذلك تكون مكونات المقياس كالتالي :ـ 
 ( 4خذٔل )

 اللغة اختجبر

 النسبة المئوية  عدد الفقرات الرئيسية  المجبالت

 %33 11 انتشْٕبد انهغٕٚخ 

 %33 11 يؼبندخ انهغخ اضطزاثبد

 %16 5 ضؼف انًسظٕل انكاليٙ
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 %16 5 ٔانكالو  انُطك اضطزاثبد

لتحديد صدق المقياس تم عرطضو عمى مجموعة من السادة  : االختبارتحدٌد صدق 
في الجامعات  المغة العربيةالمحكمين من السادة أساتذة المناىج وطرق التدريس 

ومقترحاتيم حول )الدقة  ، وذلك إلبداء أرائيم المغة العربية المصرية والسادة معممي 
بداء أي مبلحظات أو مقترحاتاالختبارالعممية والمغوية لعبارات  طضافة أو حذف  ، ، وا  وا 

 .(. وتم إجراء جميع التعديبلت البلزمة في طضوء أراء المحكمينبعض الفقرات 
تم حساب معدالت ثبات المقياس   االختبارمن ثبات  لمتأكد :االختبارحساب ثبات 

بطريقة إعادة التطبيق بفارق زمني أسبوعان عمى عينة استطبلعية من خارج عينة 
)  بيرسون االرتباطمعادلة باستخدام  االختبار إعادةالدراسة ، حيث بمغت قيمة ثبات 

ككل ، كما تم  لبلختبار(  1,77( كما تم حساب معامل االتساق الداخمي وكان )  1,77
 كما يوطضح الجدول . االختبارمكون من مكونات حساب معامبلت الثبات لكل 

 (  5خذٔل )

يٍ  يدبليؼبيالد ثجبد االتسبق انذاخهٙ )أنفب كزَٔجبش( ٔيؼبيالد ثجبد اإلػبدح ) ثٛزسٌٕ ( نكم 

 ككم . ٔاالختجبر االختجبر يدبالد

 انزئٛسٛخ  انًدبالد
ػذد 

 انفمزاد

 يؼبيالد انثجبد

 ثٛزسٌٕ

 ثجبد االتسبق انذاخهٙ  يؼبيم

 ) أنفب كزَٔجبش(

 18,0 18,2 11 انتشْٕبد انهغٕٚخ 

 18,0 ,180 11 يؼبندخ انهغخ اضطزاثبد

 18,4 1800 5 ضؼف انًسظٕل انكاليٙ

 1800 18,2 5 انُطك ٔانكالو  اضطزاثبد

 18,3 18,1 31 ككم االختجبر

( عبارة 21في صورتو النيائية صادقا وثابتا ويتكون من ) االختباربذلك أصبح 
 .درجة  971= 7×  21= لبلختباروعمى ذلك فإن الدرجة الكمية ،  مجاالت ربعتنتمي أل 

 .  القرائًللفهم  االختبار التحصٌلًثانٌاً : بناء 
لدى تبلميذ  الفيم القرائيبيدف قياس ميارات  االختبار: تم تصميم  االختبارالهدف من 

 :ـ  وىى كما يمي الصف األول اإلعدادي ، 
  المباشر لمكممة و  الحرفيأو الظاىري لمنص المقروء : وىو يقيس المعنى  الحرفيالفيم

 أو الجممة أو الفكرة من السياق .
  والتيالطضمنية ،  المعانىأو التفسيري لمنص المقروء : وىو يقيس  االستنتاجىالفيم 

 . المقروء  النص فيلم تذكر صراحة 
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  مدى قدرة التمميذ عمى إصدار  وىو يقيسلمنص المقروء :  التطبيقيالفيم النقدي أو
 .أحكام على المادة المقروءة من حٌث صدقها ودقتها 

ثم يتم ، عن طريق عرض مقال  : تمت صياغة مفردات االختبارتصمٌم مفردات االختبار
تكون االختبار في صورتو من متعدد ، وقد  االختيارمن نوع سئمة وطضع مجموعة من األ

، ولتحديد من نوع االختيار من متعدد  سؤل (71)  يندرج تحتيا مقاالت من خمسة المبدئية 
أساتذة قسم صدق االختبار؛ فقد تم عرض االختبار في صورتو المبدئية عمى مجموعة من 

ار من حيث الصحة العممية لمعرفة أرائيم حول االختب العربية  المغةتدريس المناىج وطرق 
، لمعمر الزمنى لمتبلميذ  محتوى المقال، ومناسبة لممقال وارتباطو باألسئمة التي تندرج تحتو 

االختبار، وقد  أسئمة، ودقة صياغة  القرائيلميارات الفيم  األسئمة ارتباط وشمول  ومدى
 .وفقا آلراء المحكمين، وقام الباحث بتعديميا األسئمة أوصي المحكمون بتعديل صياغة بعض 
 :تحدٌد مواصفات االختبار وخصائصه

توزيع مفردات  عن طريقالباحث بعمل جدول لمواصفات االختبار  قام: شكل االختبار
بطريقة لمتأكد من أن المفردات موزعة  ميارة من ميارات الفيم القرائي عمى كلاالختبار 

 . القرائيالفيم مناسبة لموزن النسبي ألىمية كل ميارة من ميارات 
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 (6خذٔل )

 خذٔل يٕاطفبد االختجبر انتسظٛهٙ . 

 انًٓبرح انزئٛسٛخ
انؼذد اإلخًبنٙ 

 نهًفزداد
 انٕسٌ انُسجٙ

أٔ انظممممبْز٘ نهممممُض  انسزفممممٙانفٓممممى 

 انًمزٔء

11 25% 

أٔ انتفسٛز٘ نهمُض  االستُتبخٗ انفٓى 

 انًمزٔء 

13 33.5% 

نهمممممُض  انتطجٛممممممٙانفٓمممممى انُممممممذ٘ أٔ 

 انًمزٔء

10 4285% 

 %111 41 انًدًٕع انكهٙ 

تبلميذ الصف األول من  استطبلعية تم تطبيق االختبار عمى عينة ثبات االختبار:
وباستخدام طريقة التجزئة النصفية لمفردات  التبلميذ من ( 7مكونو من ) اإلعدادي
 تم حساب الثبات باستخدام معادلة زوجيةالسئمة األفردية و السئمة األاالختبار 

Spearmanand Brown  يجاد معامل االرتباط بين الجزأين ثم إيجاد معامل الثبات  وا 
( وىى قيمة مقبولة لثبات 1.77(، وقد بمغ معامل ثبات االختيار )3117، )الدرديرى
 .االختبار

تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار، وقد وقعت  معامل الصعوبة:
ة من أثر التخمين لمفردات االختبار في الفترة المغمقة معامبلت السيولة المصحح

( وىي قيم متوسطة لمعامبلت السيولة؛ ألنيا تقع داخل الفترة المغمقة 1.71 -1.32)
أسئمة من االختبار نظرا لصعوبتيما حيت  ثبلثة(، وقد تم استبعاد 1.71 -1.31)

لسابقة تمت إعادة ( وعمى طضوء النتائج ا 1.31وصمت نسبة صعوبتيما إلى أقل من )
ترتيب أسئمة االختبار وفقا لمعامل سيولة كل سؤال، بحيث تتدرج األسئمة من السيل إلى 

 .الصعب
تم حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار، وقد  معامل التمٌٌز للمفردات:

