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( تمميذ وتمميذة من تالميذ 61بالمرحمة االبتدائية، حيث بمغت عينة البحث )
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Abstract: 

      The current research aimed at identifying the effect 

of using the listening triangle strategy to improve the 

skill of microscopic reading health among a sample of 

students with learning difficulties in the primary stage, 

where the sample of the research reached (16) male and 

female students from the fourth primary class (special 

education) and both sexes in the Hamdaniya district 

Affiliated to Nineveh Governorate for the academic year 

2019-2020, distributed equally to two groups: 

experimental and controlling by (8) students in each 

group, then the researcher rewarded statistically between 

the two groups in variables (time age, average rate, 

students ’grades in the Arabic language, educational 

level of parents And the mothers of the students, the 

degree of skill of reading aloud. The researcher prepared 

a test to measure the skills of reading aloud (the health of 

reading) for these students. For the test by presenting it 

to a group of arbitrators to know the extent of its 

readiness to apply and then the researcher extracted 

stability in the way of re-testing, while the research 

results showed that there is a statistically significant 

difference for the benefit of the students of the group 

Pilot who studied according to the strategy of the 

listening triangle and its superiority over the control 

group that studied according to the usual method 
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 مشكمة البحث:
وتشكل صعوبات القراءة أحد المحاور االساسية لصعوبة التعمم االكاديمية ،ان لم تكن     

المحور االساسي فييا ،حيث يرى العديد من الباحثين والمختصين في مجال صعوبات التعمم 
ان صعوبات القراءة تمثل السبب الرئيس لمفشل الدراسي، فيي تؤثر عمى صورة الذات لدى 

ءتو الذاتية، كما يمكن ان تسبب عددا من أنماط السموك الالتوافقي كالقمق، الطالب وعمى كفا
 (45:9169ونقص الدافعية، وانحسار في احترام الذات واحترام االخرين. )الخوالدة،

ويواجو التالميذ الذين يعانون من صعوبات في القراءة مشكالت في العديد من المجاالت     
،كاستمرار تدني مستوى التحصيل وتأخرىم خمف اقرانيم ،مما  التي يتضمنيا التعميم المدرسي

يترتب عميو نقصان فرص استفادتيم من مصادر المعمومات قياسا باألخرين ،االمر الذي 
يؤدي بيم الى عدم اكتساب المعمومات الجديدة ،فضال عن انيم يفقدون اىتماميم ايضا 

رحمة االبتدائية يصبح التالميذ ذوي بالمواد االكاديمية المختمفة وفي حوالي منتصف الم
صعوبات القراءة يكرىون القراءة لدرجة انيم يفضمون تنظيف الصفوف عمى القراءة 

 (45:9169)الخوالدة،
حيث أن الصفة الغالبة في تعميم التالميذ ذوي الصعوبات التعميمية ىي استعمال األسموب     

ر اذ ان األوساط التعميمية بقيت عمى ىذا التقميدي والذي يغمب عميو طابع الحفظ واالستظيا
التوصيات الكثيرة والدراسات التي تتطمب االبتعاد عنو بسبب تأثيره الكبير في  مالنيج رغ

خفض مستوى التحصيل، وىذا ما جعل الطمبة يتخذون قالبا جامدا في التعميم بصفتيم متمقين 
لممعمومات ومن مرحمة الى مرحمة دراسية اخر دون أي تغير في أسموب تدريسيم، ومما يؤكد 

الظواىر مثل قمة جودة التحصيل ومعاناة عدد كبير من الطمبة في  كالمنا ىذا وجود بعض
مختمف مراحل التعميم خاصة التعميم االبتدائي من الحفظ االلي لممعمومات، اذ تكثر شكاوى 

قد حفظوىا وضمنوا حسن استرجاعيا قبل  االطمبة من معاناتيم نسيان المواد التي كانو 
صورة جيدة عند أدائيم االختبارات )السمطاني االختبار لكنيم عجزوا عن استرجاعيا ب

إذ تجد بعض المدرسين يكتفون بطرائق تدريسية تمقوىا في دراستيم أو تدربوا ( 91:9166،
عمييا إبان مدة إعدادىم لمعمل في ىذا الميدان الميم، خوفا من تجريب كل جديد ال يعرفونو 

طرائق التدريس تتطور بتطور معرفة  أو نقصًا في دافعيتيم نحو تطوير أدائيم، متجاىمين أن
اإلنسان وبتطور تقنيات التعميم وحاجات المجتمع المعقدة والمتزايدة، والمدرسين الذين ال 
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تستيوييم أساليب التدريس الحديثة سرعان ما يصبحوا أسيري طرائق التدريس التقميدية، وىذا 
ومن ىذا .(635 :9161)الزبيدي،  الدراسية االساسيةانعكس بشكل سمبي عمى المواد 

 9161وبعد االطالع عمى الدراسات السابقة في موضوع الدراسة مثل دراسة الكعبي  المنطمق
في دراساتيم استراتيجية مثمث  اوالذين تبنو  9162ودراسة جمعة  9161ودراسة حيدر 

 حثيرى الباحث أن مشكمة الباالستماع ولمدى أىمية ىذه االستراتيجية في الدراسات السابقة 
 ثر استخدام استراتيجية مثمث االستماع فيأتتمثل باإلجابة عن السؤال االتي: ما  الحالي
في  التالميذ ذوي الصعوبات التعميمية عينة من القراءة الجيرية لدى ميارة صحة تحسين

 الصف الرابع االبتدائي.
 اهمية البحث:

خالل تزويده بالمعمومات ان احد اىم أىداف التربية ىو تنمية العقل البشري من      
والعادات العقمية والفكرية الصحيحة. لذا فمن المؤكد ان التربية تؤدي دورا رئيسا في تكوين 
اإلنسان عن طريق ترقية جميع اوجو الكمال التي يمكن ترقيتيا فيو، فيي عممية مخططة 

مية والعقمية منظمة ترمي الى مساعدة الفرد عمى النمو الّسوي المتكامل من النواحي الجس
 ،واالنفعالية واالجتماعية ليصبح قادرا عمى التكّيف مع نفسو ومع ما يحيط بو )أبو جادو

9:9119.) 
فمم يعد التدريس فنًا كما كان يعتقد الى وقت قريب، بل اصبح عمماًا وفناًا فاي ان واحاد ،       

ي يحقاااق اىاااداف بمعنااى اناااو يتطماااب معرفاااة منظمااة بأصاااولو واسااااليبو وكيفياااة التخطاايط لاااو ،كااا
محااااااااددة وبدرجااااااااة عاليااااااااة ماااااااان االتقااااااااان وتوجيياااااااااو لاااااااايالئم المااااااااتعمم وطرقااااااااو فااااااااي التفكيااااااااار 

(.109:1992.GOETZ.ET.AL)   ولتوصاايل محتااوى المااادة إلااى الطمبااة بصااورة جياادة البااد
ماان إتباااع طرائااق تاادريس صااحيحة يااتم ماان خالليااا تنظاايم خطااوات عمميااة التعماايم وصااواًل إلااى 

ل العممياااة الممكناااة، ومااان ىاااذا المنطماااق أصااابحت معرفاااة المااادرس أىااداف الااادرس بأفضااال الساااب
الشاممة بطرائق وأساليب التدريس أمر البد منو كي يساتعمل الطريقاة المناسابة التاي تاتالءم ماع 

وطبيعااااة المااااادة الدراسااااية واألىااااداف المتوخاااااة ماااان تدريساااايا )محمااااد وأنااااور،  الطمبااااة ياتمسااااتو 
9115: 94.) 
ان استراتيجية مثمث االستماع يعد من استراتيجيات التعمم النشط، ولكون االطراف الثالثة      

سااميت اسااتراتيجية مثمااث االسااتماع بيااذا  ولااذك )متحاادث، مسااتمع، كاتااب ( تشااكل شااكل مثمااث
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االسم، وىذه االستراتيجية تدعم ميارات االستماع ،والتحدث، والقاراءة ،وتاتم مان خاالل مجااميع 
يشاارح الاادرس او الفكاارة،  يكااون لكاال طالااب فااي المجموعااة دور محاادد، فاااألول متحاادث ثالثيااة

 ،والثاني مستمع يطارح االسائمة عماى االول لمحصاول عماى مزياد مان التفاصايل وتوضايح الفكارة
بين زميميو ويكون اشبو بالمرجع )تغذية و  بينو والثالث كاتب ويراقب العممية فيو يكتب ما يدور

حين دوره يقرأ ما كتبو فيقول لقد ذكر فالن كذا وذكر فالن كاذا ،ويقاوم المعمام راجعة ( فعندما ي
وتعاااد الخطااوات نفساايا مااع بقيااة االساائمة  بتبااديل االدوار بااين الطمبااة فااي كاال مجموعااة ثالثيااة

،وتعماال ىااذه االسااتراتيجية عمااى تحقيااق التفاعاال بااين الطمبااة بعضاايم الاابعض وتكماان اىميتيااا 
ناء تطبيق خطواتيا بمسؤولية مشتركة لتحقياق االىاداف المتوخااة مان ايضا في شعور الطمبة اث

 (639:9161)الكعبي،.الدرس
ومثمااااث االسااااتماع ىااااو اسااااتراتيجية تدريسااااية تعاونيااااة بااااين الطمبااااة وتشااااجع عمااااى الحااااوار       

والمناقشة ،ويشعر الطمبة بدورىم في العممية التعميمية من خالل بنائيم المعرفة بأنفسيم ويكون 
ولعال مان 1(949:9161المعمم اعداد البيئة المالئمة لتنفيذ ىاذه الميماة التعميمياة )حيادر، دور

اكثر المياارات المغوياة اساتخداما فاي الحيااة اليومياة مياارة االساتماع فياو نشااط ياومي واتصاال 
لغااوي مركااب ياادرك ماان خااالل العمميااة والناااتج، والحااس الااداخمي سااواء أكااان ضاامنيا أم صااريحا 

ايااة االتصااال الااداخمي قااوة فااي االدراك ودقااة فااي المالحظااة وعمقااا فااي االسااتماع ، ،وتتطمااب كف
وتكتسااااب ميااااارة االسااااتماع أىميتيااااا ماااان ممارسااااتيا فااااي غالبيااااة مواقااااف الحياااااة )أبااااو ساااارحان 

،942:9165)1 
وتعد طاقة السمع ىي االولاى باين قاوى االدراك، واالساتماع ىاو بداياة تمقاي المغاة الساميمة      

تقميد ومحاكااة، فاالساتماع ىاو الانمط االول الاذي يساتمد عان طريقاو الطفال مفرداتاو  ،الن المغة
المغوية وبالتالي فيو اول فنون المغة وىذه االولوية فرضتيا طبيعة المغة ،الن االنسان ال يمكن 
ان ياااااتعمم الفناااااون االخااااارى )الكاااااالم والقاااااراءة والكتاباااااة (،ماااااا لااااام يسااااابقيا االساااااتماع )عبدااللاااااو 

 (915:9113ومحمود،
ان ميااارة االساااتماع اكثاار المياااارات اساااتخداما فااي مجاااال المغاااة ،ويعااد االساااتماع كاااالقراءة      

حيااث ان كااال منيمااا وساايمة لمتعماايم فااي المدرسااة ،وخارجيااا اذ ان بيمكااان الطالااب ان يااتعمم فااي 
الصاااف باالساااتماع الاااى شااارح المعمااام، ومناقشاااات طاااالب صااافو ،كماااا ان ياااتعمم خاااارج قاعاااات 

