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Using Co-teaching in Developing Reading Skills among Female
Students with Learning Disabilities and their Regular Peers
Abstract:
The purpose of this study was to investigate the effect of using coteaching on developing reading skills for students with learning disabilities
and their regular peers on a sample of fourth grade students at primary
school in Riyadh. The subjects for this study were (74) female students
distributed into two groups (control and experimental), each group
consisting of (30) regular students and (7) students with learning disability.
A pre and post-test was applied to both groups to measure their
achievement in the reading skills: reading accuracy, speed and
comprehension. The two groups were taught (40) lessons, each session
lasting (45 minutes). The traditional method was used with the control
group, and the Co-teaching was used for the experimental group. The results
of this study indicated the effectiveness of co-teaching in developing reading
comprehension skills for all students. Especially the experimental group of
students with learning disability have advanced over the control group in
reading accuracy. On the other hand, the results showed improvement of
the three skills for the experimental group and for those with learning
disability in the post test. The study recommended encouraging teachers to
use the strategy in teaching, and conducting more studies on its use with
those with learning disabilities.
Keywords: Co-teaching, learning disability, dyslexia, reading
accuracy, reading comprehension
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التشارك يف تنمية مهارات القراءة لدى الطالبات ذوات
استخدام التدريس
ي
صعوبات التعلم وقريناتهن العاديات
مستخلص البحث
التشارك يف تنمية مهارات
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر استخدام التدريس
ي
التجريب.
القراءة لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم وقريناتهن العاديات ،باستخدام المنهج شبه
ي
االبتدائ بمنطقة الرياض ،حيث وزعن
وشملت عينة الدراسة ( )74طالبة من طالبات الصف الرابع
ي
عىل مجموعتي ضابطة وتجريبية ،كل مجموعة مكونة من ( )30طالبة عادية و( )7طالبات
ُ
قبىل وبعدي عىل المجموعتي؛ لقياس
ملتحقات بتنامج صعوبات التعلم بالمدرسة .وطبق اختبار ي
تحصيلهن يف مهارات القراءة التالية :دقة القراءة ،رسعتها ،وفهم المقروء .وتم تدريس المجموعتي
( )40حصة دراسية ،مدة كل حصة ( 45دقيقة) .استخدمت الطريقة التقليدية مع مجموعة
التشارك للمجموعة التجريبية .وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية التدريس
الضابطة ،والتدريس
ي
ائ لدى جميع الطالبات ،وتقدم المجموعة التجريبية للطالبات
التشارك يف تنمية مهارات الفهم القر ي
ي
ذوات صعوبات التعلم عىل المجموعة الضابطة يف دقة القراءة ،كما أظهرت النتائج تحسن المهارات
الثالث لدى المجموعة التجريبية للطالبات ذوات صعوبات التعلم يف االختبار البعدي .وقد أوصت
ر
االستاتيجية يف التدريس ،وإجراء مزيد من الدراسات
الدراسة بضورة تشجيع المعلمي عىل توظيف
حول استخدامها مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

التشارك ،صعوبات التعلم ،صعوبات القراءة ،دقة القراءة،
الكلمات المفتاحية :التدريس
ي
ائ
الفهم القر ي
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ر
الب
أكدت رؤية المملكة العربية السعودية للتعليم ( )2030عىل االرتقاء بطرق التدريس ي
تجعل المتعلم محور العملية التعلمية وليس المعلم ،وضورة شمول التعليم للطلبة ذوي
االحتياجات ر
التبوية الخاصة ،وتوفت الدعم المناسب لكل فئاته (رؤية التعليم  :)2030العوق
العقىل ،صعوبات التعلم ،تعدد العوق ،اضطراب التوحد،
السمع ،العوق البضي ،العوق
ي
ي
والصح ،اضطرابات اللغة والكالم ،فرط الحركة
الجسم
االضطرابات السلوكية واالنفعالية ،العوق
ي
ي
ُ
ر
التنظيم للتبية الخاصة .)1437 ،وتعد صعوبات
وتشتت االنتباه ،والصم المكفوفي (الدليل
ي
التعلم أكت فئات ر
التبية الخاصة ،حيث أفادت الجمعية العالمية لعش القراءة (The
حواىل  ٪14-13من طلبة المدارس عىل
) International Dyslexia Association, 2020أن
ي
ر
مستوى العالم يعانون من إعاقة تؤهلهم للحصول عىل خدمات التبية الخاصة ،وأن نصف هؤالء
الطلبة  ٪7-6مصنفون عىل أنهم يعانون من صعوبات التعلم.
وحواىل  ٪85من الطلبة ذوي
ي
صعوبات التعلم مشكلتهم األساسية يف القراءة ومعالجة اللغة .إضافة إىل أن هناك طلبة آخرين
يعانون من مشاكل وصعوبات ف اكتساب اللغة لكنهم غت مؤهلي لاللتحاق بتامج ر
التبية الخاصة
ي
(ما بي  ،)٪20-15وتظهر لديهم بعض أعراض صعوبات القراءة ،بما يف ذلك القراءة البطيئة أو غت
الدقيقة ،أو الهجاء الضعيف ،أو الكتابة السيئة ،أو خلط الكلمات المتشابهة .ومن المرجح أن
يستفيد هؤالء الطلبة من أساليب التدريس المستخدمة مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم .ومن
ر
الب تسهم يف تجويد التدريس لجميع الطلبة باختالف قدراتهم ممارسة التدريس
الممارسات ي
التشارك.
ي
الماض
ماع] يف الخمسينيات من القرن
التشارك أو
وقد ظهر التدريس
ي
ي
التعاوئ [الج ي
ي
ر
وانتش يف مدارس الواليات المتحدة يف الستينيات (الرميح.)2019 ،
كتحسي لعملية التعليم العام،
لكن لم يبدأ استخدمه ف ر
التبية الخاصة إال يف أواخر الثمانينيات عىل يد باوين وهوركيد وفرند
ي
.
الماض حي دعمته
 Friend, Hourcade, &Bauwen,وازدهر خالل التسعينيات من القرن
ي
ّ
العلمية وقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ( the Individuals with Disabilities
نتائج األبحاث
 )Education Act-IDEA, 2004الذي طالب بتمكي الطلبة ذوي اإلعاقة من الوصول إىل مناهج
التعليم العام .فهو نتاج الحاجة إىل إنشاء عالقة فعالة بي المدرسي لتقديم تعليم مالئم لجميع
الطلبة ).)Walther-Thomas et al., 1996
ّ
التشارك بأن يمزج معلمان أو
ماك وآخرون ( )Mackey et al., 2018التدريس
ي
وعرف ي
ً
أهدافا تعليمية ر
ر
ّ
أكت ختاتهم ،ويشاركون ّ
مشتكة ويعمالن ً
تعاوئ لتقديم
معا بشكل
ويطورون
المواد
ي
التعليم لمجموعة غت متجانسة من الطلبة ف مساحة تعليمية ر
التشارك
مشتكة .ويستند التدريس
ي
ي
ر
ر
إىل الفرضية القائلة بأن معلم التعليم العام ومعلم التبية الخاصة يشتكان يف :التخطيط ،والتدريس،
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والتقييم ،واإلدارة الصفية بشكل ر
مشتك لتوفت التعليم المالئم للطلبة بمختلف قدراتهم ( Cook,
 .( & McDuffie-Landrum, 2020حيث يعمل معلم التعليم العام عادة كخبت يف المحتوى  ،يف
حي يوفر معلم ر
التبية الخاصة الختة يف تكييف المناهج الدراسية والتدريس المتمايز للطلبة
(Wraight, 2019؛ .)Whyte, 2017
تماشيا مع توجه المملكة نحو مبدأ التعليم الشامل يف مدارسها وحاجتها إىل تقديم خدمات
تناسب جميع الطلبة بمختلف قدراتهم ،مما يتطلب تطوير ممارسات تعليمية تحسن من بيئة
ر
تلب احتياجات جميع
التعليم للجميع ،يتز أسلوب التدريس
الب ي
التشارك بأنه أحد الممارسات ي
ي
المتعلمي ،كما يعمل عىل معالجة المشكالت والصعوبات التعليمية داخل الفصول الدراسية .لذا
ّ
ر
التشارك
الب تفحص ممارسات التدريس
ي
تظهر حاجتنا يف البيئة العربية والمحلية إىل إجراء البحوث ي
ومعرفة مدى فعاليته مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم يف ظل مناهجنا ،والممارسات ،والمناخ
ر
الب بدأت منذ الستينيات حول
المدرس
ي
الحاىل .إضافة إىل مواكبة ركب الدول المتقدمة يف أبحاثها ي
ي
التشارك.
الممارسات الفعالة يف التعليم ،ومنها التدريس
ي
مشكلة الدراسة
يقض الطلبة ذوو صعوبات القراءة معظم وقتهم يف الفصل العادي مع أقرانهم العاديي،
ي
معلم التعليم العام المتخصصي يف المواد العلمية وغت العلمية ،يف
كما يتلقون تعليمهم من قبل
ي
حي يقضون مع معلم ر
التبية الخاصة ما بي  5-2حصص يف األسبوع من أصل  35حصة ،وهذا
يقلل استفادتهم من التنامج المدرس .ألن معلم ر
التبية الخاصة ال يملك الخلفية العلمية لتدريس
ي
المقررات العلمية ،ومعلمو التعليم العام غت مدربي للتعامل مع الطلبة ذوي صعوبات القراءة (بن
التشارك بي معلمة التعليم العام ومعلمة
جالل .)2017،من هذه الفجوة ظهرت أهمية التدريس
ي
ر
التبية الخاصة ف تدريس القراءة ر
(لغب) .من جهة أخرى أوصت عدد من الدراسات كدراسة الدباس
ي
ي
والحسي ( ،)2019ودراسة الماجد والباش ( ،)2018ودراسة ليهان وسينيور (Lehane & 2019
األكاديم
التشارك يف المستوى
 )Senior,بضورة إجراء دراسات تجريبية لمعرفة أثر التدريس
ي
ي
للطلبة العاديي وذوي صعوبات التعلم.
التاىل:
وتتلخص مشكلة الدراسة الحالية يف التساؤل
ي
التشارك يف تنمية مهارات القراءة لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم
ما أثر استخدام التدريس
ي
وقريناتهن العاديات؟
الرئيس أربعة أسئلة فرعية:
انبثق من السؤال
ي
متوسط أداء طالبات المجموعتي التجريبية
 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي
ي
بتدائ؟
والضابطة عىل االختبار البعدي لمهارات القراءة لطالبات الصف الرابع اال
ي
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 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي مستوى أداء طالبات المجموعتي التجريبية
ر
بتدائ ذوات
الالئ يتلقي خدمات صعوبات التعلم (طالبات الصف الرابع اال
والضابطة
ي
ي
صعوبات القراءة) ،عىل االختبار البعدي لمهارات القراءة؟
القبىل والتطبيق البعدي
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي مستوى أداء التطبيق
ي
ر
الالئ يتلقي خدمات صعوبات تعلم
لمهارات القراءة عىل طالبات المجموعة التجريبية
ي
بتدائ ذوات صعوبات القراءة)؟
(طالبات الصف الرابع اال
ي
التشارك يف تنمية مهارات
تهدف الدراسة الحالية إىل التعرف عىل أثر استخدام التدريس
ي
االبتدائ
القراءة لدى عينة من الطالبات ذوات صعوبات التعلم وقريناتهن العاديات يف الصف الرابع
ي
بمدينة الرياض.
أما أهمية الدراسة فتظهر من الناحية النظرية يف تدعيم التوجه الحديث نحو التعليم
الشامل لجميع الطلبة بمختلف قدراتهم .كما أنها إثراء للمكتبة العلمية ف مجال ر
التبية الخاصة،
ي
ر
الب تناولت
حيث الحظت الباحثة ندرة الدراسات والبحوث التجريبية عىل مستوى الوطن
ي
العرئ ي
التشارك يف برامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم .وتتمثل األهمية التطبيقية يف تقديم
التدريس
ي
التشارك يف فصول التعليم العام.
معلومات للمعلمي والمهتمي بالمجال حول تطبيق التدريس
ي
مصطلحات الدراسة
التشارك وقد عرفته الخطيب ( )2020وروف ( )Ruoff, 2019بأنه طريقة تعليم
التدريس
ي
محددة يقوم بها اثنان من المعلمي (معلم التعليم العام و صعوبات التعلم) .و يكونان ر
مشتكان يف
ي
ر
المسئوليات من مهام التخطيط ،التنفيذ ،التقويم؛ و بتقديم التعليم بشكل مشتك لمجموعة شاملة
من الطلبة يف نفس الوقت.
ر
ر
صوئ يتمت
لب تراها العي و تظهر يف أداء لغوي
ي
القراءة :عملية عقلية لتفست الرموز ا ي
بالشعة و الدقة و الكفاءة و الفهم مع مراعاة القواعد اللغوية المنطوقة (محمد و آخرون .)2020 ،
ر
الب اعتمدتها وزارة التعليم يف نظام نور لكل صف ،ويتطلب
ه المهارات ي
المهارات القرائية :ي
ر
ر
لغب واالنتقال للمرحلة التالية (قرحوش
إتقانها معايت ونسب محددة؛ كمهارات رسطية الجتياز مقرر ي
و بديوي)2020 ،
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متوسط أداء طالبات المجموعتي التجريبية
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي
ي
والضابطة ر
بتدائ العاديات)،
الالئ ال يتلقي خدمات صعوبات تعلم (طالبات الصف الرابع اال
ي
ي
عىل االختبار البعدي لمهارات القراءة؟

