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للتعلرم  العجيرق ئرمع  علر  اتسرياتم مم   بفنرمج  علر  ثررف التعرفف استهدف البحث
. ئبر  اككممييمرة كالرمل الف ارة املعفارني عورف  رعتبم  الرتعل املهمرا   الذاكفية يف حتسني

 الرتعل  ثالرمل الف ارة املعفارني عوف رعتبم  جر  تلممرذ  تلممرذ ( 20) عمنة البحث  مشلت
( ثالررررمل 00 )  (ثالررررمل للم متعررررة الت فيبمررررة00): جممررررتعتني جتتررررم  تني إىل تقسررررممهم مت

. القبلررق القمررم  بعررد العجيررق للربنررمج  الت فيبمررة خبررعت اومتعررة للم متعررة البررمبوة  ئد
: يف  مت لت:اسررررت دجت البميف ررررة يف اررررذد الدراسررررة اكمي ا  التملمررررة:ثمي ا  اررررب  العمنررررة  ئررررد

 المنرررررت  جقمررررم  اعمجسررررة  الصررررتر  للررررذكم  بمنمررررر  اسررررتمنلترمي جقمررررم  .ث لمررررة بممنررررم  اسررررتممر 
 لألسرررررف  املورررررتر  ال قرررررميف ممي اتئتصررررر اتيتمرررررمعق املسرررررتت  لغتيرررررة جقمم  الرررررنل  للمهرررررمرا 

ثجررررم .التعل  عوف ررررعتبم  املعفاررررني الف اررررة ثالررررمل علرررر  للتعررررفف اختبررررمرا  املصررررفية بومرية
  الربنمج .الف ارررررة كالرررررمل اككممييمرررررة ئبررررر  املهرررررمرا  جقمرررررم :يف مت لرررررت: الت فيبمرررررة اكمي ا 
 إيفصرمعمم ميالرة  رف    يرتمي إىل النترمع  ثشرمر  .الذاكفيرة اتسرياتم مم  علر  القرمع  العجيق

اكالرررررمل يف اومرررررتعتني البرررررمبوة  الت فيبمرررررة علررررر  جقمرررررم   :جتتسررررروق رتررررر   ميريرررررم  برررررني
 ميالررة  ررف    يررتمي إىل النتررمع  املهررمرا  ئبرر  اككممييمررة لصررم  اومتعررة الت فيبمررة كمم ثشررمر 

 املهررمرا  جقمررم  علرر  اومتعررة الت فيبمررة يف اكالررمل ميريررم   رترر  جتتسرروق بررني إيفصررمعمم
 إىل النتررمع  ثشررمر  القمررم  البعررد   كمررم يف القممسررني القبلررق  البعررد  لصررم  اككممييمررة ئبرر 

 علرر  الت فيبمررة اومتعررة يف اكالررمل ميريررم   رترر  جتتسرروق بررني إيفصررمعمم ميالررة  ررف    يررتمي
 التتبعرررق  البعرررد  بعررردي  جررر  ثبعرررممي املقمرررم  يف القممسرررني يف اككممييمرررة ئبررر  املهرررمرا  جقمرررم 
 جتتسروق برني إيفصرمعمم ميالرة  رف   عرد   يرتمي إىل النترمع  ثشمر  كمم   التتبعق لقمم ا لصم 
يف  اككممييمرررررة ئبررررر  املهرررررمرا  جقمرررررم  البرررررمبوة علررررر  اومتعرررررة يف اكالرررررمل ميريرررررم   رتررررر 

 ثالرمل اومتعرة علر  العجيرق الربنرمج  ثررف إىل تشرر  اذد النترمع  القممسني القبلق  البعد .
 .جهمراهت  جمئب  اككممييمة بعد انتهم  يلسم  الربنمج   حتس  الت فيبمة

املهررررررمرا  ئبررررررر  اككممييمررررررة  ثالررررررمل الف ارررررررة اكالمل      الكلمااااااات المفتاحيااااااة 
 الصعتبم  اتسياتم مم  الذاكفية اسياتم مم  الذاكف .

Abstract 
 The current study aimed at measuring the effectiveness of 

Mnemonic instruction to develop the Pre –Academic Skills of 

kindergarten at risk with learning disability. This study aimed to 
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identify the impact of a remedial education program on 

improving pre-academic skills for preschool children at risk of 

learning difficulties. This study was based on: 10 children of the 

experimental group,) Children of the control group, and the trial 

group underwent the therapeutic program after tribal 

measurement. In this study, the researcher used the following 

tools: Sample control tools:- Initial data form. -The Stanford 

Bennett Scale of Intelligence The Fifth Dimension.-Tthe Illinois 

Scale of Linguistic Psychology,- A measure of the Socio-

Economic and Cultural level developed for the Egyptian family, 

prepared by Mohamed Bayoumi Khalil 2000,- Battery tests to 

identify kindergarten children at risk of learning difficulties.- 

Pre-academic skills for preschool children  and the therapeutic 

program based on the strategies of the memory (prepared by the 

researcher). Study results:- The results indicated that there were 

statistically significant differences between the mean grade 

scores of children in the control and experimental groups on the 

pre-academic skill level for the experimental group. The results 

also indicated that there were statistically significant differences 

between the average grades of children in the experimental group 

on the pre-academic skill level The results also indicated that 

there were statistically significant differences between the 

average grades of children in the experimental group on the skills 

scale before the academy in two dimensions of the scale in the 

distance and follow-up measurements for the measurement The 

results also indicated that there were no statistically significant 

differences between the middle grades of the children in the 

control group on the pre-academic skill scale in the tribal and 

remote scales. These results indicate the impact of the therapeutic 

program on the children of the experimental group and improve 

their pre-academic skills after the program sessions.  
Keywords: pre-academic skills, kindergarten children, 

children with difficulties, mnemonic strategies, memory 

strategies. 

