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ملخص البحث:
خهيف البحث إىل القعرف على فاعلية برانمج تييرخيب قائم على اسرتاتيجية ما ويراء املعرفة
لعالج صعوابت القعلم الدرائية ،اعقمي يف هذا البحث املنهج القجرخيب ،وتكونت عينة
البحث من ( )14مفحوصاً ،منهم ( )7ذكوير و ( )7إانث ،أما أدوات البحث فقمثلت
يف مدياس صعوابت القعلم الدرائية ،واخقباير مصفوفات يرافن امللونة لدياس الذكاء ،واسقمايرة
املسقوى االققصادي واالجقماعي ،وبرانمج تييرخيب قائم على اسرتاتيجية ما ويراء املعرفة ،وقي
أظهرت النقائج وجود فروق دالة إحصائيًا بني مقوسط يرتب تالميذ اجملموعقني يف القطبيق
أخضا عن
البعيي يف صعوابت القعلم الدرائية لصاحل اجملموعة القجرخبية ،وأسفرت النقائج ً
وجود فروق دالة إحصائيًا بني مقوسط ديرجات تالميذ اجملموعة القجرخبية يف القطبيدني
الدبلي والبعيي لصاحل القطبيق البعيي.

الكلمات املفتاحية برانمج تييرخيب -اسرتاتيجية ما ويراء املعرفة  -صعوابت القعلم الدرائية.
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Abstract:
This research aims to identify the effectiveness of a training program
based on a metacognitive strategy to treat reading difficulties. In this
research, the empirical method is adopted, and the research sample
consists of (14) people, including (7) males and (7) females. The tools
of research I use in my study are; the reading difficulties scale, the
Raven's Progressive Matrices, the socio-economic level form, and the
metacognitive training program. The results showed that there were
statistically significant differences in the average levels of the students
of the two groups of students in the stage of post application of
reading difficulties strategy. In addition to the differences in the
average grades of the students in the sample group between the stages
of pre and post application of the strategy
Keywords: Metacognition strategy, Reading difficulties, Training
Program.

: املقدمة.1
خعددي موعددوو صددعوابت الددقعلم مددن املوعددوعات احليخثددة يف جمددال الرتبيددة ا اصددة ال د
 وقددي،اهقمام دا مقزاخد ًديا مددن قب د املخقصددني يف هناخددة الدددرش العش درخن
ً شددهيت د ًدوا مقسد
ً  و،دايرعا

،اهقمت اليول املقديمة هبيه الفئدة مدن افافدال وعملدت علدى تدوفل البيئدة القعليميدة املناسدبة

 و تظهدر صدعوابت الدقعلم يف واحدية أو أكثدر مدن، لكي خقحصلوا علدى فدرت تعليميدة أفضد
 واسقعماهلا وتقمظهر،العمليات النفسية افساسية ال تقضمن فهم اللغة املكقوبة أو املنطوقة
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يف مش دداك عل ددى مس ددقوى القفك ددل والك ددالء والدد دراءة والقهجئ ددة واحلس ددا (كوافح ددة وعب ددي
العزخز ،2010 ،ت.)116
وتندسددم صددعوابت الددقعلم إىل قسددمني صددعوابت ائيددة تقعلددق ابعددطرا أو خلد يف
العمليات افساسية الالزمة للقعلم افكادميي كاالنقباه ،واإلديراك ،والقفكل ،والدذاكرة واللغدة،
وصعوابت أكادميية تقعلق بقعلم مهايرات احلسا والكقابة والدراءة.
وقي عرف عسر الدراءة أبنه "اعطرا خظهدر يف صدعوبة تعلدم الددراءة علدى الدر م مدن
توفر فدرت تعلدم مناسدبة وديرجدة ذكداء عادخدة يف بيئدة اجقماعيدة ادافيدة عادخدة ،وحيديث نقيجدة
العطراابت معرفية عصبية يف البنية املخية" (عبي الغفاير ،2008 ،ت.)56
وتعقرب الدراءة من أهم املهايرات الد خقعلمهدا القلميدذ يف املييرسدة ،فهدي تسداعيه علدى
حتصي املعرفة يف خمقلف املدريرات الييراسية ،وهي انتج تفاع العيخي مدن العمليدات العدليدة،
أمهها اإلديراك البصري ،واإلديراك السمعي ،واالنقبداه ،والدذاكرة ،والفهدم اللغدوي .وخؤكدي كثدل
مددن الرتبددوخني ،واملخقصددني أبندده إذا مل خصد القلميددذ إىل مسددقوى مددر مددن الددراءة يف مراحد
تعليم دة افوىل خقعددذير عليدده حتديددق مسددقوى مدبددوالً مددن القعلدديم يف املراح د القعليميددة افخددرى،
ومددن هن ددا كدداش الرتكي ددز علددى ع ددرويرة تعلدديم القالمي ددذ الد دراءة ،وع ددالج مددا ق ددي خواجهوندده م ددن
صددعوابت قرائيددة لأبخددذ أبخدديخهم حددخ خقمكن دوا خددالل هددذه املرحلددة مددن االيرتددداء يف املراح د
املقديمة (البجة ،2001،ت.)62
وتش ددل الييراس ددات واف دداث إىل ايرتف دداو مع دديل املص ددابني بص ددعوابت ال ددقعلم الدرائي ددة،
ومنهددا ديراسددة اليددا ي ( ،)2011وبلغددت نسددبة  ،%14أمددا ديراسددة أبودقددة ( )2012فدددي
بلغت نسبة اإلانث  ،%17والذكوير  %22ممن خعانوش من صعوابت تعلم قرائية (اليهيين،
 ،2017ت.)10
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ومبا أش الدراءة عملية عدلية تسقخيء ميخالت القفكل ،فأش اسقخياء اسرتاتيجيات
ما ويراء املعرفة يف عالج صعوابت القعلم الدرائية خعي من املياخ املناسبة ،وخقوقع أش خكوش
أارا إجيابيا على سلوك القالميذ.
له ً
وقي تزاخي االهقماء ابسرتاتيجيات ما ويراء املعرفة يف العدي افخل من الدرش املاعي
نظرا ليويرها الكبل يف الفهم الدرائي ،واكقسا املعلومات ،وختزخنها ،ومن مث توظيفها،
وهتيف هذه االسرتاتيجية إىل أش خيطط املقعلم وخراقب وخسيطر ،وابلقايل تعم على حتسني
اكقسا املقعلمني لعمليات القعلم املخقلفة ،وتسمح هلم بقحم املسؤولية والقحكم يف
عمليات املعرفية املرتبطة ابلقعلم (احلايراي ،2007 ،ت.)52
أخضا بشك مباشر يف تنمية اإلجتاه حنو ديراسة املدادة القعليميدةحب يدث تعمد
وتسهم ً