يشير  (؛ مما1.71 -1.37وقعت معامبلت التمييز ألسئمة االختبار في الفترة المغمقة )
إلى أن جميع أسئمة االختبار مناسبة من حيث درجة تميزىا ألنيا تقع داخل الفترة المغمقة 

(1.31- 1.71  . ) 
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تم حساب متوسط زمن اإلجابة عمى االختبار: حيت بمغ متوسط زمن  زمن االختبار:
 .( دقيقة45االختبار حوالي )

 .مفردة ( 27وبذلك يتكون االختبار في صورتو النيائية من )
 :بناء بطاقة مالحظة األداءثالثاً : 

لدى  الشفوىتم تصميم بطاقة المبلحظة بيدف قياس ميارات التعبير  الهدف من البطاقة :
طضوء األىداف التعميمية وتحميل الميارة والمحتوى  وفىتبلميذ الصف األول اإلعدادي ، 

قام  الشفويميارات التعبير في طضوء و  المغة العربية لمصف األول اإلعداديالتعميمي لمادة 
 وىي :ـ   الشفويالتعبير لميارات  التبلميذالباحث بإعداد بطاقة لمبلحظة أداء 

  ومنطقية  الفكري: وىى  تقيس ميارات مخزون التمميذ  الشفويلمتعبير  الفكريالجانب
 . عبارة لقياس ىذه الميارة  99وقد تم وطضع عرطضو  ، 

  المغة  استخدام: وىى  تقيس مدى قدره التمميذ عمى  الشفويالجانب المغوي لمتعبير
صحيحًا يبرز فيو المفردات والتراكيب واألساليب المغوية المعبرة ، وقد تم وطضع  استخداما

 عبارة لقياس ىذه الميارة .  99
  وىى  تقيس مدى قدرة التمميذ عمى توظيف صوتو  الشفويلمتعبير  الصوتيالجانب :

عبارة لقياس ىذه  99وطضع  توصيل ما يريده إلى المسمعين ، وقد تم فيولسانو 
 . الميارة

  وىو يقيس مدى قدرة التمميذ عمى توظيف لغة الجسد  الشفويالجانب المممحي لمتعبير :
 99يريد إيصاليا إلى المستمعين ، وقد تم وطضع  التي لممعانيلتكون مكممة ومؤكدة 

 عبارة لقياس ىذه الميارة . 
 وىى  يقيس مدى قدرة التمميذ عمى توصيل ما يريد  الشفويلمتعبير  الشخصيب الجان :

 عبارة لقياس ىذه الميارة .  99بكل ثقة وجرأة ، وقد تم وطضع 
( عبارة تصف األفعال 77وقد تكونت بطاقة مبلحظة األداء في صورتيا المبدئية من )

في كل خطوة من خطوات األداء بحيث تشمل الجوانب األدائية المختمفة  التبلميذالمطموبة من 
 ، وقد روعي في تصميم البطاقة االعتبارات التالية: لميارات التعبير الشفوى 

 . الدقة والسبلمة المغوية فى وصف الميارة 
 أن تقيس كل عبارة سموكا محددا وواطضحا. 
 ر الشفوى . أن تقيس كل عبارة جانب واحد من ميارات التعبي 
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ريق عرطضيا عمى مجموعة من السادة تم التأكد من صدق البطاقة عن ط صدق البطاقة:
في الجامعات المصرية وكذلك  المغة العربيةتدريس أساتذة المناىج وطرق المحكمين من 
وقد أوصوا بتعديل صياغة بعض بنود  االبتدائيةالمرحمة  فيالمغة العربية السادة معممي 

طضافة بعض البنود األخرى وكذلك حذف  نظرا إلمكانية إطضافتيا  بعض العباراتالبطاقة وا 
 .( بندا71أخرى ليصبح عدد بنود البطاقة ) عباراتعمى 

: تم حساب ثبات البطاقة باستخدام أسموب تعدد المبلحظين عمى أداء ثبات البطاقة
 التمميذالواحد، حيث يقوم ثبلثة مبلحظين كل منيم مستقل عن األخر بتقييم أداء  التمميذ

، وقام الباحث بتدريبيم عمى زمبلئو من  باثنينمن خبلل البطاقة لذلك استعان الباحث 
استخدام البطاقة، ولمتعرف عمى  ميارة يمالكتساب التبلميذاستخدام البطاقة وتجريبيا عمى 

 .م في استخدامياصعوبات قد تواجيي أى
من طبلب المجموعة  - طبلب ةبعد ذلك قام الباحث وزميميو بمبلحظة أداء ثماني

 لمدراسةثنين منيم ألحد المعالجات التجريبية حيث تعرض كل ا - لمدراسةاالستطبلعية 
عمى حدة باستخدام معادلة  تمميذ، وتم حساب معامل اتفاق المبلحظين عمى أداء كل ةالحالي
( وقد بمغ متوسط نسب االتفاق 3117لحساب نسبة االتفاق )الدرديرى،  "Cooper" كوبر

 .( وىى نسبة مقبولة لمثبات1.71عمى الطبلب الستة )
لحساب معامل ثبات بطاقة  Holsti, (1968) ثم استخدم الباحث معادلة ىولستى
بطاقة إلى حد ( وىي نسبة تدل عمى ثبات ال1.77المبلحظة وقد بمغ معامل ثبات البطاقة )

 :مستويات وىي خمسةكبير وتعد صالحو لمتطبيق، حيث وزعت الدرجات وفق 
 ( درجات 7الميارة بصورة متميزة يحصل التمميذ عمى ) أداء . 
 ( درجات 7الميارة بصورة جيدة يحصل التمميذ عمى ) أداء   . 
 ( درجات .  2الميارة بصورة متوسطة يحصل التمميذ عمى ) أداء 
 ن () درجتيالميارة بصورة طضعيفة يحصل التمميذ عمى  أداء  . 
 درجة واحدة ( يحصل التمميذ عمى) لم يؤد الميارة . 

درجة،  371درجات=  7× بندا  71وبذلك تصبح القيمة الوزنية لبطاقة كاممة 
 ( بندا. 71وبذلك تصبح بطاقة المبلحظة في صورتيا النيائية صادقة وثابتة وتتكون من )

 :للدراسةالتجربة االستطالعٌة 
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اإلعدادي من تبلميذ الصف األول قام الباحث بإجراء تجربة استطبلعية عمى عينة 
في الفصل الدراسي األول لعام الدراسي تبلميذ ( 7عددىم )  الدراسةمن نفس مجتمع 

/ 91/ 91حتى  3197/ 1/ 31)بداية من  شير( بشكل مكثف لمدة 3197/ 3197)
( ، وذلك بيدف التعرف عمى الصعوبات التي قد تواجو الباحث في أثناء التجربة 3197

األساسية لمبحث، والتأكد من الكفاءة الداخمية لمواد المعالجة التجريبية، والتحقق من سبلمة، 
 .االختبار التحصيمي وبطاقة مبلحظة األداءالمغة و  اختباروتقدير مدى ثبات 

 إلى :ـ تطبلعية التجربة االس وأشارت نتائج
  تبار التحصيمي، وبطاقة المبلحظةاالخالمغة و  اختبارثبات كل من. 
  ( البرنامج المقترح صبلحية مواد المعالجة التجريبية)  لمتطبيق. 
  تم التعامل معيا والتغمب عمييا مثل عدم وجود شبكة والتى الفنية بعض المشكبلت وجود

