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 الممخص 
ىدفت الدراسة الحالية إلي التعرف عمي فاعمية التدخل العالجي باستخدام استراتيجية 
الكممة المفتاحية في تنمية ميارات الفيم القرائي وأثرىا في تحسين التمثيالت العقمية لدي األطفال 

تمميذا من التالميذ المعاقين  03ة عمي المعاقين سمعيا . وقد اشتممت عينة الدراسة السيكومتري
مقياس ستانفورد بينيو لمذكاء  سمعيا بالصف الرابع االبتدائي, كما اشتممت أدوات الدراسة عمي

قائمة  (3303, تعريب وتقنين: صفوت فرج, Gale H. Roid 3330الصورة الخامسة )إعداد: 
الفيم القرائي, وبرنامج تدريبي قائم عمي  ميارات الفيم المناسبة لمتالميذ المعاقين سمعيا, واختبار

تمميذا من  33استراتيجية الكممة المفتاحية )إعداد الباحثة( وقد اشتممت العينة العالجية عمي 
              ( ومجموعة ضابطة  03التالميذ المعاقين سمعيا تم تقسيميم إلي مجموعة تجريبية )ن= 

الية استراتيجية الكممة المفتاحية في تنمية ميارات الفيم (, ومن نتائج الدراسة الحالية فع03)ن= 
 القرائي لدي عينة الدراسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102  دٍسًرب –عشر  انثانٌانعذد   -  43  جملهذا         610

Abstract 
This study investigated the Effectiveness of  a Keyword Strategy 

based- Intervention Program in Developing Reading Comprehension 
Skills and its impact on Mental Representations of hearing – impaired 
fourth graders. The psychometric sample of the study consisted of 30 
hearing – impaired fourth graders. The Instruments of the study included 
Stanford-Binet Intelligence Scale -fifth Edition Scale ( V; SB5), 
translated and standardized by Safwat Farag (2010), Reading 
Comprehension Scale for Children with Hearing Impairment, prepared 
by the researcher, a list of Reading Comprehension Skills for hearing – 
impaired fourth graders, prepared by the researcher, and a training 
program based on Keyword Strategy, prepared by the researcher. The 
clinical sample consisted of 20 students who had defect in Reading 
Comprehension and Mental Representations. The sample was divided 
into experimental group (n= 10) and control group (n= 10). The 
experimental group received therapeutic and training program based on 
Keyword Strategy. Some results of the study showed the Effectiveness 
of Keyword Strategy in developing reading comprehension skills. 
Keywords : Keyword Strategy, Reading Comprehension Skills, Students 
With Hearing-Impairment.  
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 -أوال : مقدمة الدراسة:
أصبح من الضروري تنمية بعض الميارات لدى األطفال المعاقين سمعيا  ونموىم وتقدميم 
في المجتمع وتحقيق ذواتيم؛ ألن المجتمع أصبح ينظر إلى الفرد العادي بل أيضا  المعاق من 

تو ومدى تكيفو مع مجتمعو, فتطور ميارات الطفل المعاق سمعيا يعد مؤشر ا حيث تطور ميارا
                 لمتنبؤ بقدرة التمميذ عمى مواصمتو لدراستو بمرحمة التعميم االبتدائي بل وبقية المراحل

 التعميمية األخرى.
ن ومن خالل اطالع الباحثة عمى خصائص األطفال المعاقين سمعي ا اتضح لمباحثة أ

ىؤالء األطفال يعانون من ضعف في الفيم وخاصة  الفيم القرائي وىذا ما أشارت إليو بعض 
, وىذا  Al-Hilawani (2013) ودراسة,  Perfetti et al., (2005)الدراسات مثل: دراسة 

 يؤثر بشكل سمبي عمى التحصيل الدراسي ليم.
العالجي  أنو من خالل التدخل Luckner & Handley (2008) ولذلك يضيف

لتنمية الفيم القرائي لدى الطالب الصم وضعاف السمع باستخدام استراتيجيات الفيم القرائي 
يمكن ليؤالء األطفال أن يستفيدوا بشكل واضح من خالل التدريس باستراتيجيات الفيم القرائي؛ 

مثل وذلك ألن األطفال الصم وضعاف السمع ليس لدييم العمق نفسو في المعرفة بالموضوعات 
 زمالئيم العاديين.

وضحت أن الكممات المفتاحية أساس لفيم  Burns et al., (2011)أما دراسة 
المعني عند قراءة القطعة , وبينت نتائج تمك الدراسة أن طريقة أو مدخل التدريس باستخدام 
 الكممات المفتاحية أكثر فعالية من مدخل التدريس "إلقاء نظرة عامة عمى الموضوع قبل عرضو

" , وأن استراتيجية استخدام الكممات المفتاحية في التدريس أدت "Previewingعمى الطالب 
 %.85% إلى 03إلى زيادة نسبة اإلجابة عمى أسئمة الفيم بشكل واضح لدى الطالب من 

ولذلك استخدمت الباحثة استراتيجية الكممة المفتاحية لمعرفة فعاليتيا في تنمية         
 لقرائي لدى األطفال المعاقين سمعي ا بالصف الرابع االبتدائي. ميارات الفيم ا

                       أن استراتيجية الكممة المفتاحيةAl-Hilawani (2013) أشارت دراسة      
Keyword Strategy واستراتيجية التدريس التبادلي المعدلةStrategy Modified 
reciprocal teaching  مدخل تدريس القراءة بالشكل العادي أو األساسي في أكثر تأثير ا من

رفع درجات الطالب المعاقين سمعي ا في الفيم القرائي, وىذان األسموبان لمتدخل العالجي كانا 
أكثر فاعمية من مدخل القراءة العادية أو األساسية في التدريس لمطالب ؛ وذلك برفع درجات 

 .الفيم القرائي وتحسين ميارات التذكر
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ن المعممين في مجموعة استراتيجية الكممة المفتاحية يظموا يسألون عن أداء الطالب وأ
عداد األسئمة  من خالل تدريس األنشطة ؛ وذلك من خالل خطوات تحديد الكممات المفتاحية , وا 
وتمخيص المحتوى, حيث من خالل ىذه االستراتيجية يصمم المعممون أنشطة لمطالب المعاقين 

 ساعدىم عمى التذكر والفيم لممعمومات المعروضة.سمعي ا والتي ت
ولذلك وأوضحت نتائج ىذه الدراسة أن استراتيجية الكممة المفتاحية واستراتيجية التدريس 
التبادلي المعدلة كانت أكثر تأثيرا  في رفع أداء الطالب في الفيم القرائي عموم ا من الطريقة 

 أو األساسية. العادية
استراتيجية الكممة المفتاحية ليا دور فعال في تنمية وتحسين  ومن خالل ما سبق فإن

مستوى التالميذ المعاقين سمعي ا في ميارات الفيم القرائي؛ وذلك من خالل مناسبتيا لسمات 
وخصائص التالميذ المعاقين سمعي ا وتركيزىا عمى جوىر أو لب الموضوع واالختصار في تقديم 

اعتمادىا عمى عممية الربط البصري لممعمومة, واىتماميا بعممية المعمومة لمطفل المعاق سمعي ا, و 
التقويم المستمر وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لمطفل, واعتمادىا عمى األنشطة في تقديم 

 المعمومة التي يمارسيا الطفل المعاق سمعي ا بنفسو.
 -:ثانيا : مشكمة الدراسة

اراتيا المتكررة لمدرسة األمل بنين وبنات شعرت الباحثة بمشكمة الدراسة من خالل زي
الخاصة باألطفال المعاقين سمعي ا وحضورىا لحصص مدرسي المغة العربية فاتضح ليا أن ىؤالء 
األطفال يتم التدريس ليم بالطرق العادية التقميدية من خالل الشرح والتمقين ويحفظ التمميذ 

التالي ال يستطيع استخداميا في جممة مفيدة في المعمومة حفظ ا آلي ا دون فيم لتمك المعمومة, وب
 المواقف التعميمية والحياتية األخرى .

ا أن ىذه الطرق واألساليب ال تناسب ظروف ىؤالء األطفال وال  وتبين لمباحثة أيض 
تناسب احتياجاتيم الخاصة, وبالتالي فيي ال تناسب ميارة الفيم القرائي؛ وذلك ألن الفيم القرائي 

عالجية يتم فييا استخدام استراتيجيات معينة لتنمية ميارة الفيم القرائي , ومن ىذه  لو تدخالت
االستراتيجيات :استراتيجية الكممة المفتاحية وىي التقنية التي يحدد فييا المتعمم الفكرة األساسية 

طفال أو الرئيسة لمفقرة ثم يمخصيا عمى ىيئة كممة مفتاحية, ويتم تنمية الفيم القرائي لدى األ
 المعاقين سمعي ا من خالل ىذه االستراتيجية.

أن األطفال المعاقين سمعي ا يواجيون بعض المشكالت من  Girgin (2013)ويوضح 
خالل استقبال والتعبير عن ميارات المغة , وىذه المشكالت تتضح في مشكالت تعمم القراءة 

الفيم القرائي, ولذلك فإن  والكتابة, وبعض األمثمة المعروفة ليذه المشكالت ىي مشكالت
استخدام القصص يزود األطفال المعاقين سمعي ا بتطور المغة من خالل مساعدة األطفال عمى 
فيم عالقات اإلجابة بالسؤال وفيم تركيبات القصة, كما يعتبر االستماع إلى القصة وروايتيا ميم 

 جد ا بالنسبة لمفيم القرائي والتحصيل األكاديمي.
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فقد أشارت إلى   & Moeller et al., (2007) Sanders (2013) من أما دراسة كل
أنو من الضروري تقديم ميارات مناسبة لعمر الطفل المعاق سمعي ا؛ وذلك ألىميتيا في نمو 

 وتطور الكممات لديو.
ولذلك بادرت الباحثة بعمل دراسة استطالعية من خالل تطبيق اختبار لقياس ميارات 

طفال المعاقين سمعي ا بالصف الرابع االبتدائي , وتبين لمباحثة من خالل الفيم القرائي لدى األ
تطبيق االختبار وتفسير نتائجو أن  ىؤالء األطفال لدييم ضعف في ميارة الفيم القرائي وما 
يتضمنو من ميارات فرعية وفقا لمستوياتو المختمفة ؛وبالتالي فيم بحاجة إلى التدخل العالجي 

 الميارات ولذلك تبمورت مشكمة الدراسة في التساؤالت اآلتية:لرفع وتنمية تمك 
 ما ميارات الفيم القرائي الالزمة لمتالميذ المعاقين سمعي ا بالصف الرابع االبتدائي؟ -0
ما فاعمية استخدام استراتيجية الكممة المفتاحية في تنمية ميارات الفيم القرائي لدى التالميذ  -3

 االبتدائي؟المعاقين سمعي ا بالصف الرابع 
 -ثالثا : أوداف الدراسة:

 تحديد ميارات الفيم القرائي الالزمة لمتالميذ المعاقين سمعي ا بالصف الرابع االبتدائي. -0
التعرف إلى مدى فاعمية استخدام استراتيجية الكممة المفتاحية في تنمية ميارات الفيم  -3

 القرائي لدى التالميذ المعاقين بالصف الرابع االبتدائي.
 -عا : أومية الدراسة:راب

تزويد المعممين والمشرفين التربويين العاممين بالتربية الخاصة بقائمة من ميارات الفيم 
القرائي المناسبة لمتالميذ المعاقين سمعي ا بالصف الرابع االبتدائي لتكون دليال  ومرشدا  لمعممي 

القراءة وتوضيح أىمية المغة العربية لألطفال المعاقين سمعيا  في تخطيط وتحضير دروس 
 إستراتيجية الكممة المفتاحية في تنمية ميارات الفيم القرائي أو ميارات لغوية أخري.