على زايدة قييرة املقعلم علدى الرتكيدز واالنقبداه ،واالسدقخياء افمثد للمعلومدات ،وتوظيفهدا يف
مواقف القعليم املخقلفة (عفانة وا زنياير ،2004 ،ت.)135
ولع القالميذ الذخن خعانوش مدن صدعوابت الدقعلم الدرائيدة اجدة أكثدر مدن دلهم مدن
القالميددذ إىل تعلددم اسددقخياء هددذه االسدرتاتيجية ،لقنميددة القفكددل لدديخهم ،ليقمكندوا مددن مواكبددة
وجمايراة زمالئهم وأقراهنم من القالميذ العادخني (كنيي ،2017 ،ت.)2

 1.1مشكلة البحث:
تكمن أمهية الدراءة يف كوهنا اخة ووسيلة يف الوقت نفسه اخة فش ك تلميذ جيب
أش ميقلك الدييرة على الدراءة كمادة مسقدلة ،ووسيلة فهنا مفقاح لييراسة املواد واملدريرات
افخرى ،فهي تساعي القلميذ على حتصي املعرفة ،فدي أصبحت الدراءة يف عصران عرويرخة
ال ميكن االسقغناء عنها ،وخظهر دويرها أخضاً خايرج املييرسة ،فمن خالهلا تغرس الديم
كبلا على أش خقعلمها أوالدهم،
وتكوش االجتاهات ،وتنمى امليول ،وحيرت ك اآلابء حرصاً ً
ولكن تواجه بعض تالميذ امليايرس االبقيائية صعوابت أاناء تعلمهم للدراءة ،وخاصة يف
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املراح افوىل مما خؤار على حتصيلهم الييراسي ،وهذا ما خالحظه معلمو الصفوف افوىل
مبيخنة مصراتة.
بناءً على ما تديء تقحيد مشكلة البحث يف القساؤل القايل ما ميى فاعلية برانمج

تييرخيب قائم على اسرتاتيجية ما ويراء املعرفة لعالج صعوابت القعلم الدرائية؟

 2.1أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث يف حتديدها لآليت
-1االسقفادة من نقائج هذا البحث ملساعية القالميذ الذخن خعانوش صعوابت القعلم
الدرائية.
 -2الرتكيز على مرحلة الطفولة ،فمهيقها يف حياة اإلنساش.
-3تكمن أمهية البحث من حيث املرحلة الييراسية ،ابعقبايرها قاعية أساسية للمساير
الييراسي للفرد.

 3.1فروض البحث:
توجي فروق دالة إحصائيًا بني مقوسط ديرجات القالميذ يف مهايرة الدراءة للمجموعقنيالضابطة والقجرخبية يف القطبيق البعيي لصاحل تالميذ اجملموعة القجرخبية.
توجي فروق دالة إحصائيًا بني مقوسط ديرجات القالميذ يف مهايرة الدراءة يف اجملموعةالقجرخبية بني القطبيق الدبلي والبعيي لصاحل القطبيق البعيي.

 4.1أهداف البحث:
خهيف البحث احلايل إىل القعرف على ميى فعالية برانمج تييرخيب قائم على
اسرتاتيجية ما ويراء املعرفة لعالج صعوابت القعلم الدرائية.
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 5.1مصطلحات البحث:
الفاعلية "هي الدييرة أو الكفاءة ال خوصف هبا أداء معني اب ًدا ملعرفة حميدة مسب ًدا
لقحديق هيف أو فع معني" (اليويري ،2003 ،ت.)14
الربانمج القييرخيب "هو جمموعة من افنشطة واملهايرات واالسرتاتيجيات واملعرفة ال
خديمها الباحث للقالميذ ،ابسقخياء مهايرات ما ويراء املعرفة"(كنيي ،2017،ت.)10
ما ويراء املعرفة "خعرف أبنه وعي الفرد بعملياته املعرفية ونواجتها ،وبدوته وععفه
املعريف ،وكذلك حسه أبي شيء خقعلق هبذه العمليات ،مث خصائص املعلومات ،واجلوانب
املخقلفة للقعلم" (الفرماوي وحسن ،2004 ،ت.)39
صعوابت القعلم الدرائية "هو املقعلم الذي أتيحت له فرصة تعلم مهايرهتا ،لكنه ال
أتخرا ملحوظًا يف اسقجابقه الدرائية عمن هم يف مث
خدرأ ً
جييا كما خقوقع منه ،وخظهر ً

وه،

ومسقوى قييراته العامة ،وخد سنه ديراسية واحية عن الصف املقوقع له ،وال خرجع ذلك إىل