 .إنترنت داخل المدرسة وقمة أجيزة الكمبيوتر وقد قام الباحث بتوفير ىذه الطمبات 
المغوية وتنمية ميارات الفيم  االطضطراباتعبلج في  البرنامج المقترحلقياس فاعمية 

 اإلعدادي ، استخدم الباحث معادلة ببلك تبلميذ الصف األوللدى  الشفويوالتعبير  القرائي
Blake  ،يجب أن تصل قيمة نسبة الكسب المعدل إلى  والتىلحساب نسبة الكسب المعدل

 ( .  3117يري ، لكترونية كما حددىا ببلك )الدرد( فأكثر كمؤشر لفاعمية البيئة اإل 9.3)
 تبلميذل درجات من خبل  لمبرنامج المقترحوقد قام الباحث بحساب نسبة الكسب المعدل 

في االختبارين  التبلميذ( متوسط درجات ىؤالء 7المجموعة االستطبلعية، ويوطضح جدول )
والتي بمغت  المغوية  االطضطراباتلعبلج القبمي والبعدي، وقيمة نسبة الكسب المعدل لمبرنامج 

 المغوية  االطضطراباتعبلج وبناء عميو يعد البرنامج فعاال في (  9.77)
 ( 0)   خذٔل

 (انًدًٕػخ االستطالػٛخ) انهغخ  الختجبر يتٕسظ انذرخبد انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ َٔسجخ انكست انًؼذل نجالن

 يتٕسظ درخبد انتطجٛك انجؼذ٘ )ص(  يتٕسظ درخبد انتطجٛك انمجهٙ )ص (  انًتغٛز انتبثغ

 ,12 40 انهغخ  اختجبر

 تبلميذمن خبلل درجات  لممنيج المقترحنسبة الكسب المعدل كما قام الباحث بحساب 
( متوسط 7، ويوطضح جدول )  القرائيالتحصيمي لمفيم  االختبارعمى المجموعة االستطبلعية 

في التطبيقين القبمي والبعدي، وقيمة نسبة الكسب المعدل لمبرنامج  التبلميذدرجات ىؤالء 
(، وبناء عميو يعد البرنامج فعاال في تنمية 9.7والتي بمغت ) لتنمية ميارات الفيم القرائي

 . الفيم القرائيميارات 
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 (  ,)   خذٔل

 هفٓى انمزائٙن انتسظٛهٙ  نالختجبر يتٕسظ انذرخبد انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ َٔسجخ انكست انًؼذل نجالن

 انًدًٕػخ االستطالػٛخنتاليٛذ 

 انًتغٛز انتبثغ
يتٕسظ درخبد انتطجٛك 

 انمجهٙ )ص (

انتطجٛك انجؼذ٘ يتٕسظ درخبد 

 )ص(

نًٓبراد  ختجبر انتسظٛهٙا

 انمزائٙانفٓى 

11 31 

نسبة الكسب المعدل لممنيج المقترح من خبلل درجات تبلميذ كما قام الباحث بحساب 
( متوسط 1، ويوطضح جدول )الشفويبطاقة المبلحظة لمتعبير المجموعة االستطبلعية عمى 

درجات ىؤالء التبلميذ في التطبيقين القبمي والبعدي، وقيمة نسبة الكسب المعدل لمبرنامج 
(، وبناء عميو يعد البرنامج فعاال في تنمية 9.3والتي بمغت ) الشفويالتعبير لتنمية ميارات 

 .الشفويالتعبير ميارات 
 ( 0)   خذٔل

تاليٛذ انًدًٕػخ  أداءنجطبلخ يالزظخ  نًؼذل نجالنيتٕسظ انذرخبد انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ َٔسجخ انكست ا

  انشفٕ٘نًٓبراد انتؼجٛز  االستطالػٛخ

 انًتغٛز انتبثغ
يتٕسظ درخبد انتطجٛك 

 انمجهٙ )ص ( 

يتٕسظ درخبد انتطجٛك انجؼذ٘ 

 )ص( 

ثطبلخ يالزظخ نًٓبراد انتؼجٛز 

 انشفٕ٘

00 211 

 :للبحث األساسٌة التجربة :رابعا
  :تحدٌد عٌنة البحث

( باستخدام طريقة المعاينة تمميذاً  91تم اختيار العينة األساسية لمبحث قواميا )
( من خبلل كشوف أسماء 12، 3197خطاب،   ( "Systematic Sampling" المنظمة

بمحافظة قنا  في الفصل  عمر اإلعدادية بنين سيدياإلعدادي بمدرسة  األولطبلب الصف 
( بخبلف الطبلب الذين تمت االستعانة بيم في 3197/ 3197الدراسي األول لمعام الدراسي )

 . التجربة االستطبلعية
 :تطبٌق أدوات القٌاس قبلٌا

 االختبار/  المغة  اختبارىدف التطبيق القبمي ألدوات القياس المتمثمة في )
  .(  الشفويبطاقة المبلحظة لميارات التعبير /  التحصيمي لميارات الفيم القرائي

 :المعالجة التجرٌبٌة على المجموعات التجرٌبٌةتطبٌق مواد 
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من الدراسة  الثالثالمجموعات التجريبية في األسبوع  تبلميذتم عقد لقاء مع 
 بالرد، وقد التزم الباحث وات التفاعل المستخدمة من خبللو ، وأدالبرنامجلتوطضيح أىداف 
 .المعمنة أو الخاصة ومتابعة تقدميم في تنفيذ األنشطة وتوجيييم التبلميذعمى استفسارات 

أسابيع من بداية األسبوع  عشرةحوالي  لمدراسةوقد استغرق تطبيق التجربة األساسية 
 .عشر لمدراسة  الرابع( حتى نياية األسبوع 3197/ 3197لمفصل الدراسي األول ) الخامس

 نتائج الدراسة . 

برنامج قائم عمى ما فاعمية والذي نصو "  الدراسةمن  الثانيلئلجابة عن السؤال 
تبلميذ الصف األول ي عبلج االطضطرابات المغوية لدى إستراتيجيات التذكر السمعي ف

قام  الباحث بحساب اختبار ت لمتوسطين مرتبطين لداللة الفرق بين متوسطي  ؟ "اإلعدادي
المغة، وذلك لمتعرف  الختبارالقبمي والبعدي  يندرجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيق

 االطضطراباتكل مجال من مجاالت  فيالمغوية  االطضطراباتعبلج  فيعمى فاعمية البرنامج 
المغوية بشكل عام ،  وفيما يمي النتائج التي  االطضطراباتعبلج  فيالمغوية وفاعمية البرنامج 

  التالي .جدول التم التوصل إلييا كما يوطضح 
  )11خذٔل )