 -خامسا : منىج الدراسة:
ستتبع الباحثة في ىذا البحث المنيجين الوصفي والتجريبي, وذلك تمشيا  مع طبيعة 

حو التوصل إلى قائمة ميارات الدراسة الحالية حيث إنيا ستستخدم المنيج الوصفي في سعييا ن
الفيم القرائي الالزمة لمتالميذ المعاقين سمعيا  بالصف الرابع االبتدائي, كما أنيا ستتبع المنيج 
التجريبي في بحثيا عند الكشف عن فاعمية استخدام استراتيجية الكممة المفتاحية في تنمية 

 بالصف الرابع االبتدائي. ميارات الفيم القرائي الالزمة لمتالميذ المعاقين سمعيا  
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 -:سادسا : مصطمحات الدراسة
 Hearing Impairedالمعاقين سمعيا     -2

( اإلعاقررة السررمعية بأنيررا مصررطمح عررام يغطررى ( اإلعاقررة السررمعية بأنيررا مصررطمح عررام يغطررى 33383338ويعرررف عبررد المطمررب القريطررى) ويعرررف عبررد المطمررب القريطررى)     
يتررراوح بررين الصررمم أو الفقرردان الشررديد يتررراوح بررين الصررمم أو الفقرردان الشررديد   Hearing lossمرردى واسررعًا مررن درجررات فقرردان السررمع مرردى واسررعًا مررن درجررات فقرردان السررمع 

Profound   عممية تعمم الكالم والمغة, والفقدان الخفيف عممية تعمم الكالم والمغة, والفقدان الخفيف الذي يعوق الذي يعوقMild   الذي ال يعوق استخدام الذي ال يعوق استخدام
 األذن في فيم الحديث وتعمم الكالم والمغة. األذن في فيم الحديث وتعمم الكالم والمغة. 

الصرم برأنيم ىرم الرذين ال يسرمعون بكمترا األذنرين, الصرم برأنيم ىرم الرذين ال يسرمعون بكمترا األذنرين,   Hall & Hill (1996)ولرذلك يصرف ولرذلك يصرف 
ي مررع أقصرري ي مررع أقصرري وتكونرران ريررر قررادرتين تمامررا عمرري االسررتقبال أو التعامررل مررع األصرروات البشرررية حترروتكونرران ريررر قررادرتين تمامررا عمرري االسررتقبال أو التعامررل مررع األصرروات البشرررية حترر

برأن الشرخص ضرعيف السرمع ىرو الرذ برأن الشرخص ضرعيف السرمع ىرو الرذ   Jackson (1997)درجرة فري التكبيرر السرمعي, ويضريف درجرة فري التكبيرر السرمعي, ويضريف 
فقرد جرزءًا مرن سرمعو برالررم مرن أن حاسرة السرمع لديرو ترؤدي وظيفتيرا, ولكرن بكفراءة أقرل ويصربح فقرد جرزءًا مرن سرمعو برالررم مرن أن حاسرة السرمع لديرو ترؤدي وظيفتيرا, ولكرن بكفراءة أقرل ويصربح 

 السمع لديو عاديًا عند االستعاضة باألجيزة السمعية.السمع لديو عاديًا عند االستعاضة باألجيزة السمعية.
 Reading Comprehensionالفىم القرائي  

( بأنو عممية معرفية تعتمد عمى خبرات القارئ 3332ا تعرفو ميا عبد اهلل السميمان )وكم
وخمفيتو المعرفية أو بنائو المعرفي, وعمى المعرفة المالئمة لمتراكيب المغوية القائمة في النص 

 موضوع القراءة.
التمميذ (  أن الفيم القرائي عممية عقمية يقوم بيا 3335ويذكر حسني عبد الحافظ محمد )

لمتفاعل مع موضوع القراءة ويتضمن مستويات متعددة لمفيم وىي المباشر, والتفسيري 
واالستيعابي, والتطبيقي, والناقد , ويستدل عمى حدوث الفيم القرائي من خالل إجابات التالميذ 

 عن اختبار الفيم القرائي والذي يشتمل عمى ميارات الفيم القرائي المختمفة.
 ائي لمفىم القرائي:التعريف اإلجر 

(   3335( وحسني عبد الحافظ )3332من خالل االستعانة بتعريفات ميا عبداهلل )  
بأنو ميارة قرائية مبنية عمى الفيم واالستيعاب لما يتم قراءتو واستخالص المعنى من النص 

ي تمكنو المقروء من خالل كممات أساسية في النص تعمل عمى تنشيط البنية المعرفية لمتمميذ الت
من التفاعل اإليجابي مع النص المقروء, واستخالص خبرات جديدة يمكن لمتمميذ استخداميا فيما 
بعد في المواقف الحياتية الحاضرة والمستقبمية, ويتضمن مستويات متعددة لمفيم وىي: المباشر, 

ن خالل واالستنتاجي, والنقدي, والتذوقي, واإلبداعي , ويستدل عمى حدوث الفيم القرائي م
 إجابات التالميذ عن اختبار الفيم القرائي والذي يشتمل عمى ميارات الفيم القرائي المختمفة .
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 ند/عفاف محمد محمود عجال         التدخل العالجي باستخدام استراتيجية الكممة فاعمية 
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    Effectivenessفاعمية -1
ىي عبارة عن مدى األثر الذي يمكن أن تحدثو استراتيجية الكممة المفتاحية باعتبارىا 

 (. 3330نب النجار) متغيرا  مستقال  في الفيم القرائي كمتغير تابع. حسن شحاتو وزي
   Strategyاستراتيجية -4

ىي مجموعة من اإلجراءات والممارسات التي يتبعيا المعمم داخل الفصل لموصول إلى 
 (.3330مخرجات , في ضوء األىداف التي وضعيا حسن شحاتو وزينب النجار) 

   Keyword Strategy       استراتيجية الكممة المفتاحية -5
مومررة أو مجموعررة مررن المعمومررات لالسررتفادة مررن كممررة أو عبررارة أو مومررة أو مجموعررة مررن المعمومررات لالسررتفادة مررن كممررة أو عبررارة أو يقصررد بيررا تررذكر معيقصررد بيررا تررذكر مع

جممة مفتاحية ؛ مما يعني أن المرتعمم عنرد فيرم المعمومرة قرد يهبسإرطيا إلرى أجرزاء, ويعطري كرل جرزء جممة مفتاحية ؛ مما يعني أن المرتعمم عنرد فيرم المعمومرة قرد يهبسإرطيا إلرى أجرزاء, ويعطري كرل جرزء 
رمزًا إما حرفا أو كممة أو حتى جممة , ثم يهَخزَّن ويحفظ تمك الرمروز التري تعتبرر كممرات مفتاحيرة , رمزًا إما حرفا أو كممة أو حتى جممة , ثم يهَخزَّن ويحفظ تمك الرمروز التري تعتبرر كممرات مفتاحيرة , 

  –المعمومة الستخداميا يبدأ المتعمم بتذكر الكممرات المفتاحيرة األبسرط واألسريل المعمومة الستخداميا يبدأ المتعمم بتذكر الكممرات المفتاحيرة األبسرط واألسريل   وعند محاولة تذكروعند محاولة تذكر
ثررم تقرروده تمررك الكممررات المفتاحيررة فرري تررذكر كررل المجموعررة, وقررد تعتمررد ثررم تقرروده تمررك الكممررات المفتاحيررة فرري تررذكر كررل المجموعررة, وقررد تعتمررد   –فرري حفظيررا واسررتدعائيا فرري حفظيررا واسررتدعائيا 

الكممات المفتاحية عمى أصوات معينة ترتبط بالمعمومة والكممة المفتاحية ,وىذا ىرو الرربط السرمعي الكممات المفتاحية عمى أصوات معينة ترتبط بالمعمومة والكممة المفتاحية ,وىذا ىرو الرربط السرمعي 
 مد عمى تصور عالقة بين المعمومة والكممة المفتاحية وىذا ىو الربط البصري.  مد عمى تصور عالقة بين المعمومة والكممة المفتاحية وىذا ىو الربط البصري.  وقد تعتوقد تعت

 (3330حسن شحاتو وزينب النجار)                                                 
أن استراتيجية الكممة المفتاحية ىي التي تزود المتعمم  Most (2002)وكما يوضحيا 

م, فمثال : الولد يمعب البيسبول فالكممة المفتاحية ىنا ىي بكممة واحدة ميمة من سياق الكال
 البيسبول.
أن الكممات المفتاحية ىي التي يتم من  Zevenbergen et al., (2001)ويوضح  

 خالل فيميا بالنسبة لألطفال المعاقين سمعيا  استخالص المعني لمميمات التي تطمب منيم.
  :لمفتاحيةالتعريف اإلجرائي الستراتيجية الكممة ا

ىي استراتيجية لتنمية وتحسين ميارة الفيم القرائي , من خالل االستفادة من كممة أو 
عبارة أو جممة مفتاحية؛ مما يعني أن المتعمم عند فيم المعمومة قد يبسطيا إلى أجزاء ويعطي 

مات كل جزء رمزا  أو حرفا  أو كممة أو حتى جممة ثم يخزن ويحفظ تمك الرموز التي تعتبر كم
مفتاحية , والتي تقوده تمك الكممات المفتاحية إلى فيم وتذكر كل المجموعة)باقي المعمومات 
الخاصة بالدرس المقروء( ؛ حيث تعتمد تمك الكممات المفتاحية عمى الربط السمعي )يعني الربط 
بين الصوت والمعمومة والصوت (, والربط البصري )يعني الربط بين المعمومة و الصورة (؛ 
بمعني أن التالميذ ضعاف السمع يعتمدون عمى الربط السمعي والبصري معا , بينما التالميذ 

  الصم يعتمدون عمى الربط البصري فقط.
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 -سابعا : اإلجراءات العممية لمدراسة:
 تتمخص الخطوات اإلجرائية لمدراسة في الخطوات التالية:

 خطوات الدراسة  االستطالعية: -2
                   اسة السيكو مترية: وىي اختبار الفيم القرائي عمى عينة عددىاسيتم تطبيق أدوات الدر 

( تمميذ من التالميذ المعاقين سمعي ا بالصف الرابع االبتدائي؛ وذلك بيدف حساب مدى 03) 
صالحية المقياس )الثبات والصدق( أي لمعرفة كفاءتيا, ويتم حساب الثبات من خالل ) طريقة 

وألفا كرونباخ ( , بينما يتم حساب الصدق من خالل   –والتجزئة النصفية  – إعادة االختبار
 صدق المحكمين.