ندص الذكاء ،أو الفرصة القعليمية املناسبة ،فافسبا

قي تكوش تربوخة أو اجقماعية أو

نفسية" (الفرا ،2016 ،ت.)315

 .2الدراسات السابقة:
 1.2أوالً :دراسات تناولت صعوابت القراءة وعالقتها مبتغيات أخرى:
ديراس د د ددة الظف د د ددلي ( )2015ه د د دديفت الييراس د د ددة إىل إع د د ددياد بد د د درانمج ت د د ددييرخيب ق د د ددائم
عل د ددى مه د ددايرات م د ددا ويراء الدد د دراءة ،ومعرف د ددة م د دديى فاعلي د ددة ال د ددربانمج يف تنمي د ددة مه د ددايرات م د ددا
ويراء الدد د د د دراءة ،وتكون د د د ددت عين د د د ددة الييراس د د د ددية م د د د ددن ( )30تلمي د د د د د ًذا م د د د ددن تالمي د د د ددذ املرحل د د د ددة
االبقيائي د ددة ،تراوح د ددت أعم د ددايرهم م د ددا ب د ددني ( )11-9س د ددنة ،وأس د ددفرت نق د ددائج الييراس د ددة ع د ددن
فعالية الربانمج يف تنمية مهايرات ما ويراء الدراءة.
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ديراسة أوبيي  )2013( Obaidهيفت الييراسة إىل معرفة أتال افسلو املقعيد
احلواس يف القييرخس على حتصي افافال ذوي صعوابت تعلم الدراءة ،و تكونت العينة من
( )117تلمي ًذا من الصف السادس االبقيائي ،وقي مت تدسيمهم إىل أيربع جمموعات على
النحو القايل جمموعقاش جترخبيقاش ( )62تلمي ًذا ،وجمموعقاش عابطقاش ( )55تلمي ًذا،
اخقبايرا حتصيليا ،واسرتاتيجيقني يف القييرخس مها
واسقخيء الباحث يف هذه الييراسة
ً
افسلو املقعيد احلواس ،واسرتاتيجية تدلييخة ،وأظهرت نقائج الييراسة حتسنًا ملحوظًا يف
أداء افافال الذخن ابق عليهم الربانمج العالجي ،حيث وجيت فروق دالة إحصائيًا بعي
تطبيق افسلو املقعيد احلواس لصاحل اجملموعقني القجرخبيقني.

ديراسة جقنييرا  )2004( Jetindraهيفت الييراسة إىل تدو:م فاعلية اسقخياء
جييا) يف حتسني افداء الدرائي لأبافال ذوي صعوابت الدراءة ،ومت
برانمج (كيف تدرأ ً
تطبيق إجراءات الييراسة مرتني مققاليقني على مييرسقني ،ففي السنة افوىل تكونت عينة
الييراسة من ( )7تالميذ من الصفوف الثالاة افوىل ،ويف السنة الثانية تكونت عينة الييراسة
من ( )5تالميذ من تالميذ الصفني الثاين والثالث االبقيائي ممن خعانوش من صعوابت
أسبوعا ،وأسفرت
الدراءة ،واسقمر تطبيق الربانمج لفرتة تراوحت من أسبوعني إىل سقة عشر
ً
نقائج الييراسة إىل فاعلية الربانمج يف حتسني الدراءة والقهجئة ،والفهم ليى افافال.

ديراسة السيي ( )2003هيفت الييراسة إىل إعياد وتطبيق برانمج تشخيص عالجي
لأبافال ذوي صعوابت تعلم الدراءة ابملرحلة القأسيسية ،وتكونت عينة الييراسة من ()40
عيدا من االخقبايرات ،منها اخقباير
تلمي ًذا من الصف الثالث االبقيائي ،واسقخيء الباحث ً

تسمية احلروف ،والربط بني احلرف والكلمة ،واخقباير دمج الوحيات الصوتية ،واخقباير نطق
الوحيات الصوتية ،اخقباير القميز السمعي ،وتوصلت الييراسة ال حتسن مسقوى أافال
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اجملموعة القجرخبية يف فهم املعىن من خالل سياق اجلملة ،والقحسن يف متيز الكلمات
البصرخة ،ودمج الوحيات الصوتية ،وتقبع سالس احلروف من اليمني إىل اليساير ،وذلك
نقيجة تعرعهم للربانمج العالجي.

 2.2اثنياً:دراسات تناولت ما وراء املعرفة وعالقتها مبتغيات أخرى:
ديراسة أبو بشل ( )2012هيفت الييراسة إىل تدصي أار اسرتاتيجيات ما ويراء
املعرفة يف تنمية مهايرات القفكل القأملي يف منهاج القكنولوجيا ليى الصف القاسع
افساسي ،واشقملت عينة الييراسة على ( )104تالميذ ،مت اخقيايرهم عشوائيًا ،ومتثلت
أداات الييراسة يف قائمة ملهايرات القفكل القأملي ،واخقباير القفكل القأملي ،وتوصلت الييراسة
إىل فاعلية االسرتاتيجيات ما ويراء املعرفة يف تنمية القفكل القأملي.
ديراسة عبياحلميي ( )2010هيفت الييراسة إىل تدصي فاعلية برانمج قائم على
اسرتاتيجيات ما ويراء املعرفة يف تنمية مهايرات القفكل اإلبياعي ،والقحصي الييراسي ليى
اال

املرحلة الثانوخة ،واتبع الباحث املنهج القجرخيب ابلقصميم الدائم على جمموعقني

جمموعة جترخبية ،وأخرى عابطة ،حيث احقوت اجملموعة الضابطة على ( )37االبًا
واجملموعة القجرخبية على ( )37االبًا وال مت اخقيايرها عشوائيًا ،ومتثلت أداات الييراسة يف
اخقيايري مهايرات القفكل اإلبياعي ،والقحصي الييراسي ،وأسفرت نقائج الييراسة إىل تفوق
اال

اجملموعة القجرخبية على اال

اجملموعة الضابطة يف مسقوى و مهايرات القفكل

اإلبياعي ،والقحصي الييراسي ،فيما عادت هذه النقيجة إىل فاعلية الربانمج الدائم على
اسرتاتيجيات ما ويراء املعرفة.
ديراسة عساس ( )2011هيفت هذه الييراسة إىل لكشف عن ميى اسقخياء
مهايرات ما ويراء املعرفة يف البحث الرتبوي من خالل ديراسة املدريرات العليا يف كلية الرتبية
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للبنات ،واتبعت الباحثة املنهج الوصفي القحليلي ،وتكونت عينة الييراسة من ()140
تلمي ًذا ،ومتثلت أداة الييراسة يف اسقبانة ملهايرات ما ويراء املعرفة ،وتوصلت الييراسة إىل وجود
فرق دال إحصائيًا حول اسقخياء مجيع املهايرات الفرعية بييرجة كبلة ملعظم املهايرات
الرئيسية كك لصاحل مهايرايت القدو:م الذايت ،واملراقبة الذاتية ،وعيء وجود فرق دال إحصائيًا
حول اسقخياء تلك املهايرات لصاحل القخصص.