 مقدمة.
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  العقلرق اجلسرمق  التتتي  النمت جفايف  ثا  ج  اك فامي يفمم  يف اك ىل السنتا  تعد 
 اررذد  لررق اللررفمي  يفمررم  يف املفايفرر  ثارر  جرر  املدرسررة ئبرر  جررم جفيفلررة تعترررب  لررذا  اإليتمررمعق 

 ثن الولر  يعلر  جر  علر  السه  ج   يتتن جتااب   تتلتح  جمتل  الول  ئدرا  تنمت املفيفلة
 .ب  يتأرف  جيعل   م  يؤرف

LynnS,Douglas (2007  ) كدراسرررة)  احلدي رررة  البحرررت  الدراسرررم   متتنرررت 
 .Jennifer and Patricia)(  ميراسرة 2010) Rachel, chidsey, steege ميراسة)

 عوف رررعتبم  املعفارررني اكالرررمل علررر   التعرررفف املبترررف التررردخ  ثمهمرررة  ترررف  اربرررم  (2012
 كمنرررررت  سرررررتا  الصرررررعتبم      عررررر  التشررررر  مت  تلمرررررم اكالرررررمل ريرررررم   ررررري  جنرررررذ الرررررتعل 

  رر ن  لذلك.ث برر  تقررد  ث  تيفررفا  الل ررة اررذد ئمبلمررة كمنررت  كلمررم  جبتررفا ث النممعمررة اككممييمرة
 ثسمسررمم جولبررم يعررد الصررعتبم      لألالررمل املبتررف  العررج   التئميررة التشرر م  إيل احلميررة
 (.5990778 الزيم   تحق) هب   التقد  جعه  للتعمج 
 ثهنرر   ن ررد رنررة بمكالررمل العررمميينيملل وررف جقاكالررمل املعفاررني  مسررم  اىل نظفنررم  ا ا 
كمم ثن لرديه  ارعلم يف التعرفف علر  احلرترف  العممييني بأئفاهن  جقمرنة اعملة  اكف  يتلتتن

 اكرئررم   يتايهرررتن جشرررتلة القرررفا   املتقوعرررة  عرررد  القررردر  علررر  تترررتي  التلمرررم   التجعررر  
 املررممي  جيعرر  ممررم سررمبمة امل تللررة بمك ررتا  جررم عررد  القرردر  علرر  التعررفف علرر  املرردلتت  احل

 رمي مي جرر  اكالررمل اررؤت  برر  يتسرر  عمررم  بررج  ئلرر  ظهررف عرر  احللرر   ررعبة لررديه  الللظمررة
 يفررررررررر  علررررررررر   القررررررررردر  التلترررررررررر يف ااررررررررروفابم  جررررررررر  يعرررررررررمي جررررررررر   جرررررررررنه   سرررررررررفيعة  عررررررررر 

 الردتت  تلرك يف القصرتر  رمن بملترميل  Crawley, & Sharonj (1996)املشرتج 
  التعل   عتبم  عوف املعفاني لألالمل امجم جؤشفا اككممييمة يعد املهمرا  ئب  

 اتسررررياتم مم  جرررر  الذاكفيررررة اتسررررياتم مم  اسررررت دا  علرررر  القمعمررررة الرررررباج   تعررررد 
 يف يعرد mnemonic instruction الرذاكف   رملتعلم   الرتعل   عتبم      لل ة املنمسبة
 تعمر   الري الرتعل    رعتبم      التججمذ جم است داجهم يشمم تعلمممة إسياتم مة اكسم 

 علررر  الولررر  يسرررمعد ممرررم جعرررم كجمهرررم  ث  بصررف  ث  للظرررق حتلمرررز  ج رررر ترررت ر علررر  اك رر  يف
 .Mastropieri. 2000, p)   السررمعمة البصررفية التم ررمج  بمسررت دا    لررك التررذكف

 تتمررر  الرررتعل   رررعتبم      اكالرررمل ثن املعلتجرررم   جعمجلرررة جتهمرررز نظفيرررة  تتارررح. (220
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 للمهرم  املعقرد  املوملر  جتايهة عند ججعمة غر إسياتم مم  يست دجتن ثهن  يف جشتلته 
 Douglas, et) جرنه  املتتئعة املستتيم  حتقمق ع  بملع ز يشعف ن جيعله  مبم اككممييمة 

al., 2003) 
 جيهرررررز ن الررررذي  اكالررررمل ث ل ررررك ارررر  الرررررتعل   ررررعتبم      اكالررررمل  رررر ن مث  جرررر  
  ا   سرملة الذاكفيرة اتسرياتم مم   تعرد  الرزجي العمرف نل  يف ثئفاهن  ع  بب   املعلتجم 
 عر  الوملر   ترذكف تعلر  اتسرياتم مم  ارذد  تعرز  اتكرممييق الرتعل  لتعزيرز اجيمبمرة توبمقم 