 خطوات الدراسة األساسية: -1
بعد تقنين األدوات تم تطبيق المقياس ) اختبار الفيم القرائي ( عمى العينة األساسية والمكونة  -

 ( يوضح خصائص العينة األساسية كما يمي:0( طفل. وجدول )03من )
 (00خصائص الدراسة األساسية    )ن=( 2جدول )

 
 المعايير            المتغيرات                       

 ع م

 0.02 00.53 العمر الزمني لألطفال المعاقين سمعيا  
 01.08 53.83 درجة فقدان السمع لألطفال المعاقين سمعيا  

 00.35 52.63 نسبة الذكاء لألطفال المعاقين سمعيا  
 0.21 03.02 رات الفيم القرائيميا

                  ( أن العمر الزمنى لمعينة االستطالعية يتراوح ما بين0يتضح من جدول )
, كما أن درجة فقدان 0.02وانحراف معياري  00.5سنة( وذلك بمتوسط حسابي 00: 00)

انحراف و  53.83( وذلك بمتوسط حسابي قيمتو 033: 23السمع ليذه العينة تراوحت من )
( وذلك بمتوسط 033:  58, وتراوحت نسبة الذكاء لدى العينة األساسية ما بين)01.08معياري 

, وتم تطبيق الفيم القرائي عمى العينة 00.35وانحراف معياري  52.63حسابي قيمتو 
( درجة وذلك بمتوسط حسابي بمغت قيمتو 03: 00االستطالعية فتراوحت درجاتيم ما بين)

وتوضح تمك النتائج السابقة بأن العينة االستطالعية لدييا  0.21معياري وانحراف  03.02
تقارب في العمر الزمني وتفاوت في درجات فقدان السمع بين ضعاف سمع وبين صم وأن ىذه 
العينة تخمو من األطفال المتخمفين عقميا  وأن بعض ىؤالء األطفال لدييم ضعف في ميارات 

 الفيم القرائي .
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 ند/عفاف محمد محمود عجال         التدخل العالجي باستخدام استراتيجية الكممة فاعمية 
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 العينة العالجية:ثم تم تحديد  -0

( طفل : وىم األطفال الذين يعانون من ضعف في  33العينة العالجية التي يبمغ عددىا )  - أ
ميارات الفيم القرائي من خالل درجة القطع ) وىي الدرجة التي تفصل بين األطفال الذين 
يعانون من ضعف في ميارات الفيم القرائي والذين ال يعانون من ضعف في تمك الميارات 

( = م Cut of scoreوالتي يتم تحديدىا من العينة االستطالعية, ونحسب درجة القطع )
 -( التالي:3ع ) االنحراف المعياري(.وذلك وفقا لمجدول)  1,5 -)المتوسط ( 

 ( يوضح درجة القطع 1جدول )

 المعايير

االختبار
 

 ع ( 0.8 –)م  ع م نوع االختبار

اختبار الفيم 
 القرائي

03 0 6.8 

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الختبار الفيم القرائي من أجل 3وضح جدول)ي
ع االنحراف المعياري , والتي تم  0.8  –حساب درجة القطع والتي تساوي المتوسط الحسابي م 

من خالليا تحديد مستويات التالميذ عمي المقياس )اختبار الفيم القرائي(, ومن ثم تم اختيار 
لذين يعانون من ضعف في ميارات الفيم القرائي, حيث بمغت قيمة درجة القطع التالميذ ا

فاألقل من ىذه القيمة تم تشخيصو بأنو   6.8( =  0)  0.8 – 03الختبار الفيم القرائي 
درجة, كما تم اختيار  05ضعيف في ميارات الفيم القرائي, حيث كانت قيمة االختبار الكمية 

سنوات بالصف الرابع االبتدائي, والذين تراوحت نسبة  00 – 00م مناألطفال الذين تراوح عمرى
درجة, والذين تم تحديد درجة ذكائيم من خالل اختبار الذكاء لستانفورد  033 – 58ذكائيم من 

بينيو النسخة الخامسة وذلك بيدف استبعاد التالميذ الذين لدييم تخمف عقمي أي الذين تقل درجة 
 درجة. 58ذكائيم عن 

 (:0تم عمل مجانسة بين المجموعتين التجريبية والضابطة كما ىو موضح بجدول ) حيث -
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  (0جدول )
طات رتب درجات أفراد اختبار مان وتنى لحساب داللة الفروق بين متوس 

 التجريبية والضابطة في متغيرات التجانس المجموعتين 

 البيان
 المتغيراتالمتغيرات

 المجموعة التجريبية
 03ن= 

 المجموعة الضابطة
 قيمة 03= ن

U 
 قيمة
Z 

مستوى 
متوسط  الداللة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

العمرررررررر الزمنررررررري لألطفرررررررال العمرررررررر الزمنررررررري لألطفرررررررال 
 المعاقين سمعياً المعاقين سمعياً 

 رير دالة 3.081- 35.33 036.3 03.63 030.3 03.03
درجررررررررررررة فقرررررررررررردان السررررررررررررمع درجررررررررررررة فقرررررررررررردان السررررررررررررمع 
 لألطفال المعاقين سمعياً لألطفال المعاقين سمعياً 

 رير دالة 0.005- 08.83 001.8 00.18 13.83 1.38
نسررررررررربة الرررررررررذكاء لألطفرررررررررال نسررررررررربة الرررررررررذكاء لألطفرررررررررال 

 المعاقين سمعياً المعاقين سمعياً 
 رير دالة 3.363- 32.83 035.8 03.58 030.8 03.08

 رير دالة 3.363- 32.83 030.8 03.08 035.8 03.58 ميارات الفيم القرائيميارات الفيم القرائي

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعتين 0يتضح من جدول )
جانس, حيث تم تقسيم األطفال لمجموعتين) مجموعة تجريبية التجريبية والضابطة في متغيرات الت

ومجموعة ضابطة ( بعد عمل مجانسة بينيم ) وىي عبارة عن التقارب أو التماثل أو التضاىي 
 ومستوى الفيم القرائي(. –والعمر  –بين درجات أفراد المجموعتين في نسبة الذكاء 

لستانفورد بينيو  من خالل تطبيق اختبار الذكاء وذلكاد األطفال ذوي اإلعاقة العقمية تم استبع-3
  (3303صفوت فرج, , تعريب وتقنين:Gale H. Roid 3330)إعداد: الصورة الخامسة

تم اختيار األطفال الذين يعانون من ضعف في ميارات الفيم القرائي بناء  عمى ارتفاع  - 8
 درجة. 6.8ع والتي قدرىا درجاتيم عمى اختبار الفيم القرائي من خالل ارتفاع درجة القط

 أطفال. 03تم تطبيق البرنامج عمى المجموعة التجريبية والتي بمغ عدد  -2
                 ثم تم تطبيق اختبار الفيم القرائي عمى األطفال المعاقين سمعي ا بالصف الرابع االبتدائي -6

 ) القياس البعدي ( .
 .Effect Sizeتم حساب فاعمية البرنامج من خالل حجم األثر -5
تم تطبيق اختبار الفيم القرائي مرة أخرى بعد مرور شير عمى أفراد المجموعة التجريبية,  -1

لتعرف مدى استمرارية فعالية البرنامج التدريبي لمتدريب عمى ميارات الفيم القرائي لدى 
 األطفال المعاقين سمعي ا.

 فسيرىا.تم القيام بالمعالجة اإلحصائية لمبيانات ورصد وعرض النتائج وت  -03



 أ.د/عبدالرقيب أحمد إبراويم البحيري                                                                    
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 ثامنا : بيان تفصيمي لمتغيرات الدراسة:
 مفىوم الفىم القرائي ومستوياته ومىاراته: -
 مفىوم الفىم القرائي: - أ

( الفيم القرائي بأنو عممية عقمية  يقوم فييا التمميذ بالتفاعل 3335يعرف وحيد حافظ )
لصحيح بين الرمز اإليجابي مع النص المكتوب مستخدم ا في ذلك خبراتو السابقة في الربط ا

جاد المعنى المناسب من السياق , وتنظيم المعاني المتضمنة في النص , وتحديد  ومعناه , وا 
الحقائق واآلراء , وتحديد األفكار وتنظيميا والتمييز بينيا , واالنتياء من ذلك كمو بخبرات جديدة 

 ستقبمية.يمكن لمتمميذ استخداميا فيما بعد في المواقف الحياتية الحاضرة والم
ىو العممية التي يستطيع القارئ من خالليا استخالص المعنى وبنائو من خالل تفاعمو 
مع الصفحة المكتوبة , ويتضمن الفيم القرائي ثالث مكونات وىي القارئ والنص القرائي 

 ( 3331والسياق. )ماىر شعبان, 
في ىذه الدراسة ىو  ولذلك يكون التعريف اإلجرائي لمفيم القرائي الذي تستخدمو الباحثة

ميارة قرائية مبنية عمى الفيم واالستيعاب لما يتم قراءاتو واستخالص المعنى من النص المقروء 
من خالل كممات أساسية في النص تعمل عمى تنشيط البنية المعرفية لمتمميذ والتي تمكنو من 

يذ استخداميا فيما التفاعل اإليجابي مع النص المقروء , واستخالص خبرات جديدة يمكن لمتمم
بعد في المواقف الحياتية الحاضرة والمستقبمية , ويتضمن مستويات متعدد لمفيم ىي: المباشر , 
واالستنتاجي , والنقدي , والتذوقي , واإلبداعي , ويستدل عمى حدوث الفيم القرائي من خالل 

 يم القرائي المختمفة.  إجابات التالميذ عن اختبار الفيم القرائي والذي يشتمل عمى ميارات الف
 مستويات الفىم القرائي ومىارته: -1

( (Guerrero, 2003تتباين الدراسات في تحديد مستويات الفيم القرائي , فقسميا 
 ألربعة مستويات, يتضمن كل مستوى مجموعة من الميارات , وذلك عمى النحو اآلتي:

 ويتضمن: Literal comprehensionمستوي الفىم الحرفي  . أ
              يحدد  رف إلى الحقائق, يحدد التفاصيل في المقروء, يحدد التتابع في األفكار,يتع

 معاني الكممات.
 ويتضمن:    Inferential  Comprehensionمستوي الفىم االستداللي  . ب

يستخدم المعرفة السابقة لفيم النص المقروء, يحدد التناقض في المقروء, يحدد عالقة  
 يفسر المقروء, ويتنبأ ببعض أفكاره, يحدد الفكرة المحورية في النص المقروء. السبب بالنتيجة,
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 Evaluative comprehensionمستوي الفىم التقويمي  . ج
يعبر عن رأيو في المقروء, يحكم عمي المقروء, يختار البدائل صحيحة من األفكار  

 الواردة في المقروء.
  Critical comprehensionمستوي الفىم الناقد  . د

يحمل المصطمحات الواردة في المقروء, يحمل األسموب والمحتوي, يميز بين الحقائق  
واآلراء الواردة في النص, يحدد منطقية النص, يحدد تتابعات التفكير في النص القرائي, يعبر 

 عن وجيو نظره في المقروء.
( إلى خمس 1001بينما صنفىا محمود كامل الناقة ووحيد حافظ ) 

 يمي: مستويات كما
 مستوى الفىم المباشر ويضم ما يمي:  -2

تحديد المعنى المناسب لمكممة من السياق, تحديد مرادف الكممة, تحديد مضاد الكممة, 
تحديد أكثر من معني لمكممة, تحديد الفكرة العامة المحورية لمنص,                           

ئية والتفاصيل الداعمة في النص, إدراك الترتيب تحديد الفكرة الرئيسة لمفقرة, تحديد األفكار الجز 
 الزماني, إدراك الترتيب المكاني, إدراك الترتيب حسب األىمية.