التشارك يف تنمية مهارات القراءة
استخدام التدريس
ي
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ر
أكاديم واضح،
الالئ يعاني من ضعف
الطالبات ذوات صعوبات التعلم :هن الطالبات
ي
ي
ويتلقون خدمات ر
التبية الخاصة يف برامج صعوبات التعلم يف المدرسة العادية بعد تشخيصهم
والتعرف عليهم من قبل فريق المدرسة (الشيحة)2020 ،
أدبيات الدراسة
التشارك وفاعليته يف تنمية مهارات القراءة لدى
تبحث الدراسة الحالية نموذج التدريس
ي
الطالبات ذوات صعوبات التعلم وقريناتهن العاديات يف المرحلة االبتدائية .تناول اإلطار النظري
الثائ فكان عن صعوبات
لهذه الدراسة محورين :المحور األول تناول التدريس
التشارك ،أما المحور ي
ي
القراءة.
التشارك
المحور األول :التدريس
ي
التشارك بأنه ممارسة تتم بي مختصي يتعاونان معا يف التخطيط
يوصف التدريس
ي
والتدريس والتقييم لمجموعة من الطلبة ،ويعتت كالهما معلما أساسيا يف الفصل؛ فهما متساويان
ً
تدريسا
التشارك
يف المسؤوليات واألدوار) . (Kamens et al., 2013وبذلك يوفر فصل التدريس
ي
َ
األكاديم،
عاىل الجودة لجميع الطلبة (ذوي صعوبات التعلم ،الموهوبي ،المعرضي لخطر الفشل
ي
ي
وذوي االعاقة).
ف عام  ،1995ر
التشارك الستة
اقتح كوك و فرند ( )Cook & Friendنماذج التدريس
ي
ي
التعاوئ يمكن للمعلمي المشاركي
لتطوير تعليم الطلبة يف فصول الدمج ،من خالل التخطيط
ي
ر
الجماع ،التدريس الموازي ،والتدريس
المشتك (أي التدريس
استخدام العديد من نماذج التدريس
ي
البديل ،والتدريس يف المحطات ،والتدريس الفردي ،معلم يدرس واآلخر يساعد) لتحديد كيفية
تقديم التعليمات المناسبة لجميع المتعلمي ( .)Montgomery & Akerson, 2019يف التدريس
َ
الجماع بأكمله .يف
المعلمي المحتوى بالتساوي ،ويشاركان بنشاط يف التدريس
الجماع يقدم كال
ي
ي
التدريس الموازي يقسم الفصل إىل مجموعتي غت متجانستي ،ويعلم كل معلم نفس المحتوى يف
َ
المعلمي تعليمات لمعظم الفصل ،بينما يوفر
نفس الوقت .أما التدريس البديل فيقدم فيه أحد
المعلم اآلخر تعليمات لمجموعة صغتة من الطلبة .يف تعليم المحطات تركز كل محطة عىل موضوع
ً
واحد ،ويتناوب الطلبة عىل كل محطة ،يقدم كل معلم نشاطا تعلميا محددا ،ويجب أن تكون
المحطات مستقلة عن بعضها البعض .التدريس الفردي هو تدريس طالب أو مجموعة صغتة من
الطلبة ف ركن مستقل من الصف من قبل معلم ر
التبية الخاصة .معلم يدرس واآلخر يساعد ،يأخذ
ي
َ
أحد المعلمي زمام المبادرة يف التدريس ويدعم المعلم اآلخر التدريس أو يعززه (بن جالل.)2017 ،
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التشارك تحديد
وضحت أباحسي والحسي ( )2016أن من عوامل نجاح التدريس
ي
األدوار بي األعضاء ،وتوضيح أدوار المعلمي للطلبة ،واالجتماع بي المعلمي بشكل دوري
التشارك عىل عدد من المبادئ منها
للتخطيط ومناقشة مستويات الطلبة .كما يعتمد التدريس
ي
الم ر
ر
االحتام المتبادل ،المسؤولية ُ
شتكة عن النتائج التعليمية واألخالقية
المساواة والتكافؤ،
الم ر
والسلوكية لجميع الطلبة ،والموارد والمصادر ُ
شتكة بمشاركة األفكار اإلبداعية والمواد والوسائل
ر
واالستاتيجيات والمناهج بشكل مفتوح ( .)Conderman et al., 2009
وماكدوف الندروم ( (Cook & McDuffie-Landrum, 2020خمس خطوات
ذكر كوك
ي
التشارك:
لتطبيق التدريس
ي
 .1تحديد أهداف التعلم واحتياجات الطلبة :تحديد أهداف المقرر المناسبة للصف ،ومواءمتها
مع احتياجات وقدرات كل طالب ،ومراعاة المهارات المفقودة من الصفوف السابقة ،مع
ضورة اتفاق المعلمي عىل أهداف ر
مشتكة ومحددة ،ووضع قواعد وتوقعات موحدة لتحقيق
احتياجات الطلبة.
 .2اختيار ممارسة فعالة للتدخل المستهدف :يختار المعلمان ممارسات تدريسية فعالة (من
خالل األبحاث) تتناسب مع احتياجات الطلبة ،وتطبيق خطواتها بدقة مع رصد النتائج.
ر
األكت مالءمة لألهداف.
التشارك
التشارك :تحديد نموذج التدريس
 .3اختيار نموذج التدريس
ي
ي
ُ
التشارك عىل المعلمي توزع األدوار بينهم
 .4تحديد األدوار :بعد اختيار نموذج التدريس
ي
(التخطيط ،التنفيذ ،التقييم)
ُ
ر
الب ستطبق ،والتأ كد من تنفيذ
 .5تنفيذ الممارسة :ينصح بوضع قائمة بخطوات الممارسة ي
الخطوات بدقة من قبل كال المعلمي .عىل المعلمي الحذر عند التخطيط لتنوي ع الممارسات
المستخدمة وتحديد مدة وعدد مرات تكرار كل ممارسة ومترات التغيت.
لتطبيق الخطوات السابقة بشكل فعال يحتاج المعلمان إىل وقت للتواصل ،ومعرفة
أساليب التعلم والتعليم لدى بعضهم البعض ،ومناقشة توقعاتهم من بعضهما باإلضافة إىل ما
ّ
التشارك يتطلب من المعلم القدرة عىل القيام بالتدريس المتمايز،
يتوقعانه من طالبهما؛ فالتدريس
ي
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ر
الب
استخدمت هذه النماذج الستة الحقا يف عدد من األبحاث والدراسات األجنبية ي
عام  2020- 2005مكونة قاعدة بحثية ضخمة يف هذا المجال .أما عىل الصعيد
نشطت ما بي ي
ُ
العرئ فبدأ البحث يف استخدامها مع التعليم العام عام  ،2009و من ثم طبقت مع طلبة الدمج
ي
وازدهرت األبحاث منذ عام .2016