فااااي المناااازل ،والشااااارع، والعماااال، عاااان طريااااق االسااااتماع الااااى الناااادوات، والمحاضاااارات، الاااادرس 
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والمناقشااات، وقااد درج بعااض المااربين عمااى اعتبااار االسااتماع نوعااا ماان القااراءة ،وجعاال انواعيااا 
ثالثة :القراءة الصامتة ،والقراءة الجيرية، واالستماع قراءة )ان االصال فاي المغاة انياا مساموعة 

القراءة باألذن اسبق من القراءة بالعين ،فالطالب يسمع االصوات ويعبر بيا ثم ال مكتوبة ،الن 
ينمااو فيساامع الكممااات ويفيميااا قباال ان يعاارف القااراءة بااالعين (،ولكاان وساايمة كاال منيااا مختمفااة 
كاذلك الشااأن فاي طبيعتااو، فاالسااتماع او القاراءة الساامعية ىاي عمميااة التااي يتصال فييااا االنسااان 

الكافية وراءىا بما يسمعو من االلفاظ والعبارات التي ينطق بيا المتحدث في بالمعاني واالفكار 
 1(994 :9161موضوع ما )الشنطي، 

وتشكل صعوبات القراءة احد المحاور االساساية الياماة لصاعوبات الاتعمم االكاديمياة، ان       
والمختصاين فااي مجااال لام تكاان المحاور االىاام واالساساي فييااا، حيااث يارى العديااد مان الباااحثين 
وخاصاة لادى تالمياذ  صعوبات التعمم ان صعوبات القراءة تمثل السبب الرئيس لمفشل المدرسي

فيي تؤثر عمى صورة الذات لدى الطالب وعمى شعوره بالكفاءة الذاتية، واكثر  التربية الخاصة،
فقي، والقمااق، مان ىااذا، فااين صاعوبات القااراءة يمكاان ان تعااد الاى العديااد ماان انمااط السااموك التااوا

والنقص فاي الدافعياة، وانحساار فاي احتارام الاذات واحتارام االخارين وتقاف مشاكالت وصاعوبات 
 القاااااااااااراءة خماااااااااااف العدياااااااااااد مااااااااااان انمااااااااااااط المشاااااااااااكالت والصاااااااااااعوبات االكاديمياااااااااااة االخااااااااااارى.

 (996:6443)الزيات،
ان  وال شك ان طرائق واستراتيجيات التدريس التي يستخدميا معمم التربية الخاصة يجب     

تختمف عن التي تستخدم في غرفة الصف العادي ويجب ان تكون الطرائق التدريسية اكثر 
مرونة وتنوعا حتى تناسب التالميذ الذين يعانون من صعوبة التعمم ،ولذا فان معمم التربية 
الخاصة يجب ان يستخدم وسائل تعميمية واستراتيجيات تدريسية حديثة ومختمفة لتالئم التالميذ 

ال يصاب ىذا التمميذ بالممل وتشتت الذىن واالحباط والقمق والتوتر ،الن ىذه العناصر وحتى 
ربما تعيق عممية التعمم لدى التمميذ ومن ثم تؤدي الى فشمو التعميمي وربما يصاب ببعض 

 (646:9114المشكالت والسموكية )الفوزان والرقاص،
ن مشكالت في القراءة مشكالت اخرى في الذين يعانون م التربية الخاصة ويواجو تالميذ      

فيبادأ التالمياذ ذوو مشاكالت القاراءة فاي  ،العديد من المجاالت التي يتضامنيا التعمايم المدرساي 
التقيقر خمف اقرانيم في المواد المدرسية االخرى وىو االمر الذي يؤدي بيم الى عادم اكتسااب 

القااراءة، وتاادنييم خمفياام فااي الجواناااب  المعمومااات الجدياادة التااي يكتساابيا اقاارانيم ممااان يجياادون
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االكاديمياااة االخااارى، ومااان ثااام يفقااادون االرضاااية المشاااتركة بيااانيم وباااين أقااارانيم فاااي المعموماااات 
والمعاارف التاي تااوفر االطاار العمماي لااذكاء االطفاال الااذين يواجياون مشاكالت فااي تعمام القااراءة 

 (623:9112الىان واخرون،)ىال .غالبًا ما يقومون بتطوير اراء سمبية حول مدى كفاءتيم
، وأن القراءة في مادة  يعانون من صعوبة تالميذ الربية الخاصةويرى بعض الباحثين أن      

لااي حااد مااا الصااعوبة فااي حالااة الكتابااة، وانااو يجااب االصااعوبة المتكونااة فااي حالااة القااراءة تشاابو 
المعمماين فاي المرحماة كرًا ببرامج تدريساية لعاالج ىاذه الصاعوبات، ولاذلك يجاب عماي بالتدخل م

واسااااتخدام الوسااااائل  االبتدائيااااة ضاااارورة التاااادخل بالتاااادريس والشاااارح الماااارتبط بالساااارور والمتعااااة،
من األمثمة، والتركياز عماي  واإلكثارة، والمثيرة مع ربط عناصر الدرس بالبيئة، باذالتعميمية الج

ت الجاناااااااااااب التطبيقاااااااااااي فاااااااااااي الشااااااااااارح لزياااااااااااادة انتبااااااااااااه وتاااااااااااذكر المتعمماااااااااااين ذوي صاااااااااااعوبا
 (999:6445.)غباشنة،التعمم

 هدف البحث :
اسااتراتيجية )مثمااث االسااتماع( فااي  اسااتخدام يياادف البحااث الحااالي الااى التعاارف عمااى أثاار     

 . عينة من التالميذ ذوي الصعوبات التعميمية تحسين ميارة صحة القراءة الجيرية لدى
 فرضية البحث:

( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية 14,1فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) دال يوج
والمجموعاة الضاابطة التاي درسات وفاق الطريقاة  )مثمث االستماع(التي درست وفق استراتيجية 

 االعتيادية في تحسين ميارة صحة القراءة الجيرية.
 حدود البحث:

 حدد البحث الحالي بما يأتي: 
( فااي ماادارس المديريااة العامااة لتربيااة يااةذوي الصااعوبات التعميمتالميااذ الصااف الرابااع االبتاادائي ) -6

 نينوى/ قضاء الحمدانية.
 تدريس أربعة موضوعات من كتاب القراءة لمصف الرابع االبتدائي.  -9

 .9191 -9164الفصل الدراسي االول لمعام الدراسي  -9
 تحديد المصطمحات

 استراتيجية مثمث االستماع
   ( 6102)امبو سعيد،وهدى عرفها 
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تدريسية يتخذىا المعمم عند طرحو لموضوع معين تشجع عمى االستماع : استراتيجية بانيا
والتحدث والتدوين يكون المتعمم فييا محور العممية التعميمية ويتم تنفيذىا عن طريق تقسيم 

المتعممين الى مجاميع ثالثية متكونة من مستمع، متحدث، مدون، ويتم فييا تبديل 
 (59:9161االدوار.)امبو سعيد، وىدى،

  (6102)الكعبي فها عر 
ىي احدى استراتيجيات التعمم النشط والتي تستخدم العناصر االساسية ليذا التعمم،  بانيا:     

وتيتم بيا في اثناء التعمم كالقراءة، والكتابة، والحديث، واالستماع، والتفكير، والتأمل ، والتي 
ثية تعاونية تشجع عمى ميارات التحدث واالستماع ،ويتم من خالل مجاميع ثال

 (11:9161)الكعبي،
بانيا االستراتيجية التي تركز  ( إجرائيًا :ويعرف الباحث استراتيجية )مثمث االستماع        

عمى تنفيذ الطمبة كل االنشطة التعميمية بأنفسيم في مجموعات ثالثية من خالل تعمميم 
لميارات التحدث واالستماع وعمييم أن يناقشوا االخرين ويستمعوا الييم و يشاركوىم ويتفاعموا 

 . ىداف التعميميةمعيم وعمى الطمبة ان يتحمموا المسؤولية جميعًا من أجل تحقيق اال

 مهارات القراءة الجهرية

 (0227عرفها )االحمد واخرون 
تعرف الميارة بأنيا :انجاز العمل بدقة ومن دون اخطاء وفي اسرع وقت وبأقل جيد 

 (33:9112ممكن.)االحمد واخرون، 
 (0229،045عرفها )مرسي واسماعيل 

عالقة بتخطيط التدريس وتنفيذه وتقويمو وتعرف الميارة بأنيا: القدرة عمى اداء عمل معين ذي 
وىذا العمل قابل لمتحميل لمجموعة من السموكيات المعرفية والحركية واالجتماعية ،ومن ثم 
يمكن تقويمو في ضوء معايير الدقة في القيام بو ،وسرعة انجازه والقدرة عمى التكيف مع 

 (954:9114المواقف التدريسية المتغيرة. )مرسي  واسماعيل ،
 القراءة الجهرية

 (0225عرفها )الدليمي والوائمي 
بانيا نطق الكممات بصوت مسموح بحسب قواعد المغة مع مراعااة صاحة النطاق وساالمة      

 (3:9114معنى.) الدليمي والوائمي،الكممات واخراج الحروف من مخارجيا وتمثيل ال
 (0220،880عرفها )الناقة، 
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:تعرف الرموز المطبوعة ،وفيميا ،ونطقيا بصوت مسموع اما القراءة الجيرية فتعرف بأنيا 
 (669:9119،مع الدقة والطالقة ،وتجسيد المعاني )الناقة ،

ويعاارف الباحااث ميااارات القااراءة الجيريااة اجرائيااًا بانيااا: قاادرة تالميااذ التربيااة الخاصااة عمااى     
الك نطاااق الحاااروف والكمماااات والجمااال بنطاااق صاااحيح وبصاااوت مساااموع وياااتم قيااااس مااادى امااات

 التمميذ ليذه الميارات بالدرجة التي يحصل عمييا في اختبار القراءة المعد لقياس ىذه الميارة. 
 التالميذ ذوي الصعوبات التعميمية

 (0225.عرفه )عبدالعزيز8
بااانيم تالميااذ يتمتعااون بقاادرات عقميااة ذكاءيااو عاديااة حااول المتوسااط فياام أسااوياء فااي جميااع     

مراحل نموىم العقمي والسمعي والبصري والحركي ولكنيم يعاانون مان مشاكالت وصاعوبات فاي 
 (924:9114التعمم.)عبدالعزيز،

  ( 0223.عرفه )السيد 0
ىاااام مجموعااااة غياااار متجانسااااة ماااان التالميااااذ داخاااال الفصاااال الدراسااااي ذوي ذكاااااء متوسااااط      

يظياارون اضااطراب فااي العمميااات النفيااة االساسااية والتااي يظياار أثرىااا فااي التباعااد الواضااح بااين 
التحصاايل المتوقااع والتحصاايل الفعمااي لاادييم فااي الميااارات االساسااية لفياام أو اسااتخداميا المغااة 

 (691: 9119ة االخرى ) السيد،والمجاالت االكاديمي
ويعرفيم الباحث إجرائيًا بأنيم فئاة مان تالمياذ الصاف الراباع االبتادائي والاذين يدرساون فاي      

 (صاعوبات فاي الاتعمم)صفوف التربية الخاصة في المدارس االبتدائية العادية ممن يعانون من 
جااااة الااااى خاااادمات تربويااااة فااااي المااااواد الدراسااااية االساسااااية وخاصااااة فااااي مااااادة القااااراءة وىاااام بحا

لمساااعدتيم عمااى تخطااي الفشاال الااذي يتعرضااون لااو فااي اثناااء الدراسااة واعااادتيم الااى صاافوف 
 التالميذ العاديين.