 مستوي الفىم االستنتاجي ويتضمن : -1
استنتاج أوجو الشبو واالختالف, استنتاج عالقات السبب بالنتيجة, استنتاج أرراض 

              لشائعة في النص, استنتاج المعاني الضمنية الكاتب ودوافعو, استنتاج االتجاىات والقيم ا
 في النص.

 مستوي الفىم النقدي: -0  
التمييز بين األفكار الثانوية واألساسية, التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل 

بتكرة, بو, التمييز بين المعقول ورير المعقول من األفكار, التمييز بين الفكرة الشائعة والفكرة الم
تحديد مدى منطقية األفكار وتسمسميا, تحديد مدى مصداقية الكاتب, الحكم عمى مدى أصالة 

 المادة ومعاصرتيا, التمييز بين الحقيقة والرأي.
 مستوى الفىم التذوقي ومىاراته: - د

ترتيب األبيات حسب قوة المعني, إدراك القيمة الجمالية, إدراك الحالة الشعورية والمزاجية 
 عمى جو النص. المخيمة
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 مستوي الفىم اإلبداعي:  - ذ
إعادة ترتيب القصة أو ترتيب شخصياتيا بصورة مبتكرة, اقتراح حمول جديدة لمشكالت 
وردت في قصة أو موضوع, التوصل إلى توقعات لألحداث بناء  عمى فرضيات معينة, التنبؤ 

اية لقصة ما, لم يحدد باألحداث وحبكة الموضوع أو القصة قبل االنتياء من قراتيا, تحديد ني
 الكاتب نياية ليا, مسرحة النص المقروء وتمثيمو. 

 :تاسعا : الدراسات السابقة التي تناولت الفىم القرائي
أن التحصيل األكاديمي لمطالب  Al-Hilawani (2013) وقد أوضحت دراسة 

مى القراءة المعاقين سمعيا يكون منخفضا  في المتوسط عن الطالب عادي السمع وأن قدرتيم ع
تكون في مرحمة الصف الرابع حتي بعد انتيائيم من المرحمة العميا من المدرسة ؛ ولذلك فيم 
يحتاجون إلى تعميمات مكثفة في ميارات المغة وخاصة الفيم القرائي. وىناك خمسة أسباب 

سمعيا  وذلك جعمتنا نوجو الدراسة الحالية الختبار القدرة عمى الفيم القرائي لدى الطالب المعاقين 
 من خالل ثالث مراحل أو حاالت لمتدريس ومن ىذه األسباب :

              أن الفيم يكون الجزء األساسي والمنطقي من تدريس القراءة, أي أن اليدف من القراءة  -0
 ىو الفيم.

 أنو من إحدى أىداف التعميم الوصول إلى راياتيم وزيادة مستوى تحصيميم. -3
               عيا  يواجيون صعوبات في الفيم القرائي, فعمي سبيل المثال :أن الطالب المعاقين سم -0

   وجد أن الطالب المعاقين سمعيا  لدييم مشكالت في الفيم حادة و ىي التي تعمل عمى 
 تشتت انتباىيم.

األطفال الصم بأقرنيم العاديين في   Hoogmoed  et al., (2012)وقد قارنت  دراسة 
 30لصعبة المشتقة والكممات المركبة. وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة بمغ عددىا قراءة الكممات ا

سنة بمدارس األطفال الصم  بوالية  03طفال أصما  بالصف الثالث االبتدائي بمتوسط عمر 
سنة ومقارنتيم بالعادين من الكبار  32أصم بمتوسط عمر  38نيوزيالندا والكبار منيم عددىم 

سنة, وأسفرت النتائج عن أن األطفال الصم متأخرين في كل  33سط عمر بمتو  03البالغ عددىم 
من الكممات الصعبة المشتقة والكممات المركبة , حيث إن الكممات المشتقة أكثر صعوبة بالنسبة 

 لمصم وعاديي السمع من الكممات المركبة. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فقد طبقت بيدف اختبار فاعمية التدخل    Marr et al., (2011)أما دراسة 
تم العالجي لبناء الطالقة في القراءة الشفوية لتالميذ المرحمة المتوسطة بالصف الثاني الذين 

قوقعة في إذنييم  فيم يكافحون في عممية القراءة ) أي يتعممون بصعوبة (, وطبقت عمى  زراعة
تمميذا  )المجموعة التجريبية( الذين حدث ليما تدخل عالجي من خالل  06عينة بمغ عددىا 

حسين الطالقة الشفوية ليم في عممية القراءة, بينما بمغ عدد أفراد المجموعة الضابطة تمميذا  ت
لذين تم إعطائيم التعميمات في الفصل بالطريقة العادية وقد تم قياس الطالقة بعدد وا 06

الكممات الصحيحة عند قراءة فقرة معينة خالل زمن معين, وأظيرت النتائج فاعمية استخدام 
 طالقة القراءة الشفوية من خالل عالمات متعددة والعالقة بين طالقة القراءة والفيم. 

 ممة المفتاحية:استراتيجية الك -0
 مفىوم استراتيجية الكممة المفتاحية: - أ

حســــــــن شــــــــحاته حســــــــن شــــــــحاته   والسررررررررتراتيجية الكممررررررررة المفتاحيررررررررة تعريفررررررررات عديرررررررردة منيررررررررا تعريررررررررفوالسررررررررتراتيجية الكممررررررررة المفتاحيررررررررة تعريفررررررررات عديرررررررردة منيررررررررا تعريررررررررف
والترررررري يقصررررررد بيررررررا تررررررذكر معمومررررررة أو مجموعررررررة مررررررن المعمومررررررات والترررررري يقصررررررد بيررررررا تررررررذكر معمومررررررة أو مجموعررررررة مررررررن المعمومررررررات   ((10001000وزينــــــب النجــــــار ) وزينــــــب النجــــــار ) 

فيررررررررم فيررررررررم باالسررررررررتفادة مررررررررن كممررررررررة أو عبررررررررارة أو جممررررررررة مفتاحيررررررررة ؛ ممررررررررا يعنرررررررري أن المررررررررتعمم عنررررررررد باالسررررررررتفادة مررررررررن كممررررررررة أو عبررررررررارة أو جممررررررررة مفتاحيررررررررة ؛ ممررررررررا يعنرررررررري أن المررررررررتعمم عنررررررررد 
المعمومرررة قررررد يبسررررطيا إلرررى أجررررزاء , ويعطرررري كررررل جرررزء رمررررزًا إمررررا حرفرررا أو كممررررة أو حترررري جممررررة المعمومرررة قررررد يبسررررطيا إلرررى أجررررزاء , ويعطرررري كررررل جرررزء رمررررزًا إمررررا حرفرررا أو كممررررة أو حترررري جممررررة 
, ثرررررررم يهَخرررررررزَّن ويحفرررررررظ تمرررررررك الرمررررررروز التررررررري تعتبرررررررر كممرررررررات مفتاحيرررررررة , وعنرررررررد محاولرررررررة ترررررررذكر , ثرررررررم يهَخرررررررزَّن ويحفرررررررظ تمرررررررك الرمررررررروز التررررررري تعتبرررررررر كممرررررررات مفتاحيرررررررة , وعنرررررررد محاولرررررررة ترررررررذكر 

فررررررري فررررررري   –المعمومرررررررة السرررررررتخداميا يبررررررردأ المرررررررتعمم بترررررررذكر الكممرررررررات المفتاحيرررررررة األبسرررررررط واألسررررررريل المعمومرررررررة السرررررررتخداميا يبررررررردأ المرررررررتعمم بترررررررذكر الكممرررررررات المفتاحيرررررررة األبسرررررررط واألسررررررريل 
تقررررروده تمرررررك الكممرررررات المفتاحيرررررة فررررري ترررررذكر كرررررل المجموعرررررة , وقرررررد تقررررروده تمرررررك الكممرررررات المفتاحيرررررة فررررري ترررررذكر كرررررل المجموعرررررة , وقرررررد   ثرررررمثرررررم  –حفظيرررررا واسرررررتدعائيا حفظيرررررا واسرررررتدعائيا 

تعتمرررررد الكممرررررات المفتاحيرررررة عمررررري أصررررروات معينرررررة تررررررتبط بالمعمومرررررة والكممرررررة المفتاحيرررررة , وىرررررذا تعتمرررررد الكممرررررات المفتاحيرررررة عمررررري أصررررروات معينرررررة تررررررتبط بالمعمومرررررة والكممرررررة المفتاحيرررررة , وىرررررذا 
ىرررررو الرررررربط السرررررمعي وقرررررد تعتمرررررد عمررررري تصرررررور عالقرررررة برررررين المعمومرررررة والكممرررررة المفتاحيرررررة وىرررررذا ىرررررو الرررررربط السرررررمعي وقرررررد تعتمرررررد عمررررري تصرررررور عالقرررررة برررررين المعمومرررررة والكممرررررة المفتاحيرررررة وىرررررذا 

 ىو الربط البصري.  ىو الربط البصري.  
عمى أن معنى الكممة المفتاحية ( (Mihaljevic  2000مع  ( 3303ويتفق زيد البتال )

بأنيا سمسمة من حمقتين لربط الكممة الجديدة بما يقابميا؛ أي ربط الكممة المطموب تعمميا ) 
الحمقة األولي (, كالكممة الجديدة بما يقابميا ) الحمقة الثانية ( معنى الكممة األولى عن طريق 

 بينيا.كممة مفتاحية تمثل حمقة وصل 
 إجراءات استراتيجية الكممة المفتاحية:  - ب

  تحررردد الباحثرررة األفكرررار الرئيسرررة مرررع التالميرررذ المعررراقين سرررمعيًا وفقرررًا لالسرررتراتيجية الكممرررة تحررردد الباحثرررة األفكرررار الرئيسرررة مرررع التالميرررذ المعررراقين سرررمعيًا وفقرررًا لالسرررتراتيجية الكممرررة
 المفتاحية باستخدام طريقة التواصل الكمي.المفتاحية باستخدام طريقة التواصل الكمي.