التشارك يف تنمية مهارات القراءة
استخدام التدريس
ي
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ّ
ّ
خلفياتهم ،والقدرة عىل القيام
حيث التعلم لجميع الطلبة بغض النظر عن مستوى مهاراتهم أو
ّ
بعمليات تقييم مختلفة.
فالتنوع يف عمليات التقييم يؤدي إىل رؤية شمولية واضحة حول تعلم
ّ
اس ( .)Cramer et al., 2010إن عدم توفر هذه المتطلبات أو قصورها
الطلبة وتحصيلهم الدر ي
ّ
التشارك.
تحديا يف طريق تطبيق ناجح للتدريس
يشكل
ي
ر
ّ
التشارك من أكت الممارسات فعالية يف العملية التعليمية ،لنتائجه اإليجابية
يعتت التدريس
ي
المهب بتبادل المعرفة والختات
عىل الطلبة والمعلمي ،فهو يمنح المعلمي زيادة فرص النمو
ي
والمهارات ،ومناقشة نتائج الطلبة .كما يسمح للمعلم بتنوي ع الممارسات التدريسية ويفتح مجاال
وأختا يكتسب معلمو ر
ً
للمرونة واالبتكار أثناء الدرس.
التشارك
التبية الخاصة من خالل التدريس
ي
ّ
ً
ّ
دروسا ّ
قيمة يف التخطيط
العامة بينما يتعلم معلمو الفصول
ختة عن واقع الفصول الدراسية
ّ
للحاالت
الخاصة والقدرة عىل تدريس الطلبة الذين يعانون من صعوبات يف التعلم أو مشاكل يف
السلوك (.)Perez, &Wong, 2012
وتظهر نتائجه اإليجابية مع الطلبة بتوفته ً
فرصا لدمج الطلبة الذين يعانون من مشكالت
ً
تعليمية أو سلوكية مع العاديي ف أقل البيئات ر
التبوية تقييدا مع عدم شعور الطلبة ذوي صعوبات
ي
التعلم بالحرج نتيجة خروجهم من الفصل ر
لتلق الدعم يف غرفة خاصة ( ;Beninghof,2012
ي
ّ
ر
تلق الدعم الفردي المناسب ،ويدعم تفاعله
 .)Perez & Wong, 2012كما أنه يضمن لكل طالب ي
ّ
ويحسن من نظرته لنفسه ،وكذلك استفادة طلبة التعليم
مع أقرانه ،مما يطور مهاراته االجتماعية
العام من الدعم المقدم وتنوع أساليب التعليم والتقييم (الرميح.)2019 ،
التشارك إال أن هناك بعض العوائق أو
رغم اتفاق معظم الدراسات حول فاعلية التدريس
ي
ر
الب قد تواجه الفريق (الماجد والباش )2018 ،منها:
الصعوبات ي
 .1عدم تفهم إدارة المدرسة لطبيعة عمل الفريق ،والحد من صالحياتهم مما يعيق انجاز خطتهم.
 .2عدم توافق المعلمي الختالف الفلسفات واألهداف.
التشارك
 .3ضعف تأهيل وتدريب المعلمي (تعليم عام وتربية خاصة) يف مجال التدريس
ي
والممارسات الفاعلة.
 .4ضعف التخطيط وتداخل المسؤوليات بي المعلمي.
المدرس (معلمي،
 .5النظرة السلبية نحو ذوي صعوبات التعلم من قبل بعض أفراد المجتمع
ي
أهاىل الطلبة) مما يصعب ست العملية التدريسية التشاركية بسالسة .
وطلبة ،وإدارة ،و ي
الثان :صعوبات القراءة
المحور ي
ر
الب يجب أن يتقنها الطالب ليستطيع النجاح يف
تعد القراءة من أهم المهارات األكاديمية ي
المدرسة والحياة .وال يقتض األمر عىل اإلدراك البضي للرموز المكتوبة لتتم القراءة ،بل البد من
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تلقائ قادر عىل القراءة والفهم ،مغفال أن القراءة تتضمن عمليتي :األوىل
الحروف فإنه بشكل
ي
وه رؤية الطالب لألحرف والكلمات والنطق بها ،واألخرى إدراكية يتم فيها تفست المعب
ميكانيكية ي
ً
(المغراوي .)2017 ،فالقراءة عملية عقلية معقدة تتطلب من القارئ عددا من المهارات منها:
السمع والبضي ،االنتباه ،الفهم ،والذاكرة .كما كشفت الدراسات العربية واألجنبية
اإلدراك والتميت
ي
ر
أن تعلم القراءة يمر بخمس مراحل أساسية:
الصوئ Phonological
الوع
الفونيم أو
الوع
ي
ي
ي
ي
 ،)Awarenessالصوتيات أو صوت الحرف وشكله ( ،)Phonicsالطالقة ( ،)Fluencyالمفردات
معلم
ائ (( )Comprehensionطيبة .)2016 ،لذا عىل
( ،)Vocabularyوأختا الفهم القر ي
ي
الصفوف األولية توفت التدريب الالزم لكل طالب إلتقان كل مرحلة من مراحل اكتساب مهارة
حب ال يكون الطالب عرضة للفشل مستقبال ،إال أن بعض الطلبة ر
القراءة؛ ر
حب مع توفت التدريب
ال يتمكن من القراءة ألسباب مختلفة ،مما يدفع معلم الصف إىل االستعانة بمعلم ر
التبية الخاصة.
ائ.
عش قر ي
وهؤالء الطلبة غالبا يعانون من صعوبات قرائية أو ٍ
عرفت الجمعية التيطانية للديسلكسيا( )2019عش القراءة عىل أنه صعوبة تعلم خاصة
تؤثر يف تطور القراءة والكتابة والمهارات المتعلقة بهما ،يولد الطالب بها وتستمر معه طيلة حياته،
ومن خصائصها صعوبات يف :المعالجة الصوتية ،والتسمية الشيعة لألشياء ،والذاكرة العاملة،
ر
يتماس مع القدرات الذهنية األخرى
التلقائ للمهارات الذي ال
ورسعة معالجة المعلومات ،والتطور
ي
للطالبُ .يتز هذا التعريف أن خصائص الطالب ذي صعوبات التعلم تؤثر يف مراحل تعلمه القراءة،
ائ.
وهو ما يؤدي إىل وجود فجوة بي قدراته العقلية ومستواه القر ي
خصائص الطلبة ذوي صعوبات القراءة
تظهر صعوبات القراءة يف عدة أشكال (أبونيان )2020 ،فبعض الطلبة يجدون صعوبة يف:
ر
الصوئ الذي يظهر يف ضعف الربط بي شكل الحرف وصوته ،أو تكوين كلمة من
الوع
.1
ي
ي
مجموعة حروف.
ر
الب قد ال
 .2التميت بي الحروف المتشابهة يف الكتابة ،وتختلف باختالف موضع النقطة ي
يمتونها.
 .3التميت بي الحروف المتشابهة يف اللفظ أو مخرج الحرف.
 .4التميت بي الحروف عند كتابتها متصلة (عدم التميت بي األلف والالم إذا وردت يف وسط
الكلمة).
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فك هذه الرموز من خالل التعرف عىل الحروف والكلمات والجمل والنطق الصحيح لها ،وفهم
معانيها ،ومن ثم الفهم العام للفقرة والنص كامال .وبعض المعلمي يعتقد أنه عند تعلم الطالب
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تهح الكلمات الجديدة ونطقها.
وف تحليل أو
ي
 .5التعرف الشي ع عىل الكلمات ،ي
 .6معرفة وتذكر عالمات التشكيل وتأثتها يف نطق الحروف الهجائية.
 .7الطالقة يف القراءة ،وقد تستمر معهم مدى الحياة.
 .8فهم ما يقرأونه ولو كانت قراءتهم الظاهرية سليمة.
من أسباب صعوبات القراءة ف المهارات األساسية ضعف ر
معائ
التوة اللغوية المتمثلة يف
ي
ي
المفردات ،وضعف استخدام ر
استاتيجيات الفهم .والمعروف أن هذه الصعوبات تعيق تقدم الطلبة
يف جميع مراحل التعليم عىل كافة مستويات القراءة .بينت نتائج الدراسات (أبو نيان2020 ،؛
ر
ر
الب تتكرر عند
صياح )2019 ،واالختبارات أن أكت الخصائص السلوكية ارتباطا بصعوبات القراءة ي
ائ أو االثني معا .وذكر صياح
ذوي صعوبات القراءة تنحض يف التعرف عىل الكلمات أو الفهم القر ي
ر
الب قد تظهر عىل قراءة بعض الطلبة منها:
( )2019عددا من الخصائص ي
 .1حذف بعض الحروف من الكلمات عند قراءتها.
 .2إضافة البعض اآلخر ولو لم يكن له وجود.
 .3إبدال بعض الحروف ببعض ،أو تشويه نطقها.
 .4تكرار كلمات أو جمل عند مصادفة كلمة غت معروفة.
 .5عكس حروف الكلمة (بط – طب).
 .6القراءة الشيعة غت الصحيحة.
 .7القراءة البطيئة.
ر
الصوئ أثناء القراءة وعدم توظيف عالمات ر
التقيم.
 .8ضعف التمثيل
ي
 .9خلط ترتيب الكلمات يف الجملة.
 .10صعوبة تتبع العي للسطر المقروء.
الخصائص السابقة قد تظهر جميعها أو بعض منها لدى طلبة ذوي صعوبات التعلم ،فكل
رَ
ائ لتناسبهما مع
طالب فريد بقدراته .لكن الدراسة الحالية ركزت عىل
مهارئ الطالقة والفهم القر ي
ي
االبتدائ خاصة للطلبة العاديي ،وألن المهارات الثالث األوىل يتوقع اكتسابها
مستوى الصف الرابع
ي
ه قدرة الطالب عىل قراءة النص بشعة ودقة مع التعبت السليم،
يف المراحل األولية ،فالطالقة ي
ائ .تتطور الطالقة بالتدريب والممارسة المتكررة لقراءة الكلمات ،وينتج
كما أنها تقود للفهم القر ي
ر
عنه حفظ الكلمات يف الذاكرة بعيدة المدى ،ويصبح استدعاؤها تلقائيا ،والشعة يف استجاع
الكلمات من الذاكرة يسهل القراءة .كما أن القراءة بطالقة يوفر سعة يف الذاكرة العاملة تؤهل القارئ
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ائ ،الستخالص المعب العام للموضوع
للكلمة ،وتحديد األفكار الرئيسة والفرعية للنص القر ي
(النشوان.)2017،
وبالرجوع إىل األدبيات السابقة لوحظ عىل الدراسات األجنبية ر
كتتها وتنوع أدواتها
التشارك ،لذا تم االستشهاد بالدراسات ذات العالقة بالتدريس
وتعمقها يف موضوع التدريس
ي
التشارك لذوي صعوبات التعلم .أما الدراسات العربية فلوحظ قلتها واستخدامها غالبا المنهج
ي
يعط معلومات واقعية وكافية عن
المبب عىل الدراسات األجنبية ،وهذا ال
الوصق
المسح
ي
ي
ي
ي
ُ
التشارك ،وهذا يظهر أننا يف
الموضوع ،وتركتها عىل معرفة التوجهات ومستوى المعرفة بالتدريس
ي
التشارك لذوي صعوبات
مرحلة التعريف به .كما لوحظ قلة الدراسات العربية يف مجال التدريس
ي
ُ
ستعرض الدراسات السابقة يف محورين:
القراءة ،وندرة الدراسات شبة التجريبية .وفقا لهذه النتائج
التشارك مع ذوي صعوبات
والثائ التدريس
التشارك يف التعليم العام،
المحور األول التدريس
ي
ي
ي
التعلم.
التشارك يف التعليم العام
المحور األول :التدريس
ي
ر
التشارك يف التعليم
الب بحثت فاعلية استخدام التدريس
ي
من أحدث الدراسات العربية ي
ر
ر
"استاتيجيات
التشارك يف مقرر
الب هدفت إىل معرفة أثر التدريس
ي
العام دراسة (الزرعة )2020 ،ي
لعينة ( 55تجريبية و 69ضابطة) من طالبات كلية ر
التدريس" عىل التحصيل األكاديم ّ
التبية
ي
بجامعة الملك فيصل باألحساء .استخدمت الباحثة اختبارا تحصيليا من إعدادها .وأظهرت النتائج
التحصيىل لصالح
وجود فروق دالة إحصائيا بي المجموعتي التجريبية والضابطة يف االختبار
ي
المجموعة التجريبية.
والتميم ( )2017أثر التدريس بالفريق يف تحصيل طالبات الصف
بحثت دراسة الغفيص
ي
التجريب مع  45طالبة
الثائ الثانوي يف مادة اللغة العربية .استخدمت الباحثتان المنهج شبه
ي
ي
بإحدى المدارس الثانوية بمدينة الرياض .وطبقن اختبارا تحصيليا للكفايات اللغوية عىل الطالبات،
كما قدمن للمعلمة دليال ر