ديراسة السليماش ( )2001هيفت الييراسة إىل الكشف عن فعالية اسرتاتيجيات
ما ويراء املعرفة يف تنمية مهايرة الفهم الدرائي ليى تلميذات صعوابت الدراءة يف الصف
السادس االبقيائي ،وتكونت العينة من ( )23تلميذة من ذوات صعوابت الفهم الدرائي،
ممن ترتاوح أعمايرهن من ( )12-5سنة من تلميذات الصف السادس االبقيائي ،وقسمت
العينة إىل جمموعقني جترخبية ،وأخرى عابطة ،وأسفرت نقائج الييراسة عن وجود فروق دالة
إحصائيًا عني مسقوى ( )0.01بني االخقيايرخن الدبلي والبعيي الخقباير الفهم الدرائي ليى
تلميذات اجملموعة القجرخبية ،وذلك يف الييرجة الكلية ،ويف ك اسرتاتيجية من اسرتاتيجيات

ما ويراء املعرفة اآلتية القنبؤ ،املعاين الرئيسة ،املعاين الضمنية ،الفكرة الرئيسة والقلخيصحب
وذلك لصاحل االخقباير البعيي ،كما أسفرت عن وجود فروق دالة إحصائيًا عني مسقوى
( )0.01بني االخقبايرخن الدبلي والبعيي يف مدياس الوعي الدرائي ليى تلميذات اجملموعة
القجرخبية ،وذلك يف الييرجة الكلية ،ويف املهايرات اآلتية القخطيط ،القنظيم ،املعرفة
املشرواة ،وذلك لصاحل االخقباير البعيي.

 3.2تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل ااالو الباحثني على احملوير افول للييراسات السابدة تبني هلما القنوو يف
أهياف تلك الييراسات ،فدي اهقم بعضها بقحيخي ما إذا كاش هناك فاعلية أاناء تطبيق
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برانمج تنمية مهايرات ما ويراء الدراءة يف خفض حية عسر الدراءة ،مث ديراسة الظفلي
( ،)2015ومنها ما هيف إىل ديراسة معرفة أتال اسقخياء افسلو املقعيد احلواس يف
القييرخس على حتصي افافال ذوي صعوابت تعلم الدراءة ،مث ديراسة اوبيي Obaid
( ،)2013ومنها ما هيف إىل إعياد وتطبيق برانمج تشخيص عالجي فافال ذوي
صعوابت تعلم الدراءة مث ديراسة السيي ( ،)2003وكذلك ديراسة جقنييرا Jetindra
جييا) يف حتسني افداء
( )2004ال تناولت تدو:م فاعلية اسقخياء برانمج (كيف تدرأ ً
الدرائي فافال ذوي صعوابت الدراءة.
من حيث العينة تبني للباحثني أش معظم الييراسات العربية وافجنبية تناولت مراح
الطفولة املقأخرة ،ال تراوحت أعمايرهم ما بني ( )11-9سنة ،كما تباخن حجم العينة من
ديراسة إىل أخرى ،وكاش أق عيد للعينة ( )7تالمي ًذا يف ديراسة جقنييرا Jetindra
( )2004وأكرب عيد للعينة ( )117تلميذ يف ديراسة اوبيي .)2013( Obaid
من حيث نقائج الييراسات تبني وجود فروق دالة إحصائيًا على مدياس القشخيص

لصاحل اجملموعة القجرخبية لييراسة الظفلي ( ،)2015كما توصلت ديراسة أوبيي Obaid

( )2013إىل حتسن ملحوظ يف أداء افافال الذخن ابق عليهم الربانمج العالجي
مقعيد احلواس لصاحل اجملموعقني

ووجيت فروق دالة إحصائيًا بعي تطبيق أسلو
القجرخبيقني ،وأسفرت نقائج ديراسة السيي ( )2003إىل حيوث حتسنًا ملسقوى أافال
اجملموعة القجرخبية يف فهم املعىن من خالل سياق اجلملة ،والقحسن يف متييز الكلمات
البصرخة ،ودمج الوحيات الصوتية ،وتقبع سالس احلروف من اليمني إىل اليساير ،وتوصلت
ديراسة جقنييرا  (2004) Jetindraيف السنة افوىل إىل فاعلية الربانمج يف حتسني االقة
الدراءة ليى افافال ،كما أوعحت نقائج الييراسة يف السنة الثانية إىل فاعلية الربانمج يف
حتسني الدراءة ،والقهجئة ،والفهم ليى افافال.
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وابلنسبة لدراسات احملور الثاين ،ومن خالل اطالع الباحثني تبني:
تعيدت أهياف الييراسات يف هذا احملوير ،حيث هيفت ديراسة أبو بشل ()2012
إىل ندص أار اسقخياء اسرتاتيجيات ما ويراء املعرفة يف تنمية مهايرات القفكل القأملي يف
منهاج القكنولوجيا ،وكذلك هيفت ديراسة عبياحلميي ( )2010إىل تدصي فاعلية برانمج
قائم على اسرتاتيجيات ما ويراء املعرفة يف تنمية مهايرات القفكل اإلبياعي ،والقحصي
الييراسي ليى اال املرحلة الثانوخة ،كما هيفت ديراسة عساس ( )2011إىل الكشف
عن ميى اسقخياء مهايرات ما ويراء املعرفة يف البحث الرتبوي من خالل ديراسة املدريرات
العليا يف الكليات ،وديراسة السليماش ( )2001إىل الكشف عن فعالية اسرتاتيجيات ما
ويراء املعرفة يف تنمية مهايرة الفهم الدرائي ليى تلميذات صعوابت الدراءة يف الصف السادس
االبقيائي.
أما من حيث العينة فإش معظم الييراسات تناولت مراح خمقلفة منها يف املرحلة
االبقيائية ،ومنها يف املرحلة الثانوخة ،ومنها جامعية ،ومن حيث حجم العينة فدي تنوو
حجمها ،وكانت أق عينة جم ( )23االبة يف ديراسة السليماش ( ،)2001وأكرب عيد
عينة ( )140تلمي ًذا يف ديراسة عساس (.)2011
ومن حيث النقائج تبني تفوق اجملموعة القجرخبية على اجملموعة الضابطة يف القطبيق
البعيي ،مث ديراسة أبو بشل ( )2012ال أشايرت نقائجهم إىل فاعلية اسرتاتيجيات ما
ويراء املعرفة يف تنمية القفكل القأملي ،وكذلك ديراسة عبياحلميي ( )2010ال توصلت إىل
تفوق اال