 انهغخ  اختجبردرخبد انتاليٛذ فٙ 

 انًدبل انزئٛسٙ 
 انتطجٛك

 ػذد 

 انؼُٛخ

انًتٕسظ 

 انسسبثٙ

االَسزاف 

 انًؼٛبر٘
 "د" لًٛخ

يستٕٖ 

 انذالنخ

زدى 

 األثز

انتشْٕبد 

 انهغٕٚخ 
 1.15401 14 10 انمجهٙ

-32.324 1.11 .00 
 1.01,40 ,3 10 انجؼذ٘

 اضطزاثبد

 يؼبندخ انهغخ  

 1.10,06 11 10 انمجهٙ
-54.324 1.11 .0, 

 156316 36 10 انجؼذ٘

ضؼف 

انًسظٕل 

 انكاليٙ  

 1.00,53 0 10 انمجهٙ

-51.324 1.11 .00 
 1.53634 ,1 10 انجؼذ٘

 اضطزاثبد

 انُطك ٔانكالو  
 1.13242 6 10 انمجهٙ

-43.654 1.11 
 

 06، 1.60353 ,1 10 انجؼذ٘

 انهغخ  اختجبر
- 3.15630 ,3 10 انمجهٙ

142.151 
1.11 

.،

 3.42314 111 10 انجؼذ٘ 05

   9.727( تساوى  97. ودرجات حرية ) 17قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة 
 .   3.773( تساوي  97. ودرجات حرية )19قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة 
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المغة لدى  اطضطراباتعبلج  فييتطضح من الجدول السابق فاعمية البرنامج المقترح 
وىو ( ،  1.17المغة ) اختبار فيتبلميذ الصف األول اإلعدادي ، حيث بمغ حجم األثر 
ذلك من  تفسير، ويمكن  9177حجم أثر كبير وفقا لمتصنيف الذي اقترحو كوىين 

 :ـ خبلل
  ىدف البرنامج عمى مساعدة التبلميذ عمى التخمص من المؤثرات السمبية التي تؤثر

سميمة ، مثل شعور التبلميذ أن التحدث بمغة عربية الغة ملاعمى اكتساب التبلميذ 
سميمة من عوامل التخمف والرجعة ، أو إحساس التبلميذ بالفخر والسعادة من قدرتيم 

نجميزية أثناء الحديث ، أو استخدام بعض عمى استخدام بعض كممات المغة اإل 
الكممات المنتشرة بين وسط التبلميذ التي ال تمت إلى المغة بأي صمة ، وقد ىدف 
البرنامج من خبلل إستراتيجيات التذكر السمعي بتقديم أمثمة لمتبلميذ ببعض األوجو 

ىر الجمالية الجمالية في المغة العربية وتميزىا عن باقي المغات في الكثير من المظا
أن المغة العربية لغة مكتممة فيي لغة القران الكريم ، وىذا يتفق من  وتعريفيم، 

( التي أشارت أن من أىم أدوات عبلج اطضطرابات المغة  3197نتائج دراسة عمو )
، كما تتفق مع بين التبلميذ  تصحيح المفاىيم المغوية المغموطة المنتشر استعماليا 

( التي أشارت إلى أن المستوى االجتماعي واالقتصادي  3117) جمغومنتائج دراسة 
من أىم عوامل اطضطرابات المغة لدى التبلميذ في مرحمة الطفولة ، فالبيئة من أىم 

  عوامل اكتساب التبلميذ المفردات المغوية السميمة .
 البرنامج عمى عبلج بعض السموكيات المغوية الخاطئة لدى التبلميذ وذلك من  ساعد

معالجة  فى التشوىات المغوية معالجة فيإستراتيجيات التذكر السمعي  استخدامخبلل 
لدى التبلميذ ، كما ساعد البرنامج عمى عبلج القمق الناتج عن  المغموطةاألنماط 

وطضعف الثقة بالنفس لدى التبلميذ ،  فعاليةاالنالتوتر والصراع والخوف والصدمات 
المغة ، وىذا يتفق مع نتائج دراسة العبادسة و أبو  اطضطراباتمما ساعد عمى عبلج 

عمى الكثير من  طرق التأثير أىمأشارت أن الممارسة من  التي(  3197شعبان )
  Guistiالسموكيات المغوية الخاطئة لدى األطفال ، كما تتفق مع نتائج دراسة 

عبلج القمق المغة  اطضطراباتأشارت أن من أىم الطرق لعبلج  التي(  3197)
 والصراعات الداخمية لدى التبلميذ.  االنفعاليةوالتوتر والخوف والصدمات 
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  بعض  عرضتم الحرص عمى زيادة المحصول الكبلمي لدى التبلميذ وذلك عن طريق
تحتوى عمى الكثير من المفردات والتراكيب المغوية المناسبة  التيالقصص التعميمية 

لممستوى العمري لمتبلميذ ، كما قام البرنامج بزيادة الحصيمة المغوية لدى التبلميذ 
تيدف إلى تعديل بعض المصطمحات المغموطة لدى  التيعن طريق األلعاب التعميمية 

وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة التبلميذ وزيادة الحصيمة المغوية لدى التبلميذ ، 
Wiliam (3197  )أىم من أشارت نتائجيا إلى أن قراءة القصص التي 

 وسائل زيادة الحصيمة المغوية لدى التبلميذ . 
  التبلميذ  تعويدالصوتية لدى التبلميذ عن طريق  االطضطراباتكما قام البرنامج بعبلج

أجيزة التمفون المحمول لمعرفة  مسجبًل من خبللأو اإلصغاء لصوتو  االستماععمى 
عيوب النطق لدييم ، كما ىدف البرنامج عمى تدريب التبلميذ عمى أخذ ىواء الشييق 
بشكل عميق والمحافظة عميو ، ومن ثم إخراجو عبر ىواء الزفير إلنتاج أصوات 

الكبلم بواسطة التدريب ، كما  فيمحددة مثل الصوائت وتعديل الصوائت المستعممة 
 لخفضب التبلميذ عمى التأمل والتنفس العميق واإلحساس العطضمي تم تدري

أن إلى أشارت  التيMalessa (3197  )نتائج دراسة  مع، وىذا يتفق  االنقباطضات
المغة تحسين نوعية الصوت ، ويكون ذلك من خبلل  اطضطراباتعوامل عبلج  أىممن 

وتعديل  التبلميذ ،لدى لمصوت ، وخفض التوتر  المسيئةالتخمص من السموكيات 
 .   لدييم  الصوتيالرنين 

 من الدراسة . الثانيوبذلك تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال 
برنامج قائم عمى ما فاعمية نصو "  والذيلئلجابة عن السؤال الثالث من الدراسة و 

الصف األول تبلميذ نمية ميارات الفيم القرائي لدى إستراتيجيات التذكر السمعي في ت
 ؟ اإلعدادي 

بحساب اختبار ت لمتوسطين مرتبطين أي لداللة الفرق بين متوسطي الباحث قام 
درجات التبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي لبلختبار التحصيمي، وفيما 

 التالي .جدول اليمي النتائج التي تم التوصل إلييا كما يوطضح 
  )11خذٔل )

 درخبد انطالة فٙ االختجبر انتسظهٙ فٙ يٓبراد انفٓى انمزائٙ

انتطجٛ انًدبل انزئٛسٙ 

 ق

ػذد 

 انؼُٛخ

انًتٕسظ 

 انسسبثٙ

االَسزاف 

 انًؼٛبر٘
 "د" لًٛخ

يستٕٖ 

 انذالنخ

زدى 

 األثز
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انتطجٛ انًدبل انزئٛسٙ 

 ق

ػذد 

 انؼُٛخ

انًتٕسظ 

 انسسبثٙ

االَسزاف 

 انًؼٛبر٘
 "د" لًٛخ

يستٕٖ 

 انذالنخ

زدى 

 األثز

انفٓى انسزفٗ أٔ انظبْز٘ 

 نهُض انًمزٔء

 1.5643 3.21 10 انمجهٙ
-31.,432 1.11 .06 

 2.0,64 , 10 انجؼذ٘

االستُتبخٗ أٔ انفٓى 

 نهُض انًمزٔء انتفسٛزٖ
 054,.2 3.36 10 انمجهٙ

-43.,04 1.11 .01 
 2.0,54 11.10 10 انجؼذ٘

انفٓى انُمذٖ أٔ انتطجٛمٗ 

 نهُض انًمزٔء
 054,.2 4 10 انمجهٙ

-41.,53 1.11 .05 
 045,.3 15 10 انجؼذ٘

 االختجبر انتسظٛهٙ

 11.56 10 لجهٙ
3.4543

5 
-3181,6 1.11 

.،

05 
 33810 10 ثؼذ٘

2.1,64

3 

اب حجم التأثير تنمية ميارات الفيم القرائي تم حس فيولمتأكيد عمى فاعمية البرنامج 
 . ، كما يوطضح جدول التالي 