  االطار النظري
  (Listening  Triangle  Strategy) االستماع مثلث استراتيجيت أوال:

اسااتراتيجيات الااتعمم  ان اسااتراتيجية مثمااث االسااتماع ماان االسةةاما   مثلةة  اسةةاراايجية ماهيةةة
النشااط يتمركااز نشاااط الطمبااة فييااا عمااى مباادأ التعاااون فيمااا بياانيم ،واالعتماااد عمااى انفساايم فااي 
انجاز ما يوكل الييم من ميام من المعمم داخل الصف، وزيادة ثقتيم بأنفسيم من خاالل تباادل 

اءة، وان ىااااذه اآلراء ووجياااات النظااار، كمااااا وتنماااي ىااااذه االساااتراتيجية مياااارتي االسااااتماع والقااار 
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االستراتيجية قائمة عمى التعاون بين الطمبة ،كما وتشجع عمى التحدث واالستماع والكتابة لدى 
المتعمماااين مماااا يجعميااام يربطاااون ماااا يتعمموناااو بحيااااتيم اليومياااة فاااي ضاااوء الممارساااات الواقعياااة 

ة لكاي ،وتسمح ليم فرصة تدوين الحمول في بطاقات ،يتم جمعيا من قبل المعمم وتعطياو فرصا
ياااارى ماااادى انطباااااع الطمبااااة واسااااتيعابيم المعمومااااات فااااي الموضااااوع المطااااروح، وان كااااان لاااادييم 

 (615:9161صعوبة في الفيم. )حيدر،
  االساما   مثل  الساراايجية الخصائص واالسس الاربوية

 تتميز استراتيجية مثمث االستماع بخصائص منيا : 
انيااا تتاايح فرصااة لمطمبااة لكااي يكونااوا نشااطين ،حيااث تييااش مناخااا مفعمااا بالنشاااط والفاعميااة  -6

يساااعد عمااى دراسااة ممتعااة وتعطااي فرصااة لمجميااع بالمشاااركة وتكااوين اتجاىااات ايجابيااة نحااو 
 المادة الدراسية واعطاء الطمبة فرصة الختبار أفكارىم وموازنتيا بأفكار االخرين.

ل المنتجااة مثاال :االسااتماع بفياام، والااتحكم فااي االناادفاع، والتفكياار تاادعم بعااض عااادات العقاا -9
 .1التعاوني مما يجعل الطمبة فاعمين في التعمم ،وزيادة ثقتيم بأنفسيم

تساعد الطمبة عمى بناء معارفيم مان خاالل مناقشااتيم الجماعياة، حياث تمكانيم مان تباادل  -9
رات فاي أجاواء يساودىا االحتارام المتباادل اآلراء واالفكار والمعمومات، والتوصل الاى حماول وقارا

 ،والعمل عمى اشباع حاجاتيم المختمفة.
التحصاايمية المتفوقااة ليااا نتااائج ايجابيااة وفاعمااة ماان خااالل اناادماج الطمبااة ذوي المسااتويات  -5

بالمساااتويات المنخفضاااة والمتوساااطة مماااا يحفااازىم عماااى الاااتعمم ليصااابحوا ماااثميم ويحظاااوا بااانفس 
 اىميتيم ومكانتيم. 

ليا دور كبير في تنمية الجوانب االجتماعياة والتربوياة وتحقياق عممياة التفاعال باين الطمباة  -4
 من خالل تبادل اآلراء ووجيات النظر المتعددة نحو المادة. 

 (.999: 9169)قرني، 
    االساما   مثل  اساراايجية خطوات

كاال مجموعااة ثالثااة يقساام المعماام الطمبااة فااي الصااف عمااى مجاااميع ثالثيااة تعاونيااة تتضاامن  -أ
 طالب.

 :االتيوككل طالب من طمبة المجموعة الثالثية لو دور محدد في ىذه االستراتيجية  -ب
الطالااب االول فااي المجموعااة الثالثيااة :متحاادث، يشاارح الاادرس، او الفكاارة، او المفيااوم، او  -6

 1الموضوع المراد تعممو
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الطالب االول لمحصول عمى المزيد مان الطالب الثاني :مستمع جيد، ويطرح االسئمة عمى  -9
 التفاصيل عن الموضوع، وتوضيح الفكرة ،او المفيوم المطروح.

الطالاااب الثالاااث :يقاااوم بمراقباااة المجموعاااة ،وساااير الحاااديث الاااذي يااادور باااين زميمياااو )االول  -9
 والثاني( ويقوم بتقديم تغذية راجعة ليما كمما اقتضى االمر ذلك ،فيو يكتب ما يدور من نقااش
بين الطالبين )االول والثاني ،من خالل رصده لألسئمة التي تطرح من الطالب )الثاني(،والشرح 
الاذي يقاادم ماان الطالاب االول(،عاان الاادرس، او الفكاارة، او المفياوم، او الموضااوع المااراد تعممااو، 
ناو ويكون اشبو بالمراجع داخل المجموعة الثالثية ،فعندما يحين دوره في المجموعة ،يقارأ ماا دو 

ماان مالحظااات ،واشااار تحااول مااا ذكااره زمااياله، فيقااول حااين يااأتي دوره فااي المجموعااة الثالثيااة 
 ،قال زميمي خالد كذا وذكر زميمي حسن كذا وكذا. 

تبديل االدوار :يقوم المعمم بتبديل االدوار بين الطمبة في كل مجموعة ،في مواقف تعميمية  -5
 1( 939: 9166ىيم جديدة )الشمري ،اخرى، او عند تناول موضوعات، وافكار، ومفا

يعتباار الطالااب ىااو محااور العمميااة التعميميااة اذ  االسةةاما   مثلةة  اسةةاراايجية فةةي الطالةة  دور
يقاااوم بالمياااام واالنشاااطة التاااي توكااال الاااييم مااان قبااال المعمااام، ويتعااااون ماااع اقراناااو ويجياااب عااان 

بييجابياة فاي المواقاف التعميمياة االستفسارات التي توجو الياو، ويكاون مساتعدا وميتماا ومتفااعال 
التااي تييااش لااو داخاال الصااف ممااا يحقااق االىااداف التعميميااة لماادروس، كمااا ويسااتنتج وباااخص 

 ( .24:9161ويكتب ويحل المشكالت التي تواجيو )امبو سعيدي والحوسنية،
يقتصار دور المعمام فاي ىاذه االساتراتيجية عمااى  االسةاما   مثلة  اسةاراايجية فةي المعلة  دور
م بيئااة الااتعمم ،ويعماال عمااى تصااميم الاادروس وأنشااطتيا، ويعماال عمااى تشااجيع التعاااون بااين تنظااي

الطمباااة وبنااااء عالقاااات ايجابياااة ،كماااا ويقاااوم المعمااام عماااى مراعااااة الفاااروق باااين الطمباااة، وضااابط 
الصااف وتقااديم التعزيااز الااالزم ،ويكااون قااادرا عمااى ادارة الاادرس ادارة ذكيااة موجيااة نحااو تحقيااق 

 (94:9161والمحددة )عطية االىداف المرجوة 
تباينت تقسيمات المشتغمين في ىذا الميدان ،في تحديد   مهارات القراءة الجهرية ثانيا:

الميارات ،التي تشمل عمييا عممية القراءة ،مع مالحظة التطور النامي ،الذي طرأ عمى مفيوم 
العالم ،وتزايد القراءة، عبر مراحمو المختمفة ،كنتيجة طبيعية لمتطور الذي طرأ عمى 

أخذ التصنيف أبعادا وصورا  –في ضوئو  –االحتياجات الفردية واالجتماعية لمقراءة والذي 
حيث تتضمن 1(15: 6443)فضل اهلل،1مختمفة ،اضافة الى التركيبة المعقدة لعممية القراءة 
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وتزيد  ىذه الميارات التعرف البصري عمى الرموز المكتوبة وادراك عقمي لمدلوالتيا ومعانييا
عنيا التعبير الشفوي عن ىذه المدلوالت والمعاني بنطق الكممات والجير بيا ،لذلك تعتبر 
القراءة الجيرية اصعب من القراءة الصامتة وتستغرق وقتا اطول ،وىذا النوع من القراءة يتمقى 
فيو القارئ ما يقرئو عن طريق العين وتحريك المسان واستغالل االذن ،واساس ذلك النطق 
بالمقروء بصوت عال يسمعو القارئ وغيره ،وينبغي ان تكون ىذه القراءة ممثمة لممعنى طبيعة 

 ومن مياراتيا ما يمي : (2013:87وخالية من التصنع والتكمف واجياد الصوت. )اسماعيل،
 1نطق االصوات نطقا صحيحا  -1
 1نطق الجمل والتراكيب دون اضافة في االصوات  -2
 1تكرار في االصوات نطق الجمل والتراكيب دون  -3
 1نطق الجمل والتراكيب دون حذف في االصوات  -4
 1نطق الجمل والتراكيب دون ابدال في االصوات  -5
 1نطق الكممات نطقا صحيحا مضبوطا بالشكل  -6
 1نطق الحركات القصيرة والطويمة  -7
 1القراءة في جمل تامة ،والبعد عن القراءة المتقطعة  -8
 ،كاالستفيام ،النداء، التعجب. تنويع الصوت حسب االساليب المختمفة -9
 يونس) استخدام االشارات باليدين والرأس ،تعبيرا عن المعاني  واالنفعاالت.-6
،96:6441)                                          

 )صحة القراءة( الجهرية  القراءة اهداف
 1تدريب التالميذ عمى جودة النطق بضبط مخارج الحروف -6
االداء بمراعاة عالمات التارقيم ومحاولاة تصاوير الميجاة لمحااالت االنفعالياة  تعويدىم صحة-9

 المختمفة من تعجب او استفيام او غضب، وتنويع الصوت ارتفاعا وانخفاضا حسب المعنى.
 . اكتساب التالميذ الجرأة االدبية وتنمية قدرتيم عمى مواجية الجميور-5

 (96:2212والحوامدة، عاشور) 
 : )صحت القراءة(الجهرية ةالقراء مزايا
 1جادة النطق وااللقاء وتمثيل المعنى ىي وسيمة ال-6
 1ىي وسيمة لمكشف عن اخطاء التالميذ في النطق ،فيتسنى عالجيا -9
 1تساعد التالميذ عمى ادراك مواطن الجمال ،والذوق الفني -9
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وتبعاااث الثقاااة فاااي تعاااود التالمياااذ عماااى الشاااجاعة وتزيااال صااافة الخجااال ،والوجااال، والاااتمجمج، -5
 1نفوسيم

 1تسر القارئ والسامع معا، فيشعر كل منيما بالمذة واالستماع -4
 (11: 9115)العواممو، 1تعد التالميذ لممواقف الخطابية ومواجية الجماىير-1

 )صحت القراءة( الجهرية القراءة مهارة اطوير اسالي 

خاالل اساتخدام حركاات االياادي التادريب عماى القاراءة المعبارة عان المعناى ،ويكاون ذلاك مان -6
 1وتعبير الوجو 

التااادريب عمااااى القااااراءة السااااميمة الخاليااااة ماااان االخطاااااء االمالئيااااة ،ماااان خااااالل ضاااابط شااااكل -9
 1الكممات والنطق السميم لمخارج الحروف 

التدريب عمى القراءة الجيرية امام االخرين بصوت واضح وأداء مؤثر دون تمعثم او خجال، -9
 عمى القراءة ثقة بالنفس والشجاعة.فيذا يمنح المتدرب 

التاادريب عمااى ترجمااة عالمااات التاارقيم الااى مااا ترمااز اليااو ماان مشاااعر واحاساايس لاايس فااي -5
 الصوت فقط بل حتى في تعبير الوجو.