اجملموعة القجرخبية على اال

اجملموعة الضابطة يف مسقوى و مهايرات

القفكل اإلبياعي ،والقحصي الييراسي ،وديراسة عساس ( )2011ال توصلت إىل وجود
فرق دال إحصائيًا حول اسقخياء مجيع املهايرات الفرعية بييرجة كبلة ملعظم املهايرات الرئيسة
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كك لصاحل مهايريت القدو:م الذايت ،واملراقبة الذاتية ،وعيء وجود فرق دال إحصائيًا حول
اسقخياء تلك املهايرات لصاحل القخصص ،ووجود فروق دالة إحصائيًا حول اسقخياء
مهايرات القخطيط ،واملهايرات كك لصاحل االبات اليكقويراه ،وديراسة السليماش ()2001

ال أظهرت وجود فروق دالة إحصائيًا عني مسقوى ( )0.01بني االخقبايرخن الدبلي
والبعيي الخقباير الفهم الدرائي ليى تلميذات اجملموعة القجرخبية.

 .3منهج البحث:
خعقمي البحث احلايل على املنهج القجرخيبحب وذلك للكشف عن فعالية الربانمج
القييرخيب قائم على اسرتاتيجية ما ويراء املعرفة لعالج صعوابت القعلم الدرائية.

 1.3جمتمع البحث وعينته:

بلغ حجم اجملقمع افصلي للبحث ( )49تلمي ًذا من البة الصف ا امس االبقيائي

املنقظمني يف امليايرس اآلتية (جابر بن حياش– عمر املخقاير–اجلزخرة– شهياء السكلات–
شهياء الروخسات) ،املسجلني ابلعاء الييراسي 2019- 2018ء والذخن خعانوش من
صعوابت القعلم الدرائية ،وقي بلغ عيد أفراد عينة البحث ( )14تلمي ًذا ،ومتت جملانسة بني
اجملموعقني القجرخبية والضابطة يف املقغلات اآلتية:
أ .العم ر ررر الر ر ر مي:بلغ د ددت افعم د دداير الزمني د ددة لأباف د ددال ذوي ص د ددعوابت ال د ددقعلم الدرائي د ددة يف
اجملم ددوعقني القجرخبي ددة ،والض ددابطة( )11س ددنة تدرخبً ددا ،ومت إجد دراء القك ددافؤ لقص ددبح اجملموعق دداش
مقجانسقني ،واجليول يرقم ( )1خوعح ذلك.

جيول يرقم ) )1خبني حسا الفروق بني جمموع البحث يف مقغل العمر
املقغل
العمر

اجملموعة

املقوسط

االحنراف املعيايري

القجرخبية

11

0.91

الضابطة

11

0.91

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

قيمة ()z

مسقوى الياللة

0.00

ل دال

283

فعالية اسرتاتيجية ما وراء املعرفة

جملة كلية اآلداب – العدد  18ديسمرب 2021

ب .معام ررذ الر ر كاء :تراوح ددت ديرج ددة ذك دداء أفد دراد العين ددة ب ددني ( ،)103 -90ومت إجد دراء
القكافؤ لقصبح اجملموعقاش مقجانسقني ،واجليول يرقم ( )2خوعح ذلك
جيول يرقم ) )2خبني حسا الفروق بني جمموع البحث يف مقغل الذكاء
املقغل
الذكاء

اجملموعة

املقوسط

االحنراف املعيايري

القجرخبية

99

0.95.5

الضابطة

100

0.97

قيمة ()z

مسقوى الياللة

0.00

ل دال

ج .املستوى االجتماعي واالقتصادي :ابدت االسقمايرة على أفراد عينة البحث ،ومت
إجراء القكافؤ لقصبح اجملموعقاش مقجانسقني ،واجليول يرقم ( )3خوعح ذلك
جيول يرقم ) )3خبني حسا الفروق بني جمموع البحث يف مقغل املسقوى االجقماعي و االققصادي
املقغل

اجملموعة

املقوسط

االحنراف املعيايري

املسقوى االجقماعي
واالققصادي

القجرخبية

21.2

0.83

الضابطة

20.5

0.81

قيمة ()z

مسقوى الياللة

0.00

ل دال

د .صعوابت التعلم القرائيرة :ابدق املديداس علدى عيندة البحدث ،ومت إجدراء القكدافؤ لقصدبح
اجملموعقاش مقجانسقني ،واجليول يرقم ( )4خوعح ذلك
جيول يرقم ) )4خبني حسا الفروق بني جمموع البحث يف مقغل صعوابت القعلم الدرائية
املقغل

اجملموعة

املقوسط

االحنراف املعيايري

صعوابت القعلم
الدرائية

القجرخبية

66

00.8

الضابطة

62

0.81

قيمة ()z

مسقوى الياللة

0.00

ل دال

 2.3أدوات البحث:
أ .مقياس صعوابت التعلم القرائية:
(دائما –
خقكوش مدياس صعوابت القعلم الدرائية من ( )30فدرة ،ومخسة بيائ
ً
أبيا) ،من إعياد فقحي مصطفى الزايت ،و مت عر املدياس يف
البًا – ً
انديرا – ً
أحياان – ً
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صويرته افولية على جمموعة من احملكمني من ذوي االخقصات ،وذلك للقأكي من صيق
االخقباير ،وبعي ذلك مت حسا

ابات املدياس بطرخدة القجزئة النصفية ،وقي حتص على

( ،)0.80وتيل هذه الييرجة على متقع املدياس بنسبة مرتفعة من الثبات.