 (12) خذٔل

 تًُٛخ يٓبراد انفٓى انمزائٙ  فٙيمذار زدى تأثٛز انجزَبيح انًمتزذ 

 زدى انتأثٛز (dلًٛخ ) انتبثغ انؼبيم انؼبيم انًستمم

 كجٛز  1820 يٓبراد انفٓى انمزائٙ انجزَبيح انًمتزذ 

تنمية ميارات الفيم  في( فاعمية المنيج المقترح  93،  99يتطضح من جدول )
 القرائي لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي ، ويمكن تفسير ذلك من خبلل :ـ 

  أو الظاىري لدى التبلميذ من خبلل مساعدة  الحرفيقام البرنامج بتنمية ميارات الفيم
التعرف عمى المعنى الرئيس المباشر لمكممة أو الجممة أو الفكرة من السياق التبلميذ عمى 

بعض استراتيجيات التذكر السمعي وتدريب التبلميذ عمى  استخدام، وذلك من خبلل 
مكانياتيم  فييذ أو خوف ، وزيادة ثقة التبلم استعجالالقراءة السميمة دون  قدراتيم وا 

السمعي  التذكرد أبعا استخدامأن  في(  3197وىذا يتفق مع نتائج دراسة موسى )
من عوامل تنمية ميارات الفيم القرائي لدى التبلميذ ، كما  الصوتيوالتمييز واليجاء 

أشارت نتائجيا إلى أن التذكر  التيGidds (3197  ) تتفق نتائج دراسة مع دراسة 
ومساعدة التبلميذ عمى  القرائيتنمية ميارات الفيم  فيالسمعي تعد من الطرق المميزة 

 الفيم السميم لمنص المقروء .
  ميارات التفكير العميا لدى التبلميذ من خبلل بعض األلعاب  بتنميةالبرنامج كما قام

تنمي لدى التبلميذ ميارات الفيم والتطبيق والتحميل ، كما قام البرنامج  التيالتعميمية 
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من خبلل التدريب والممارسة ، وساعد البرنامج  االستنتاجىبتدريب التبلميذ عمى الفيم 
المعاني الطضمنية لمكممات المقروءة من خبلل  استنتاج فيعمى تنمية ميارات التبلميذ 
، وىذا يتفق مع نتائج  االستنتاجالتبلميذ عمى  ساعدت يالتإستراتيجيات التذكر السمعي 

أشارت أن تمكن التبلميذ من ميارات التطبيق والتحميل  التيRath (3197  ) دراسة
الطضمنية لمنص المقروء مما  المعاني استنتاجيساعد عمى زيادة قدرة التبلميذ عمى 

يساعد عمى تنمية ميارات القراءة لدييم ،  كما تتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة 
إستراتيجيات التعمم البنائي  استخدامأشارت نتائجيا إلى أن  التي(  3193المطيري )

  . االبتدائيةيساعد عمى تنمية ميارات الفيم القرائي لدى التبلميذ المرحمة 
 التبلميذ  وتنمو قدرة والتطبيقي النقديالفيم  تنمية ميارات د البرنامج التبلميذ عمىساع

 واستنتاجصدار األحكام عمى النص المقروء ، والحكم السميم عمى صدق الكاتب عمى إ
مكانياتيم ، وتنمية  فياألفكار السممية ، وذلك من خبلل زيادة ثقة التبلميذ  قدراتيم وا 

عافية فق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة الناقد لدى التبلميذ ، وبذلك تت ميارات التفكير
أشارت إلى فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى إستراتيجيات التعمم النشط  التي(  3197)

تنمية ميارات الفيم القرائي لدي تبلميذ مرحمة التعميم األساسي من خبلل تنمية  في
األفكار  واستنتاجلكاتب لحكم السميم عمى صدق اوا والتطبيقي النقديميارات الفيم 

 السممية .
 وبذلك تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الثالث من الدراسة .

برنامج قائم عمى ما فاعمية لئلجابة عن السؤال الرابع من الدراسة والذي نصو " 
لدى التبلميذ الصف األول  الشفويإستراتيجيات التذكر السمعي في تنمية ميارات التعبير 

قام  الباحث بحساب اختبار ت لداللة الفرق بين متوسطين مرتبطين أي بين  ؟اإلعدادي 
درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي لبطاقة المبلحظة ،  متوسط

 جدول  التالي .اليا كما يوطضح وفيما يمي النتائج التي تم التوصل إلي
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 (  13خذٔل ) 

 ( ,1درخبد انتاليٛذ فٙ ثطبلخ انًالزظخ ) ٌ = 

 انًدبل انزئٛسٙ 
 انتطجٛك

ػذد 

 انؼُٛخ

انًتٕسظ 

 انسسبثٙ

االَسزاف 

 انًؼٛبر٘
 "د" لًٛخ

يستٕٖ 

 انذالنخ

زدى 

 األثز

اندبَت انفكز٘ 

 نهتؼجٛز انشفٕ٘

 056,.1 10 10 انمجهٙ
-20.,065 1.11 .00 

 045,.2 42 10 انجؼذ٘

اندبَت انهغٕ٘ 

 نهتؼجٛز انشفٕ٘

 2.4563 16 10 انمجهٙ
-45.0,34 1.11 .0, 

 3.0,65 40 10 انجؼذ٘

اندبَت انظٕتٙ 

 نهتؼجٛز انشفٕ٘

 4.3,06 16 10 انمجهٙ

-43.6045 1.11 .00 
 ,2.063 ,3 10 انجؼذ٘

اندبَت انًهًسٙ 

 نهتؼجٛز انشفٕ٘

 2.0,23 21 10 انمجهٙ
-32.5034 1.11 

 

 06، 3.4653 41 10 انجؼذ٘

اندبَت انشخظٙ 

 نهتؼجٛز انشفٕ٘

 2.0,23 10 10 انمجهٙ
-34.2406 1.11 .،05 

 4.0134 30 10 انجؼذ٘

 ثطبلخ انًالزظخ
 065,.2 0, 10 انمجهٙ

-60.650, 1.11 .،00 
 381343 ,10 10 انجؼذ٘

 الشفويتنمية ميارات التعبير  فييتطضح من الجدول السابق فاعمية البرنامج المقترح 
 مجموعة من النقاط وىي :ـ  فيلدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي ويمكن تفسير ذلك 

  ساعد البرنامج عمى تنمية قدرة التبلميذ عمى السيطرة عمى المغة من خبلل تنمية قدرتيم
كما ساعد البرنامج عمى زيادة الحصيمة  المفردات المغوية السممية ، استعمالعمى 