يفضل ان تكون القراءة امام زميل او اكثر ،فيذا يعود القارئ عماى ممارساة القاراءة الجيرياة -4
 1خطائو كما يساىم في كشف الزمالء ال 

التاادريب عمااى القااراءة السااريعة ،ماان اجاال ان ال يماال المسااتمع ماان بااطء القااراءة فيفقااد الاانص -1
 (33:9169اىميتو.   )اسماعيل،

يشير ىذا المفيوم إلى وجود  ثالثًا: تالميذ التربية الخاصة ذوي الصعوبات التعميمية :
مجموعة غير متجانسة من األطفال الذين لدييم اضطرابات تظير عمى شكل صعوبات في 
اكتساب وتوظيف قدرات وميارات مثل االستماع والتفكير والكالم والقراءة والكتابة واالمالء 

ي أو السمعي او الى أسباب تتعمق بالعوق العقم دوالتعبير والخط  والرياضيات، والتي ال تعو 
البصري أو غيرىا من أنواع العوق او ظروف التعمم او الرعاية االسرية  وقد تكون ناتجة عن 
قصور وظيفي في الجياز العصبي المركزي وقد يرافقيا اختالل في المجال الحسي والعقمي 

 ( 924:1، 9114واالنفعالي واالجتماعي )عبدالعزيز، 
 وأبرز صعوبات التعمم هي:



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 0201اذار 

 

)6115 ) 
 

تظيار تماك الصاعوبات بشاكل خااص  في القراءة، الكتابة، والحساا:: بات تعممية خاصةصعو  -6
وقاد يانجح األطفاال األكثار قادرة عماى الاذكاء واالتصاال والمحادثاة، فاي  فاي المدرساة االبتدائياة،

نسابي، دون لفات نظار المعمماين حاديثي الخبارة أو غيار المتعمقاين  بشاكلالدنيا  تخطي المرحمة
 ولكاانيم ساارعان مااا يباادؤون بااالتراجع عناادما تكباار الميمااات وتباادأ المسااائل الظاااىرة  فااي تمااك

ن الحسااااب تأخاااذ حيااازًا مااان المنيااااج وىناااا يمكااان لممعمماااين غيااار المتمرساااي القاااراءة الكالمياااة فاااي
 (5:9111،الزيات).مالحظة ذلك بسيولة

ة التااي تظياار تمااك المشااكمة فااي معظاام الميمااات التعميميااالشااديد فااي إتمااام المهمااات:  ءالاابط-0
الواجباات  تركيازًا متواصااًل وجيادًا عضاميًا وذىنياًا فاي نفاس الوقات، مثال الكتاباة، وتنفياذ تتطماب
 .البيتية

تعتبر ظاىرة شرود الذىن، والعجز عن االنتبااه، والميال لمتشاتت نحاو  :اضطرابات في اإلصغاء -9
ال يمّيااازون باااين المثيااار مااان أكثااار الصااافات الباااارزة لياااؤالء األفاااراد إذ أّنيااام  المثيااارات الخارجياااة،

 والثانوي حيث يمّل الطفل من متابعة االنتباه لنفس المثير بعد وقت قصير جدًا، وعادة الرئيس

أمار، أو  ال يتجاوز أكثر من عدة دقائق. فيؤالء األوالد يبذلون القميل من الجيد فاي متابعاة أي
عبار نافاذة  لة، مثال النظارانيم يميماون بشاكل تمقاائي لمتوجاو نحاو مثيارات خارجياة ممتعاة بسايو 

كبياارة فااي  الصااف، أو مراقبااة حركااات األوالد اآلخاارين. بشااكل عااام، نجاادىم يالقااون صااعوبات
يالقاااون  التركياااز بشاااكل دقياااق فاااي الميماااات والتخطااايط المسااابق لكيفياااة إنيائياااا، وبسااابب ذلاااك

 (Mercer, 1992:68. )صعوبات في تعمم ميارات جديدة
الاابعض ماانيم صااعوبات فااي النطااق، أو فااي الصااوت ومخااارج لاادى  :صااعوبات لغويااة مختمفااة -5

المحكيااة. حيااث تعتبار الدسمكساايا )صااعوبات شاديدة فااي القااراءة(،  االصاوات، أو فااي فيام المغااة
صاعوبات شاديدة فاي الكتاباة(، مان مؤشارات االعاقاات المغوياة. كماا ويعاد ) وظااىرة الديساغرافيا

لمغوية، حيث يتأخر استخدام الطفل لمكممة عند األطفال من ظواىر الصعوبات ا التأخر المغوي
السانة  لغاية عمر الثالثة بالتقريب، عممًا بأن العمر الطبيعاي لبداياة الكاالم ىاو فاي عمار األولى
  (Mercer,1992:61 ).األولى

مفيوماة، أو مبنياة بطريقاة  يتحدث الطفل بجمال غيار صعوبات في التعبير المفظي )الشفوي(: -5
األطفال يستصعبون كثيرًا فاي التعبيار  ، ىؤالءالتركيب القواعدي ناحية خاطئة وغير سميمة من

الكممات المناسبة، ويكررون الكثير من الكمماات،  إذ نجدىم يتعثرون في اختيار المغوي الشفوي
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دون معنى  عندما يطمب منيم التحادث عان تجرباة معيناة،  ويستخدمون جماًل متقطعة، وأحياناً 
وقد تطول قصتيم دون إعطاء اإلجابة المطموبة أو  سابقاً  د سمعوىاأو استرجاع أحداث قصة ق

، أي (Dysnomia) يعاااانون ماان ظاااىرة يطماااق عمييااا بعجاااز التساامية العديااد مااانيمو  الوافيااة
إعطااااااء األساااااماء أو االصاااااطالحات الصاااااحيحة لممعااااااني  أو صاااااعوبة فاااااي اساااااتخراج الكمماااااات
الواحاد، عنادما نعجاز عان تاذكر بعاض  عادة مارات فاي الياوم المطموبة فاألمر الاذي يحصال لناا

 ).عشارات، بال مئاات المارات لاذوي الصاعوبات التعممّيااة األساماء أو األحاداث، نالحظاو يحادث
 (69:6441إبراىيم،

 :الدراسات السابقة
 (0286)الكعبي،دراسة 
الى معرفة اثر استراتيجية مثمث االستماع في تحصيل مادة الجغرافية  الدراسة ىدفت    

وتنمية ميارات التفكير العممي لدى طمبة الصف االول المتوسط ،واعتمد الباحث المنيج 
التجريبي ،واختار الباحث العينة بطريقة قصدية في متوسطة عقبة بن نافع لمبنين التابعة 

تار الباحث بطريقة قصدية عينة البحث في متوسطة عقبة بن لتربية بغداد/الكرخ الثالثة، واخ
( طالبا، 75نافع لمبنين التابعة لتربية بغداد/الكرخ الثالثة ميدانا وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبا لممجموعة الضابطة ،وكافأ الباحث بين 38( طالبا لممجموعة التجريبية و)37بواقع )
ة ،في متغيرات العمر الزمني لمطالب )اختبار الذكاء، طالب المجموعة التجريبية والضابط

المستوى التعميمي لموالدين، المعمومات السابقة ،اختبار التفكير العممي ( وأعد الباحث ليذا 
، واظيرت النتائج مي ،واالخر مقياس التفكير العمميالغرض اختبارين ،احدىما اختبار تحصي
كبر من الطريقة االعتيادية عند التدريس ،اذ ساعدت ان استراتيجية مثمث االستماع ليا اثر ا

ة الصف االول متوسط عمى زيادة التحصيل في مادة الجغرافيا عند طمب
 (621:9161)الكعبي،

 (2016حيدر) دراسة
دراسة ىدفت الى التعرف عمى اثر استراتيجية مثمث االستماع في  (2016واجرت حيدر)

وقد استخدمت الباحثة المنيج  مادة التاريخ،تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط في 
 التجريبي 
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في المدارس المتوسطة  نوتكون المجتمع من طالبات الصف الثاني متوسط الالتي يدرس
التابعة الى المديرية العامة لتربية محافظة ديالى في مدينة  والثانوية النيارية الحكومية لمبنات،

طبقت التجربة عمى عينة من طالبات الصف الثاني ث يح ( مدرسة،21بعقوبة والبالغ عددىا )
وبمغ  (حيث تم اختيارىا بالطريقة القصدية،2015-2016متوسط لمعام الدراسي )

(طالبة في الشعبة )ب( وبعد استبعاد 33(طالبة في الشعبة )أ( و)32(طالبة بواقع )65عددىا)
العشوائي اختيرت الشعبة)أ(  وبالتعيين (طالبة،60افراد العينة ) الطالبات الراسبات بمغ عدد

وبالتعيين العشوائي اختيرت الشعبة)أ( لتمثل  لتمثل المجموعة التجريبية البالغ عددىا (طالبة،
والشعبة  طالبة درست باستراتيجية مثمث االستماع،(30)المجموعة التجريبية البالغ عددىا 

(طالبة 30عدد طالباتيا ) وقد بمغ )ب( المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية،
،وقد اعدت الباحثة اختبارا تحصيميا ،واظيرت النتائج الى وجود فروق ذو داللة احصائية عند 

في التحصيل لصالح طالبات المجموعة التجريبية (a -<0.05)مستوى الداللة االحصائية 
 (2016حيدر) ستخدام استراتيجية مثمث االستماع.الالتي درسن با
 :ةالدراسات السابقىالتعقي: عمى 

( الدراسة الى معرفة اثر استراتيجية مثمث 9161ىدفت )دراسة الكعبي االهداف: -8
االستماع في تحصيل مادة الجغرافية وتنمية ميارات التفكير العممي لدى طمبة الصف االول 

( فقد ىدفت الى التعرف عمى اثر استراتيجية مثمث 2016حيدر)أما دراسة  ،المتوسط
فقد  البحث الحالي اما االستماع في تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط في مادة التاريخ،

التعرف عمى اثر استخدام استراتيجية مثمث االستماع في تحسين ميارة صحة  ىدف الى
 عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية.القراءة الجيرية لدى 

( طالبا 37( طالبا، بواقع )75من ) (9161)الكعبي دراسةوتكونت عينة  العينة: -0
 بمغ عدد (9161أما دراسة)حيدر  الضابطة، ( طالبا لممجموعة38لممجموعة التجريبية و)

( تمميذ وتمميذة من 61) ياحثببمغت عينة  اما الدراسة الحالية فقد ،(طالبة60افراد العينة )
 .تالميذ الصف الرابع االبتدائي )تربية خاصة( ومن كال الجنسين

( اختبارين ،احدىما اختبار 9161وأعد الباحث في دراسة)الكعبي  أدوات البحث: -3
اعدت الباحثة اختبارا فقد  (9161أما دراسة )حيدر ،تحصيمي ،واالخر مقياس التفكير العممي
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عد الباحث اختبارًا لقياس ميارات القراءة الجيرية)صحة فقد أ الحالية الدراسةاما  ،تحصيميا
 .القراءة( ليؤالء التالميذ

أما  المنيج التجريبي، عمى (9161واعتمد الباحث في دراسة)الكعبي المنهج المستخدم:  -4
اما في الدراسة الحالية فقد  (( فقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي9161دراسة)حيدر 

التجريبي الذي يطمق عمية تصميم المجموعات المتكافئة  شبو استخدم الباحث التصميم
 .باختبارين أحدىما قبل تطبيق التجربة واالخر بعد التطبيق ولممجموعتين التجريبية والضابطة

( ان استراتيجية مثمث االستماع ليا اثر اكبر من 9161واظيرت نتائج دراسة)الكعبي  النتائج: -4
الطريقة االعتيادية عند التدريس ،اذ ساعدت عمى زيادة التحصيل في مادة الجغرافيا عند طمبة 

( فقد اظيرت النتائج الى وجود فروق ذو 9161أما دراسة حيدر ) الصف االول متوسط،
في التحصيل لصالح طالبات  (a -<0.05)مستوى الداللة االحصائية داللة احصائية عند 

أما نتائج الدراسة  ،المجموعة التجريبية الالتي درسن باستخدام استراتيجية مثمث االستماع
الحالية فقد أظيرت وجود فرق دال إحصائيًا ولصالح تالميذ المجموعة التجريبية التي درست 

وتفوقيا عمى المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة وفق استراتيجية مثمث االستماع 
 االعتيادية.