  تحررردد الباحثرررة األفكرررار الرئيسرررة مرررع التالميرررذ المعررراقين سرررمعيًا وفقرررًا لالسرررتراتيجية الكممرررة تحررردد الباحثرررة األفكرررار الرئيسرررة مرررع التالميرررذ المعررراقين سرررمعيًا وفقرررًا لالسرررتراتيجية الكممرررة
 احية باستخدام طريقة التواصل الكمي.احية باستخدام طريقة التواصل الكمي.المفتالمفت



 أ.د/عبدالرقيب أحمد إبراويم البحيري                                                                    
 ند/عفاف محمد محمود عجال         التدخل العالجي باستخدام استراتيجية الكممة فاعمية 

 / نورا محمد حممى محمدأ                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .تحدد الباحثة والتالميذ الكممات المفتاحية أثناء القراءة الصامتة ويدونوىا.تحدد الباحثة والتالميذ الكممات المفتاحية أثناء القراءة الصامتة ويدونوىا 
  تمخص الباحثة األفكار الرئيسة لمقطعة في جممة تمخيصيو تمثل جوىر أو لب الموضروع تمخص الباحثة األفكار الرئيسة لمقطعة في جممة تمخيصيو تمثل جوىر أو لب الموضروع

 والتي تخص األفكار الميمة في القطعة.والتي تخص األفكار الميمة في القطعة.
 الكممرررررررات المفتاحيرررررررة التررررررري تمثرررررررل الفكررررررررة الكممرررررررات المفتاحيرررررررة التررررررري تمثرررررررل الفكررررررررة   تكترررررررب الباحثرررررررة لألطفرررررررال المعررررررراقين سرررررررمعًياتكترررررررب الباحثرررررررة لألطفرررررررال المعررررررراقين سرررررررمعًيا

األساسررررررررية لمقطعررررررررة وىررررررررذه الكممررررررررات المفتاحيررررررررة  توضررررررررح بطريقررررررررة التواصررررررررل الكمرررررررري األساسررررررررية لمقطعررررررررة وىررررررررذه الكممررررررررات المفتاحيررررررررة  توضررررررررح بطريقررررررررة التواصررررررررل الكمرررررررري 
,والترررررررري تشررررررررمل ) لغررررررررة اإلشررررررررارة , واليجرررررررراء اإلصرررررررربعي , وقررررررررراءة الشررررررررفاه , والمغررررررررة ,والترررررررري تشررررررررمل ) لغررررررررة اإلشررررررررارة , واليجرررررررراء اإلصرررررررربعي , وقررررررررراءة الشررررررررفاه , والمغررررررررة 

 المكتوبة وتمميحات الكالم (.المكتوبة وتمميحات الكالم (.
  ليررررم مررررا يحررررردث ليررررم مررررا يحررررردث يتبررررادل التالميررررذ السررررؤال مررررع زمالئيررررم اآلخررررررين فرررري الفصررررل لتوضررررح يتبررررادل التالميررررذ السررررؤال مررررع زمالئيررررم اآلخررررررين فرررري الفصررررل لتوضررررح

 قبل وبعد الكممات التي تم تحديدىا.قبل وبعد الكممات التي تم تحديدىا.
  ترررررربط الباحثرررررة الكممرررررات المفتاحيرررررة  بصرررررور عقميرررررة يرررررتم إضرررررافة ليرررررا بعرررررض التفاصررررريل ترررررربط الباحثرررررة الكممرررررات المفتاحيرررررة  بصرررررور عقميرررررة يرررررتم إضرررررافة ليرررررا بعرررررض التفاصررررريل

 , أي يربط التمميذ من خالليا بين الكممة المفتاحية ومعنى الكممة الجديدة., أي يربط التمميذ من خالليا بين الكممة المفتاحية ومعنى الكممة الجديدة.
  تعررررررض الباحثرررررة مجموعرررررة مرررررن األنشرررررطة التررررري تتناسرررررب مرررررع ميرررررارات الفيرررررم القرائررررري تعررررررض الباحثرررررة مجموعرررررة مرررررن األنشرررررطة التررررري تتناسرررررب مرررررع ميرررررارات الفيرررررم القرائررررري

د كرررررل مسرررررتوي مرررررن مسرررررتوياتو بطريقرررررة اسرررررتراتيجية الكممرررررة المفتاحيرررررة , مرررررع العمرررررم د كرررررل مسرررررتوي مرررررن مسرررررتوياتو بطريقرررررة اسرررررتراتيجية الكممرررررة المفتاحيرررررة , مرررررع العمرررررم عنرررررعنررررر
أن ىرررررذه األنشرررررطة تطبرررررع عمررررري كرررررروت ورقيرررررة مغمفرررررة ثرررررم يشرررررتغل التالميرررررذ عمييرررررا, أي أن ىرررررذه األنشرررررطة تطبرررررع عمررررري كرررررروت ورقيرررررة مغمفرررررة ثرررررم يشرررررتغل التالميرررررذ عمييرررررا, أي 
أن الميررررارات يررررتم تقررررديميا فرررري صررررورة أنشررررطة وعنرررردما ينفررررذ التالميررررذ األنشررررطة بطريقررررة أن الميررررارات يررررتم تقررررديميا فرررري صررررورة أنشررررطة وعنرررردما ينفررررذ التالميررررذ األنشررررطة بطريقررررة 

ييم, حيررررث يررررتم مجموعررررة مررررن ييم, حيررررث يررررتم مجموعررررة مررررن صررررحيحة يررررتم مررررن خررررالل ذلررررك قيرررراس الفيررررم القرائرررري  لرررردصررررحيحة يررررتم مررررن خررررالل ذلررررك قيرررراس الفيررررم القرائرررري  لررررد
األسررررئمة عقررررب االنتيرررراء مررررن كررررل نشرررراط كتقيرررريم بنررررائي عنررررد تعمررررم ميررررارة معينررررة لمتأكررررد األسررررئمة عقررررب االنتيرررراء مررررن كررررل نشرررراط كتقيرررريم بنررررائي عنررررد تعمررررم ميررررارة معينررررة لمتأكررررد 

 من اكتساب تمك الميارة ثم االنتقال لتعمم ميارة أخرى.من اكتساب تمك الميارة ثم االنتقال لتعمم ميارة أخرى.
  تطمرررررررب الباحثرررررررة مرررررررن التالميررررررررذ المعررررررراقين سرررررررمعًيا فرررررررري الجمسرررررررة األخيررررررررة أن يطبقرررررررروا تطمرررررررب الباحثرررررررة مرررررررن التالميررررررررذ المعررررررراقين سرررررررمعًيا فرررررررري الجمسرررررررة األخيررررررررة أن يطبقرررررررروا

طعرررررة القرررررراءة  أو درس مرررررن دروس القرررررراءة طعرررررة القرررررراءة  أو درس مرررررن دروس القرررررراءة اسرررررتراتيجية الكممرررررة المفتاحيرررررة عنرررررد قرررررراءة قاسرررررتراتيجية الكممرررررة المفتاحيرررررة عنرررررد قرررررراءة ق
وذلررررك لتسرررراعده عمررررى الفيررررم والتررررذكر وبنرررراء معنررررى لمررررا يتعممررررو واسررررتخدامو فرررري مواقررررف وذلررررك لتسرررراعده عمررررى الفيررررم والتررررذكر وبنرررراء معنررررى لمررررا يتعممررررو واسررررتخدامو فرررري مواقررررف 

 الحياة المختمفة .الحياة المختمفة .
  تطبررررررق الباحثررررررة اختبررررررار الفيررررررم القرائرررررري عمررررررى مجمرررررروعتي الدراسررررررة بعررررررد االنتيرررررراء مررررررن تطبررررررق الباحثررررررة اختبررررررار الفيررررررم القرائرررررري عمررررررى مجمرررررروعتي الدراسررررررة بعررررررد االنتيرررررراء مررررررن

 التجربة.) اختبار بعدي(التجربة.) اختبار بعدي(
 كممة المفتاحية:الدراسات التي تناولت استراتيجية ال -ج

إلى تقييم فاعمية استخدام أسموب مقطع   Zheng Wei ( 2015 ) ىدفت دراسة 
الكممة ومقارنتيا بطريقة الكممة المفتاحية وأسموب التعمم الذاتي في تعمم الكممات وبمغت عينة 

طالبا  صينيا  بالفرقة األولى بالمرحمة الجامعية حيث تم اختيارىم بشكل 030ىذه الدراسة 
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عشوائي, وتم تقسيميم إلى ثالث مجموعات, كل مجموعة تعرض الكممات ويتم تعمميا عمى 
              حسب األسموب أو الطريقة المستخدمة مع كل مجموعة واستخدام الباحث ثالث اختبارات: 
) اختبار استرجاع شكل الكممة, اختبار ترجمة معنى الكممة, اختبار استرجاع معنى االختيار 

تعدد(, وأوضحت النتائج  من خالل االختبارات فعالية استخدام استراتيجية الكممة المفتاحية من م
في التعرف إلى الكممات الجديدة ومعرفة معناىا وفيميا من خالل استخدام الصورة العقمية 

, فيي تسبق طريقة معنى الكممة واستراتيجية التعمم الذاتي ففي  Imagery Pictureالتخيمية 
 ر ترجمة معنى الكممة.اختبا

ىدفت إلى معرفة فاعمية استخدام طريقة الكممة  Siriganjanavog (2013)و دراسة 
المفتاحية في تعمم المصطمحات وتأثيرىا عمى الذكرة قصيرة المدى وطويمة المدى , وبمغت عينة 

نجميزية. طالبا  من طالب الفرقة األولى بالجامعة الذين يدرسون مقرر المغة اإل 33الدراسة 
كممة مستيدفة وذلك لتدريسيم بطريقة الكممة المفتاحية, واستخدام الباحث  33والمادة المقررة بيا 

استماراتي اختبار لقياس تذكر الطالب واسترجعيم لتمميحات الكممات, وأظيرت النتائج من خالل 
سترجاع  في الذاكرتين تمك االختبارات فاعمية استخدام استراتيجية الكممة المفتاحية في  عممية اال

طويمة المدى وقصيرة المدى وقدرتيا عمى مساعدة الطالب عمى اكتساب الكممات الجديدة 
 واسترجاعيا وذلك بسبب فيميا .

              التي أجريت عمى الطالب المعاقين سمعي ا  Al-Hilawani (2013) وأشارت دراسة
سنة وعدد اإلناث  03ومتوسط عمرىم  00) الصم , ضعاف السمع ( , حيث كان عدد الذكور 

سنة إلى أن استراتيجيتي الكممة المفتاحية و التدريس التبادلي رفعتا  00ومتوسط عمرىم  06
 بشكل دال أداء الطالب المعاقين سمعي ا عموما في درجات الفيم القرائي .

القراءة بالشكل  ولذلك بينت الدراسة أن ىاتين االستراتيجيتين أكثر تأثير ا من مدخل تدريس
العادي أو األساسي في رفع درجات الطالب المعاقين سمعي ا في الفيم القرائي , وىذان األسموبان 
لمتدخل العالجي كانا أكثر فاعمية من مدخل القراءة العادية أو األساسية في التدريس لمطالب ؛ 

 وذلك برفع درجات الفيم القرائي وتحسين ميارات التذكر.
عممون  في مجموعة استراتيجية الكممة المفتاحية يسألون عن أداء الطالب كذلك ظل الم

عداد األسئمة  من خالل تدريس األنشطة ؛ وذلك من خالل خطوات تحديد الكممات المفتاحية , وا 
وتمخيص المحتوى , حيث إنو من خالل ىذه االستراتيجية يصمم المعممون أنشطة لمطالب 

 م عمى التذكر والفيم لممعمومات المعروضة.المعاقين سمعي ا والتي تساعدى
ومن ىنا وضحت نتائج ىذه الدراسة أن استراتيجيتا الكممة المفتاحية و التدريس التبادلي 
                   المعدلة كانت أكثر تأثير في رفع أداء الطالب في الفيم القرائي عموم ا من الطريقة العادية

 .أو األساسية
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نمية مىارات الفىم القرائي لمتالميذ المعاقين سمعيا  بالصف عاشرا : إجراءات ت
 الرابع االبتدائي باستخدام استراتيجية الكممة المفتاحية:

تمثل ىدف الدراسة الحالية في تنمية ميارات الفيم القرائي لمتالميذ المعاقين سمعيا , 
 ولتحقيق اليدف السابق تتناول الباحثة اإلجراءات التالية:

                    ئمة مىارات الفىم القرائي الالزمة لمتالميذ المعاقين سمعيا  بالصفتحديد قا -2
 الرابع االبتدائي:

قامت الباحثة بحصر ميارات الفيم القرائي المناسبة لمتالميذ المعاقين سمعيا  بالصف 
 الرابع االبتدائي, وتم االستعانة بالعديد من المصادر الشتقاق ىذه الميارات وىي:

 الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية المرتبطة بالفيم القرائي. - أ
 األدبيات المتصمة بالقراءة عامة وبالفيم القرائي خاصة.  - ب
 أىداف تعميم القراءة بالمرحمة االبتدائية لمتالميذ المعاقين سمعيا . -ج

ىي: مستوي الفيم قامت الباحثة بإعداد قائمة تتضمن المستويات الخمسة لمفيم القرائي و 
 المباشر, واالستنتاجي أو االستنباطي, والنقدي, والتذوقي, واإلبداعي, وتم وضعيا في قائمة.