 .لدى التبلميذ  الشفويتنمية ميارات التعبير  فيالمغوية لدى التبلميذ مما ساىم 
  زيادة قدرة التبلميذ عمى إدراك الموطضوع المحدد بشكل كامل من خبلل  فيساىم البرنامج

تنظيم األفكار  تنمية قدرتيم عمى فيم اليدف من الحديث ، وتنمية قدرة التبلميذ عمى
، كما ساعد البرنامج عمى زيادة قدرة التبلميذ عمى إخراج حوار  بعطضيامع وتربطيا 

 ( 3199الصويركي )ىادف يعكس مدى فيم الموطضوع ، وىذا يتفق مع نتائج دراسة 
وتنمية قدرة  الشفويأشارت نتائجيا إلى أن من أىم عوامل تنمية ميارات التعبير  التي

يم األفكار وتربطيا ببعطضيا ، و تنمية قدرتيم عمى فيم اليدف من التبلميذ عمى تنظ
 الحديث .
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  زيادة قدرة التبلميذ عمى تحديد نوعية الموطضوع ، من خبلل زيادة  فيساىم البرنامج
ليس مناسب لموطضوع معين ، كما ساعد البرنامج  قدرتيم عمى تمييز ما ىو مناسب وما

بين المزاج والقوة والشعور  االختبلفاتعمى تنمية قدرة التبلميذ عمى التعبير بوطضوح عن 
أشارت نتائجيا أن زيادة قدرة  التي ( 3192الحبلق )، وىذا يتفق مع نتائج دراسة 

طرق تنمية  أىممن التبلميذ عمى تمييز ما ىو مناسب وما ليس مناسب لموطضوع معين 
 من وجية نظر معممي المغة العربية . الشفويميارات التعبير 

  بو  يشعرونأنفسيم أو عما  فيساعد البرنامج عمى تمكين التبلميذ عن التعبير عما
بعبارات سميمة وواطضحة وصحيحة ، وذلك من خبلل زيادة الحصيمة المغوية لدى التبلميذ 

أنفسيم  وتصحيح المفاىيم المغوية المغموطة لدييم ، كما ساىم  فيوزيادة ثقة التبلميذ 
وذلك عن  ،متعبير اليادف لفساح المجال لمخيال تنمية الذوق األدبي ، وا   فيرنامج الب

تيدف إلى إطبلق خيال  التيطريق عرض بعض القصص التعميمية داخل البرنامج 
نشاء نوع من الحوار داخل البرنامج بين التبلميذ والباحث وبين التبلميذ  التبلميذ وا 

أشارت نتائجيا أن من  التي(  3193وزمبلئيم ، وىذا يتفق مع نتائج دراسة الجبوري )
 فيلمتبلميذ  الشفويتدريس التعبير  فيالمغة العربية  معمميتواجو  التيأىم الصعوبات 

بو  يشعرونأنفسيم أو عما  فيالمرحمة المتوسطة ىو تمكين التبلميذ عن التعبير عما 
 بعبارات سميمة وواطضحة وصحيحة ، وىذا يتطمب زيادة الثروة المغوية لدى التبلميذ .

ولمتأكيد عمى فاعمية البرنامج في تنمية التعبير الشفوي تم حساب حجم التأثير ، كما يوطضح 
 جدول التالي . 

 (14) خذٔل

 يمذار زدى تأثٛز انجزَبيح انًمتزذ فٙ تًُٛخ يٓبراد انتؼجٛز انشٕٖ

 زدى انتأثٛز (dلًٛخ ) انؼبيم انتبثغ انؼبيم انًستمم

 كجٛز  1834 يٓبراد انتؼجٛز انشفٕٖ انجزَبيح انًمتزذ 

( أن حجم تأثير البرنامج عمى تنمية ميارات التعبير  97، 92يتطضح من الجداول ) 
تنوع الوسائل البصرية والسمعية داخل لدى التبلميذ كبير ويمكن تفسير ذلك من خبلل  الشفوى

البرنامج ساعد في زيادة بقاء أثر التعمم داخل البرنامج ، كذلك حرص البرنامج عمى منح 
التبلميذ فرصة لبلعتماد عمى النفس في صياغة األفكار والتعبير عنيا بوطضوح ، ساىم في 

بير الشفوي لدى التبلميذ ، كما أعطي البرنامج مساحة كبير لدى التبلميذ تنمية ميارات التع
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قصص المعروطضة لئلبداع من خبلل زيادة مساحة خياليم في التحميل والتفسير لمحتوى ال
لك استخدام إستراتيجيات التذكر السمعي ساىم في زيادة تركيز المعمومات داخل البرنامج ، كذ

دراك ال تبلميذ مما أدي إلى تنمية ميارات التعبير لدى التبلميذ ، وىذا داخل عقول ووجدان وا 
( في فاعمية توظيف القصة المصورة في تنمية  3197يتفق مع نتائج دراسة عبد اليادي )
 ميارات التعبير الشفوي لدى التبلميذ .

 تفسٌر النتائج.
إستراتيجيات التذكر البرنامج المقترح القائم عمى فاعمية  الدراسةيتطضح من نتائج 

لدى  الشفويالمغة وتنمية ميارات الفيم القرائي وميارات التعبير  اطضطراباتعبلج  فيالسمعي 
 :يرجع ذلك إليو تبلميذ الصف األول اإلعدادي 

  المغة لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي ، ويرجع  اطضطراباتعبلج  فيساىم البرنامج
زيادة الحصيمة  في التى ساىمتإلستراتيجيات التذكر السمعي البرنامج  استخدامذلك إلى 

، كما أن  لدييمتصحيح بعض المفاىيم المغوية  فيالمغوية لدى التبلميذ ، كما ساىم 
حرص الباحث عمى تنوع لحر عن آرائيم ، كما البرنامج ساعد التبلميذ عمى التعبير ا

البرنامج ، وحرص الباحث عمى إجراء بعض المسابقات المغوية بيدف  فيمغة مستويات ال
وجود بعض األلعاب المغوية  أنخمق نوع من المنافسة والحماسة بين التبلميذ ، كما 

النطق والكبلم لدى التبلميذ ، وىذا يتفق مع نتائج دراسة  اطضطراباتعبلج  فيساىم 
تخفيف  فيفاعمية العبلج بالمعب أشارت إلى  التي(  3197العبادسة وأبو شعبان )

 . المغة  اطضطرابات
  فرص لمتبلميذ لمتعمم من خبلل تنوع الخبرات واألفكار وتنوع الحرص البرنامج عمى إتاحة

ساعد عمى تنمية عبلج مما المثيرات السمعية من خبلل إستراتيجيات التذكر السمعي 
كما حرص البرنامج عمى  لدى التبلميذ ، الشفويالمغة وتنمية ميارات التعبير  اطضطرابات

مساعدة التبلميذ عمى بذل الجيد لمتعمم من خبلل تنوع مصادر الحصول عمى المفردات 
ثارة بعض المصطمحات والمفردات المغوية الخاطئة وبيان أثرىا عمى ىدم ثقافة  المغوية ، وا 

 أحاسيسيمير عن األمة ، كما حرص البرنامج عمى إثارة دافعية التبلميذ نحو التعب
 ذاتو .  فيومشاعرىم من خبلل زيادة ثقة التمميذ 