وبعد التعقيب عمى الدراسات السابقة استفاد الباحث من أىداف ىذه الدراسات وعينتيا وأدواتيا 
 ومن ثم المنيج المستخدم وكذلك نتائجيا.  

 منهجية البحث واجراءاته
 التصميم التجريبي لمبحث 

التجريبي الذي يسمى تصاميم المجموعاات المتكافئاة  شبو لتصميماعتمد الباحث عمى ا 
)التجريبية والضابطة( ذات االختبارين القبمي والبعادي عماى المجماوعتين التجريبياة والضاابطة.  

 (915:6434)فان دالين، 
 

      

 المجموعت 

 

 المتغير المستقل                        االختبار القبلي

                        

 

 

 االختبار البعدي

 

 التجريبيت

 

بعض مهاراث القراءة 

 الجهريت

                          

استراتيجيت مثلث االستماع 

    

         

بعض مهاراث القراءة 

 الجهريت

 

 الضابطت

 

بعض مهاراث القراءة 

 الجهريت

 

الطريقت االعتياديت  

 )الضابطت(

 

بعض مهاراث القراءة  

 الجهريت      
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 التصميم التجريبي لمبحث (8شكل رقم )
 مجتمع البحث

ماان أجاال اختيااار مجتمااع البحااث قااام الباحااث بتحديااد عاادد الماادارس االبتدائيااة التااي تضاام       
( 5صاافوف التربيااة الخاصااة فااي قضاااء الحمدانيااة التابعااة لمحافظااة نينااوى ، فوجااد ان عااددىا )

( صاافوف، وان عاادد تالميااذ  5ماادارس وان عاادد صاافوف المرحمااة الرابعااة تربيااة خاصااة بمغاات) 
، وبياذا يمثال مجتماع ىاذا البحاث جمياع  ( تمميذًا وتممياذة56) صة( بمغة خاالصف الرابع )تربي

تالميذ التربية الخاصة لمصف الرابع االبتدائي لممدارس التابعة لقضاء الحمدانية لمعاام الدراساي 
( فأختااااار الباحااااث بصااااورة قصاااادية مدرسااااتين ابتاااادائيتين ماااان ماااادارس قضاااااء           9164-9191)

سة )اشاور لمبناات( وىاي تمثال المجموعاة التجريبياة ومدرساة )اشاور لمبناين( الحمدانية وىما مدر 
  .لتمثل المجموعة الضابطة

 عينة البحث:
اختااار الباحااث عينااة ماان التالميااذ ذوي الصااعوبات التعميميااة المنطااوين تحاات صاافوف التربيااة 

 ضاااابطة( تالمياااذ لممجموعاااة ال3( تالمياااذ لممجموعاااة التجريبياااة و)3الخاصاااة والباااالغ عاااددىم )
 .( يوضح عينة البحث6والجدول )

 (: توزيع أفراد العينة تبعًا لممجموعات والمدارس8الجدول )
 العدد اسم المدرسة المجموعة
 3 اشور لمبنات    التجريبية
 3 اشور لمبنين الضابطة

 
 تكافؤ مجموعتي البحث

فقام الباحث بضبط المتغيرات بين مجموعتي البحاث )التجريبياة والضاابطة( إحصاائيًا فاي      
 عممية التكافؤ في بعض المتغيرات وكما يأتي :

 العمر الزمني لمتالميذ محسوبًا باألشهر.-8
أظياارت نتااائج اختبااار قيمااة مااان ويتنااي عاادم وجااود فااروق دالااة احصااائيًا بااين متوسااط 

( 3,3( ودرجااة حريااة )14,1مااوعتين )التجريبيااة والضااابطة( عنااد مسااتوى )أعمااار تالميااذ المج
 (.9وىذا يعني تكافؤ مجموعتي البحث في ىذا المتغير كما ىو موضح في الجدول )
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 (: نتائج االختبار التائي لمعمر الزمني لمجموعتي البحث محسوبًا باألشهر0الجدول )
 الداللة مان وتنيقيمة  متوسط الرتب مجموع الرتب العدد المجموعة

 جدولية محسوبة (1014)
 63 99011 2093 44011 3 التجريبية

 
 متكافئة

 4019 22011 3 ضابطة
 المعدل العام لدرجات التالميذ في الصف الثالث االبتدائي:-0

كاااذلك فاااي ايجااااد الفاااروق باااين متوساااطي درجاااات المعااادل لجمياااع الااادروس فاااي الصاااف 
المجموعتين استخدم الباحث اختبار قيمة مان وتني فاي مقارناة المعادالت الثالث االبتدائي بين 

( 14,1العامااة لتالميااذ مجمااوعتي البحااث وتبااين عاادم تااوافر فااروق دالااة إحصااائيًا عنااد مسااتوى )
( وىذا يعني ان المجموعتين متكافئتان في متغير المعدل العام، كما موضح 3,3ودرجة حرية )
 (9في الجدول)
ائج االختبار التائي لدرجات مجموعتي البحث في المعدل العام لدرجات (: نت3الجدول )

  التالميذ في الصف الثالث االبتدائي
 الداللة قيمة مان وتني متوسط الرتب مجموع الرتب العدد المجموعة

 جدولية محسوبة (1014)
 متكافئة 63 41,91 2011 41041 3 تجريبية
 4045 24041 3 ضابطة

 
 :درجات التالميذ في مادة المغة العربية لمصف الثالث االبتدائي-9

استخدم الباحث اختبار قيماة ماان ويتناي فاي إيجااد تكاافؤ مجماوعتي البحاث فاي متغيار 
درجات المغاة العربياة، وكانات النتاائج عادم وجاود فاروق دالاة احصاائيًا باين تحصايل مجماوعتي 

( 14,1ة لمصااف الثالااث االبتاادائي عنااد مسااتوى )البحااث )التجريبيااة والضااابطة( فااي مااادة القااراء
( وىذا يعناي تكاافؤ مجماوعتي البحاث فاي ىاذا المتغيار كماا ىاو موضاح فاي 3,3ودرجة حرية )

 ( 5الجدول)
(: نتائج اختبار مان ويتني لدرجات مجموعتي البحث في مادة المغة العربية 4الجدول )

 لمصف الثالث االبتدائي
 الداللة قيمة مان وتنيمتوسط مجموع متوسط  العدد المجموعة
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 (1014) جدولية محسوبة الرتب الرتب الدرجات
دال لصالح  63 10111 69041 611011 5406941 3 ةتجريبي

 5041 91011 401941 3 ضابطة التجريبية
 المستوى التعميمي آلباء التالميذ: -4

اآلباااااء تماااات معالجااااة البيانااااات بعااااد الحصااااول عمااااى البيانااااات المتعمقااااة بمسااااتوى تعماااايم 
احصائيًا باستخدام اختبار قيمة مربع كاي لعينتين مستقمتين فأظيرت النتائج عادم تاوافر فاروق 
ذات داللة إحصائية بين المستوى التعميمي آلباء مجموعتي البحث )التجريبية والضاابطة( عناد 

ي ىااااذا المتغياااار ( وىااااذا يعنااااي تكااااافؤ مجمااااوعتي البحااااث فاااا9( ودرجااااة حريااااة )14,1مسااااتوى )
 (.4الجدول)

(: نتائج االختبار قيمة مربع كاي لدرجات المستوى التعميمي آلباء مجموعتي 5الجدول )
 البحث

ابتدائية فما  المجموعة
 دون

جامعية  ثانوية
 وعميا

تصحيح  قيمة مربع كاي
 يتس

 الداللة
 الجدولية المحسوبة 

 4044 10931  6 5 9 التجريبية
 

 متكافئة 10411
 6 9 5 الضابطة 

 المستوى التعميمي ألمهات التالميذ  -5
بعاااد الحصااااول عمااااى البياناااات المتعمقااااة بمسااااتوى تعماااايم االمياااات تماااات معالجااااة البيانااااات      

احصاااائيًا باساااتخدام اختباااار قيماااة مرباااع كااااي فاااأظيرت النتاااائج عااادم تاااوافر فاااروق ذات داللاااة 
إحصائية بين المستوى التعميمي أُلميات مجموعتي البحث )التجريبية والضاابطة( عناد مساتوى 

 (.1( وىذا يعني تكافؤ مجموعتي البحث في ىذا المتغير الجدول )9ة )( ودرجة حري14,1)
 (: نتائج االختبار التائي لدرجات المستوى التعميمي ألمهات مجموعتي البحث6الجدول )

ابتدائية فما  المجموعة
 دون

تصحيح  قيمة مربع كاي اعدادية متوسطة
 يتس

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 4044 60999 1 9    1 التجريبية
 

 متكافئة 10139
 6 6 1     الضابطة 

 .درجة مهارات القراءة الجهرية لصحة القراءة في االختبار القبمي لمجموعتي البحث6
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قاااام الباحاااث بتطبياااق االختباااار القبماااي لممياااارات القرائية)صاااحة القاااراءة( عماااى مجماااوعتي       
) التجريبياااة والضاااابطة ( قبااال باادء التجرباااة، فقاااد طباااق الباحااث االختباااار ياااوم الخمااايس  ثالبحاا

(، وعنااد اسااتعمال قيمااة مااان وتنااي لالختبااار القبمااي لمعرفااة داللااة 61/9164/ 96المصااادف )
(  1‚14الفرق بين درجات التالميذ، ظير أن الفروق ليس بذي داللة إحصاائية عناد مساتوى ) 

(  96( وىاااي اكبااار مااان القيماااة الفائياااة الجدولياااة )  9304الفائياااة المحساااوبة ) إذ كانااات القيماااة 
( وىذا يدل عمى أن المجموعتين متكافئتين في ىذا المتغير، والجادول رقام 3,3وبدرجة حرية ) 

 ( يوضح ذلك.2)
 (:  تكافؤ المجموعتين في االختبار القبمي لمهارة صحة القراءة7جدول رقم )

 الداللة قيمة مان وتني متوسط الرتب مجموع الرتب العدد المجموعة
 جدولية محسوبة (1014)

 متكافئة 63 94011 3033 26011 3 تجريبية
 3069 14011 3 ضابطة

 إعداد الخطط التدريسية
أن التخطااايط فاااي التااادريس يمثااال تصاااورًا مسااابقًا لممواقاااف واالجاااراءات التدريساااية التاااي يقاااوم بياااا        