   سرمع  مسعمرة  سرمع  اسرت دا  افيرق عر  السرمبقة بمملعلتجرم  اجلديرد  املعلتجرم  ربر  افيق
 اسرتدعمعه  سرفعة   يرممي  الورج  تذكف حتسني علق الذاكفية اتسياتم مم   تسمعد بصفية 

  يسررررررررررفا سرررررررررهتلة ثك ررررررررررف للمتارررررررررت   اسررررررررررتمعمهب   همهررررررررر  جتعرررررررررر  ثهنرررررررررم كمررررررررررم  للمعلتجرررررررررم 
(Mastropieri. 2003, 30) 

عجيمرررة تقرررت  علررر   برررفاج  لتارررم جمسرررة احلميرررة كمنرررت  سررربق جرررم خرررجل  جررر  بملترررميل 
اسررياتم مم  يديررد  جتنتعررة تعتمررد علرر  اسررت مر  احلررتا  كمتسررياتم مم  الذاكفيررة يف تنممررة 
املهررمرا  ئبرر  اككممييمررة كالررمل الف اررة يفف ررم علرر  عررد  تعفارره  ك   ررعتبم  ثكممييمررة 

  ممم بعد.
 
  البحث مشكلة
 برررفاج  يفرررتل السرررمبقة  البحرررت  للدراسرررم  النظرررف  للررريا  البميف رررة جسرررح خرررجل جررر 

 البميف ررة  يررد  التعل  عوف ررعتبم  املعفاررني اكالررمل لل ررة املهررمرا  ئبرر  اككممييمررة تنممررة
 .-البميف ة عل  يفد مي يف  اذا -الل ة اذد استهد ت الي الدراسم  ندر 

 يتر  يفرد إىل بملغة ثمهمة التعل   عتبم      ع  املبتف التش  ئبمة تشت  كمم
 عرررر  التشرررر  تررررأخف جررررم كبررررر  يفررررد إىل تتبررررمع  العجيررررق التعلررررم   معلمررررم  إن القررررتل جعرررر 

 جعمجلرة اجترمد ثن ( 205  ص 0778 الزيرم   تحق)التعل  عوف عتبم  املعفاني اكالمل
 ثسررملم   مرر  يسررت دجتن املعلمررتن ثن رغرر  ئلملررة  مرر   الدراسررم  يديررد اجتررمد يعترررب املعلتجررم 
 جعمجلرررررة اسرررررياتم مم   تعتمرررررد التججمرررررذ علررررر  العلممرررررة  املرررررممي  املعلتجرررررم  عرررررف  يف خمتللرررررة

 املفيفلررة جررم تررتجع  شررمقة ثنشرروة عرررب  مسعمررة بصررفية بوررف  املعلتجررم  عررف  علرر  املعلتجررم 
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املعلتجرررم   انتقرررمل إىل يرررؤمي  الللظرررق  غرررر الللظرررق التشرررلر  اتجترررمد  ارررذا للتججمرررذ العمفيرررة
 الدراسرم   ارحت املعفيف كمم اكميا  يف  تتظملهم بعد  ممم اسييمعهم يسه  جنظمة بصتر 
 الررتعل   ررعتبم        ررة جررم اسررت د  يفررديث كررنم   الذاكفيررة اتسررياتم مم   عملمررة جررد 
 بفنرمج  لتارم انرم  يفمير  جلحر  كمنت  ج  انم .اككممييمة  النتايفق يف جبدار   عملمت   ثربت
 اجلتانر  تنممرة اير  جر  العمفيرة الل ة هلذد املبتف التدخ  اف ر  إىل املعلمنيالبميف ة  ب  تفشد

 ث بر  تعل  ثي  ج  احلدي ة اتسياتم مم  اذد مب   اتستعمنة اف ر   اىل لديه  ككممييمةا
 .الدراسة جشتلة يم   انم  ج 

 السررؤال تشررت  انررم  جرر . اجلمنرر  اررذا يف اررذا البحررث ايررفا  إىل البميف ررة جررممي م  اررذا
 اتسررررياتم مم  علرررر  ئررررمع  العجيررررق للتعلررررم  بفنررررمج  جم عملمررررة : اررررت ذا البحررررثهلرررر الفعمسررررق
 التعل ؟ عوف عتبم  املعفاني الف اة كالمل اككممييمة ئب  املهمرا  تنممة يف الذاكفية

 :التملمة اللفعمة اكس لة الفعمسق السؤال ج   ينب ق
اررر  تتيرررد  رررف   برررني جتتسررروق ميريرررم  ثالرررمل اومرررتعتني البرررمبوة  الت فيبمرررة علررر   (0)

 ا  ئب  اككممييمة يف القمم  البعد ؟.جقمم  املهمر 
 املهرمرا  جقمرم  علر  الت فيبمرة اومتعة ثالملا  تتيد  ف   بني جتتسوق ميريم   (2)

 .البعد ؟ القممسني القبلق   يف اككممييمة ئب 
 املهرمرا  جقمرم  علر  الت فيبمرة اومتعة ثالملا  تتيد  ف   بني جتتسوق ميريم   (3)

 .البعد   التتبعق؟ القممسني يف اككممييمة ئب 
 املهرمرا  جقمرم  علر  البرمبوة اومتعرة ثالملا  تتيد  ف   بني جتتسوق ميريم   (4)