لشح دروس الوحدة .أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بي المجموعتي التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي.
دراسة الشحان ( ،)2015اهتمت بالكشف عن أثر استخدام ر
استاتيجية التدريس
ر
العارس
الجدىل لدى طالبات الصف
التشارك يف تحسي بعض مهارات االستماع الناقد والخطاب
ي
ي
.
التجريب ،وشارك يف الدراسة 45
يف البادية الشمالية الغربية يف األردن وظفت الباحثة المنهج شبه
ي
ر
العارس اختتوا بطريقة قصدية من مدرستي .طبقت الباحثة اختبارا
طالبة من طالبات الصف
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ائ فهو تفاعل بي أفكار الكاتب والخلفية
لعملية فهم المقروء (طيبة .)2016 ،أما الفهم القر ي
المعرفية للقارئ ،وهو نتاج عملية عقلية معرفية للربط بي الرمز والمعب ،وإيجاد المعب المناسب
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الجدىل عىل الطالبات ،وقدمت للمعلمات
لمهارات االستماع الناقد واختبارا لمهارات الخطاب
ي
ً
المادة التعليمية وفق ر
التشارك .وجدت الباحثة فروقا دالة إحصائيا تعزى ألثر
استاتيجية التدريس
ي
ر
التشارك يف جميع المهارات الفرعية الختبار االستماع الناقد والختبار الخطاب
استاتيجية التدريس
ي
الجدىل بي المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
ي
وهدفت دراسة مرجان ،وإبراهيم ( )2015إىل التعرف عىل فاعلية برنامج قائم عىل
التشارك يف تدريس الرياضيات لتنمية بعض عادات العقل لدى طلبة المرحلة اإلعدادية.
التدريس
ي
استخدم الباحثان المنهج المختلط حيث طبقا المالحظة واختبارا تحصيليا يف رياضيات الصف
ً
الثائ اإلعدادي بمحافظة دمياط بمض.
الثائ اإلعدادي ،عىل  43طالبا وطالبة من طلبة الصف
ي
ي
التشارك يف تدريس الرياضيات لتنمية
وأسفرت النتائج عن فاعلية التنامج القائم عىل التدريس
ي
بعض عادات العقل لدى طلبة المرحلة اإلعدادية.
أما دراسة العليمات ( )2013فبحثت أثر استخدام ر
التشارك يف
استاتيجية التدريس
ي
األساس يف محافظة المفرق باألردن .اتبعت
ائ لدى طلبة الصف التاسع
تحسي االستيعاب القر ي
ي
التجريب ،وشارك يف الدراسة  124من طلبة الصف التاسع الذين اختتوا
الباحثة المنهج شبه
ي
ائ .أظهرت نتائج
بطريقة قصدية من أرب ع مدارس حكومية .طبق عليهم اختبار االستيعاب القر ي
الدراسة وجود فروق دالة إحصائية بي متوسطات أداء المجموعة التجريبية والضابطة عىل جميع
ائ تعزى لصالح المجموعة التجريبية.
مستويات االستيعاب القر ي
التشارك مع ذوي صعوبات التعلم.
الثان :التدريس
ي
المحور ي
وماكدف ((Cook & McDuffie-
من أحدث الدراسات األجنبية دراسة كوك
ي
ر
التجريب إىل فهم الممارسات
الب هدفت من خالل منهجها شبه
ي
 Landrum, 2020ي
ر
التشارك لتحسي النتائج التعليمية للطلبة ذوي صعوبات
واالستاتيجيات الفعالة يف التدريس
ي
التعلمُ .طبق التنامج عىل فصل ف المرحلة المتوسطة مكون من ً 25
طالبا من بينهم  5طلبة من
ي
ذوي صعوبات التعلم .أظهرت النتائج أن هناك خمس خطوات تمكن المدرسي المشاركي من أن
ً
تعليما يساعد يف الوصول بالطلبة إىل المناهج العامة ،وأكدت عىل أهمية أن
يخططوا ويقدموا
ر
التشارك.
الب تستهدف احتياجات التعلم الفردية للطلبة يف التدريس
ي
تدمج الممارسات الفعالة ي
التشارك بنموذج المحطات يف تحسي االنتباه والمشاركة
لمعرفة أثر استخدام التدريس
ي
األكاديم للطلبة ذوي صعوبات التعلم استخدمت دراسة روف ) )Ruoff, 2019تصميم
واألداء
ي
الثائ
الحالة الواحدة  ABABعىل ثمانية طلبة من المرحلة االبتدائية .خمسة منهم من الصف
ي
وثالثة من طلبة الصف الرابع .ثالثة ذكور وخمس إناث ،جميع الطلبة كانوا مؤهلي للحصول عىل
ُ
خدمات برامج صعوبات التعلم .خالل مرحلة الخط القاعدي درب الطلبة باستخدام ورشة عمل
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مورف ) (Murphy, 2019إىل الكشف عن فرص النجاح يف التدريس
سعت دراسة
ي
التشارك يف الفصول الدراسية والعوامل الحاسمة يف إقامة ررساكات ناجحة بي المدرسي
ي
المشاركي .استخدمت منهج دراسة الحالة الشدية مع أربعة مدرسي ذوي ختة .قدمت هذه
ر
الدراسة ر
المشتك تفيد ر
مبارسة
األكاديم للطلبة من خالل التدريس
اقتاحات للحصول عىل النجاح
ي
المتعلمي المتنوعي وخاصة ذوي صعوبات التعلم.
ر
الب تحول
كشفت دراسة كينغ ستز وآخرين ) (King-Sears et al., 2019عن العوائق ي
ر
التشارك .أجاب ( )107من المدرسي
الب يتم فيها التدريس
ي
دون تنفيذ تعليم القراءة يف الفصول ي
معلم صعوبات التعلم بالمرحلة الثانوية يف جميع أنحاء الواليات المتحدة عىل استبيان حول
من
ي
ارك وتقديم تعليم القراءة المتخصص .أشارت النتائج إىل الدور الفعال
تجارب هم يف التدريس التش ي
ر
لمعلم صعوبات التعلم ،وأن هناك عالقة عكسية بي التخطيط المشتك
التشارك
للتدريس
ي
ي
ر
التشارك ،كما أن اتجاهات المعلمي اإليجابية نحو
الب تحول دون تطبيق التدريس
ي
والعوائق ي
ر
المشتك تعزز تنفيذه ونجاحه ،وأختا ضورة تدريب المعلمي المشاركي قبل وأثناء
التدريس
الخدمة.
بحثت دراسة ر
ستوجيلوس وكنج ستز ) (Strogilos & King‐Sears, 2019مرئيات
التشارك .قام الباحثان
الطلبة العاديي وذوي صعوبات التعلم حول تجربتهم يف فصل التدريس
ي
ُ
َ
بمقابلة ثالثة طلبة من ذوي صعوبات التعلم وسبعة عاديي من المدارس اإلعدادية ،كما جمعت
البيانات من معلميهم الذين قاموا بتدريس الرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم .أفاد كل من
التشارك يوفر مساعدة إضافية لجميع الطلبة ،وأن التفاعالت
الطلبة والمعلمي أن التدريس
ي
اإليجابية للمعلمي المشاركي يف الفصل تفيد التعلم والمشاركة االجتماعية للجميع.
التشارك يف تحصيل الطلبة
اهتمت دراسة باركر ( )Parker, 2017بمعرفة أثر التدريس
ي
وسلوكهم يف المدرسة اإلعدادية .طبق الباحث مقياس كاليفورنيا ألداء الطلبة وتقدمهم ( The
))California Assessment of Student Performance and Progress (CAASPP
طالبا ف المرحلة اإلعدادية عىل مدار عامي ( ً 16
وقائمة مالحظة السلوك عىل ً 32
طالبا يف التعليم
ي
ً
ر
الب ُجمعت أن التدريس
العام و 16طالبا من ذوي صعوبات التعلم) .أظهرت البيانات اإلحصائية ي
التشارك له تأثت إيجائ ف التحصيل لكال المجموعتي ،لكنه ليس ً
إيجائ
كبتا .يف حي كان له تأثت
ي
ي ي
ي
ذو داللة إحصائية يف السلوك لكل من طلبة التعليم العام وذوي صعوبات التعلم.
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ُ
بمجموعة واحدة .أما أثناء التدخل فقدمت تعليمات كتابية يف مجموعات صغتة باستخدام
ُ
األكاديم واالنتباه والمشاركة
محطات بي اثني من المعلمي يف الفصول الدراسية .قيم األداء
ي
األكاديم
للطلبة يف جميع مراحل التدخل .أشارت النتائج إىل أن انتباه الطلبة وتفاعلهم وأداءهم
ي
ارتفع بالتدخل.
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تبحث دراسة ر
ستوجيلوس وستيفانيديس ( (Strogilos, & Stefanidis, 2015عن
األكاديم والمشاركة
التشارك عىل الطلبة ذوي صعوبات التعلم من حيث التحصيل
تأثت التدريس
ي
ي
معلم التعليم العام المشاركي
االجتماعية وتحسن السلوك .أجاب عىل استطالع الدراسة  400من
ي
التشارك عىل مستوى مدارس اليونان .أ كد المعلمون أنه بعد إجراء تعديالت للمناهج
يف التدريس
ي
الدراسية ومشاركة هؤالء الطلبة يف المجموعات والتعلم النشط يف الصف ،تحسن سلوكهم وارتفع
التعليم.
مستواهم
ي
ر
الب اهتمت بالتعرف عىل
أما الدراسات العربية فأحدثها دراسة الخطيب ( )2020ي
التشارك يف منطقة القصيم،
ومعلم التعليم العام نحو التدريس
معلم صعوبات التعلم
اتجاهات
ي
ي
ي
ً
العلم
واالختالفات يف اتجاهاتهم تبعا لمتغت الجنس وسنوات الختة يف التدريس والمؤهل
ي
التحليىل ،حيث شارك  252معلما ومعلمة
الوصق
والمرحلة التعليمية .استخدمت الباحثة المنهج
ي
ي
ُ
( 81معلم صعوبات تعلم و 171معلم تعليم عام) يف اإلجابة عىل استبانة وزعت بطريقة عشوائية.
ً
ُ
التشارك ،كما أظهرت فروقا إحصائية تعزى لمتغت
أظهرت النتائج تصورات إيجابية حول التدريس
ي
العلم لصالح درجة الماجستت فأعىل.
المؤهل
ي
التشارك من وجهة
وعملت دراسة باقيض ( )2018عىل معرفة مدى استخدام التدريس
ي
معلم صعوبات التعلم يف المرحلة االبتدائية بجدة ،والفروق يف استخدامها وفقا لمتغتات
نظر
ي
العلم وسنوات الختةُ .وزعت استبانة عىل  132معلم ومعلمة صعوبات تعلم.
الجنس والمؤهل
ي
ً
التشارك متوسطا ،كما ظهر تأثت الجنس لصالح
الحسائ لمدى استخدام التدريس
جاء المتوسط
ي
ي
اإلناث ،أما تأثت الدرجة العلمية فكان لصالح البكالوريس ،وسنوات الختة لصالح (أقل من خمس
ر
األكت استخداما كان التدريس الموازي.
سنوات) ،والنموذج
أما دراسة أبا حسي ،والحسي ( )2016فسعت إىل التعرف عىل مستوى معرفة 50
معلمة من معلمات صعوبات التعلم يف المرحلتي المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض بالتدريس
التشارك ،ومدى تطبيقهن له ومعوقات تطبيقه ،من خالل اإلجابة عىل االستبانة .وظهر أن مستوى
ي
التشارك وأساسيات
معرفة معلمات صعوبات التعلم يف المرحلتي المتوسطة والثانوية بالتدريس
ي
عال ،ومستوى تطبيقهن له كان متوسطا ،وأكدت النتائج عىل وجود الكثت من المعيقات
تطبيقه ٍ
ر
الب تواجه تطبيقه.
ي
عالج قائم عىل
التجريب درست العطوي ( )2014أثر برنامج
باستخدام المنهج شبه
ي
ي
التشارك يف تنمية تحصيل الرياضيات واتجاهات الطلبة ذوي صعوبات التعلم يف الصف
التدريس
ي
ً
االبتدائ .شارك يف التنامج  82طالبا من مدرسة واحدة يف دمياط .استخدمت الباحثة
الخامس
ي
ً
ً
اختبارا تحصيليا يف الرياضيات ومقياس اتجاه نحو الرياضيات .خلصت الدراسة إىل وجود فروق
ً
التحصيىل لصالح
دالة إحصائيا بي متوسطات المجموعة التجريبية والضابطة يف االختبار
ي
26