الماادرس وطمبتااو، لااذا فااان التخطاايط لماادرس يعتباار بمثابااة مشااروع يقااوم ببنائااو المعماام إليصااال المعااارف 
لساابقة فاي مجاال والخبرات لممتعمم حيث قام الباحث باالطالع عمى مجموعة من االدبيات والدراساات ا

طرائق التدريس والعموم التربوية والنفساية ومان ثام االساتعانة بمجموعاة مان المختصاين فاي كمياة التربياة 
فااي جامعااة الحمدانيااة وكميااة التربيااة فااي جامعااة الموصاال لالسااتعانة بخبااراتيم بخصااوص وضااع خطااة 

خطااة التقميديااة )لممجموعااة ( )لممجموعااة التجريبيااة( والمثمااث االسااتماعدراسااية عمااى وفااق اسااتراتيجية )
الضاااابطة( لتااادريس مواضااايع القاااراءة لمصاااف الراباااع االبتااادائي، وقاااد تااام عااارض الخطاااط التدريساااية فاااي 

فااي مجااال العمااوم التربويااة والنفسااية لبيااان ماادى جاىزيااة  ناسااتمارة اسااتبيان لعاادد ماان الخبااراء والمختصااي
ماااان التعااااديالت المطموبااااة  الخطااااط لمتطبيااااقء وفااااي ضااااوء  رائياااام ومالحظاااااتيم أجاااارى الباحااااث عاااادد

( يوضاح مواضايع كتااب القاراءة التاي تام 2فأصبحت الخطط جاىزة لمتطبيق بشاكميا النياائي والجادول )
 اختيارىا لمتجربة.   
 االولاالبتدائي لمفصل الدراسي  الرابعمواضيع القراءة لمصف : ( 8الجدول ) 

 الموضوع ت
 الراعي والذئاب -6
 لماذا ال يقع الجدار -9
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 الشقيقان -9
 الوقاية خير من العالج -5

 أداة البحث: 
 اختبار المهارات القرائية:

ىااي أداة قياااس ينبغااي أن تصاامم وتسااتخدم لمغاارض أو األغااراض التااي أعااد ماان أجميااا ،      
فاي ضاوء إطاار مرجعاي وذلك لمحصول عمى درجات يمكن تفسايرىا تفسايراً  لاو معناى وىادف، 

حيااث لاام يعثاار الباحااث عمااى اختبااار جاااىز لمميااارات القرائيااة  (92: 9114، مناسااب   )عااالم
لقياس اليدف المطموب تحقيقو لذلك قام الباحث باالطالع عمى عادد مان االختباارات لممياارات 

وعماااااى ضاااااوئيا اختاااااار  (942: 9169( واختبار)شاااااريف،9162القرائياااااة مثااااال اختبار)جمعاااااة،
اءة العربيااة( المقاارر تدريسااو لتالميااذ الصااف الباحااث نصااًا قرائيااًا ماان الكتاااب المدرسااي)مادة القاار 

( الختيااار أحااد موضااوعات مااادة 9191-9164الرابااع االبتاادائي تربيااة خاصااة لمعااام الدراسااي )
القاااراءة بشااارط ان ال يكاااون قاااد درساااوه التالمياااذ مسااابقًا وعمياااو تااام اختياااار موضاااوع )الترشااايد فاااي 

( كممااة  33ت عاادد كمماتااو )( ماان الكتاااب المدرسااي المقاارر حيااث بمغاا39حياتنااا( فااي الصاافحة)
ليكااون نصااا قرائيااًا مناساابا لقياااس بعااض ميااارات القااراءة الجيريااة والمحاادد فااي صااحة القااراءة، 
حيااث تاام عاارض الاانص القرائااي عمااى مجموعااة ماان المختصااين والمحكمااين فااي العمااوم التربويااة 

ئي لقياس ما والنفسية وطرائق تدريس المغة العربية حيث أجمع الخبراء عمى مناسبة النص القرا
 وضع من اجمو.
 صدق االختبار: 

يقصد بو مدى تطابق فقرات المقياس مع مضمون أو محتاوى أو ىادف االختباار ويمكان       
المحكماين حياث يطماب إلاى  ةالتحقق من دالالت صدق محتوى االختبار بيتباع أساموب مراجعا

مااى ماادى مطابقااة عاادد ماان المحكمااين ماان ذوي االختصاااص مراجعااة فقاارات المقياااس لمحكاام ع
( ولمحكام عماى صاالحية األداة مان 9111،96فقرات المقياس لمحتاواه أو أىدافاو ) الروساان ، 

حيااااث مطابقتيااااا لمغاااارض الااااذي وضااااعت ماااان أجمااااو ودقااااة صااااياغتيا ووضااااوحيا، قااااام الباحااااث 
بعرضيا بصورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين في اختصااص طرائاق التادريس والعماوم 

صاااالحية اختباااار  وبنااااًء عماااى ذلاااك طماااب الباحاااث مااانيم إباااداء  رائيااام حاااولفساااية، التربوياااة والن
مالحظاااااتيم  ينوبعااااد أن أباااادى المحكماااا، وماااادى مالءمتيااااا لمحتااااوى المااااادة  الميااااارات القرائيااااة
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%( 39وتوجيياتيم تم أجراء بعض التعديالت عمى بعض الفقرات وأعتمد الباحث عماى نسابة )
ر صااالحية الفقاارات وبااذلك تحقااق الباحااث ماان صاادق االختبااار لتقاادي راء المحكمااين أساساااً  ماان 

 .ظاىرياً 
 ثبات االختبار:

ان ثبات االختبار يعني أن عطي االختبار نفس النتائج اذا ما اعياد تطبيقاو عماى نفاس 
االفراد في ظل نفس الظاروف، ويسامى الثباات المحساوب بياذه الطريقاة أيضاًا بثباات االساتقرار 

االرتباااااط بااااين درجااااات أفااااراد المجموعااااة عمااااى ذلااااك االختبااااار فااااي حيااااث يااااتم حساااااب معاماااال 
( حيااث اسااتخرج الباحااث ثبااات اختبااار الميااارات القااراءة الجيريااة 993:9115الفترتين)النبيااان،

( تالمياذ 61بطريقة اعادة االختبار وذلك بتطبيق االختبار عمى عيناة اساتطالعية مكوناة مان )
خاصااااااة ماااااان مدرسااااااة )اشااااااور لمبنااااااين( بتاااااااريخ  ماااااان تالميااااااذ الصااااااف الرابااااااع االبتاااااادائي تربيااااااة

المصادف يوم االربعاء وذلك بقاراءة التالمياذ الانص القرائاي )مثال فاي حكاياة(  64/61/9164
حيث قام الباحث بتسجيل قراءة تسجيل كل تمميذ لوحاده مان خاالل جيااز التساجيل ومان ثام تام 

 96/61/9164اخرى بتاريخ  تحميل النتائج وبعد مرور اسبوعين تم اعادة تطبيق االختبار مرة
المصادف يوم الخمايس حياث تام حسااب معامال ارتبااط بيرساون باين االختباارين االول والثااني 

( لميااااارات القااااراءة الجيريااااة وبااااذلك أصاااابح االختبااااار جاااااىزًا 1،39حيااااث بمااااغ معاماااال الثبااااات)
 لمتطبيق. 

 معيار تصحيح اختبار المهارات القرائية)مهارة صحة القراءة(
 تعد الكممة غير صحيحة في الحاالت االتية:اوال: 

 ابداليا بكممة اخرى -6

 حذفيا من الجممة كاممة -9

 العامية ةقراءتيا بالميج -9

 قراءتيا بصورة صحيحة ثم اعادة قراءتيا بصورة غير صحيحة -5

 يقرئيا بصورة متقطعة -4

ذي يعاد ثانيا: يحتسب ما وقع فيو التمميذ من خطأ الكممة في دقة حروف الكمماة أي المعياار الا
 االخطأ في دقة القراءة.

 ثالثا: أعطى الباحث )درجة واحدة( لمكممة الصحيحة وأعطى )صفرًا( لمكممة غير الصحيحة.
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 رابعا: تحسب صحة القراءة وفقًا لممعادلة االتية:
  100× عدد الكممات التي قرأىا قراءة صحيحة درجة صحة القراءة =

 ي لمكمماتالعدد الكم                            
 تطبيق التجربة:

بعااد أن قااام الباحااث باسااتكمال اإلجااراءات الخاصااة بتكااافؤ مجمااوعتي البحااث التجريبيااة 
عاداد اختباار المياارات القرائياة لصاحة القاراءة، فضاال عان  عداد الخطط الدراسية وا  الضابطة، وا 
تنظيم جدول الدروس األسبوعي لمادة القراءة العربية في المدرستين، طبق الباحث تجربتو عمى 

( وانتياااات التجربااااة فااااي يااااوم 5/66/9164)مااااوعتين فااااي يااااوم الثالثاااااء المصااااادف تالميااااذ المج
 .( يوماً 94حيث استغرقت التجربة ) )9/69/9164االربعاء المصادف )

 تطبيق االختبار البعدي لألداتين:
تطبق الباحث االختبار البعدي الختبار الميارات القرائية)صحة القراءة (عمى مجموعتي البحث 

 (    5/69/9164ضابطة بتاريخ )التجريبية وال
 الوسائل االحصائية 

 عولجت البيانات إحصائيًا باستعمال الوسائل اآلتية: 
 اختبار ماان ويتناي لتحقياق تكاافؤ مجماوعتي البحاث التجريبياة والضاابطة فاي متغيارات البحاث.  -6

 (992: 9114) عالم،

فااااي متغياااارات  ةوالضااااابطاختبااااار مربااااع كاااااي لتحقيااااق تكااااافؤ مجمااااوعتي البحااااث التجريبيااااة -9
  (932 :9114البحث. ) عالم،

 اختبار تصحيح يتس لتحقيق تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في متغيرات البحث. -6
 (  939 :9114) عالم، 

( وذلااك لمتحقااق ماان ثبااات  Kuder-Richardson-20( )91-ريتشاردسااون  -رمعادلااة )كااود -9
  (992: 9161االختبار. ) عمر و خرون ،

 عرض النتائج وتفسيرها
فااارق دال إحصااائيًا عناااد مساااتوى  دال يوجااتاانص الفرضاااية الرئيسااية لمبحاااث عمااى أناااو ) 
)مثمااث ( بااين متوسااط درجااات المجموعااة التجريبيااة التااي درساات وفااق اسااتراتيجية 14,1داللااة )

والمجموعة الضابطة التي درست وفاق الطريقاة االعتيادياة فاي تحساين مياارة صاحة  االستماع(
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القااراءة الجيريااة( وبعااد تصااحيح إجابااات تالميااذ مجمااوعتي البحااث عمااى االختبااار الااذي أعاااده 
وباساااتخدام الباحاااث لقيااااس مياااارات القاااراءة الجيرياااة صاااحة القاااراءة لتالمياااذ التربياااة الخاصاااة، 

ينتين مستقمتين، لمعرفة داللة الفروق بين ىذه المتوساطات، وجاد ان اختبار قيمة مان ويتني لع
( لمصاامحة المجموعاااة 3,3( ودرجااة حرياااة)1.14ىناااك فرقااًا ذا داللاااة احصااائية عناااد مسااتوى )

( 10111التجريبيااة التااي درساات وفااق اسااتراتيجية مثمااث االسااتماع اذ كاناات القيمااة المحسااوبة )
 (.4بحسب ما ىو موضح في الجدول رقم) رضية البديمة( وبيذا تقبل الف63والقيمة الجدولية )