  تعممو ، ومن  في لممسؤوليةألن يكونوا أكثر تحمبًل  لكل تمميذحرص البرنامج عمى إتاحة فرصة
بداء  المعروطضةقف اتقديم أدلة لما يقدمو من آراء ، ويستطيع تحميل المو  فيثم يفكر  أمامو ، وا 
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لدى التبلميذ ، كما حرص البرنامج عمى  القرائيرأيو فيو ، مما ساعد عمى تنمية ميارات الفيم 
من مصادر المعرفة المختمفة ، وتنظيميا وعرطضيا  المعموماتإتاحة الحرية لمتبلميذ لمبحث عن 

مما ساىم  ، اليم عمييا التبلميذ بالقراءة وزيادة إقب اىتمامأمام زمبلئو ، مما ساعد عمى زيادة 
Gibbs (3197  )، وىذا يتفق مع نتائج دراسة لدى التبلميذ القرائيعمى زيادة ميارات الفيم 

تعممو يساعد عمى زيادة إقبال التبلميذ عمى التعمم  فيتحمل التبلميذ لممسؤولية أشارت أن  التي
 . ، وزيادة بقاء أثر التعمم لدى التبلميذ 

 الموطضوعات واألنشطة داخل البرنامج بحاجات  فيالمصطمحات المغوية المستخدمة  ارتباط
، كما  الشفويميارات التعبير  اكتسابمساعدة التبلميذ عمى  فيوميول التبلميذ ، ساىم 

 فيتثير حماس التبلميذ نحو المشاركة  التيمجموعة من الصور  استخدمأن البرنامج 
لدى  الشفويوالتعبير  القرائيتنمية ميارات الفيم  فيساىم مما أنشطة البرنامج ، 

 التبلميذ . 
 توصٌات البحث.

 :عمى طضوء النتائج السابقة يمكن تقديم التوصيات التالية
 مجال التخاطب داخل مدارس التعميم األساسي مع  فيين ياالستعانة بأخصائيين نفس

 ىؤالء المغة لدى اطضطراباتعبلج لإستراتيجيات التذكر السمعي التوسع في استخدام  
 . التبلميذ  

  المغوية وتصحيح المفاىيم المغوية المغموطة  طضطراباتاالالتخطيط لبرامج تربوية لعبلج
،  المغوية السمميةالسميم لممصطمحات  االستخداملدى التبلميذ ، ومساعدة التبلميذ عمى 

 .المنتشرة بين تبلميذ مرحمة التعميم األساسي  المغة المشوىةوالقطضاء عمى 
  تساعد التبلميذ عمى التعرف عمى  التيالبرامج اإلرشادية والعبلجية  بأىميةتكثيف التوعية

عن المصطمحات  والبعدالمصطمحات المغوية السميمة  استخدامجمال المغة العربية وأىمية 
 ال تنتمي إلى المغة العربية . التي

 تنمية  فيء برامج تعميمية وتربوية قائمة عمى إستراتيجيات التذكر السمعي العمل عمى بنا
 لدى التبلميذ .  الشفويوالتعبير  القرائيميارات الفيم 

 والتعبير  القرائيب التبلميذ عمى ميارات الفيم يدر بيدف تبتقديم ورش تعميمية  االىتمام
 بتنمية الثروة المغة لدى التبلميذ .  االىتمام، مع  الشفوي
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 ة يإستراتيجيات التذكر السمعي ، وكيف استخدامبتدريب معممي المغة العربية عمى  االىتمام
 تنمية ميارات التفكير العميا لدى التبلميذ .  في استخداميا

  أىداف  جإدار مرحمة التعميم األساسي ، وطضرورة  فيأىداف المغة العربية  فيطضرورة إعادة النظر
 . طضمن أىداف المغة العربية لتبلميذ الصف األول اإلعدادي  الشفويوالتعبير  القرائيالفيم 

 لدى  الشفويوالتعبير  القرائيبتنظيم أنشطة لغوية تعتمد عمى ميارات الفيم  االىتمام
 تبلميذ مراحل التعميم األساسي ، كالمسابقات التعميمية . 

  مراحل التعميم لتبلميذ طضمن مادة المغة العربية طضرورة إعادة حصص القراءة والتعبير
 .  األساسي 
 الدراسة .مقترحات 

 البحوث، تم اقتراح بعض الموطضوعات التي تتطمب مزيدا من  الدراسةفي طضوء نتائج 
 :المستقبمية وفقا لآلتي

  لدى تبلميذ المرحمة  الشفويوالتعبير  القرائيالمغة وميارات الفيم  اطضطراباتالعبلقة بين
 المجتمع . فيالتبلميذ  اندماج فياالبتدائية وأثرىا 

  المغة والتعبير لدى  اطضطراباتعبلج  فيفاعمية برنامج قائم عمى األلعاب التعميمية
 األطفال ما قبل المدرسة .

  لدى  المغوييم تنمية ميارات التفكير الناقد والف فيفاعمية استراتيجيات التذكر السمعي
 طبلب الصف الثالث اإلعدادي . 

  لدي تبلميذ المرحمة  الشفويوالتعبير  القرائيدراسة صعوبات التمكن من ميارات الفيم
 وكيف يمكن التغمب عمى ىذه الصعوبات . االبتدائية

  تنمية ميارات الفيم  في التعاونيأثر التفاعل بين إستراتيجيات التذكر السمعي والتعمم
 لدى طبلب المرحمة الثانوية .  الشفويوالتعبير  القرائي

  القرائيطضوء ميارات الفيم  في المرحمة اإلعداديةالمغة العربية لتبلميذ  كتبتطوير 
 وأثره عمى تنمية ميارات التفكير العميا لدييم . الشفويوالتعبير 

 

 المراجع 
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 ، ( . فاعمية إستراتيجية البحث الجماعي التعاونية  8008عصام محمد  . ) أبو الخير
في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي الناقد واالتجاه نحو القراءة لدى عينة من طالب 

-8( ، 8) 838الصف الثاني اإلعدادي األزهري ، مجمة كمية التربية ، جامعة األزهر ، 
58 . 

 ( . جوانب الضعف في مهارات التعبير الشفهي لدى  8007البشري ، محمد بن شديد . )
طالب المرحمة المتوسطة وبرنامج مقترح لعالجها ، رسالة دكتوراه ، كمية التربية ، جامعة 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، الرياض . 
 ( . صعوبات تدريس التعبير الشفوي في المرحمتين  8088الجبورى ، خالد ناجي . )

إلعدادية من وجهة نظر المدرسين ، مجمة الفتح ، جامعة القدس المفتوحة ، المتوسطة وا
58 (8 ، )396-448 . 