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

Vol.(46), issue (3) May 2022

UAEU

International Journal for Research in Education

يل:
يتضح من الدارسات السابقة ما ي
يالحظ عىل دراسات المحور األول اتفاقها يف الهدف ،وهو معرفة أثر استخدام التدريس
األكاديم لطلبة ما بعد المرحلة االبتدائية (الجامعية ،الثانوية واالعدادية) يف
التشارك يف التحصيل
ي
ي
مقررات مختلفة ،والعينة يف جميع الدراسات هم الطلبة .جميع الدراسات استخدمت المنهج شبه
والتميم )2017،ماعدا
التجريب (الزرعة2020 ،؛ الشحان2015 ،؛ العليمات2013،؛ الغفيص
ي
ي
(مرجان ،وإبراهيم )2015 ،استخدمت المنهج المختلط .أثبتت جميع دراسات هذا المحور فاعلية
والتميم .)2017
التشارك باستثناء دراسة (الغفيص
التدريس
ي
ي
التشارك يف تحسي
الثائ فقد تنوعت األهداف ما بي أثر التدريس
أما يف دراسات المحور ي
ي
األكاديم لذوي صعوبات التعلم (Cook & McDuffie-Landrum, 2020؛
السلوك والتحصيل
ي
Ruoff,2019؛Parker,2017؛ (Strogilos & Stefanidis, 2015وفرص نجاح التدريس
التشارك ) ،)King-Sears et al., 2019ومرئيات
التشارك ( ،)Murphy, 2019عوائق التدريس
ي
ي
التشارك ( .)Strogilos & King‐Sears, 2019كما تنوعت األساليب
يس
ر
التد
حول
الطلبة
ي
التجريب ( ،)Cook & McDuffie-Landrum, 2020تصميم الحالة
البحثية ما بي المنهج شبه
ي
الوصق
الواحد ( ،)Ruoff,2019المختلط ( ،)Parker,2017دراسة حالة (،)Murphy, 2019
ي
(أبا حسي والحسي2016،؛ باقيض2018،؛ الخطيب2020،؛ (Strogilos & Stefanidis,
 2015وتنوعت العينة ما بي طلبة عاديي وذوي صعوبات تعلم ومعلميهم .أجمعت نتائج
التشارك يف سلوك وتحصيل الطلبة
إيجائ للتدريس
الدراسات يف هذا المحور عىل وجود تأثت
ي
ي
بشكل عام ،رغم وجود بعض العقبات.
التشارك
الدراسة الحالية تتفق مع بعض الدراسات السابقة يف هدفها معرفة أثر التدريس
ي
التجريب ( & Cook
يف طلبة المرحلة االبتدائية (العطوي )2014،وباستخدامها المنهج شبه
ي
 McDuffie-Landrum, 2020الزرعة2020 ،؛ الشحان2015 ،؛ العليمات2013،؛ الغفيص
والتميم .)2017،لكنها تختلف عن الدراسات السابقة بتطبيقها عىل طالبات الصف الرابع يف مقرر
ي
ر
لغب.
ي
منهج الدراسة وإجراءاتها
التجريب لمالءمته لطبيعة الدراسة و أهدافها يف معرفة
استخدمت الدارسة المنهج شبه
ي
التشارك يف تنمية مهارات القراءة لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم
أثر استخدام التدريس
ي
التجريب يدرس العالقة بي متغتين كما هما موجودان يف أرض
وقريناتهن العاديات فالمنهج شبه
ي
الواقع ،دون أن يتحكم الباحث فيهما (كريسويل . )2018 ،ومن التصاميم شبه التجريبية اختارت
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ً
المجموعة التجريبية .كما توجد فروق دالة إحصائيا بي متوسط درجات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة يف مقياس االتجاه نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية.
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قبىل و بعدي .وهو
الباحثة للدراسة الحالية تصميم المجموعتي (الضابطة والتجريبية) مع اختبار ي
ر
الب يمكن أن تستخدم الختبار الفرضيات الخاصة بالعالقات من نوع سبب
من مناهج البحث ي
الب تهدف إىل حل المشكالت ر
ر
التبوية ،سواء أكانت نظرية أم
ونتيجة .كما أنه يمثل أحد األساليب ي
عملية ،وف الدراسات التجريبية فإن الباحث يتحكم عادة ف واحد أو ر
أكت من المتغتات المستقلة،
ي
ي
ويعمل عىل ضبط تأثت المتغتات األخرى ذات الصلة ،لتى تأثت كل ذلك عىل المتغت التابع
)عدس.)1999 ،
مجتمع وعينة الدراسة
ر
الب تتضمن برامج
تمثل مجتمع الدراسة المستهدف من جميع المدارس االبتدائية ي
صعوبات تعلم بنات بمدينة الرياض .وفقا إلحصائية وحدة جمع وتحليل البيانات بشعبة نظم
الفب يف إدارة التخطيط بوزارة التعليم فإن عددها كان  181مدرسة .تم ترشيح
المعلومات والدعم ي
المدرسة االبتدائية من قبل مكتب التوجيه بالوزارة النطباق مواصفات البحث عليها حيث يتوفر
بها :برنامج لذوات صعوبات التعلم ،عدد الطالبات العاديات وذوات صعوبات التعلم يمثل
المتوسط الدارج لمدارس مدينة الرياض ،مرونة اإلدارة ،وتعاون معلمة اللغة العربية.
االبتدائ موزعي يف
بلغ حجم عينة الدراسة ( )74طالبة من طالبات الصف الرابع
ي
ُ
ر
لغب
مجموعتي (ضابطة وتجريبية) .وزعت الطالبات عىل المجموعتي بناء عىل درجاتهن يف مقرر ي
الفصل السابق .ليحوي كل فصل عىل ( )37طالبة منهن ( )7طالبات ملتحقات بتنامج صعوبات
التعلم (قراءة) بالمدرسة.
أدوات الدراسة
القبىل والبعدي ،وبرنامج تدريس مهارات
تكونت أدوات الدراسة من اختبار القياس
ي
التشارك مع معلمة التعليم العام.
القراءة
ي
اختبار لقياس مهارات القراءة (إعداد الباحثة)
النمائ،
قبل البدء بتطبيق الدراسة وضعت الباحثة قائمة بمهارات القراءة وفق تسلسلها
ي
وذلك بعد الرجوع إىل مناهج وزارة التعليم للغة العربية واإلطار العام للمناهج وأدلة المعلمي
للمرحلة االبتدائية واألدب ر
ر
والبحب ذي الصلة بتقييم مهارات القراءة ،ودرجة امتالك الطلبة
التبوي
ي
القحطائ2019 ،؛ النشوان .)2017 ،كما استعانت
العاديي لهذه المهارات (الغامدي2019 ،؛
ي
ر
الباحثة بمعلمات اللغة العربية يف المدرسة؛ لتحديد المهارات األكت أهمية لطالبات الصف الرابع
ر
الب حددت من قبل الوزارة.
مع األخذ باالعتبار مهارات الحد األدئ ي
ر
الب تناولت مهارات القراءة يف
كما تم مراجعة اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة ي
ر
الب تناولت
اللغة العربية واإلنجلتية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،واالطالع عىل المقاييس ي
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ائ.
التعرف عىل الحروف الهجائية ،قراءة الكلمات ،قراءة مقطع بطالقة ،والفهم القر ي
إعداد االختبار يف صورته األولية
بناء عىل المعلومات السابقة اختارت الباحثة نص مقطع االختبار مع مراعاة توفر
ه :قراءة نص
األساسيات السابقة .وكانت المهارات القرائية المتوقعة من طالبات الصف الرابع ي
مشكول من  150-100كلمة ،عىل أال يقل عن  10جمل .احتوى النص المختار عىل المواصفات
التالية :جميع الحروف الهجائية ،كلمات تحوي الالم الشمسية والقمرية ،الحركات بجميع أنواعها،
التاء المربوطة والمفتوحة والهاء يف آخر الكلمة ،التنوين بأنواعه ،التضعيف ،المدود ،عالمات
ر
التقيم (الفاصلة ،النقطة ،االستفهام) ،الهمزات ،حروف العطف ،كلمات مكونة من حرفي إىل
سبعة أحرف.
ر
لغب الصف الرابع طبعة عام ( ،)2010مكون
تم اختيار النص القر ي
ائ بتضف من كتاب ي
ر
ر
ه ،ومعب
من ( )100كلمة وملحق بعشة أسئلة مفتوحة (الفكرة الرئيسة للقطعة ،مب ،لماذا ،ما ي
كلمتي) .كان هدف االختبار تحديد مستوى مهارات القراءة (دقة القراءة ممثلة يف التعرف عىل
الحروف وقراءة الكلمات ،ورسعة القراءة ،وفهم المقطع المقروء) يف اللغة العربية لدى طالبات
االبتدائ ،وذلك من خالل تحديد عدد األخطاء ،الوقت المستغرق لقراءة النص،
الصف الرابع
ي
ر
الب تمت إجابتها بشكل صحيح.
وعدد األسئلة ي
الصدق والثبات ألدوات الدراسة
للتحقق من صدق االختبار تم عرضه عىل مجموعة من المحكمي (عضو هيئة تدريس
المعرف اللغوي ،عضو هيئة تدريس قياس وتقويم ،ثالثة أعضاء هيئة تدريس صعوبات
علم النفس
ي
تعلم ،اثني من ر
مش يف وزارة التعليم ،خمس معلمات لغة عربية ذوات ختة ،خمس معلمات
صعوبات تعلم) .بناء عىل ر
مقتحات المحكمي تم تعديل االختبار ليكون النص مكون من ()60
كلمة و  5أسئلة.
ر
الب أبداها المحكمون تم تطبيق األداة عىل عينة عشوائية
بعد إجراء التعديالت ي
استطالعية من خارج عينة الدراسة ،مكونة من  20طالبة؛ لمعرفة مدى وضوح التعليمات
والمفردات.
تم تصحيح االختبار وفقا للمهارات الثالث حيث منحت درجة كاملة لكل كلمة تقرأ بشكل
صحيح يف مهارة دقة القراءة ،ونصف درجة عند الخطأ يف الحركات .وكانت أقل درجة  46وأعىل
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تقييم القراءة يف اللغة اإلنجلتية لدى األطفال (إمام و الشحية 2019 ،؛ صياح2019 ،؛ طيبة،
2016؛ العشماوي2020 ،؛ عبدهللا2005 ،؛ النور 2019 ،؛ Fuchs & Fuchs, 2011; Poch
ر
ه:
والب أظهرت أن مهارات القراءة األساسية ي
) et al., 2019; Van den Bosch et al., 2019ي
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درجة  60والوسيط  .56تبع قراءة المقطع طرح  5أسئلة عىل كل طالبةُ ،منحت درجة كاملة عىل
كل سؤال إذا أجابت الطالبة بشكل صحيح ،كانت أقل إجابة درجتي وأعىل إجابة خمس من خمس،
ومتوسط الدرجات ثالث من خمس .أما متوسط الوقت المستغرق لقراءة المقطع المكون من 60
كلمة فكان دقيقة و 15ثانية.
أظهرت نتيجة التطبيق وضوح تعليمات ومفردات االختبار بحيث لم رتت أي طالبة خالل
ر
فتة االختبار سؤاال يعت عن غموض فيها ،وكذلك من إجابات الطالبات تأكدت الباحثة من وضوح
مفردات االختبار وخلوها من التعقيد ،فلم تجد الطالبات صعوبة يف استيعاب المفردات .كما قامت
الباحثة بتحليل مفردات االختبار لحساب درجة كفاءة كل مفردة .استخدمت الباحثة معادلة ألفا
كرونباخ ( )Cronbach'sومعادلة التجزئة النصفية ( )half–Splitللتأكد من ثبات االختبار،
واتضح أن معامل ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونباخ بلغت ( ،)0.8471و يف التجزئة النصفية
( )0.8147وهذا يدل عىل أن االختبار يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات .لكون الدراسة تستخدم
التجريب؛ فإن الباحثة اعتمدت األساليب اإلحصائية التالية:
المنهج شبه
ي