 تحكيم القائمة:  (2)
   محكما  , وطمبت الباحثة من ىؤالء  08وقد تم عرض القائمة في صورتيا األولية عمي

 عن رأييم فيما يمي: ( بما يعبرالخبراء إبداء الرأي حول القائمة, وذلك بوضع عالمة )
 .مدى اتساق الميارات الفرعية مع كل مستوى من مستويات الفيم القرائي 
 .مدى مناسبة كل ميارة من ىذه الميارات لمتالميذ المعاقين سمعي ا بالصف الرابع االبتدائي 
 .مدى أىمية كل ميارة لمتالميذ المعاقين سمعي ا 
 .سالمة الصيارة المغوية ليذه الميارات 
 ة أو حذف أو تعديل ما ترونو مناسب ا لمزيد من ضبط ىذه القائمة.إضاف 
 الوزن النسبي لقائمة المىارات: (1)

تم حساب الوزن النسبي لميارات الفيم القرائي, وذلك لالحتكام إلى ىذه النسب في 
استبعاد بعض ىذه الميارات, ولقد حددت الباحثة معيار ا الختيار بعض ميارات الفيم القرائي, 

%, 033% إلي 63وىي الميارات التي حظيت بنسبة اتفاق بين المحكمين بنسب تتراوح من 
 وتم حساب ذلك من خالل المعادلة اآلتية:      
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                          200× الدرجة الكمية                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الوزن النسبي=     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 أعمى ميزان تقديري    × ن                                 
 ( يوضح الوزن النسبي لمىارات الفىم القرائي كما يمي:  4وجدول)

 (4جدول )
النسبة المئوية لكل مىارة في كل مستوى من مستويات الفىم القرائي الخمسة 

 (  25نىائية بعد تعديل المحكمين) ن= لمقائمة ال

 النسبة المئوية المرريررررارات المستويات

 أوال: مستوى الفيم الحرفي ) المباشر(
literal Comprehension 

 %53 يحدد مضاد الكممة
 %53 يحدد مرادفات الكممة

 مستوى الفيم االستداللي   ) االستنتاجي( ثانيا : 
Inferential Comprehension 

 %53 يستنتج أوجو الشبو واالختالف
 %53 يستنتج عالقات السبب بالنتيجة

 مستوى الفيم الناقد ثالثا:
Critical Comprehension 

التمييز بين المعقول ورير 
 المعقول

2,52% 

تحديد مدى منطقية األفكار 
 وتسمسميا

0,10% 

 رابعا: مستوى الفيم التذوقي
Gastronomic Comprehension 

اك الحالة الشعورية والمزاجية إدر 
 عمى شخصيات القصة المخيمة

2,12% 

يستنتج العاطفة السائدة في النص 
 القرائي

0,60% 

 خامسا: مستوى الفيم اإلبداعي
Creative Comprehension 

 
 

إعادة ترتيب القصة أو ترتيب 
 شخصياتيا بشكل مبتكر

0,60% 

يتنبأ بنياية النص بناء عمى 
 ردة فيوالمقدمات الوا

53% 

 وذا وقد أبدي المحكمون آراءوم حول القائمة كما يمي:وذا وقد أبدي المحكمون آراءوم حول القائمة كما يمي:
أشار بعض المحكمين بضرورة حذف بعرض الميرارات التري ال تتناسرب مرع التالميرذ المعراقين أشار بعض المحكمين بضرورة حذف بعرض الميرارات التري ال تتناسرب مرع التالميرذ المعراقين  -

سرمعيًا فرري كرل مسررتوى مررن مسرتويات الفيررم القرائري الخمسررة, واالقتصررار عمرى الرربعض اآلخررر سرمعيًا فرري كرل مسررتوى مررن مسرتويات الفيررم القرائري الخمسررة, واالقتصررار عمرى الرربعض اآلخررر 
معرررراقين سررررمعيًا,  وفيمررررا يمرررري عرررررض قائمررررة معرررراقين سررررمعيًا,  وفيمررررا يمرررري عرررررض قائمررررة بمررررا يتناسررررب مررررع خصررررائص وسررررمات التالميررررذ البمررررا يتناسررررب مررررع خصررررائص وسررررمات التالميررررذ ال

 بميارات الفيم القرائي قبل تعديل المحكمين, وقد عدلتيا الباحثة وفق ىذا الرأي:بميارات الفيم القرائي قبل تعديل المحكمين, وقد عدلتيا الباحثة وفق ىذا الرأي:
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 (5جدول )
 قائمة مىارات الفىم القرائي ومستوياتىا

ات
توي
مس
ال

 

 
 المرريررررارات

مدى  السالمة المغوية
 األىمية

مدى االنتماء 
لممستوى 
 الرئيسي

مدى المناسبة 
متالميذ المعاقين ل

 سمعيا  

سميمة
رير  
سميمة

ميمة 
رير  
ميمة

تنتمي 
ال تنتمي 
 

مناسبة
رير  
مناسبة

 

أوال: مستوى الفيم 
الحرفي ) المباشر(

         يستنبط معني الكممة من السياق 
         يحدد مضاد الكممة

         يحدد مرادفات الكممة 
         عدىايستنتج عالقة الجممة بما قبميا وب
         يحدد الفكرة العامة المحورية لمنص

         يحكم عمي ارتباط الجممة بالنص المقروء

ثانيا: مستوى الفيم 
االستداللي ) 
االستنتاجي(

 

         يختار عنوانا مناسبا لمموضوع المقروء
         يستنتج األفكار الرئيسة لمموضوع المقروء

         األفكار يحكم عمي صحة 
         يحدد مدي تسمسل األفكار وتتابعيا 

         يستنتج أوجو الشبو واالختالف 
         يستنتج عالقات السبب بالنتيجة

ثالثا: مستوى الفيم 
الناقد

 

         يحدد ىدف الكاتب 
         يميز بين الحقائق واآلراء

         ا ال يرتبط يميز بين ما يرتبط بالموضوع وم
         التمييز بين المعقول ورير المعقول 

         تحديد مدي منطقية األفكار وتسمسميا 
         يحدد مساحة التناقض في النص المقروء

رابعا: مستوى الفيم 
التذوقي

 

         يستنتج القيم الحالية لبعض الكممات 
عمى  جية المخيمةإدراك الحالة الشعورية  والمزا

 شخصيات القصة
        

         يستنتج العاطفة السائدة في النص القرائي
         ترتيب األبيات حسب قوة المعني 

         يستنتج القيم الجمالية لبعض الجمل والعبارات

خامسا: مستوى الفيم
 

اإلبداعي
 

إعادة ترتيب القصة أو ترتيب شخصياتيا بشكل 
 مبتكر

        

         اقتراح حمول جديدة وردت في موضوع أو قصة
         يكتشف عالقات جديدة في النص المقروء

         يتنبأ بنياية النص بناء عمي المقدمات الواردة فيو
         يولد أفكار جديدة من النص المقروء

         يعيد ترتيب النص القرائي بطريقة جديدة  
         ر عن رأيو في المقروءيعب

         يكمل بعض النظرات الواردة في النص المقروء
         يعرض مقترحات إبداعية لتجويد النص المقروء
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 بناء اختبار الفىم القرائي:بناء اختبار الفىم القرائي: -11
استيدف ىذا االختبار قياس ميارات الفيم القرائي لمتالميذ المعاقين سمعًيا بالصرف الرابرع استيدف ىذا االختبار قياس ميارات الفيم القرائي لمتالميذ المعاقين سمعًيا بالصرف الرابرع 

د تررم قيرراس ىررذا االختبررار لقيرراس عشرررة ميررارات, وىررذه الميررارات ىرري الترري حصررمت د تررم قيرراس ىررذا االختبررار لقيرراس عشرررة ميررارات, وىررذه الميررارات ىرري الترري حصررمت االبترردائي, وقرراالبترردائي, وقرر
%( وتررررم بنرررراء اختبررررار الفيررررم القرائرررري فرررري ثمانيررررة عشررررر مفررررردة %( وتررررم بنرررراء اختبررررار الفيررررم القرائرررري فرررري ثمانيررررة عشررررر مفررررردة 033033%: %: 6363عمررررى نسرررربة اتفرررراق )عمررررى نسرررربة اتفرررراق )

 اختبارية, بواقع ثالث مفردات لكل ميارة.اختبارية, بواقع ثالث مفردات لكل ميارة.
 تحكيم اختبار الفىم القرائي:تحكيم اختبار الفىم القرائي: -  أأ

 يد ما يمي:يد ما يمي:تم عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين لتحدتم عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين لتحد
 وضوح تعميمات االختبار.وضوح تعميمات االختبار.   ((00))
 مناسبة موضوعات الفيم القرائي لمتالميذ المعاقين سمعيًا.مناسبة موضوعات الفيم القرائي لمتالميذ المعاقين سمعيًا.   ((33))
 قياس األسئمة الموضوعة لميارات الفيم القرائي.قياس األسئمة الموضوعة لميارات الفيم القرائي.   ((00))
 صحة البدائل االختيارية لكل سؤال.صحة البدائل االختيارية لكل سؤال.   ((33))

 وقد أبدى المحكمين آرائىم في االختبار كما يمي:وقد أبدى المحكمين آرائىم في االختبار كما يمي:
ي ثرالث مفرردات لكرل ميرارة؛ حترى  يتناسرب مرع ي ثرالث مفرردات لكرل ميرارة؛ حترى  يتناسرب مرع )أ( أبدي بعض المحكمين ضررورة االقتصرار عمر)أ( أبدي بعض المحكمين ضررورة االقتصرار عمر

 خصائص التالميذ المعاقين سمعًيا, وال يكون االختبار طويل ويشعر التالميذ بالممل.خصائص التالميذ المعاقين سمعًيا, وال يكون االختبار طويل ويشعر التالميذ بالممل.
)ب( رأي بعررض المحكمررين ضرررورة االقتصررار فرري البرردائل االختياريررة عمررى ثالثررة برردائل؛ حتررى ال )ب( رأي بعررض المحكمررين ضرررورة االقتصررار فرري البرردائل االختياريررة عمررى ثالثررة برردائل؛ حتررى ال 

صرررريم التركيررررز عمررررى صرررريم التركيررررز عمررررى يفقررررد التمميررررذ الوصررررول لةجابررررة الصررررحيحة وذلررررك ألن مررررن أىررررم خصائيفقررررد التمميررررذ الوصررررول لةجابررررة الصررررحيحة وذلررررك ألن مررررن أىررررم خصائ
 االختصار والتمخيص في تقديم المعمومة.االختصار والتمخيص في تقديم المعمومة.