 .البعد ؟   القبلق القممسني يف اككممييمة ئب 
 
  البحث أهداف
اتسرياتم مم   علر  ئرمع  بفنرمج  عجيرق تصمم  إىلبشت  عم   اذا البحث سع ي 
تنممررررة املهررررمرا  ئبرررر  اككممييمررررة كالررررمل الف اررررة املعفاررررني  يف ثرررررفد جرررر   التحقررررق الذاكفيررررة 

 :يأيت  مممبشت  تلصملق  الدراسة ثاداف يتننم تتامح  عوف عتبم  التعل .
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  ررعتبم  جرر  احلررد ث  هررمرا امل تنممررة يف العجيمررة الرررباج   عملمررة جررد  علرر  التعررفف (1)
 .اكالمل املعفاني عوف عتبم  التعل  جعمنة

يف  املسررررت دج  احلدي ررررة اتسررررياتم مم  كأيفررررد  الررررذاكف  التعلررررم  ثمنررررم  ثارررر  تتاررررمح (2)
 عورررررف املعفارررررنياكالرررررمل    الف ارررررة ثالرررررمل لرررررد  حتسرررررني املهرررررمرا  ئبررررر  اككممييمرررررة

 .التعل   عتبم 
 املهررررمرا  ئبرررر  اككممييمررررة حتسررررني يف الربنررررمج   عملمررررة اسررررتمفارية جررررد  علرررر  التعررررفف (3)

 .التعل   عتبم  عوف  املعفاني الف اة كالمل
 الرتعل  عوف رعتبم   املعفارني العرممييني الف ارة ثالرمل برني اللرف   ثار  علر  التعفف (4)

 . اإليتممعمة  اككممييمة النممعمة النميفمة ج 
 
   البحث أهمية

 ثيرر  جرر    لررك جبتررفا الولرر  لررد  مييمررةماملهررمرا  ئبرر  اكك تنممررة ثمهمررة علرر  التأكمررد (1)
 .اككممييمة  ممم بعد بملنميفمة تتعلق تعلمممة جشتج  ثية تجيف

اكالمل املعفارتن عورف  رعتبم     ة جم عم  بشت  العجيمة الرباج  بأمهمة التعفي  (2)
 .التعل 

 .جنهم اتستلممي   كملمة جت لة بصتر  الذاكفية اتسياتم مم  تتامح (3)
  رررعتبم  لرررذ   املبترررف اتكتشرررمفتقررردر ارررف   ثسرررملم   يف البحرررث الرررفاا  سررره ي (4)

 .هل  الج جة اعدجم  تقدر يت  يفىت التعل  
 عوف رعتبم  املعفارني اكالمل بل ة ختت   بفاج  ميراسم  اعدامي يف جنهم اتستلممي  (5)

 .-البميف ة عل  يفد مي يفس  - مهم الدراسم  ندر ل انظف    لك التعل 
 بمملردرا  اكالرمل ريرم  جفيفلرة يف توبمقر  خرجل جر  العجيرق الربنمج  ج  اتستلممي  (6)

 .بعد  ممم اكالمل هلم يتعف  ئد الي الصعتبم  ج  للحد
يف  تتظملهررررم  كملمررررة الربنررررمج  يف املسررررت دجة العجيمررررة اتسررررياتم مم  جرررر  اتسررررتلممي  (7)

 .اكالمل لد  تنممة اجلتان  امل تللة
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 ريررم   صررتل مياخرر  الربنررمج  يلسررم  تنم لتهررم الرري  اللنمررم  اكنشرروة جرر  اتسررتلممي  (8)
 .اكالمل

 .جنهم املفيت  ال ممر تؤيت لتق العجيمة بملرباج  اتلتزا  ثمهمة اىل املفبمني ثنظمر تتيم  (9)
 

  البحث محددات
 املشريكة اإلبتداعمرة اهل مرسة جدرسي يف العجيق الربنمج  توبمق مت:مكانية حدود( أ)
 .كلف قفالتعلمممة  إلميار  التمبعني  للغم  الت فيبمة كلف قف   جدرسة
 الرر (20)ئتاجهررم اكالررمل جرر  عمنررة البحررث احلررميل علرر  ثيفيررت:بشاارية حاادود( ب)
 جتفيبمررة جممتعررة جممررتعتني إىل تقسررممه   مت سررنتا (6-8)جررمبني ثعمررمرا   تفا يفررت  اللررة
 جدرسررررة جرررر  اكالررررمل اختمررررمر  مت ثالررررمل(00)ئتاجهررررم اررررمبوة  جممتعررررة( ثالررررمل00)ئتاجهررررم

 كلف ررررقف  إلميار  التررررمبعني للغم  كلف ررررقفالت فيبمة  جدرسررررة  ج  املشرررريكة اإلبتداعمررررة اهل مرسررررة
 جسرتت  -العمفالرزجي)جتغرا  يف اومرتعتني برني اومنسرة متت  ئد الشفئمة مبحم ظة التعلمممة
اكالررمل علرر  بومريررة اكالررمل  جسررتت  - ال قررميف  اإلئتصررممي  اإليتمررمعق املسررتت  -الررذكم 

 عنررد البميف ررة راعررت  ئررد(  اككممييمررة ئبرر  املهررمرا  جسررتت  -املفعبررني عوف ررعتبم  الررتعل 
   قررم ثخررف  اعمئررم  ث   جرر  لغررت  اررع  جرر  يعررمنتن الررذي  اكالررمل اسررتبعممي العمنررة اختمررمر
 .اتستبعممي حملك