-

اختبار (ت) للمجموعات المستقلة ()independent Samples -Test
وتب ( ،)Mann-Whitneyلداللة الفروق بي مجموعتي مستقلتي
مان -ي
ولكوكسون ( ،)Wilcoxonلداللة الفروق بي مجموعتي ر
متابطتي
معامل ألفا كرونباخ ( )Cronbach'sللتأكد من الثبات لألدوات
معادلة التجزئة النصفية ( )half–Splitللتأكد من ثبات األدوات.

كالتاىل:
خطوات تطبيق االختبار
ي
 .1خلق جو من األلفة مع الطالبات قبل االختبار.
 .2تذكت الطالبة بأنها ستجيب عىل أسئلة مرتبطة بما قرأته و إذا لم تكن تعرف اإلجابة يمكنها
قول ال أعرف .
 .3التوضيح أن درجات االختبار ليس لها تأثت يف الدرجات المدرسية.
 .4التأكيد عىل أن اإلجابات رسية و لن يطلع عليها إال الباحثة .
ُ
ً
تنه الطالبة قراءة النص ،ومن ثم تطرح األسئلة عىل الطالبة.
 .5كان الوقت مفتوحا إىل أن ي
التدريب (إعداد الباحثة)
التنامج
ر
ري
ر
اس .تم تحكيمه من
لغب بإعداد التنامج يف بداية الفصل الدر ي
قامت الباحثة مع معلمة ي
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جدول 1

التشارك
برنامج التدريس
ي
الوحدة المدة الزمنية
حصتان
 3حصص
ر
الحشات  3حصص
والطيور
حصتان
( 14حصة)
 4حصص

 4حصص
الرياضة
واأللعاب
( 13حصة)

المهن
والحرف
( 13حصة)

 3حصص
 3حصص
حصة
حصتان
حصتان
 3حصص
 6حصص
حصتان

ر
االستاتيجيات

النموذج
ر
المبارس
معلم يدرس واآلخر يالحظ التدريس
التعليم التعاوئ ،األلعاب ر
التبوية
الجماع
التدريس
ي
ي
حل المشكالتK.W.L ،
التدريس الموازي
معلم يدرس واآلخر يساعد تدريس األقران
 6محطات ،كل محطة بها  6طالبات يقدمن
ر
الحشات أو الطيور
معلومات عن نوع معي من
تعليم المحطات
بإ ررساف المعلمة
 6محطات ،كل محطة بها  6طالبات يقدمن
معلومات عن نوع معي من الرياضات ر
بإرساف
تعليم المحطات
المعلمة
التعليم التعاوئ ،األلعاب ر
التبوية
الجماع
التدريس
ي
ي
حل المشكالتK.W.L ،
التدريس الموازي
معلم يدرس و اآلخر يساعد تدريس األقران
األنشطة المتدرجة
التدريس البديل
حل المشكالتK.W.L ،
التدريس الموازي
التعليم التعاوئ ،األلعاب ر
التبوية
الجماع
التدريس
ي
ي
 6محطات ،كل محطة بها  6طالبات يقدمن
تعليم المحطات
معلومات عن نوع معي من المهن ر
بإرساف المعلمة
تدريس متخصص ،الحوار و المناقشة
التدريس الفردي

خطوات تنفيذ الدراسة
والثائ نسقت الباحثة مع إدارة المدرسة لتوزي ع العينة عىل فصلي
خالل األسبوع األول
ي
ر
لغب ومتطلبات الوزارة.
شبه متكافئي ،كما أجرت التعديالت عىل التنامج ليتناسب مع معلمة ي
وحددت حصتي أسبوعيا لالجتماع مع معلمة التعليم العام والتخطيط للدروس .بداية األسبوع
ُ
القبىل لتحديد مستوى القراءة للطالبات يف الفصلي .يف نهاية األسبوع الثالث
الثالث طبق االختبار
ي
حضت الباحثة حصتي مع معلمة التعليم العام يف فصل المجموعة التجريبية لمالحظة الطالبات
ر
االستاتيجيات التدريسية المناسبة .طبق التنامج
والتعرف عىل خصائصهن وتفضيالتهن لتحديد
عىل مدى ر
ختام) .مدة تنفيذ
عشة أسابيع ( 40حصة) ،وأسبوع إغالق (اختبار بعدي وحفل
ي
الدراسة كانت ثالثة أشهر -تقريبا -بواقع ( )5-4حصص أسبوعيا ،ومدة الحصة ( 45دقيقة).
ُ
درست المجموعة التجريبية يف غرفة المصادر (ألنها مصممة لتناسب خصائص الطالبات ذوات
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ر
معلمب صعوبات تعلم يف
االبتدائ ،و
قبل :أرب ع معلمات لغة عربية سبق لهن تدريس الصف الرابع
ي
ي
المدرسة ،وأربعة أساتذة جامعيي مختصي ر
بالتبية الخاصة .تكون التنامج من ( )13أسبوعا
كالتاىل:
موزعة
ي
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ُ
صعوبات التعلم) بالمدرسة يف حصص اللغة العربية .ودرست موضوعات التنامج الموجود يف
ُ
كتاب الطالب باستخدام ر
استاتيجيات التعلم النشط .وقسم التنامج إىل ثالث مراحل تدريبية وفقا
ر
ر
لغب:
الحشات والطيور ،الرياضة واأللعاب ،المهن والحرف .وقد استغرقت الوحدة
لمواضيع مقرر ي
ُ
األوىل  14حصة دراسية ،ود ّرست الوحدة الثانية والثالثة يف  13حصة لكل واحدة.
يىل:
خالل الجلسات تقوم الباحثة مع معلمة اللغة العربية بما ي
 .1تكوين عالقة ألفة بي الطالبات
.2

تنظيم البيئة التعليمية لتطبيق الدرس

.3

تنشيط المعلومات السابقة
ر
االستاتيجية من خالل توضيح الهدف منها ر
ورسحها
التمهيد الستخدام
ر
مساعدة الطالبات يف ترتيب أفكارهن لتطبيق االستاتيجية
ر
لالستاتيجية و أنشطتها مع تصويب األخطاء وتعزيز الصواب
الفعىل
التطبيق
ي

.7

تشجيع الطالبة عىل أداء األنشطة والمشاركة فيها

.8

التقييم ،ويتم من خالل طرح األسئلة ومراقبة األداء أثناء الجلسة

.9

استخدام التعزيز المناسب

.4
.5
.6

نتائج الدراسة ومناقشتها

ً
ر
مجموعب الدراسة
أوال :التحقق من تكافؤ
ي
ر
مجموعب الدراسة استخدمت الباحثة اختبار (ت) لداللة الفروق بي
للتحقق من تكافؤ
ي
متوسط المجموعتي التجريبية والضابطة
مجموعتي مستقلتي ،وذلك للتعرف عىل الفروق بي
ي
القبىل لمهارات القراءة (دقة القراءة  -رسعة القراءة  -فهم المقطع المقروء) .وجدول 2
يف التطبيق
ي
ر
الب تم التوصل إليها:
يبي النتائج ي
جدول 2

متوسط المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة يف التطبيق
اختبار (ت) لداللة الفروق بي
ي
القبىل لمهارات القراءة
ي
أدوات قياس مهارات
القراءة
عدد الكلمات
الصحيحة لقطعة
مكونة من  60كلمة
زمن قراءة القطعة
(ثوائ)
ي
درجة االختبار من 5
درجات

المتوسط
الحسائ
ي
52.41

المجموعات

العدد

التجريبية

37

الضابطة

37

55.03

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

37
37
37
37

90.08
78.05
2.41
2.05

32

مستوى
االنحراف
قيمة ت
الداللة
المعياري
7.17
0.064 1.88
4.53
48.12
41.35
1.11
1.04

التعليق
غت دالة

1.15

0.253

غت دالة

1.41

0.164

غت دالة
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متوسط أداء طالبات
السؤال األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي
ي
المجموعتي التجريبية والضابطة عىل االختبار البعدي لمهارات القراءة لطالبات الصف الرابع
بتدائ؟
اال
ي
استخدمت الباحثة اختبار (ت) لداللة الفروق بي مجموعتي مستقلتي ،وذلك للتعرف
متوسط المجموعتي التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لمهارات القراءة
عىل الفروق بي
ي
ر
الب تم التوصل إليها.
(دقة القراءة  -رسعة القراءة  -فهم المقطع المقروء) .وجدول ( )3يبي النتائج ي
جدول 3

متوسط المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة يف التطبيق
اختبار (ت) لداللة الفروق بي
ي
البعدي لمهارات القراءة
أدوات قياس مهارات القراءة
عدد الكلمات الصحيحة لقطعة
مكونة من  60كلمة
(ثوائ)
زمن قراءة القطعة
ي
درجة االختبار من  5درجات

المتوسط االنحراف قيمة
المجموعات العدد
الحسائ المعياري ت
ي
3.12
56.24
37
التجريبية
0.78
4.24
55.57
37
الضابطة
38.06 65.11
37
التجريبية
0.63
48.11 71.43
37
الضابطة
0.78
3.93
37
التجريبية
8.25
0.92
2.30
37
الضابطة