ضافة بعض األسئمة لكي تتناسرب مرع الميرارات  ضافة بعض األسئمة لكي تتناسرب مرع الميرارات )ج( كما أقترح معظم المحكمين بتعديل وحذف وا  )ج( كما أقترح معظم المحكمين بتعديل وحذف وا 
 المختمفة المراد قياسيا لدى التالميذ المعاقين سمعيًا, وقد استجابت الباحثة لذلك.المختمفة المراد قياسيا لدى التالميذ المعاقين سمعيًا, وقد استجابت الباحثة لذلك.

 ضبط اختبار الفىم القرائي:ضبط اختبار الفىم القرائي:  -بب
ر الفيم القرائي قامت الباحثة بإجراء دراسة اسرتطالعية عمرى مجموعرة مرن ر الفيم القرائي قامت الباحثة بإجراء دراسة اسرتطالعية عمرى مجموعرة مرن لضبط االختبالضبط االختبا  

التالميذ المعاقين سمعًيا بالصف الرابرع االبتردائي بمدرسرة األمرل لمصرم بنرين بأسريوط, وترم تطبيرق التالميذ المعاقين سمعًيا بالصف الرابرع االبتردائي بمدرسرة األمرل لمصرم بنرين بأسريوط, وترم تطبيرق 
 ىذه الدراسة عمى ثالثين تمميذًا, وذلك لحساب ما يمي:ىذه الدراسة عمى ثالثين تمميذًا, وذلك لحساب ما يمي:

 حساب ثبات االختبار:حساب ثبات االختبار: ((22))

طبيق االختبار بعد أسبوعين عمي التالميذ أنفسيم, لحساب ثبات االختبار تم إعادة ت
وبحساب معامل االرتباط بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني وجد أنو يساوي 

 مما يطمئن عمى ثبات االختبار. 30,3وىو معامل ارتباط دال عند مستوى  3.103



 أ.د/عبدالرقيب أحمد إبراويم البحيري                                                                    
 ند/عفاف محمد محمود عجال         التدخل العالجي باستخدام استراتيجية الكممة فاعمية 

 / نورا محمد حممى محمدأ                                                     
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 الحادي عشر: إجراءات التطبيق الميداني:الحادي عشر: إجراءات التطبيق الميداني:
عمى مجموعة من التالميذ المعاقين سمعيًا بالصرف الرابرع االبتردائي عمى مجموعة من التالميذ المعاقين سمعيًا بالصرف الرابرع االبتردائي   تم تطبيق ىذا البحثتم تطبيق ىذا البحث

فررري فررري   0303فررري المجموعررة التجريبيرررة, وفررري المجموعررة التجريبيرررة, و  0303تمميررذا, وترررم تقسرريميم إلرررى مجمرروعتين: تمميررذا, وترررم تقسرريميم إلرررى مجمرروعتين:   3333بمررغ عرررددىم بمررغ عرررددىم 
المجموعرة الضرابطة, وقرد اخترارتيم الباحثرة مرن مدرسرة األمرل لمصرم بنرين, وترم التطبيرق الميرداني المجموعرة الضرابطة, وقرد اخترارتيم الباحثرة مرن مدرسرة األمرل لمصرم بنرين, وترم التطبيرق الميرداني 

ة عمرررى المجموعرررة التجريبيرررة بواقرررع ثرررالث جمسرررات أسررربوعيًا, واسرررتمر ة عمرررى المجموعرررة التجريبيرررة بواقرررع ثرررالث جمسرررات أسررربوعيًا, واسرررتمر السرررتراتيجية الكممرررة المفتاحيرررالسرررتراتيجية الكممرررة المفتاحيررر
التطبيرق ثمانيررة أسرابيع, حيررث ترم التطبيررق البعردي الختبررار الفيرم القرائرري لمتالميرذ المعرراقين سررمعيًا التطبيرق ثمانيررة أسرابيع, حيررث ترم التطبيررق البعردي الختبررار الفيرم القرائرري لمتالميرذ المعرراقين سررمعيًا 

 بعد تطبيق البرنامج.بعد تطبيق البرنامج.
 الثاني عشر: نتائج الدراسة:الثاني عشر: نتائج الدراسة:

                                لقرائرررررري لرررررردى التالميررررررذ لقرائرررررري لرررررردى التالميررررررذ فاعميررررررة اسررررررتراتيجية الكممررررررة المفتاحيررررررة فرررررري تنميررررررة ميررررررارات الفيررررررم افاعميررررررة اسررررررتراتيجية الكممررررررة المفتاحيررررررة فرررررري تنميررررررة ميررررررارات الفيررررررم ا -
 المعاقين سمعيًا.المعاقين سمعيًا.

 -ولتحقيق الىدف السابق تم صياغة الفروض التالية:ولتحقيق الىدف السابق تم صياغة الفروض التالية:
توجــد فــروق دالــة إحصــائية بــين المجموعــة الضــابطة والمجموعــة التجريبيــة فــي التطبيــق توجــد فــروق دالــة إحصــائية بــين المجموعــة الضــابطة والمجموعــة التجريبيــة فــي التطبيــق  -00

 ((2020البعدي لمفىم القرائي لصالح المجموعة التجريبية حيث) ن=البعدي لمفىم القرائي لصالح المجموعة التجريبية حيث) ن=
  Z = =-06150615,00صررحة الفرررض السررابق, وذلررك بحسرراب قيمررة صررحة الفرررض السررابق, وذلررك بحسرراب قيمررة وقررد تررم التحقررق مررن اختبررار وقررد تررم التحقررق مررن اختبررار 

لمجمرروعتين مرررتبطتين ومتسرراويتين مررن خررالل حزمررة البرررامج لمجمرروعتين مرررتبطتين ومتسرراويتين مررن خررالل حزمررة البرررامج   3030,33وىرري دالررة عنررد مسررتوي داللررة وىرري دالررة عنررد مسررتوي داللررة 
 ( التالي يوضح ذلك:( التالي يوضح ذلك:22, والجدول ), والجدول ) spssاإلحصائيةاإلحصائية

 (6جدول )
م نتائج اختبار مان ويتني لمفروق بين متوسط رتب درجات المجموعتين في  اختبار الفى

 (20القرائي و اختبار التمثيالت العقمية في التطبيق البعدي ) ن=

 لمجموعةلمجموعةاا                        
                                    

 التطبيقالتطبيق

 قيمة المجموعة الضابطةالمجموعة الضابطة المجموعة التجريبيةالمجموعة التجريبية نن
Z 

مسررررتوى مسررررتوى 
 الداللةالداللة

حجررم حجررم 
 األثراألثر

متوسرررررررررط متوسرررررررررط 
 الرتبالرتب

مجمررررررررررررررررررروع مجمررررررررررررررررررروع 
 الرتبالرتب

متوسرررررررررط متوسرررررررررط 
 الرتبالرتب

مجمرررروع مجمرررروع 
 الرتبالرتب

التطبيق البعد لمفيم 
 قرائيال

0303 8383,0808 088088 8383,88 8888 -06150615,00   
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بررين بررين   3030,33داللررة داللررة   ( يتضررح وجررود فررروق دالررة إحصررائية عنررد مسررتوى( يتضررح وجررود فررروق دالررة إحصررائية عنررد مسررتوى22ومررن خررالل جرردول)ومررن خررالل جرردول)
المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لصرالح المجموعرة التجريبيرة لمتالميرذ المعراقين المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لصرالح المجموعرة التجريبيرة لمتالميرذ المعراقين 

مع ما ورد في اإلطار النظري حول مع ما ورد في اإلطار النظري حول سمعيًا بالصف الرابع االبتدائي, كما أن النتيجة السابقة تتفق سمعيًا بالصف الرابع االبتدائي, كما أن النتيجة السابقة تتفق 
استراتيجية الكممة المفتاحية, وكون أن عممية الفيرم عمميرة بنراء لممعنرى, حيرث يتفاعرل القرارئ مرع استراتيجية الكممة المفتاحية, وكون أن عممية الفيرم عمميرة بنراء لممعنرى, حيرث يتفاعرل القرارئ مرع 
النص القرائي تفاعاًل يؤدي بو إلى فيم ما يقرأه  وجعل لو معنى من خالل االستفادة بما لديو من النص القرائي تفاعاًل يؤدي بو إلى فيم ما يقرأه  وجعل لو معنى من خالل االستفادة بما لديو من 

 خبرات أو معمومات سابقة لبناء معرفة جديدة.خبرات أو معمومات سابقة لبناء معرفة جديدة.
و ىرري قيمررة مرتفعررة تبررين و ىرري قيمررة مرتفعررة تبررين   3.63.6ًا يتضررح مررن الجرردول السررابق أن قيمررة حجررم األثررر ًا يتضررح مررن الجرردول السررابق أن قيمررة حجررم األثررر وأيضرروأيضرر

 فعالية استراتيجية الكممة المفتاحية في تنمية ميارات الفيم القرائي لدى األطفال المعاقين سمعيًا. فعالية استراتيجية الكممة المفتاحية في تنمية ميارات الفيم القرائي لدى األطفال المعاقين سمعيًا. 
ال توجد فروق دالة إحصائيا بين التطبيق البعدي والتتبعي في اختبار الفىم القرائي  - 3

 (20مجموعة التجريبية بعد مرور شىر من االختبار البعدي حيث )ن=لدي أفراد لم
 -( نتائج الفرض الثاني:7ويوضح جدول)

 (7جدول )
 نتائج اختبار ويمكوكسون بين متوسط الفروق  بين  رتب درجات التطبيق البعدي

 والتتبعي لممجموعة التجريبية

 التطبيق             
                                           

 المتغير

التطبيق البعدي 
 لممجموعة التجريبية

التطبيق التتبعى 
 قيمة لممجموعة التجريبية

Z 

مستوى 
 الداللة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 رير دالة 0.033- 0 0 088 08.83 الفيم القرائي

ين التطبيقين البعدي ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب6يتضح من جدول)
الفيم لممجموعة التجريبية, وىذا يؤكد استمرار فعالية البرنامج التدريبي المبنى عمى  والتتبعى في

استراتيجية الكممة المفتاحية في تنمية ميارات الفيم القرائي لدى التالميذ المعاقين سمعيا  بالصف 
 الرابع االبتدائي.

 ويمكن تفسير النتيجة كما يمي:ويمكن تفسير النتيجة كما يمي:
ضمنتو ىذه االستراتيجية من إجراءات عقمية, حيرث ترم مرن خالليرا التردريب عمرى التركيرز ضمنتو ىذه االستراتيجية من إجراءات عقمية, حيرث ترم مرن خالليرا التردريب عمرى التركيرز ما تما ت -00

عمررى جرروىر أو لررب الموضرروع واالختصررار فرري تقررديم المعمومررة والررربط البصررري بررين المعمومررة عمررى جرروىر أو لررب الموضرروع واالختصررار فرري تقررديم المعمومررة والررربط البصررري بررين المعمومررة 
 والصورة العقمية المرتبطة بيا من أجل سيولة فيميا وتذكرىا.والصورة العقمية المرتبطة بيا من أجل سيولة فيميا وتذكرىا.