 ال ررررررررمي الدراسررررررررق النصرررررررر  يف العجيررررررررق الربنررررررررمج  توبمررررررررق مت زمانيااااااااة حاااااااادود( ج)
 23 بتائرم   08/3/2005  إىل  03/2/2005 جر  اللي  يف   2005/ 2009للعم 
 لتر   نصر  سرمعة ملرد ( اعمم  اكربعم  اإلرنني اكيفد)اسبتعمم ثيم  4 ملد  عجيمة يلسة
 .جدرسة ك   يف جتفيبمة جممتعة
 اومررتعتني بتصررمم  الت رفيي املررنه  اسررت دجت البميف رة: المنهجيااة المحاددات(  د)

 تججمررذ( 00) البررمبوة  للم متعررة تججمررذ( 00)  تلممررذ   تلممررذا  ( 20) بتائررم املتتررم  تني
 .الت فيبمة للم متعة

 
  للبحث اإلجرائية المصطلحات
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 تعرررف ه    Children at riskالاااتعلم لخطرصاااعوبات المعرضاااون األطفاااا -
 القرفا  ) اكسمسرمة التحصرملمة املهرمرا  يف ئصرتر لرديه  الرذي  اكالرمل بأهن : إيفاعمم البميف ة

 سرلتكمم  تصردرعنه  الرذي   ث  الدراسرق الص  يف بأئفاهن  جقمرن (  احلسم  – التتمب  –
 شرررمن  مرررذلك شرررمهن  الرررتعل  لصرررعتبم  الجيفرررق تعفاررره  ب جتمنمرررة تنبررر  جؤشرررفا  مب مبرررة تعرررد

 املعف مةامل تللرررة العملمرررم  يف القصرررتر ث يررر  جررر  العديرررد يبرررد ن الرررتعل   رررعتبم      ثئرررفاهن 
 الجيفقة الصعتبم  بتلك جنب ة سلتكمم  ان  عل  إلم  البعض ثشمر جم  ات

 البميف ررررة تعف هررررم  Mnemonic instruction  الذاكريااااة االسااااتراايجيات -
 اسررت دا  علرر  اسررلتهبم يف تعتمررد  الرري  الوررف  التسررمع  جرر  جممتعررة عرر  عبررمر : بأهنررم إيفاعمررم
 جبسرروة سررهلة بوفيقررة للتلممررذ املعلتجررة إليصررمل   لررك جعررم ث كلمهمررم بصررفية ث  مسعمررة ج رررا 
 جررررمبني تتنرررت   الرررري إلمهرررم احلميررررة عنرررد  اسرررتدعمعهم الررررذاكف  يف يفلظهرررم التلممررررذ علررر  يسررره 

 التمحمصرررررررررررررررررررم   اسرررررررررررررررررررياتم مة احلف ف  اسرررررررررررررررررررياتم مة امللتميفمة التلمرررررررررررررررررررة اسرررررررررررررررررررياتم مة
  ارق احلسرق البصرف   التتمجر  الرفب  عل  تعم   الي الت لمة التلمة  اسياتم مة اتنشمعمة
 .. اتستمعم   الله  الذاكفد لتنشم  اكسم  يف  اعت

 إيفاعمرررم البميف رررة تعف هرررم  Pre-academic skills األكاديمياااة قبااال المهاااارات
 سرنتا (6-4)جرمبني يريا   عمرف يف الف ار  الر  هبرم يتصر  الري املهمرا  ج  جممتعة:بأهنم
 التعرفف علر  القردر :يف املهرمرا  ارذد  تتم   للول  الصحمح العقلق النمت عل  ميلمج  تعترب
  التمممرز التعرفف علر  القردر  العدميية القدر  اكشرتمل علر  التعرفف عل  القدر  احلف ف عل 
 بشرررررت  لديررررر  الصرررررتيت الرررررتعق  منرررررت  املتشرررررمب  امل تللرررررة احلرررررف ف برررررني التمممرررررز  اتلرررررتان برررررني
 جعرف  الر  انر  علر  جؤشرف ا  ميلمرم مب مبة ات إمنم املهمرا  اذد يف الول  ئصتر  يعد  ااح

 .التعل  لصعتبم 
 إيفاعمرررم البميف رررة تعف ررر   Remedial instruction العالجااا  التعلااايم برناااام 

 علررق حتتررت  ججعمررة اتسررياتم مم  اسررت دا  علررق يقررت   الررذ  الررتعل  جرر  الررنم   لك:بأنرر 
 ايل للت ررررتل حمرررردمي   رررري  يف حمرررردمي بمتمنررررك تسررررت د   الرررري  املهررررم  النشررررمام  جرررر  جممتعررررة
  بملتررميل العمفيررة املفيفلررة نلرر  يف ائررفاهن  جسررتت  ايل الصررعتبم      بملتججمررذ يفئررق جسررتت 
 .العمفية املفيفلة نل  يف ائفاهن  جستت  ايل الصعتبم     
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  اإلطار النظري
 جررر  جتغرررر علررر  جنهرررم حمرررتر كررر   يشرررتم  حمرررتري  إىل النظرررف  اإلارررمر البميف رررة ئسرررمت

 :التميل النحت عل    لكالبحث احلميل  جتغرا 
 Mnemonic Strategies الذاكرية االستراايجيات األو  المحور