مستوى
الداللة

التعليق

0.438

غت دالة

0.533

غت دالة

دالة عند
0.000
مستوى 0.01

يتضح من جدول ( )3أن قيم (ت) غت دالة يف مهارة طالقة القراءة (دقة القراءة ،رسعة
متوسط المجموعة التجريبية
القراءة) ،وهذا يشت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي
ي
والمجموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لتلك المهارات من مهارات القراءة .كما يتضح من جدول
( )3أن قيمة (ت) دالة عند مستوى  0.01يف مهارة القراءة (فهم المقطع المقروء) ،وهذا يشت إىل
متوسط المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة يف
وجود فروق ذات داللة إحصائية بي
ي
التطبيق البعدي لتلك المهارات من مهارات القراءة ،وكانت تلك الفروق لصالح المجموعة
التجريبية.
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يتضح من جدول ( )2أن قيم (ت) غت دالة يف مهارات القراءة (دقة القراءة ،رسعة القراءة،
متوسط
فهم المقطع المقروء) ،وهذا يشت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي
ي
القبىل لتلك المهارات ،وبذلك تكون الباحثة
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة يف التطبيق
ي
ر
التشارك يف
مجموعب الدراسة قبل البدء بتنفيذ تجربة استخدام التدريس
قد تحققت من تكافؤ
ي
ي
تدريس المجموعة التجريبية.
ً
ثانيا :التحقق من فروض الدراسة
التشارك يف تنمية
تلخصت مشكلة الدراسة الحالية يف سؤالها عن أثر استخدام التدريس
ي
مهارات القراءة لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم وقريناتهن العاديات ،و انبثق من هذا السؤال
أربعة أسئلة:

مها حمد عبدهللا الشيحه

التشارك يف تنمية مهارات القراءة
استخدام التدريس
ي
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المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

متوسط أداء طالبات
الثان :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي
السؤال
ي
ي
ر
الالئ ال يتلقي خدمات صعوبات تعلم (طالبات الصف
المجموعتي التجريبية والضابطة
ي
بتدائ العاديات) ،عىل االختبار البعدي لمهارات القراءة؟
الرابع اال
ي
استخدمت الباحثة اختبار (ت) لداللة الفروق بي مجموعتي مستقلتي للتعرف عىل
الفروق بي متوسط المجموعتي التجريبية والضابطة للطالبات ر
الالئ ال يتلقي خدمات صعوبات
ي
ي
تعلم يف التطبيق البعدي لمهارات القراءة (دقة القراءة  -رسعة القراءة  -فهم المقطع المقروء).
ر
الب تم التوصل إليها.
وجدول ( )4يبي النتائج ي
يتضح من جدول ( )4أن قيم (ت) غت دالة يف مهارة طالقة القراءة (دقة القراءة ،رسعة
متوسط المجموعة التجريبية
القراءة) ،وهذا يشت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي
ي
والمجموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لتلك المهارات .كما يتضح من جدول رقم ( )4أن قيمة
(ت) دالة عند مستوى  0.01يف مهارة القراءة (فهم المقطع المقروء) ،وهذا يشت إىل وجود فروق
متوسط المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة يف التطبيق البعدي
ذات داللة إحصائية بي
ي
لتلك المهارات من مهارات القراءة ،وكانت تلك الفروق لصالح المجموعة التجريبية.
جدول 4

متوسط المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة للعاديي يف
اختبار (ت) لداللة الفروق بي
ي
التطبيق البعدي لمهارات القراءة
المتوسط
أدوات قياس مهارات القراءة المجموعات العدد
الحسائ
ي
57.30
30
التجريبية
عدد الكلمات الصحيحة
لقطعة مكونة من  60كلمة
57.20
30
الضابطة
51.37
30
التجريبية
(ثوائ)
زمن قراءة القطعة
ي
56.20
30
الضابطة
4.00
30
التجريبية
درجة االختبار من  5درجات
2.43
30
الضابطة

االنحراف
المعياري
2.41
2.52
17.13
30.66
0.77
0.89

قيمة ت

مستوى
الداللة

التعليق

0.16

0.876

غت دالة

0.75

0.455

غت دالة

7.32

دالة عند
0.000
مستوى 0.01

والثائ تتوافق مع التقرير الذي أصدرته وكالة الوزارة للتعليم،
نتائج السؤال األول
ي
باستعمال بيانات المملكة العربية السعودية يف الدراسة الدولية للقراءة )بتلز( فقد وجد أن %34
االبتدائ يفتقدون ألبسط المهارات القرائية ،فبينما يتوقع من الطالب أن
من طلبة الصف الرابع
ي
(السحيم .)2018 ،الطالقة يف القراءة ممثلة بشعة ودقة
يقرأ ليتعلم نجد أنه يتعلم كيف يقرأ
ي
القراءة تحتاج إىل إثراء المفردات اللغوية لدى الطلبة ليتمكنوا من التعرف عىل الكلمات بتلقائية
ورسعة .و هذا ال يتوفر لدى طلبة الصف الرابع لقلة التعرض للختات القرائية داخل وخارج
المدرسة .لذا فالطلبة يحتاجون إىل وقت أطول الكتساب مفردات لغوية كافية لهذه المهارة.
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التدريس التشارك له تأثت إيجائ ،ولكنه ليس ً
األكاديم لدى الطلبة العاديي
كبتا عىل التحصيل
ي
ي
ي
وذوي صعوبات التعلم.
بينما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية يف مهارة فهم المقطع المقروء ،وكانت تلك الفروق
لصالح المجموعة التجريبية .وقد يكون هذا مرتبطا بالممارسات التعليمية المستخدمة يف التدريس
ر
الب وفرت مجموعة واسعة من البدائل التعليمية وتعزيز أساليب التعلم المتنوعة
التشارك ي
ي
لتتناسب مع قدرات كل طالب .هذه النتيجة تتوافق مع عدد من الدراسات ر
الب أكدت استفادة
ي
التشارك بشكل كبت يف مختلف الموضوعات والمراحل الدراسية
الطلبة العاديي من التدريس
ي
(الزرعة2020 ،؛ الشحان2015 ،؛ العليمات2013 ،؛ مرجان وإبراهيم  .)2015،و يتفق مع إفادة
التشارك يدعم العملية التعلمية لجميع الطلبة ((Strogilos, & King-
المعلمي أن التدريس
ي
.Sears, 2019
السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي مستوى أداء طالبات
ر
الالئ يتلقي خدمات صعوبات التعلم (طالبات الصف الرابع
المجموعتي التجريبية والضابطة
ي
بتدائ ذوات صعوبات القراءة) ،عىل االختبار البعدي لمهارات القراءة؟
اال
ي
ً
نظرا لصغر حجم عينة الطالبات ذوات الصعوبات التعلم فقد استخدمت الباحثة اختبار
وتب ( ،)Mann-Whitneyبديال الختبار (ت) لداللة الفروق بي مجموعتي مستقلتي،
مان -ي
ر
الالئ يتلقي خدمات
وذلك للتعرف عىل الفروق بي المجموعتي التجريبية والضابطة للطالبات
ي
صعوبات تعلم يف التطبيق البعدي لمهارات القراءة (دقة القراءة  -رسعة القراءة  -فهم المقطع
ر
الب تم التوصل إليها.
المقروء) .وجدول ( )5يبي النتائج ي
جدول 5

وتب لداللة الفروق بي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لذوات صعوبات
اختبار مان -ي
التعلم يف التطبيق البعدي لمهارات القراءة
أدوات قياس مهارات القراءة

المجموعات

عدد الكلمات الصحيحة
لقطعة مكونة من  60كلمة

التجريبية
الضابطة

متوسط
العدد
الرتب

مجموع
الرتب

10.14
4.86

71.00
34.00

7
7
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مستوى
قيمة U
الداللة

التعليق

دالة عند
0.017 2.43
مستوى 0.05
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هذه النتيجة اتفقت مع بعض الدراسات السابقة حول محدودية تأثت استخدام التدريس
ر
الب أظهرت أنه ال يوجد فروق
التشارك لطلبة التعليم العام كدراسة الغفيص
والتميم ( )2017ي
ي
ي
ذات داللة إحصائية بي المجموعتي التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي ألثر التدريس
الثائ الثانوي يف مقرر الكفايات اللغوية .ووجدت دراسة باركر
التشارك يف تحصيل طالبات الصف ي
ي
( )Parker, 2017ودراسة ر
ستوجيلوس وستيفانيديس ) )Strogilos & Stefanidis, 2015أن

التشارك يف تنمية مهارات القراءة
استخدام التدريس
ي
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أدوات قياس مهارات القراءة
(ثوائ)
زمن قراءة القطعة
ي
درجة االختبار من  5درجات

المجموعات
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

مها حمد عبدهللا الشيحه

متوسط
العدد
الرتب

مجموع
الرتب

7.29
7.71
10.57
4.43

51.00
54.00
74.00
31.00

7
7
7
7

مستوى
قيمة U
الداللة

التعليق

0.902 0.19

غت دالة

دالة عند
0.004 2.78
مستوى 0.01

يتضح من جدول ( )5أن قيمة (يو) دالة عند مستوى  0.05يف مهارة القراءة (دقة القراءة)،
وهذا يشت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة يف
التطبيق البعدي لتلك المهارة من مهارات القراءة ،وكانت تلك الفروق لصالح المجموعة التجريبية
(أي أن أخطاء المجموعة التجريبية أقل من المجموعة الضابطة) .يف حي ظهرت قيمة (يو) الدالة
عند مستوى  0.01يف مهارة القراءة (فهم المقطع المقروء) ،وهذا يشت إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية بي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لتلك المهارة من
مهارات القراءة ،وكانت تلك الفروق لصالح المجموعة التجريبية .لكن يتضح أن قيمة (يو) غت دالة
يف مهارة القراءة (رسعة القراءة) ،وهذا يشت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لتلك المهارة من مهارات القراءة.
ائ لدى طالبات المجموعة التجريبية يشت إىل
تحسن مهارات دقة القراءة والفهم القر ي
التشارك ومناسبة الممارسات المختارة للطالبات ذوات صعوبات التعلم .ويمكن
فاعلية التدريس
ي
تفست عدم ظهور داللة إحصائية لتحسن مهارة رسعة القراءة لدى طالبات المجموعة التجريبية
إىل خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم؛ حيث إنهم يعانون من صعوبات يف التسمية الشيعة
لألشياء ،والذاكرة العاملة ،ورسعة معالجة المعلومات ،إضافة إىل التعرف الشي ع عىل الكلمات،
ر
الب اتبعتها الباحثة
أو
ي
تهح الكلمات الجديدة ونطقها .كما يمكن أن يكون ناتجا عن الخطوات ي
ر
ر
ائ ودقة القراءة ،ولم تسنح
أثناء تطبيق االستاتيجية؛ حيث تم التكت بشكل أكت عىل الفهم القر ي
الفرصة لتدريب الطالبات عىل رسعة القراءة بشكل كاف .لذا فإن عملية تدريب الطالبات عىل
ً
ينبع أن تركز عىل جميع المهارات وفق تسلسلها بالدرجة نفسها ،وال تتجاهل أيا
مهارات القراءة
ي
ً
منها ،ألن ذلك سيؤثر سلبا يف نمو قدرتهن عىل القراءة بشكل عام.
القبىل
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي مستوى أداء التطبيق
ي
والتطبيق البعدي لمهارات القراءة عىل طالبات المجموعة التجريبية ر
الالئ يتلقي خدمات صعوبات
ي
بتدائ ذوات صعوبات القراءة)؟
تعلم (طالبات الصف الرابع اال
ي
ً
إلجابة هذا السؤال ،ونظرا لصغر حجم عينة الطالبات ذوات الصعوبات التعلم فقد
استخدمت الباحثة اختبار ولكوكسون ( ،)Wilcoxonبديال عن اختبار (ت) لداللة الفروق بي
مجموعتي ر
القبىل والتطبيق البعدي
متابطتي ،وذلك للتعرف عىل داللة الفروق بي التطبيق
ي
36
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يتضح من جدول ( )6أن قيمة (ز) دالة عند مستوى  0.01يف مهارة القراءة (دقة القراءة،
رسعة القراءة ،فهم المقطع المقروء) ،وهذا يشت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي التطبيق
القبىل والتطبيق البعدي لتلك المهارات من مهارات القراءة عىل طالبات المجموعة التجريبية ر
الالئ
ي
ي
االبتدائ ذوات صعوبات التعلم ،وكانت
يتلقي خدمات صعوبات تعلم من طالبات الصف الرابع
ي
تلك الفروق لصالح التطبيق البعدي.
يعزى هذا التحسن يف تحصيل الطالبات إىل اعتماد التنامج عىل التنوع يف األنشطة ،كما
االستاتيجيات والفنيات مثل ر
ر
استاتيجية النمذجة وطرح األسئلة،
استخدمت الباحثة العديد من
اإليجائ ألن جميع
الجماع .دعمت الباحثة األنشطة المستخدمة بالتعزيز
الذهب ،العمل
العصف
ي
ي
ي
الطلبة يحتاجون إىل الشعور باإلنجاز والنجاح وخاصة ذوي صعوبات التعلم.
جدول 6