(: مجموع الرت: ومتوسط الرت: وقيمة مان ويتني المحسوبة والجدولية لدرجات 9جدول) 
 التالميذ في المجموعتين في اختبار صحة القراءة الجهرية

متوسط  العدد المجموعة
 درجات

متوسط  مجموع الرتب
 الرتب

 الداللة قيمة مان وتني
 الجدولية المحسوبة (1014)

دالة لصالح  63 111،1 69041 611011 2503241 3 تجريبية
 التجريبية

    5041 91011 9901941 3 ضابطة
 

 التجريبية الذين درسوافيما يتعمق بنتائج الفرضية فقد أسفرت النتائج تفوق تالميذ المجموعة 
وفق استراتيجية مثمث االستماع عمى تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا وفق الطريقة 

في ميارات صحة القراءة الجيرية، وىذا يدل عمى فاعمية استراتيجية مثمث  االعتيادية
التربية الخاصة من ذوي  االستماع في تحسين ميارات صحة القراءة الجيرية لدى تالميذ

 ما يأتي: ويعزو الباحث سبب ىذه النتيجة الى في المرحمة االبتدائية الصعوبات التعميمية
أن استراتيجية مثمث االستماع ساعدت التالميذ عمى بناء قدراتيم القرائية من خالل زيادة  -6

  .تركيزىم عمى الموضوعات القرائية وزيادة دافعية التالميذ نحو التعمم
تعمميم الن التعمم وفق استراتيجية مثمث االستماع سعي التالميذ الى تحمل المسؤولية من أجل  -9

 .عممت عمى خمق حالة من المتعة واالنسجام والدافعية من قبل التالميذ
حب االستطالع والبحث والقدرة عمى  التالميذ في نفوس استراتيجية مثمث االستماع غرس   -9

 .الحوار فيما بينيم
 دام استراتيجية مثمث االستماع.اثناء استخان عنصر التشويق والتنويع كان حاضرًا  -5
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أن النشاط الذاتي لمتالميذ كان حاضرًا وبقوة مما ساعد ىذا عمى القضاء عمى الممل ومن ثم  -4
  .تحقيق الذات والتفاعل واالنسجام الجماعي التعميمي مع بعضيم

 ساىمت في تزويد التالميذ بثروة لغوية ساعدتيم عمى القراءة مثمث االستماع ستراتيجيةان ا -1
  .بشكل صحيح ومن ثم تطوير مياراتيم القرائية الجيرية وخاصة ميارة صحة القراءة

 (9161دراسة الكعبي)نتائج  الدراسة الحالية مع التي توصل الييا الباحث في نتائجال واتفقت -2
والتي أشارت الى ان استراتيجية مثمث االستماع ليا اثر اكبر من الطريقة االعتيادية عند 

اعدت عمى زيادة التحصيل في مادة الجغرافية عند طمبة الصف االول متوسط، التدريس اذ س
والتي اظيرت نتائجيا الى وجود فروق ذو  (9161وكذلك اتفقت النتائج مع ودراسة حيدر)

في التحصيل لصالح طالبات (a -<0.05) داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية 
جاءت النتيجة  ومن ثم باستخدام استراتيجية مثمث االستماعالمجموعة التجريبية الالتي درسن 

ان استراتيجية مثمث االستماع ليا اثر يا أظيرت  نتائج والتي (9162دراسة جمعة) أيضا مع
أكبر عمى طمبة المجموعة التجريبية ،اذ كانت درجات اختبار االستماع واختبار التحدث 

     التجريبية. المجموعة لصالح واختبار القراءة

 االستنتاجات:
 في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث ما يأتي: 

فاعميااة اسااتراتيجية مثمااث االسااتماع وتفوقيااا عمااى الطريقااة االعتياديااة فااي تحسااين ميااارة صااحة  -6
القااراءة الجيريااة لاادى تالميااذ التربيااة الخاصااة ماان ذوي الصااعوبات التعميميااة فااي الصااف الرابااع 

 االبتدائي.

االستماع كان ليا أثرًا كبيًا في زياادة الفيام واالدراك واالنتبااه لادى التالمياذ ان استراتيجية مثمث  -9
 ذوي الصعوبات التعميمية.

االستمرار في دافعية التالميذ ذوي الصعوبات التعميمية نحو التعميم بسبب ما كونتو استراتيجية  -9
 مثمث االستماع من بيئة تفاعمية تعميمية داخل الصف الدراسي.

االسااااتماع عمااااى تسمساااال االفكااااار المسااااتوحاة ماااان الموضااااوع الدراسااااي تسمساااااًل  ساااااعدت مثمااااث -5
 منطقيا.

 التوصيات:

 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي: 
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تدريب معممي ومعممات التربية الخاصة عمى اساتراتيجية مثماث االساتماع ألنياا أحادثت فاعمياة  -6
 مية.كبيرة جدًا في تعميم التالميذ ذوي الصعوبات التعمي

تغيار مقاعاد جماوس تالمياذ التربياة الخاصاة من)الارحالت( الاى مقاعاد جماوس دائرياة وذلاك بمااا  -9
 يتناسب مع امكانياتيم وصعوباتيم التعميمية.

توفير االنشطة الصفية وكذلك الصور والرسوم التوضايحية التاي قاد تسايم فاي تحساين وتطاوير  -9
 التعميمية.الميارات القرائية لدى التالميذ ذوي الصعوبات 

العماال عمااى التطااوير المينااي لمعممااي التربيااة الخاصااة وذلااك بعقااد دورات تدريبيااة ساانوية لكيفيااة  -5
 تشخيص وعالج صعوبات التعمم وخصوصا فيما يتعمق بصعوبات مادة القراءة.

ضاارورة القيااام بتطااوير شااامل لمناااىج مااادة القااراءة وذلااك بمااا يتناسااب واتجاىااات تالميااذ التربيااة  -4
 الخاصة.

ماان بعااض صااعوبات الااتعمم كصااعوبات الكتابااة  فلمتخيياااجااراء دراسااة مماثمااة لمدراسااة الحاليااة  -1
 ومياراتيا.

 المقترحات:
 .في مواد دراسية اخرى وخصوصًا مادة الرياضيات الحالية لمدراسية مماثمة دراسة اجراء-6
 مماثمة لمدراسة الحالية في التنمية والميل نحو مادة القراءة. دراسة اجراء-9
 ميارات القراءة تنمية في مثمث االستماع  استراتيجية استخدام حول مماثمة دراسة اجراء-9

   والكتابة.
 المصادر العربية واألجنبية:

:فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجية التدريس التبادلي (2012)الخوالدة ،عمي -6
االساسية في االردن، المجمة  لتنمية ميارات الفيم القرائي لذوي صعوبات التعمم بالمرحمة

 ، االردن. 2012ايار  (4)، العدد(1)الدولية المتخصصة، المجمد
( أثر استخدام الخريطة الداللية في التحصيل 9166السمطاني، نسرين حمزة عباس) -9

واالستبقاء لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة العموم، )رسالة ماجستير، جامعة 
 بابل، كمية التربية االساسية(. 
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( مناىج المواد االجتماعية وطرائق تدريسيا، دار 9161الزبيدي، صباح حسن) -9
 مناىج لمنشر والتوزيع، عمان. ال
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 9ابو جادو، صالح محمد عمي. عمم النفس التربوي، ط -5

 م.9119عمان، 
(اسس التربية الخاصة 2009الفوزان، محمد بن احمد وخالد ناىس الرقاص) -4

العربية ،دار العبيكان لمنشر ، الرياض، المممكة 1الفئات التشخيص والبرامج التربوية ،ط
 ،السعودية.

( اتجاىات جديدة في تدريس 9115محمد، صباح محمود وانور صباح محمود) -1
 الجغرافية، الوراق لمنشر والتوزيع، عمان.

اثر استراتيجية مثمث االستماع في   1(2016)1الكعبي، بالسم كحيط حسن  -2
ول متوسط التحصيل مادة الجغرافية وتنمية .ميارات التفكير العممي لدى طالب الصف اال

 1(303-328)ص(219)،ع(2)،مجمة االستاذ، جامعة بغداد، العراق، مج
اثر استراتيجية مثمث االستماع في تحصيل 1(2016)1،عبير عبد اليادي حيدر -3

طالبات الصف الثاني متوسط في مادة التاريخ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ديالى 
 1،العراق

رتيجية التعميم التبادلي في تحسين ميارات ( اثر استر 2014)1ابو سرحان،عايد -4
االستماع الناقد لدى طمبة الصف التاسع االساسي في محافظة الزرقاء، المجمة االردنية في 

 -457)،ص(4)،ع(10)العموم التربوية، االردن،مج 
اضافة محتوى ما وراء 1(2008)1عبد االلو، نايل يوسف ومحمود، عبد الرزاق -61

واثره عمى تنمية ميارات التفكير وميارات االستماع لدى اطفال معرفي الى قصص االطفال 
-218)ص ،(77)ع ،(19) المرحمة االبتدائية ،مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا، مصر ،مج

192) 
اثر استخدام النشاط التمثيمي لتنمية بعض 1(2010)1الشنطي ،أميرة عبد الرحمن -66

الصف الرابع االساسي بغزة ،رسالة ماجستير  ميارات االستماع في المغة العربية لدى تمميذات
 1غير منشورة، جامعة االزىر ،غزة ،فمسطين
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(: فعالية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة 9115زبيدة محمد قرني محمد ) -69
في تنمية ميارات الفيم القرائي والتغمب عمى صعوبات تعمم المفاىيم الفيزيائية لدى طالب 

 (،جامعة المنصورة ،المنصورة.41جمة كمية التربية ،ع)الصف األول الثانوي، م
( صعوبات التعمم : االسس النظرية والتشخيصية 6443الزيات، فتحي ) -69

 والعالجية، القاىرة: عالم الكتب.
التعمم العالجي،  -تبيعتيا -( صعوبات التعمم مفيوميا9112ىالالىان، واخرون) -65

 عمان : اردن، دار الفكر، لمنشر والتوزيع.الطبعة االولى )ترجمة: محمد عادل عبداهلل(، 
( أثر طريقة التعمم التعاوني والقدرة القرائية في 6445غباشنة، يسرى، ) -64

 االستيعاب القرائي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد: االردن.
،دار دار الثقافة 6( ارشاد ذوي االحتياجات الخاصة، ط9114عبدالعزيز، سعيد) -61

 والتوزيع، عمان، االردن. لمنشر
( صعوبات التعمم تاريخيا، مفيوميا، 9119السيد، عبدالحميد سميمان) -62

 ، دار الفكر العربي لمنشر، القاىرة.6تشخيصيا، عالجيا، ط
 منشورات جامعة دمشق2 ط11(:التربية المينية 2007االحمد، خالد واخرون ) -63
ل التعميم العام مدخالتو (:تعميم المغة العربية في مراح2002الناقة، محمود ) -64
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 وتطبيقاتيا في المواقف التعميمية ،المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع ،القاىرة، مصر.
لنشط، وزارة التربية استراتيجية في التعمم ا 616(9166الشمري، ماشي محمد) -96

 والتعميم، المممكة العربية السعودية.
( استراتيجيات التعمم 9161امبو سعيدي، عبداهلل خميس والحوسنية ،ىدى عمي ) -99

استراتيجية مع االمثمة التطبيقية ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عمان  631النشط _
 ،االردن