اسرررررررياتم مم  جعمجلرررررررة   تنبرررررررم اتسرررررررياتم مم  الذاكفيرررررررة ث  اسرررررررياتم مم  الترررررررذكف ث 
 "سرترنرب  ر برر ( " املعلتجم  ج  جدخ  جتهمز  تلسرر املعلتجرم   الرذ  يفيرم إىل نظفيرة 

 الررررذاكف  ميراسرررة جمرررمل يف ررررتر  تعرررد  الررري احلدي ررررة املعف مرررة النظفيرررم  ثيفرررد النظفيرررة ارررذد تعتررررب
 املعف مررة النظفيررم  عرر   التلتر  ت تلرر  اللغررة ميراسررة اىل بمتاررم ة اتنسررمي الررتعل   عملمررم 
 آلمرررة تلسرررر يفم لرررت  امنرررم املعف مرررة العملمرررم    ررر  علررر  اتئتصرررمر عرررد  يفمرررث جررر  القديرررة
 املعلتجرم  جعمجلرة نظفيرة  تعىن. السلت   انتم  املعلتجم  جعمجلة يف  مي رام العملمم  يفد  

  ت.  تررذكفام  تنظممهررم املعلتجررم  مجررم يف اك ررفامي يسررلتهم الرري اعوررتا   تتاررمح حبررث يف
 جقمرنررررة بمميمرررر  ائييفهررررم الرررري كتلررررك  املعررررفيف للتوررررتر العمجررررة بمملبررررممي  ك رررررا    النظفيررررة اررررذد تأبرررر 

 ثرنررم  بمسررتمفار احلررد    تعررممي حتررد  الرري املعنمررة العقلمررة النشرروم  ث  بررمعوتا  بماتممجهررم
 (.Matline. 2005, 173) التلتر

 : المعلومات معالجة نظرية وظائف
 ث   حتتيلهررررم بمملرررردخج  يسررررم  جررررم ث  اعمريمررررة املعلتجررررم  اسررررتقبمل: اك ىل التظملررررة

 .التملمة املعمجلة جفايف  يف جعمجلتهم ج  اجلهم  متت  بوفيقة تفمجتهم
 جعمنررررررة امل ررررررمج  شررررررت  علرررررر  املرررررردخج  اررررررذد برررررربعض اتيفتلررررررم : ال منمررررررة التظملرررررة

 (.الت زي )
 .املنمس  التئت يف  است دجهم  استدعمؤام التم ملمم  اذد تعفف: ال مل ة التظملة
 احلمسررررت  منررررت   غررررفار علرررر  البشررررف  التلتررررر بررررنم  املعلتجررررم  جعمجلررررة نظفيررررة هتررررت 

 اتسرييم   افيقرة اتخترزان   افيقرة املردخج   علر  ااتممجهرم تفكرز ثهنرم يفمرث ج  احلديث
(Schunk, 1991, 290)  
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  هنررم   الدارسررني البررميف ني ااتمررم  بررؤر  الررذاكف  تسررياتم مم  اللررفمي اسررت دا   ي رر  
 ثهنررم يف تتلررق إهنررم إت  مهررم الولمرر  اتخررتجف  رغرر  الذاكفيررة لجسررياتم مم  تعفيلررم  عررد 

 برررررني ئررررم  ترررررفاب  ب يفرررردا  يسرررررمح بشررررت   املعلتجرررررم  املتعلمررررة املرررررممي  تنظررررم  علررررر  تسررررمعد
 اسرياتم مم  جسرم :ج   جسرممم  بعرد  الذاكفيرة اإلسياتم مم  جند ثن  يتننم  املعلتجم 
 Information encoding.  التشرررلر ث  املعلتجرررم  تشرررلر ث اسرررياتم مم  الرررذاكف 

strategies الترذكف اسرياتم مم  ث  املعلتجرم  جعمجلرة اسرياتم مم  ث   (Paivio, & 

Desrochers, 1981) 
 تمسررر يف تسرره  ثن شررمهنم جرر  يصرربح اإلسررياتم مم  اررذد  رر ن اكسررم  اررذا  علرر  
 علرر  اإلسرياتم مم  نعرف  ثن  يتننرم  امل تللرة اككممييمرة للمقرفرا  التججمرذ تنرم ل تسرهم 
 :التميل النحت

  الذاكرية االستراايجيات مفهوم -
 املعلتجرم  تنظرم  ايل هتردف الي اكسملم  ا  التقنمم  ج  جممتعة" ثهنم عل  تعفف" 
  (Matline. 2005, 173" )تذكفام ا  يفلظهم يف ثسه  تصبح حبمث

 املعلتجررم  اسررييم  جرر  اللررفمي متترر   الررنظ  للتررذكف جعمنررم  اهنررم علرر  ثيبررم  تعررفف 
 بمنهمررم  ممررم جررزي  تتررتن ئررد ا  verbal للظمررة ا  visual بصررفية تتررتن ئررد املعمنررم   اررذد
 ) عرج  نعف ر  جرم بشر  نتذكفد ان نفيد جم رب  افيق ع  الذاكف  عم  ج  تزيد املعمنم   هذد

Cohen, 1990) 
 جلرفميد ا  اسرتدعم  السره  جر  انر ( Paivio, 1981)  برم مت نظفيرة ث ارحت  ئرد 

 .  بصفيم للظمم مت ملهم مت ا ا الذاكف  خمزن ج 
 هبررم  تررنظ  تتحررتل الرري الوفيقررة: بأهنررم التشررلر اسررياتم مم  اللتررم  عبررد  تئمرر   تعررفف