القبىل والتطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يف
اختبار ولكوكسون لداللة الفروق بي التطبيق
ي
مهارات القراءة
أدوات قياس مهارات القراءة

المجموعات

عدد الكلمات الصحيحة
القبىل
البعدي أقل من
ي
كلمة
لقطعة مكونة من 60
القبىل
البعدي أكت من
ي
القبىل
البعدي يساوي
ي
زمن قراءة القطعة
القبىل
من
(ثوائ) البعدي أقل
ي
ي
القبىل
من
أكت
البعدي
ي
القبىل
البعدي يساوي
ي
القبىل
من
درجة االختبار من  5درجات البعدي أقل
ي
القبىل
من
أكت
البعدي
ي
القبىل
البعدي يساوي
ي

مستوى
متوسط مجموع
قيمة Z
العدد
الداللة
الرتب الرتب
0
7
0
7
0
0
0
7
0

0.00
4.00

0.00
28.00

2.38

4.00
0.00

28.00
0.00

2.37

0.00
4.00

0.00
28.00

2.39

التعليق

دالة عند
 0.018مستوى
0.05
دالة عند
 0.018مستوى
0.05
دالة عند
 0.017مستوى
0.05

التشارك
تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات األجنبية من أن التدريس
ي
يساعد يف تنمية تحصيل الطلبة ذوي صعوبات التعلم‐; Ruoff, 2019; Strogilos & King
) (Cook & McDuffie-Landrum, 2020; Parker, 2017Sears, 2019و يسهم يف تحسي
المدرس.
مخرجاتهم ،إضافة إىل ازدياد اهتمامهم وتفاعلهم
ي
ر
الالئ يعاني من
أوضحت نتائج هذه الدراسة ضعف مهارات القراءة لدى الطالبات
ي
صعوبات تعلم ،وحاجتهن للدعم والتدريب لتحسي هذه المهارات بشكل عام .تعاون معلمة
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ر
الالئ يتلقي خدمات صعوبات تعلم (طالبات
لمهارات القراءة عىل طالبات المجموعة التجريبية
ي
ر
الب تم
الصف الرابع
ي
االبتدائ ذوات صعوبات التعلم العينة التجريبية) .وجدول ( )6يبي النتائج ي
التوصل إليها.

التشارك يف تنمية مهارات القراءة
استخدام التدريس
ي

مها حمد عبدهللا الشيحه

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

التبية الخاصة ف تقديم الخدمة ر
التعليم العام مع معلمة ر
التبوية لكافة الطالبات يف الصف أسهمت
ي
يف سد معظم احتياجات الطالبات بشكل عام وذوات صعوبات التعلم بشكل خاص .فالتدريس
التشارك يتطلب اجتماع معلمي ذوي خلفيات واهتمامات متنوعة من أجل مشاركة المعرفة
ي
ر
ر
والمهارات لتوليد طرق جديدة للتعليم وتحفت الطلبة .إن استخدام االستاتيجيات التبوية المالئمة
كالتعليم التعاوئ ،األلعاب ر
ر
المبارس ،حل المشكالت ،التدريس
التبوية ،تدريس األقران ،التدريس
ي
المتخصص ،الحوار والمناقشة ،وتقديم تغذية راجعة فورية للنصوص المقروءة ،تعمل عىل
تحبيب وتعويد الطالبات عىل القراءة بشكل دائم من أجل المتعة والثقافة.
ر
المقتحة
التوصيات والبحوث
ر
الالئ يعاني من
أوضحت نتائج هذه الدراسة ضعف مهارات القراءة لدى الطالبات
ي
صعوبات تعلم ،وحاجتهن للدعم والتدريب لتحسي هذه المهارات بشكل عام .تعاون معلمة
التبية الخاصة ف تقديم الخدمة ر
التعليم العام مع معلمة ر
التبوية لكافة الطالبات يف الصف تسهم
ي
يف سد معظم احتياجات الطالبات بشكل عام وذوات صعوبات التعلم بشكل خاص .فالتدريس
التشارك يتطلب اجتماع معلمي ذوي خلفيات واهتمامات متنوعة من أجل مشاركة المعرفة
ي
ر
ر
والمهارات لتوليد طرق جديدة للتعليم وتحفت الطلبة .إن استخدام االستاتيجيات التبوية المالئمة
كالتعليم التعاوئ ،األلعاب ر
ر
المبارس ،حل المشكالت ،التدريس
التبوية ،تدريس األقران ،التدريس
ي
المتخصص ،الحوار والمناقشة ،وتقديم تغذية راجعة فورية للنصوص المقروءة ،تعمل عىل
تحبيب وتعويد الطالبات عىل القراءة بشكل دائم من أجل المتعة والثقافة.
ُ
ر
ر
الب تأمل أن تسهم يف
الب تم التوصل إليها ،تقدم الباحثة بعض التوصيات ي
يف ضوء النتائج ي
التشارك يف تدريس الطالبات ذوات صعوبات التعلم وقريناتهن
تعزيز عملية استخدام التدريس
ي
العاديات:
ر
التشارك .
الب تدعم فاعلية تطبيق التدريس
ي
 .1تهيئة البيئة ي
.2

التشارك.
إجراء تقييم مستمر لواقع فاعلية تطبيق التدريس
ي

.3

التشارك.
عقد ورش عمل لتدريب معلمات اللغة العربية عىل التدريس
ي

.4

التشارك والتعمق يف واقع التطبيق
الحاجة إىل تنوي ع األساليب البحثية يف دراسة التدريس
ي
الميدائ.
ي
ر
الب تحتاج إىل دراسة وبحث من خالل ما أسفرت عنه
برز عدد من التساؤالت الجديدة ي

يىل
نتائج البحث
ي
الحاىل وما اكتشفته الباحثة أثناء كتابة اإلطار النظري والدراسات السابقة ،وفيما ي
ر
مقتحات لدراسات مستقبلية:
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.3

ر
االستاتيجية.
إجراء دراسات طولية لقياس األثر لهذه

.4

دراسات للكشف عن األخطاء اللغوية يف القراءة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم يف جميع
المراحل.

.5

إجراء دراسات حول تدريب الطلبة ذوي صعوبات التعلم عىل مهارات القراءة وتناول مهارات
ُ
جديدة لم تتناول يف الدراسات الحالية.

.2

تضارب المصالح
أفادت الباحثة بعدم وجود تضارب يف المصالح فيما يتعلق بالبحث ،والملكية الفكرية،

ر
ونش هذا البحث".
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.1

والجامع).
إجراء دراسات مماثلة وخاصة لدى المراحل العليا (المتوسط والثانوي
ي
ر
االستاتيجية.
إجراء دراسات تتبعية لقياس األثر لهذه
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المراجع
أبا حسي ،وداد والحسي ،رنا .)2016( .مستوى تطبيق معلمات صعوبات التعلم يف المرحلتي المتوسطة والثانوية
التشارك .مجلة رالتبية الخاصة والتأهيل.200 -165،)11(3 ،
للتدريس
ي
معلم التعليم العام يف تقديم الخدمات .مركز الملك سلمان ألبحاث
أبونيان ،إبراهيم .)2020(.صعوبات التعلم ودور
ي
اإلعاقة ،الرياض.
إمام ،محمود ،الشيحة ،صفية .)2019( .ر
مؤرسات فرز صعوبات القراءة والرياضيات يف الحلقة األوىل من التعليم
ر
األساس بسلطنة عمان .مجلة العلوم التبوية والنفسية.392-363 ،)4(20 ،
ي
ر
معلم صعوبات التعلم يف
التشارك من وجهة نظر
باقبص ،حنان .)2018( .مدى استخدام استاتيجية التدريس
ي
ي
المجلة السعودية ر
للتبية الخاصة.167-137 ،7 ،
المرحلة االبتدائية يف منطقة جدة ومعوقات استخدامها.
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بن جالل ،ريم .)2017( .مستوى فاعلية التدريس
ي
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نظر الطالبات ذوات صعوبات التعلم
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التشارك يف منطقة
ومعلم صعوبات التعلم نحو التدريس
معلم التعليم العام
الخطيب ،نورة .)2020( .اتجاهات
ي
ي
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القصيم .مجلة رالتبية الخاصة.41-1 ،30 ،
التشارك يف مدارس التعليم
الدباس ،راشد والحسي ،عبدالكريم .)2019( .مدى استعداد المعلمي الستخدام التدريس
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ومعلم التعليم العام .مجلة
لمعلم صعوبات التعلم
التشارك دليل
الرميح ،منال وأبا حسي ،وداد .)2019( .التدريس
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ي
ي
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رؤية التعليم  .2030ر
مستجعة منhttps://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx :
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الزرعة ،ليىل( .
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التنسيق لتقويم األداء
السحيم فهد .)2018(.الكتابة طريقة فاعلة يف تعليم القراءة .وكالة التعليم بني المكتب
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واالختبارات الدولية

الشحان ،سماهر .)2015( .أثر ر
الجدىل لدى
التشارك يف تحسي مهارات االستماع الناقد والخطاب
استاتيجية التعليم
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ي
طالبات الصف ر
.
ساس يف البادية الشمالية الغربية يف األردن [رسالة دكتوراه ،جامعة التموك،
العارس األ
ي
األردن ،كلية ر
التبية].
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