ونماذج حديثة ،دار الصفاء لمنشر التعمم انماط 1(9161عطية ،محسن عمي ) -99
 والتوزيع،عمان،االردن
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(استراتيجيات تدريس المغة العربية اطر نظرية 2013اسماعيل،بميغ حمدي) -95
 ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عمان ،االردن. 1وتطبيقات عممية،ط

(أساليب تدريس المغة العربية بين 2010عاشور،راتب قاسم ومحمد فؤاد الحوامدة ) -94
 ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع ،عمان،االردن3ية والتطبيق،طالنظر 
(:تعميم االطفال الميارات القرائية والكتابية دارالفكر 9119البجة عبد الفتاح) -91

 ،عمان،االردن.
،دار وائل 6(ميارات تعميم القراءة والكتابة لالطفال،ط9115العواممة،حابس) -92

 لمنشر، عمان االردن. 
(أثر استراتيجية مثمث االستماع في تحصيل 9161حسن)الكعبي، بالسم كحيط  -93

مادة الجغرافية وتنمية ميارات التفكير العممي لدى طالب الصف االول المتوسط، مجمة 
 (.993-919(، ص )964(، ع )9االستاذ، جامعة بغداد، العراق، مج )

( أثر استراتيجية النمذجة في تنمية بعض ميارات 9169غصون خالد) شريف، -94
 وتعديل السموك الفوضوي لدى تالميذ التربية الخاصة. الجيريةة القراء
( القياس والتقويم التربوي في العممية 9114عالم، صالح الدين محمود، ) -91

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن.9التدريسية، ط
 9، ط أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة ( 9111 الروسان، فاروق) -96

 .الفكر ناشرون وموزعون ، عمان ، األردن ، دار
،دار الشروق 6( أساسيات القياس في العموم السموكية، ط9115النبيان، موسى) -99

 لمنشر والتوزيع، االردن.
( األساليب اإلحصائية االستداللية في  9114عالم ، صالح الدين محمود )  -99

، دار  6عية ) البارامترية واالبارامترية ( ، طتحميل بيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتما
 الفكر العربي ، القاىرة .

، دار المسيرة لمنشر  6( القياس النفسي والتربوي، ط9161عمر و خرون ) -95
 والتوزيع ، عمان ، األردن.

(:اصول التدريس ،مديرية الكتب 9114مرسي ،منال واسماعيل ،محمد ) -94
 والمطبوعات ،منشورات جامعة البعث.
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(:تعميم المغة العربية لممبتدئين)لمصغار والكبار(،كمية التربية 1996نس، فتحي )يو  -91
 ،جامعة عين شمس، القاىرة.

، مكتبة االنجمو مناىج البحث في التربية وعمم النفس (6434فان دالين، ديوبولد) -92
 المصرية، القاىرة.

 تحصيل في االستماع مثاث استراتيجية اثر1(9161)اليادي عبد عبير،حيدر -93
 ديالى جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة، التاريخ مادة في متوسط الثاني الصف طالبات

 .العراق،
المتفوقون عقميًا ذوو صعوبات التعمم : قضايا (  9111فتحي مصطفى )الزيات،  -54

جامعة المنصورة : نحو رعاية  –، المؤتمر السنوي لكمية التربية التعريف والكشف والتشخيص
 .4/5/9111- 5وتربوية أفضل لذوى االحتياجات الخاصة، نفسية 
، مجمة صعوبات التعمم المستويات والمظاىر( 6441إبراىيم، قاسم محمد، )  -51

 .69 -1االردن، ص -، عمان 92رسالة المعمم بديل العددين الثاني والثالث، المجمد
 لمنشر الصفاء دار، حديثة ونماذج انماط التعمم1(9161)1 عمي محسن، عطية -52

 االردن،عمان،والتوزيع
 المغة تدريس في المعاصرة التربوية االتجاىات(:6443) رجب ،محمد اهلل فضل -53

 .القاىرة الكتب، ،عالم العربية
1- Goetz,E.et.al(1992) Educational Psychology , Newyork,Macmillan 

Publishing.  
2- Mercer, C.D., & Miller, S.P. (1992): Teaching students with-           

learning problems in math to acquire, understand, and apply basic  

math facts. Remedial and Special Education, 13 (3), 19-35, 61.    
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 (8ممحق )
 النص القرائي

 )الارشيد في حياانا(

تمد يدك الى أموال غيرك فان ذلك ينزع قالت اأُلم البنيا وىي تقص ما سمعتو من جدتيا: ال 
 الثقة منك، وال تمدد يدك بالسؤال الى الناس، فييممك الصديق، ويشمت بك العدّو.

ومرن يدك عمى االعمال الحرة، فينيا عّدة لك أيام الضيق، واذا أغناك اهلل بنعمة فال تبذر 
 تبذيرا.

 قال االبن: ما نسّمي ذلك يا امي.

في الحياة، فالماء الصافي نعمة، والكيرباء نعمة، والياتف نعمة، فعمينا أن قالت نسّميو ترشيدًا 
 نحافظ عمييا، وال نفرط في استعماليا.

 قال االبن: وكيف يكون ذلك.

قالت اأُلم: نطفش المصابيح التي ال نحتاج الييا، وال نيدر الماء الصافي، وال نطيل المكالمات 
 الياتفية، وبيذا ال نتعرض لالزمات.

 (0ممحق )
 مثمث االستماع استراتيجيةعمى وفق انموذج خطة تدريسية 

 (المجموعة التجريبية)
المادة : القراءة العربية                                      الموضوع : الوقاية خير من 

 العالج
الصف: الرابع الخاص                                         الفئة : تالميذ التربية 

 الخاصة  
 دقيقة  51اسم المدرسة :                                                      الزمن : 

 أوالً : األهداف السموكية : 
 جعل التمميذ قادراً عمى أن :  
 كل جيد ودون أخطاء. يقرأ موضوع الدرس بش -6
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 يعرف التمميذ ماذا قال صالح المو.  -9
 يعرف التمميذ ماذا قالت االم لصالح.  -9
 يعرف التمميذ ان الصحة بتنوع الغذاء ال بكثرتو -5
 يذكر التمميذ أنواع الطعام الذي ناكمو.  -4
 يعرف التمميذ ماذا يحصل بو اذا اكل كثيرا. -1
 الح لجده.يذكر التمميذ ماذا قال ص -2
 يذكر التمميذ ماذا قال الجد لصالح. -3

  : ثانياً : الوسائل التعميمية
الرسوم  -4الموحة الوبرية  - 5الكتاب المدرسي  -9أقالم  وطباشير ممونة  -9السبورة  -6

 التوضيحية 
 المناقشة، السرد القصصي، مثمث االستماعاالستراتيجيات : 

 ثالثا : خطوات سير الدرس :
 هيئة لمدرس:الت -8

يثير المعمم اىتمام التالميذ بموضوع الدرس الجديد من خالل تييئة أذىانيم وأسماعيم وذلك 
بطرح سؤال لمطمبة عن موضوع الدرس وىو الوقاية خير من العالج وماذا دار من حديث بين 

 صالح وامو.
 الهدف من الدرس: -0

 :من خالل طرح االسئمة االتية االستماع االول لمموضوع ثم مناقشة مضمون الدرس شفويا
 ما ىو عنوان الموضوع الحالي )موضوع نص االستماع( -8
 ما ىي الفكرة العامة لمدرس  -9
 يعبر التمميذ عن فيمو لمضمون نص االستماع -9
 يقرأ التمميذ الدرس قراءة تفسيرية -9
 عرض لوحة المحادثة -5
 كم صورة في الدرس -4
 ماذا تشاىد في الصورة -1
 ما عنوان الدرس كما فيمت من الصور. -2
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 قراءة الدرس مرتين االولى لممعمم والثانية لمطمبة ثم مناقشة سريعة.  -3
 تحديد الفكرة العامة لمدرس عن طريق التفكير بالموضوع. -41

 من خالل طرح االسئمة االتية: مناقشة مضمون الدرس شفوياً  االستماع الثاني لمموضوع ثم
 ؟ُأموماذا سال صالح  -
 ماذا قالت اأُلم لصالح؟ -
 ماذا قال صالح أُلمو؟ -
 ماذا قالت ُأم صالح لصالح؟ -
 ماذا قال صالح أُلمو عن تنوع الغذاء؟ -
 ماذا ردت اأُلم عن تنوع الطعام؟ -
 ما ىو السؤال الذي سألو صالح لجده ؟ -
 ماذا قال الجد لصالح؟ -
 استراتيجية مثمث االستماع: -3

الكات: او  –المستمع  –يجية مثمث االستماع يدور الحوار بين)المتحدث من خالل استرات
 التغذية الراجعة (

 المتحدث: سال صالح ُأمو لماذا ناكل يا ُأمي -
 المستمع: ماذا قالت اأُلم. -
المتحدث: ناكل لنعيش ونعمل فاإلنسان يحتاج الى الطعام ليعمل ويفكر، كما تحتاج  -

 الوقود لتعمل.الماكنة            الى 
 المستمع: ماذا قال صالح أُلمو. -
 المتحدث: قال صالح أنا جوعان يا ُأمي وطبيخك لذيذ، سآكل منو كثيرًا . -
 المستمع: ماذا قالت ُأم صالح لصالح -
 المتحدث: الصحة بتنوع الغذاء ال بكثرتو، فاألكل الكثير يضر المعدة.  -
 تنوع الغذاءالمستمع: ماذا قال صالح أُلمو عن  -
المتحدث: عمينا أن ناكل أنواعا من الطعام كالخبز والمبن والتمر والفواكو والخضروات  -

 والمحوم.
 المستمع: ما ىو السؤال الذي سألو صالح لجده -
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 المتحدث: كيف احتفظت بصحتك حتى ىذه السن يا جدي.  -
 المستمع: ماذا قال الجد لصالح -
من ثمانين سنة، لم اكن فييا بحاجة الى عالج أو دواء اال المتحدث: قضيت يا بني أكثر  -

نادرًا، فمم اتناول من االكل اال قمياًل، وكنت أُكفُّ عن االكل قبل ان أشبع تمامًا عماًل بالقول 
المأثور: نحن قوما ال ناكل حتى نجوع واذا أكمنا ال نشبع، والحكمة العربية يا بني تقول: ) 

 ية رأس كل دواء(. المعدة بيت الداء، والحم
الكاتب )التغذية الراجعة(: يتم فييا مراجعة اعادة سرد الحوار الذي دار ما بين المتحدث  -

 والمستمع.
أُكفُّ عن  -نادراً  -اليمة-أذى -الوقود عرض معاني المفردات ومناقشتها شفويًا: -5

 راس الدواء -الحمية -بيت الداء -االكل
  تقويم ختامي: -4

 سال صالح ُأمو؟: السؤال االول
 لماذا نمشي يا ُأمي  -لماذا نأكل يا ُأمي ج -لماذا نبكي يا ُأمي  : -أ

 قالت اأُلم لصالح السؤال الثاني:
 ناكل لنمشي  -ناكل لنكبر  ج -ناكل لنعيش  : -أ

 قال صالح أُلمو.السؤال الثالث: 
 أنا عطشان يا ُأمي -أنا بردان يا أمي  ج –انا جوعان يا أمي  : -أ
 حل أسئمة موضوع الدرس من الكتاب المدرسي. –نشاط بيتي: قراءة الدرس  -1
  :غمق الدرس -2
 ما ىو عنوان موضوع الدرس -
 ماذا تعممت من درس اليوم -
 اقرأ جممة أعجبتك من موضوع الدرس -

 الباحث                                                                           
 م.م اسماعيل عبدال حسو مصطفى                                                   
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