. ) المهرم احلميرة عنرد  اسرييمعهم هبرم اتيفتلرم  يسره  يفرىت الرذاكف  تتقبلهرم رجت  ايل امل را 
 ( .205  2008 اللتم   عبد  تئمة

 املعلتجررم  ملتايهررة اللررفمي يت ررذام الرري العقلمررة القررفارا : بأهنررم  بررفيت  جررملم   يعف هررم 
 (.Malim& Birch, 1998, 277) جنهم  اتستلممي  املتقدجة
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(  Ashman & Conway, 1997.43)  كتنررررتا  ايشررررممن يعررررفف كمررررم  
  ايفررردا  املعلتجرررم  تنظرررم  يف تسرررت د  ان يتررر  الررري الورررف  بأهنرررم الذاكفيرررة اتسرررياتم مم 

 .الذاكف  يف  املتيتمي  السمبقة املعلتجم   بني بمنهم التتمج 
 اللررفمي يسررت دجهم الرري املعمنررم  -:بأهنررم (Solso, 1995, 25) ستلسررت  يعف هررم 
 .الذاكف  لد   اتسييم  الت زي  كلم    لزيممي 

 اعريفاااااا اساااااتنت  أن للباحثاااااة يمكااااا  للتعريفاااااات الساااااابق العااااار  خاااااال  ومااااا  
 جممتعرة عر  عبرمر  ارق الذاكفيرة اتسرياتم مم :التاال  النحاو على الذاكرية لالستراايجيات

 ث كلمهمرم بصرفية ث  مسعمرة ج ررا  اسرت دا  علر  اسرلتهبم يف تعتمرد  الري  الورف  التسرمع  ج 
 يف يفلظهرررم التلممرررذ علررر  يسررره  جبسررروة سرررهلة بوفيقرررة للتلممرررذ املعلتجرررة إليصرررمل   لرررك جعرررم

 .إلمهم احلمية عند  استدعمعهم الذاكف 
 أهمياااااة اساااااتنت  أن للباحثاااااة يمكااااا  للتعريفاااااات الساااااابق العااااار  خاااااال  ومااااا  

  التال  النحو على وذلك الذاكرية االستراايجيات
 .للتججمذ املعي   تل تمسر (0)
 .احلدي ة بمملعلتجم  السمبقة املعلتجم  رب  عملمة تعم  (2)
 .ثاتل جد  الذاكف  يف املعلتجم  بقم  علق تسمعد (3)
 .املتعلمة املممي  جم تفجمزام يبقق مممز  اسييم  بعججم  التلممذ تز مي (4)
 .التعلمممة العملمة يف  نشوم ثسمسمم عبتا   التلممذ جتع  (8)
 .يتعلمهم الي البنتمي تنظم  عل  التججمذ يسمعد سمم  تت ر (6)

 السرررموف  :جنهرررم عررردمي تج مبسرررممم   تعرررفف  الذاكرياااة االساااتراايجيات أنماااا -
نصر  اسرت دا   تلبرم  تعري  كلهرم املعلتجرم  جعمجلرة ثمنرم  الدجمغمرة  نبمرةاجلم الدجمغمرة 

. تتارحهم البميف رة املعلتجم ة مبعمجلر املتعلقر  العقلمرة العملمرم  يف جعرني ميجرمغق ميجرمغق جعرني
 عل  النحت التميل:

 عف هرم كمرم  تعري ثهنم يفمث(:التذكف جعمنم ) تسممتهم يت   التنظيم استراايجية/0-
 جممتعرم  يف    رلهم التشرمب  علرق بنرم   مهرم  اليتمر  التنظرم  يرت  اسياتم مة بمهنم: جبترتند
 بنررم  جرر  يترر  يفررىت امللررفميا  جرردلتل اميرا  اللررفمي جرر  تتولرر  ثهنررم يفمررث تعلمهررم يسرره  يفررىت
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 اتسرياتم مة ارذد اكتشرمف يف اللب   يفيم(.Bjorklund,1989.162) بمنهم العجئم 
 ئمعمررة تعلرر  علررق امللحت ررني بترردري   مهررم يقررت  كررمن   الرري Bousfield بتسررلملد جتفبررة ايل
 حتترت   كمنرت كلمرة  08 جر  جممتعرة كر   تتتتن جممتعم  4 ايل جقسمة(  جلفمي  60) ج 
 اكمسررم  اسرتدعم  عنررد ثنر  بتسرلملد  تيفرر ( املهر  -الومررتر -اكشر مص جر  جتنررت  كر   علرق
 بمنهرم  ممرم جشري  بعمجر  ترفتب  الري اكمسرم  تلرك ارق ترذكفا    اكسرف  اكئف    ن الذاكف  ج 
 ا ا اكمسرررم  اسرررتدعم  بعتررر   اترررذا. الومرررتر بأمسرررم  ئمعمرررة املهررر   بأمسرررم  ئمعمرررة  ارررم ج ررر 

 (Solso, 1995). ) عشتاعمة بوفيقة  اعت
 ا  املعلتجرررم  بمسرررتدعم  خجهلرررم جررر  الشررر   يتررر  ثلمرررة مت ررر  التنظرررم  اسرررياتم مة ان
 :  اق  تر عد   تمخذ بمنهم  م  للظمة بعجئة تفتب  الي التلمم 
 .العدميية املعلتجم  تنظم  اسياتم مة -0
 .اللغتية املعلتجم  تنظم  اسياتم مة -2
 (44  2009 الزيم  ) املتمنمة املعلتجم  تنظم  اسياتم مة -3