شطة عنرد تعمرم المعمومرة, وىرذا مرن شرأنو يزيرد شطة عنرد تعمرم المعمومرة, وىرذا مرن شرأنو يزيرد حث التالميذ المعاقين سمعيًا عمى ممارسة األنحث التالميذ المعاقين سمعيًا عمى ممارسة األن -33
 من عممية التعمم لدى الطفل المعاق سمعيًا.من عممية التعمم لدى الطفل المعاق سمعيًا.



 أ.د/عبدالرقيب أحمد إبراويم البحيري                                                                    
 ند/عفاف محمد محمود عجال         التدخل العالجي باستخدام استراتيجية الكممة فاعمية 

 / نورا محمد حممى محمدأ                                                     
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استناد االستراتيجية إلى العديد من اإلجراءات المعينة عمى الفيم مثل: التركيز عمرى الجروىر استناد االستراتيجية إلى العديد من اإلجراءات المعينة عمى الفيم مثل: التركيز عمرى الجروىر    -00
أو لب الموضوع, االختصار, التمخيص, ممارسة األنشطة, الربط البصري, التقويم المستمر, أو لب الموضوع, االختصار, التمخيص, ممارسة األنشطة, الربط البصري, التقويم المستمر, 

 ة الراجعة, والتفاعل المستمر بين التمميذ المعاق سمعيًا والمعمم.ة الراجعة, والتفاعل المستمر بين التمميذ المعاق سمعيًا والمعمم.التغذيالتغذي
التركيرز عمرى ميرارات الفيرم القرائري وذلرك ترم مرن خرالل إثرارة العديرد مرن األسرئمة التري تكشررف التركيرز عمرى ميرارات الفيرم القرائري وذلرك ترم مرن خرالل إثرارة العديرد مرن األسرئمة التري تكشررف  -33

 عن فيم التالميذ المعاقين سمعيًا لمموضوعات المقررة عمييم.عن فيم التالميذ المعاقين سمعيًا لمموضوعات المقررة عمييم.
فيم القرائي؛ نظًرا لمراعاتيا لخصائص فيم القرائي؛ نظًرا لمراعاتيا لخصائص فاعمية استراتيجية الكممة المفتاحية في تنمية ميارات الفاعمية استراتيجية الكممة المفتاحية في تنمية ميارات ال -88

 وسمات األطفال المعاقين سمعيًا بالصف الرابع االبتدائي.وسمات األطفال المعاقين سمعيًا بالصف الرابع االبتدائي.
 الثالث عشر: توصيات الدراسة: الثالث عشر: توصيات الدراسة: 

 في ضوء نتائج البحث السابق توصي البحثة بما يمي:في ضوء نتائج البحث السابق توصي البحثة بما يمي:
ضرررورة اسرررتخدام اسرررتراتيجية الكممرررة المفتاحيرررة فرري تنميرررة بعرررض الميرررارات المغويرررة األخررررى ضرررورة اسرررتخدام اسرررتراتيجية الكممرررة المفتاحيرررة فرري تنميرررة بعرررض الميرررارات المغويرررة األخررررى  -00

 ء والتعبير الكتابي.ء والتعبير الكتابي.مثل: اإلمالمثل: اإلمال
ضررررورة اسرررتخدام اسرررتراتيجية الكممرررة المفتاحيرررة فررري تنميرررة بعرررض الميرررارات الحسرررابية مثرررل: ضررررورة اسرررتخدام اسرررتراتيجية الكممرررة المفتاحيرررة فررري تنميرررة بعرررض الميرررارات الحسرررابية مثرررل:  -33

 الجمع والطرح.الجمع والطرح.
ضرررورة ترردريب القررائمين مررن المعممررين واألخصررائيين النفسرريين واآلبرراء عمررى كيفيررة اسررتخدام ضرررورة ترردريب القررائمين مررن المعممررين واألخصررائيين النفسرريين واآلبرراء عمررى كيفيررة اسررتخدام  -00

                                                مررررررة لمطفررررررلمررررررة لمطفررررررلاسررررررتراتيجية الكممررررررة المفتاحيررررررة فرررررري شرررررررح الرررررردروس وفرررررري كيفيررررررة تقررررررديم المعمو اسررررررتراتيجية الكممررررررة المفتاحيررررررة فرررررري شرررررررح الرررررردروس وفرررررري كيفيررررررة تقررررررديم المعمو 
 المعاق سمعًيا.المعاق سمعًيا.

ضررورة عمررل دليرل استرشررادي لممعممرين واآلبرراء عرن اسررتراتيجية الكممرة المفتاحيررة  لتوضرريح ضررورة عمررل دليرل استرشررادي لممعممرين واآلبرراء عرن اسررتراتيجية الكممرة المفتاحيررة  لتوضرريح  -33
جراءاتيا ومدى أىميتيا في توضيح المعمومة لمتمميذ المعاق سمعًيا. جراءاتيا ومدى أىميتيا في توضيح المعمومة لمتمميذ المعاق سمعًيا.مفيوميا وا   مفيوميا وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 قائمة المراجع:قائمة المراجع:
 أوال  المراجع العربية:

اسـتراتيجيتا نطـاق المحتـوى والمعالجـة المعرفيـة ومىـارات الفىـم اسـتراتيجيتا نطـاق المحتـوى والمعالجـة المعرفيـة ومىـارات الفىـم (. (. 33363336بكرر )بكرر )أحمد أبو أحمد أبو  -00
 . دار ناشري لمنشر اإللكتروني.. دار ناشري لمنشر اإللكتروني.القرائي القرائي 

 القاىرة: دار الفكر العربي.القاىرة: دار الفكر العربي.. . طرق تدريس المغة العربيةطرق تدريس المغة العربية(. (. 33333333جودت الركابي )جودت الركابي ) -33
تقــويم النشــاطات التعميميــة والتقويميــة المتضــمنة فــي كتــب تقــويم النشــاطات التعميميــة والتقويميــة المتضــمنة فــي كتــب (. (.   33353335حسررن المررالكي ) حسررن المررالكي )  -00

ــي الالزمــة اا ــي ضــوء مىــارات الفىــم القرائ ــة المتوســطة ف ــراءة بالمرحم ــي الالزمــة لق ــي ضــوء مىــارات الفىــم القرائ ــة المتوســطة ف ــراءة بالمرحم لق
. رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة أم القري. المممكة العربية . رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة أم القري. المممكة العربية   لمتالميذلمتالميذ

 السعودية.السعودية.
. القرراىرة: . القرراىرة: معجــم المصــطمحات التربويــة والنفســيةمعجــم المصــطمحات التربويــة والنفســية(. (. 33303330حسررن شررحاتو وزينررب النجررار )حسررن شررحاتو وزينررب النجررار ) -33

 الدار المصرية المبنانية.الدار المصرية المبنانية.
أثر المراقبة الذاتية في الفىم القرائـي واالتجـان نحـو القـراءة أثر المراقبة الذاتية في الفىم القرائـي واالتجـان نحـو القـراءة (.(.33353335ظ ) ظ ) حسني عبد الحافحسني عبد الحاف -88

 . بحث منشور.. بحث منشور.لدى تالميذ الصف األول من المرحمة اإلعداديةلدى تالميذ الصف األول من المرحمة اإلعدادية
أثــر اســـتخدام اســتراتيجية الكممـــة المفتاحيــة فـــي تــدريس الكممـــات أثــر اســـتخدام اســتراتيجية الكممـــة المفتاحيــة فـــي تــدريس الكممـــات (. (. 33033303زيررد البتررال )زيررد البتررال ) -22

بمدينـة بمدينـة   اإلنجميزية لتالميـذ ذوي صـعوبات الـتعمم فـي المرحمـة المتوسـطةاإلنجميزية لتالميـذ ذوي صـعوبات الـتعمم فـي المرحمـة المتوسـطة
 ..0808. المجمة الدولية لألبحاث التربوية. العدد . المجمة الدولية لألبحاث التربوية. العدد الرياضالرياض

ــربيتىم(. (. 33383338المطمررب أمررين القريطررى )المطمررب أمررين القريطررى )  عبرردعبررد -66 ــربيتىمســيكولوجية ذوى االحتياجــات الخاصــة وت . . ســيكولوجية ذوى االحتياجــات الخاصــة وت
 , القاىرة: دار الفكر العربي., القاىرة: دار الفكر العربي.33طط

فاعميــة اســتراتيجية التصــور الــذوني فــي تنميــة مىــارات الفىــم فاعميــة اســتراتيجية التصــور الــذوني فــي تنميــة مىــارات الفىــم (. (.   33313331مرراىر شررعبان ) مرراىر شررعبان )  -55
. مجمررة دراسررات فرري المنرراىج وطرررق . مجمررة دراسررات فرري المنرراىج وطرررق لمرحمــة اإلعداديــةلمرحمــة اإلعداديــةالقرائــي لتالميــذ االقرائــي لتالميــذ ا
 ..003003  –  6060, ص ص , ص ص 038038التدريس. العدد التدريس. العدد 

ــة والتطبيــق(. (. 33333333محمررد حبيررب اهلل )محمررد حبيررب اهلل ) -11 ــين النظري ــقأســس القــراءة وفىــم المقــروء ب ــة والتطبي ــين النظري , , 33, ط, طأســس القــراءة وفىــم المقــروء ب
 عمان: دار عمار.عمان: دار عمار.

, الجررزء , الجررزء تعمـيم المغــة العربيـة مداخمــه وفنياتـهتعمـيم المغــة العربيـة مداخمــه وفنياتـه(. (. 33333333محمرود كامرل الناقرة ووحيررد حرافظ. ) محمرود كامرل الناقرة ووحيررد حرافظ. ) -0000
 ول, القاىرة: كمية التربية جامعة عين شمس.ول, القاىرة: كمية التربية جامعة عين شمس.األاأل
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(. أثر برنامج قائم عمي استراتيجيات ما وراء المعرفة فـي (. أثر برنامج قائم عمي استراتيجيات ما وراء المعرفة فـي 33323332ميا عبد اهلل السميمان )ميا عبد اهلل السميمان ) -0303
تنميــة مىــارة الفىــم القرائــي لــدي تمميــذات صــعوبات القــراءة فــي الصــف تنميــة مىــارة الفىــم القرائــي لــدي تمميــذات صــعوبات القــراءة فــي الصــف 

ورقرررة عمررررل مقدمرررة لممشررراركة فررري المرررؤتمر الرررردولي ورقرررة عمررررل مقدمرررة لممشررراركة فررري المرررؤتمر الرررردولي   الســـادس االبتـــدائي.الســـادس االبتـــدائي.
 مم. الرياض.مم. الرياض.لصعوبات التعلصعوبات التع

فاعميـــة اســـتخدام اســـتراتيجية التعمـــيم التعـــاوني الجمعـــي فاعميـــة اســـتخدام اســـتراتيجية التعمـــيم التعـــاوني الجمعـــي (. (. 33353335وحيرررد السررريد حرررافظ )وحيرررد السررريد حرررافظ ) -0000
( في تنميـة مىـارات الفىـم القرائـي لـدى التالميـذ ( في تنميـة مىـارات الفىـم القرائـي لـدى التالميـذ K-W-Lواستراتيجية )واستراتيجية )

. مجمررة القررراءة . مجمررة القررراءة   الصــف الســادس االبتــدائي بالمممكــة العربيــة الســعوديةالصــف الســادس االبتــدائي بالمممكــة العربيــة الســعودية
 ..022022  -028028, ص ص , ص ص   6363والمعرفة ,العدد والمعرفة ,العدد 
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