ب .اختبار املصفوفات املتتابعة امللون لرافن:
اسعا لدياس الدييرة العدلية لأبافال،
تسقخيء مصفوفات يرافن امللونة
اسقخياما و ً
ً
من أعياد جوش يرخفن ،ومت تدنني على البيئة الليبية من قب خالي امليين ( ،)2014وخناسب
افعماير من ( )5سنوات إىل ( )11سنة ،وخقكوش هذا االخقباير من ( )36معظم فدراهتا
ملونة ،موزعة على ( )12فدرة مقييرجة الصعوبة من السه إىل الصعب ،وخصحح املدياس
إبعطاء ديرجة واحية لإلجابة الصحيحة ،وصفر لإلجابة ل الصحيحة.

ج .املستوى االقتصادي واالجتماعي:
خدصي به الييرجة ال حتيد وعع افسرة ،وخقضمن مسقوايت عية ،وهي
 مسقوى الوظيفة (ير افسرة ،يربة افسرة) ،وخقم حتيخي ديرجقه يف عوء مخسة مسقوايت. مسقوى القعليم (ير افسرة ،يربة افسرة) ،وخقم حتيخي ديرجقه يف عوء مخسة مسقوايت. -مقوسط دخ الفرد يف الشهر ،وخقم حتيخي ديرجقه يف عوء االاة مسقوايت.

د .برانمج تدرييب قائم على اسرتاتيجية ما وراء املعرفة من إعداد فوزي كندي.
مت تنفيذ الربانمج يف معم العلوء مبييرسة اجلزخرة على القالميذ الذخن خعانوش من
شهرا كامالً ،بعيد
صعوابت القعلم الدرائية البالغ عيدهم ( )7تالميذ ،واسقغرق تطبيده ً

إحيى عشرة جلسة ،مية ك جلسة ( )40دقيدة تدرخبًا.
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أهرداف الربانمرج:
خسعى الربانمج للوصول إىل افهياف القالية
 الكشف عن فاعلية اسرتاتيجية ما ويراء املعرفةحب لعالج صعوابت القعلم الدرائية. القعرف على ارخدة الدراءة ا اائة ،والقيير على نطق اللغة بشك السليم. -احلي من املشكالت ال ترتتب عن صعوابت القعلم الدرائية داخ امليايرس.

تقومي الربانمج:
خقم تدو:م الربانمج بناء على
 مدايرنة نقائج الدياسني الدبلي والبعيي على مدياس صعوابت القعلم الدرائية. -حتسن القالميذ وقييرهتم على الدراءة بشك صحيح.

خطوات تطبيق الربانمج:

مرحلة االسقعياد والقهيؤ هتيف إىل القمهيي للجلسات ،وإعطاء فكرة عن املوعوو

فسر القالميذ ،وكذلك معرفة البياانت واملعلومات الضرويرخة عن القالميذ ،وإقامة عالقة
ايبة معهمحب لضماش اسقجابقهم أاناء اجللسات ،وحتيخي صعوابت الدراءة لك تلميذحب ليقم
القعام معها بطرق خمقلفة.
مرحلة القييرخب على تصحيح افخطاء الدرائية هتيف إىل عالج صعوابت القعلم
الدرائية ،وحتسني الدراءة ،والقييرخب على النطق السليم للكلمات.
مرحلة القدييم والقأكيي هتيف إىل القعرف على ما مت حتديده من خالل جلسات
الربانمج ،وكذلك القعرف على فاعلية الربانمج يف حتديق افهياف املرجوة ،ومدايرنة العينة
القجرخبية ابلضابطة.
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االسرتاتيجيات والفنيات العالجية املستخدمة يف الربانمج:
احلواير واملناقشة "هي ارخدة تعقمي على قياء املعلم إبدايرة حواير شفوي خالل املوقف
القعليمي ،هبيف الوصول إىل معلومات جيخية"(الرشييي،2012،ت.)6
القعليم املباشر "هي إحيى االسرتاتيجيات القعليمية ال تعقمي على ند املعلومة
من املعلم إىل املقعلم دوش احلاجة إىل وسيلة تواص

ل مباشرةحب إذ أش املعلم خعطي املعلومة

دوش تعيخ عليها ،ودوش احلاجة إىل يرأي املقعلم هبا ،وخفهمهما املقعلم ابلطرخدة ال خبينها
املعلم له" (علياش ،2016 ،ت.)6
الرتدخي اللفظي تسل هذه االسرتاتيجية وف ًدا للخطوات اآلتية
أ .عر املهايرة على الطالب ،ومن مث خدوء املعلم بشرح املهايرة.
 .خدوء املعلم بدراءة املهايرة أماء الطالب ،ومن مث خدوء الطالب برتدخي املهايرة مر ًايرا.

ج .خقيير الطالب على لقطبيدات مبساعية من املعلم (أبو نياش ،2000 ،ت.)201
القفكل بصوت مرتفع "هي جمموعة من اإلجراءات تسمح للطال

ابلقحيث

ليقمكنوا من القواص مع بعضهم البعض ،ومع مييرسيهم ،مما خساعيهم على اكقشاف ما
ليخهم من أنظمة ،وعمليات تفكل ،وتطوخرها وحتسينها ليخهم" (محود،2013 ،
ت.)464
املشايركة الثنائية تقيح هذه االسرتاتيجية الفرصة للقالميذ ليدوموا بقمث عملية
القفكلحب وذلك من خالل القأم يف أعمال اآلخرخن ،وتدوء على أساس أش قياء القالميذ
مبراقبة عم اآلخرخن خدودهم حقما إىل القأم يف أعماهلم.
القعلم القعاوين "هي اسرتاتيجية خقم فيها تدسيم الطلبة إىل جمموعات صغلة ،تضم
ك جمموعة خمقلف املسقوايت القحصيلية ،وخقعاوش البة اجملموعة الواحية يف حتديق أهياف
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مشرتكة ،وتقحيد وظيفة املعلم يف مراقبة جمموعات القعلم وتوجيهها وإيرشادها" (خضر،
 ،2006ت.)254
القعزخز "هو أي فع خؤدي إىل تكراير وزايدة ممايرسة القلميذ لسلوك معني نقيجة
للنقائج اإلجيابية ال تعود عليه" (زخقوش ،2003 ،ت.)417

حمتوى جلسات الربانمج القائم على اسرتاتيجية ما وراء املعرفة:

اشقم الربانمج على إحيى عشرة جلسة ،واجليول يرقم ( )05خوعح سل

اجللسات العالجية.
جيول يرقم ( )05ملخص جللسات برانمج ما ويراء املعرفة
يرقم اجللسة

افهياف

الفنيات املسقخيمة

*القعرف على القالميذ وإقامة عالقة ايبة وإجيابية فيما
بينهم وإزالة مشاعر الرهبة وا ج ليخهم
*تعرخف القالميذ أبهياف الربانمج
*هتيئة جو من افلفة واملودة بني القالميذ
*حت ك تلميذ يف اجملموعة القجرخبية على ذكر امسه

احلواير  -القعزخز

متهييخة

افوىل

*القعرخف مبفهوء ما ويراء املعرفة
*توعيح تصنيف ما ويراء املعرفة وتدسيمه إىل مهايرات
االث "القخطيط ،املراقبة ،القدو:م

احلواير  -القعلم املباشر
القفكل بصوت مسموو

الثانية

*حتيخي معىن مهايرايت القخطيط واملراقبة
*توعيح أمهية مهايريت القخطيط واملراقبة

احلواير  -الرتدخي اللفظي
القفكل بصوت مسموو

الثالثة

*حتيخي معىن وأمهية القدو:م
*إعطاء أمثلة لعمليات القخطيط واملراقبة والقدو:م

احلواير– القعليم املباشر
القفكل بصوت مسموو

الرابعة

*الدراءة يف مج اتمة
*قراءة مج ل مضبواة ابلقشكي
*قراءة نصوت مضبواة ابلشك قراءة جهويرخة سليمة

احلواير  -املشايركة الثنائية
الرتدخي اللفظي -القعزخز

ا امسة

*عيء احلذف واإلعافة والقكراير واإلبيال

احلواير  -املشايركة الثنائية

* القعرف على املبقيأ وا رب يف النص املدروء

الرتدخي اللفظي  -القعزخز
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*القعرف على الفاع واملفعول به يف النص املدروء
السادسة

*قراءة كلمات هبا عالمات القنوخن
* القعرف على أمساء الوص يف النص
* القعرف على أمساء اإلشايرة يف النص

احلواير  -الرتدخي اللفظي
املشايركة الثنائية -القعزخز

السابعة

*قراءة القاء املربواة واملفقوحة واهلاء والقمييز بينهما.
*قراءة ال الدمرخة وال الشمسية والقمييز بينهما.

احلواير  -املشايركة الثنائية
الرتدد اللفظي  -القعزخز

*ذكر أمثلة حلروف اجلر من النص املدروء.

احلواير -القعلم القعاوين

*اسقخراج املثىن من النص املدروء.
*اسقخراج اجلمع من النص املدروء.

املشايركة الثنائية  -القعزخز

الثامنة

القاسعة

*حتوخ بعض الكلمات من النص املدروء إىل مثىن.
*حتوخ بعض الكلمات من النص املدروء إىل مجع.
*توظيف كلمقني لقكوخن مجلة مفيية من حصيلة القلميذ.

احلواير  -املشايركة الثنائية
القفكل بصوت مسموو
القعزخز

العاشرة

*اسقخراج الفع املاعي من النص املدروء.
*اسقخراج الفع املضايرو من النص املدروء.
*اسقخراج الفع افمر من النص املدروء.

احلواير  -الرتدد اللفظي
القعلم القعاوين  -القعزخز

*تركيب القلميذ جلملة فعلية من حصيلقه اللغوخة
احلادخة عشر *تركيب القلميذ جلملة امسية من حصيلقه اللغوخة
*حسن الوقوف عني اكقمال املعىن

احلواير– املشايركة الثنائية
القعزخز  -القفكل بصوت مسموو

 .4النتائج:

القساؤل افول توجي فروق دالة إحصائيًا بني مقوسط ديرجات القالميذ يف مهايرة
الدراءة للمجموعقني الضابطة والقجرخبية يف القطبيق البعيي لصاحل اجملموعة القجرخبيةحب

ولإلجابة على هذا القساؤل مت تطبيق اخقباير ماش وتين للقعرف على الفروق بني اجملموعة
الضابطة واجملموعة القجرخبية يف القطبيق البعيي ،واجليول يرقم ( )06خوعح ذلك.
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اجليول يرقم ) (06خوعح الفروق بني اجملموعة الضابطة واجملموعة القجرخبية
اجملموعة

العينة

مقوسط الرتب

جمموو الرتب

الضابطة

7

5

11.24

القجرخبية

7

10

65

توعح بياانت اجليول السابق حتديق الفر

ماش وتين

مسقوى الياللة

2.82

0.01

الذي خشل إىل وجود فروق دالة

إحصائيًا بني مقوسط يرتب تالميذ اجملموعقني يف القطبيق البعيي يف صعوابت القعلم الدرائية

لصاحل اجملموعة القجرخبية ،وخشل ذلك إىل فاعلية الربانمج القييرخيب ،وهذه النقيجة تيل على

أش تالميذ اجملموعة القجرخبية أظهروا حتسنًا إجيابيًّا يف تعلم مهايرات الدراءة بشك أفض من
اجملموعة الضابطة ،وخعزو الباحثني هذه النقيجة إىل االسرتاتيجيات املسقخيمة ال أعطت
قييرا من احلرخة والقشجيع لقنمية عمليات القخطيط ،واملراقبة ،والقدو:م ،وتقفق هذه
القالميذ ً

النقيجة مع نقيجة ديراسة عادل الظفلي ( ،)2015وديراسة أوبييا ( ،)2013وديراسة
جقنييرا ( ،)2004يف وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مقوسط ديرجات اجملموعقني
الضابطة والقجرخبية يف القطبيق البعيي على مهايرات الدراءة لصاحل اجملموعة القجرخبية.