 ( . صعوبات تدريس مادة التعبير الشفوي في المرحمة 8083الحالق ، ناطق سعيد . )
اإلعدادية من وجهة نظر المدرسين والطمبة ، المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،إتحاد 

 .  839-897( ، 3)7ية ، الجامعات العرب
 . ( . مهارات التواصل مع األوالد كيف تكسب ولدك ؟  8085 )الحمبي ، خالد بن سعود

 ، مكتبة الممك فهد الوطنية ، الرياض .  8، ط
 ( . تدريس وتقييم مهارات القراءة، مكتبة الفالح لمنشر  8003الحيواني ، ياسر أحمد . )

 والتوزيع، الكويت.
 ( . االضطرابات المغوية وعالجها ، المجمة التربوية  8083وسف . )الدباس ، صادق ي

 .  388 -894( ، 8) 89لألبحاث والدراسات ، جامعة القدس المفتوحة ، 
  ( اإلحصاء البارامترى والالبارامترى في اختبار  8006الدريري ، عبد المنعم . )

 ، القاهرة .فروض البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية ، عالم الكتاب 
 أثر التدريب باستراتيجيات التذكر السمعي والتدريب ( .  8086لديوك ، محمد محمود . )ا

عمى تحسين الفهم المغوي لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءة ، مجمة القراءة  األصم
 888والكتابة ، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ، كمية التربية جامعة عين شمس ، 

(8 ، )85-64 . 
 الكالم والمغة )التشخيص والعالج((. اضطرابات 8005) . ، إبراهيم محمد  لزريقاتا ، 

 .، عمان  دار الفكر لمطباعة والنشر
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 ( . مستوى 8084السممي ، محمد بن سعيد . )  تمكن معممي المغة العربية من أساليب
تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، رسالة ماجستير، 

 جامعة أم الفري، مكة المكرمة. 
 فعالية برنامج تدريبي لتخفيف بعض اضطرابات ( .  8087لسيد ، سامي عبد السالم . ) ا

 ، كمية التربية ، جامعة بنها . دكتوراه، رسالة  السمعلدى عينة من األطفال ضعاف  المغة
 ( . تقويم مستوى أداء التعبير الشفوي عند طمبة 8088الصويركي ، محمد عمى . )

المرحمة األساسية في األردن، مجمة العموم التربوية والنفسية ، كمية التربية جامعة الممك 
 .  86-66( ، 4) 88عبد العزيز ، 

 ( . فاعمية العالج  8088، أنور عبد العزيز و أبو شعبان ، شيماء صبحى . ) العبادسة
بالعب في تخفيف اضطرابات المغة لدى عينة من األطفال ، مجمة العموم التربوية ، كمية 

 . 456-486( ، 8) 886التربية جامعة بنها ، 
 ( . االتجاهات الحديثة في 8080المرسي ، وجية و خمف اهلل ، محمود . )  تعمم المغة

 ، مكتبة دار الزمان ، المدينة المنورة .  8العربية ، ط
 ( . أثر برنامج باستخدام التعمم البنائي في تنمية  8088المطيري ، عبد العزيز ناصر . )

الفهم القرائي لدى ذوي صعوبات التعمم في المرحمة االبتدائية بدولة الكويت ، مجمة 
 . 86-87( ، 4) 88طفال جامعة اإلسكندرية ، الطفولة والتربية ، كمية رياض األ

 ( .  أثر سعة الذاكرة العاممة ونوع المعمومات في  8008بدوي ، زينب عبد العميم . )
إستراتيجيات التشفير وكفاءة التذكر طويل األمد، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة 

 عين شمس. 
 ( . أثر توظيف  8086بطاخ ، عبد الحميم أشرف . ) مسرحة الدروس في تنمية مهارات

التعبير الشفهي لدى تالميذ الصف الثالث األساسي بغزة ، رسالة ماجستير ، الجامعة 
 اإلسالمية ، غزة . 

 ( . تأثير برنامج عالجي في خفض االضطرابات المغوية  8007جمغوم ، سهام حمزة . )
ماجستير ، كمية التربية لدى طالب في الصف الثاني االبتدائي "دراسة حالة " ، رسالة 

 الجامعة العربية المفتوحة ، األردن . 
 ( . أثر التركيب والمعنى في االستيعاب القرائي لدى  8005جميل ، عماد محمد . )

طالبات الصف العاشر األساسي في محافظة البمقاء األردنية ، مجمة العموم النفسية 
 . 49-88( ، 8) 3والتربوية ، إتحاد الجامعات العربية ، 
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 ( . األرطوفونيا " عمم اضطرابات المغة والكالم  8008حولة ، محمد محمود " . )
 دار هومة لمنشر والتوزيع ، الجزائر .  8والصوت ، ط

  . النفسية والتربوية  ( اإلحصاء االستداللي في العموم8084)خطاب ، عمى
 ، القاهرة .  ، مكتبة األنجمو المصريةواالجتماعية

 ، ( . فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى إستراتيجيات  8086عزة عبد الرحمن . ) عافية
التعمم النشط في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى عينة من التالميذ ذوى صعوبات تعمم 

( ، 8) 869القراءة بمرحة التعميم األساسي ، مجمة التربية ، كمية التربية جامعة األزهر ، 
88-58 . 

  ، ( . أثر توظيف القصة المصورة في تنمية مهارات  8086حسن أحمد . )عبد الهادي
التعبير الشفوي في المغة العربية لدى طالب الصف الرابع األساسي بغزة ، رسالة 

 ماجستير ، كمية التربية الجامعة اإلسالمية ، غزة . 
  ( . اإلضطرابات المغوية وقضية التواصل لدى ال 8085عمو ، فاطمة الهادي . ) . طفل

 رسالة ماجستير ، كمية اآلداب والمغات ، جامعة أبي بكر بمقايد ، الجزائر . 
 ( . ط 8084عمايرة ، إسماعيل محمد و الناطور ، ياسر سعيد . )ة في اضطرابات 8،

 ، دار الفكر ، القاهرة .  8التواصل . ط
 ء األطفال (: أثر برنامج تدريبي التذكر السمعي عمى أدا8004) ، ماجد محمد .  عيسى

 .، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة األزهر ، القاهرة غير المنتجين لالستراتيجيات 
 (  . العالقة بين8080فتحي ، محمود محمد و إبراهيم ، عبد العزيز أحمد .)  جودة

الحياة النفسية واإلعاقة المغوية. ورقة مقدمة لممؤتمر العممي السابع، كمية التربية، جامعة 
 . 89-88ابريل ،  84 – 83كفر الشيخ، 

 ( . 8085القطاوى ، سحر منصور  . )في  فعالية برنامج قائم عمى التدريب السمعي
ة التربية وعمم . مجم خفض اضطرابات النطق لدى عينة من األطفال ضعاف السمع

 .  878-858( ، 8) 68النفس ، رابطة عمم النفس ، 
  . أثر استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية  08006الفى ، سعيد عبد اهلل . )

مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ، المؤتمر العممي الثامن عشر ، 
 .  46-85( ، 3دريس ، )الجمعية المصرية لممناهج وطرق الت
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 ( . فاعمية إستراتيجية تحقيق الذات في تنمية  8088محمد ، سالمة عبد المؤمن . )
المتعددة لدى تالميذ المرحمة  الذكاءاتمهارات التعبير اإلبداعي في المغة العربية وبعض 

 اإلعدادية ، رسالة دكتوراه ، معهد الدراسات التربية ، جامعة القاهرة . 
  ، صابر عبد المنعم ، عمر ، رمضان عبد الحميد ، و عيسي ، أحمد محمد . محمد

( . مهارات التعبير الشفهي المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي في ضوء  8086)
-8( ، 3) 3نظرية النظم ، مجمة العموم التربوية ، كمية الدراسات العميا جامعة القاهرة ، 

30  . 
  . ( . فاعمية برنامج مقترح لتنمية مهارات الفهم  8087)موسي ، نعمات عبد المجيد

القرائي لدى األطفال المعاقين سمعيًا زارعي القوقعة بمحافظة اإلسكندرية ، مجمة كمية 
 .  688-578( ، 8) 33التربية ، جامعة أسيوط ، 
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