أخضا وجود فروق دالة إحصائيًا بني مقوسط يرتب تالميذ اجملموعقني
وخرجع الباحثني ً

القجرخبية والضابطة إىل القفاع اإلجيايب بني أفراد اجملموعة وحرصهم على احلضوير ،فلم

خقغيب أي تلميذ عن جلسات الربانمج ،وااللقزاء ابفداء ،وتعاوهنم مع بعضهم ،وهذا خقفق
مع ما ذهب إليه كايرل يروجرز  Carl Rogersأش اإليرشاد والقوجيه خعقرب يف الواقع حتر ًخرا
لطاقة موجودة فعال يف الفرد ،فالفرد ليخه الطاقة لقنظيم وعبط ذاته ،بشرط أش تقوفر له
شروط معينة وحميدة ،ويف يا هذه الشروط خصبح الفرد يف حاجة إىل أش خكوش هناك
عبط وتنظيم من خايرجه ،وعنيما نقيح للفرد ظروفًا معدولة للنمو فإنه سينمي ااققه بشك
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بناء ،وخشبه يروجرز تنميه الفرد ااققه يف هذه احلالة بنمو البذيرة عنيما هتيأ هلا الظروف
املناسبة ،وتزخي بنفسه (الشناوي ،1994 ،ت.)271
القساؤل الثاين توجي فروق دالة إحصائيًا بني مقوسط ديرجات القالميذ يف مهايرة
الدراءة للمجموعة القجرخبية يف القطبيق الدبلي والبعيي لصاحل القطبيق البعيي.
لإلجابة على هذا القساؤل مت تطبيق اخقباير ماش وتين للقعرف على الفروق بني
الدياس الدبلي والدياس البعيي يف اجملموعة القجرخبية ،واجليول يرقم ( )07خوعح ذلك.
اجليول يرقم ( )07خوعح الفروق بني الدياس الدبلي والبعيي يف اجملموعة القجرخبية.
املقغل
الدياس الدبلي
الدياس البعيي

العينة
7

مقوسط الرتب

جمموو الرتب

4

8

9

44

توعح بياانت اجليول السابق حتدق هذا الفر

Z

مسقوى الياللة

2.34

0.01

الذي خشل إىل وجود فروق بني

مقوسط ديرجات تالميذ اجملموعة القجرخبية يف القطبيدني الدبلي والبعيي لصاحل القطبيق
البعيي ،وخشل ذلك إىل أش تالميذ اجملموعة القجرخبية قي أظهروا حتسنًا إجيابيًا يف الدراءة.
وخعزو الباحثني هذه النقائج إىل مراعاة الربانمج خصائص ذوي صعوابت القعلم
الدرائية ،حيث أصبح دوير القلميذ أساسيًّا من حيث املشايركة الفاعلة واإلجيابية ،وكذلك
اسقخياء االسرتاتيجيات والفنيات بشك مقسلس ومنظم ،ومن عمنها فنية القعزخز ملا له
من دوير مهم يف زايدة دافعية القلميذ لقعلم الدراءة ،وتقفق هذه النقيجة مع نقيجة ديراسة
السليماش ( ،)2001وديراسة عادل الظفلي ( )2015يف وجود فروق دالة إحصائيًا يف
اجملموعة القجرخبية لصاحل القطبيق البعيي.
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 .5التوصيات:
أ .االهقماء ابلقالميذ من ذوي صعوابت القعلم الدرائية يف مرحلة القعليم االبقيائي ،وذلك
من خالل إعياد الربامج القييرخبية املناسبة.
 .تشجيع معلمي الدراءة على اسقخياء اسرتاتيجيات القعلم يف تعليم الدراءة ومهايراهتا.
ج .جيب على املعلم القعام مع القالميذ بك لطف ،وعيء إتباو أسلو

القخوخف

والضر  ،واسقخياء أساليب القعزخز.

املصادر واملراجع
أبونياش ،إبراهيم بن سعي ( .)2000صعوابت القعلم وارق القييرخس االسرتاتيجيات
املعرفية .الراي أكادميية الرتبية ا اصة.
البجة ،عبي الفقاح حسن ( .)2001أساليب تييرخس مهايرات اللغة العربية وآداهبا .العني
داير الكقا اجلامعي.

احلايراي ،سايرة مصلح ( .)2007الوعي مبهايرات ما ويراء املعرفة ليى االبات كلية الرتبية
افقساء العلمية وافدبية وعالققها بدلق االخقباير والقحصي (.يرسالة ماجسقل ل
منشويرة) .كلية الرتبية للبنات ،جامع افملة نويرة.

محود ،أحالء ( .)2013أسقدصاء فعالية ك من أسرتاتيجية القفكل بصوت مرتفع
واسرتاتيجية عظم السمكة يف تنمية االسقيالل العلمي للطال وحتصيلهم للمعرفة
العلمية .جملة االسقاذ .480-451 ،1
خضر ،فخري يرشيي ( .)2006ارائق تييرخس الييراسات االجقماعية .عماش داير املسلة.
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اليويري ،واجلابر ( .)2003فاعلية برانمج عالجي سلوكي معريف يف الصحة النفسية
للطال املوهوبني( .أاروحة دكقويراه ل منشويرة) .كلية الرتبية ،جامعة بغياد.
الرشييي ،أمحي عنيزاش ( .)2012فاعلية تييرخس اللغة العربية أبسلو احلواير يف حتصي
البة الصف القاسع وتفكلهم االسقدرائي( .يرسالة ماجسقل ل منشويرة) .كلية
العلوء الرتبوخة ،جامعة الشرق افوسط.

زخقوش ،كمال عبي احلميي ( .)2003القييرخس لذوي االحقياجات ا اصة .الداهرة عامل
الكقا .

الشناوي ،حممي حمروس ( .)1994نظرايت اإليرشاد والعالج النفسي .الداهرة داير رخب
للطباعة والنشر.

عبي الغفاير ،ادة ( .)2008اعطرا الدراءة االيرتدائي من منظوير علم النفسي العصيب
اإلكلينيكي .الداهرة إخرتاك للطباعة.
عفانه ،انئلةحب ا زنياير ،وجنيب (.)2004القييرخب الصيفي ابلذكاءات املقعيدة .عماش
داير املسلة.

علياش ،أمين خلف ( .)2016أار اسقخياء اسرتاتيجية القعلم املباشر والقعلم ابملسقد يف
حتصي البة املرحلة افساسية يف الرايعيات( .يرسالة ماجسقل ل منشويرة) .كلية
العلوء ،جامعة الشرق افوسط.
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