 -:جنهم  تر عد  تتبم  التنظم  اسياتم مة ثن غممن ممد    يف 
 انر  ث . مجر  ايل  العبرمرا  كلمرم   ايل احلف ف جلزل املعلتجم  جتزعة ج  : الت زي  .ث
 .للحف ف اللغت  الت ممم: هبم يقصد

 جعررم   عجئررة جتمعهررم ث الرري املتشررمهبة اتشررمم  مجررم  تررف  علررق تعتمررد: التعنقررد . 
: كرمكيت  كلمرم   جممتعرة عفارنم ا ا: ج ر  المهرم احلمية عند استدعمعهم الذاكف  علق يسه  ممم
 الررررذاكف  ثن  سررررت د( عصررررر -خبررررز -جعلرررر  -جدرسررررة -تلررررم  -شررررنوة -يفررررذا  -جتتبررررة) 

  0774 غررممن  ممررد  (. )جعلرر  -جدرسررة) ج رر  ا اررح بصررتر  عجئررة تفبوهررم الرري تسررتدعق
 علررق تسررمعد تنظمممررة عملمررة املعلتجررم  تشررلر عملمررة ان نجيفرر  سرربق جررم خررجل  جرر (. 44
 التنظرم  عملمرة ثن( 394   2009 الزيرم )  يف  الذاكف  يف التيفدا  ج  عدمي ثكرب ختزي 
 : جنهم عتاج  عد  علق تتتئ 

 .للتنظم   التذكف احلل  جتات  املممي  ئمبلمة -0
 .املممي  عف  يف املست د  اكسلت  -2
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 احلرررررف اتسرررررت دا  يف تسرررررمعد  سرررررملة افجرررررق بشرررررت  املعلتجرررررم  تفتمررررر  ان -3
 التنظرم  اسرياتم مة اسرت دا  ان كمر   يتارح الترميل  الشرت  التلمرم  لقرتاع  ا  للمعلتجم 

 ااملتعلمة. املممي   اكتسم  التعل  عملمة تسه 
 اسرررلت  اتسرررياتم مة ارررذد تعتررررب: Story strategy القصاااة اساااتراايجية(  2) 
 التلمرررم  برررني الرررفب  علرررق تعتمرررد  هرررق الترررذكف عملمرررة يف ك ررررا  تلمرررد علممرررة  افيقرررة تفبرررت 

 ئرررتاع  تعلررر  عنرررد ثيبرررم تلمرررد  ارررق جغرررز   ا  ئصرررة ام رررة علررر  املنتعرررة  اك ترررمر الغرجألت رررة
 علرق تعتمرد القصرة اسرياتم مة ان( Schunk, 1991, 286)  يرف  التلمرم  جر  يديرد 
 -امرمر -املر  – عمر ) ج ر  يفتمية ا  سلسلة  تر  يف جيابوة الغر البممنمة امللفميا  رب 
 العلمررق اكسررلت  اررذا  يعترررب ئصررة ام ررة يف عفاررهم خجهلررم جرر   يررت ( ابمرر  -سررممر  - ئرت
 :للذاكف  خم ة لسبببني جلمدا  

 .الذاكف  يف ربمتم ثك ف  تصبح كتهنم  الذ  للش   بملنسبة جعىن  ا  تصبح اهنم .ث
 .التشلر جنبهم  جم اتسييم  جنبهم  القصة عنصف يف إن . 
 اسرررررياتم مة  تعرررررفف. Rehearsal strategy  التسااااامي  ( اساااااتراايجية3) 
 يرت  يفرىت بصرف  ا  للظرق بشرت  املعلتجرم  اللرفمي هبرم  يتفر يفميمي الي الوفيقة: بأهنم التسممم
 اتيفتلررم  علررق يعمرر  جسررمعد كعمجرر   تسرت د  ثهنررم يف يرردا   جهمررة  تعترررب. الررذاكف  يف ختزينهرم

 يف جلمررد  ثهنررم كمررم  جسررتمف   رايعررة بتغذيررة املررتعل  تررز مي ثهنررم يفمررث نشرروة بصررتر  بمملعلتجررم 
 بسرم  تعلممرق منر  تعتررب ثهنرم كمرم  ثارتل  جرد  املرد  ئصرر  الرذاكف  يف بمملعلتجم  اتيفتلم 
  .(Ruther, 2005, 39)  التعل   عتبم      ا  املتمخفي  ا  العممييني ينمس 

 
  imagery strategy  التخيل ( استراايجية4)
 املعلتجرررم  اسرررييم  عنرررد اإل رررفامي يسرررت دجهم الررري الرررذاكف  اسرررياتم مم  إيفرررد  ارررق 
  خيتلررر . الشررر   خبرررربد جرررف ثن يسررربق مل إبرررداعق بعنصرررف الت مررر   يتممرررز بملرررذاكف  امل ز نرررة
 اتيلرة  ري  غممب  بعد الذا  ج  الش   تر  استحبمر ع   ملتصترعبمر    الت م  التصترع 

 ثرئر  ثنر  ث  جرألتف غرر يديرد بشت   تفكمبهم الذانمة الصتر ج  عدمي مجم  هت الت م  ثجم
 عقلمرة  رتر  تشرتم  علرق اتسرياتم مة ارذد  تقت   إبدا  ابتتمر عل  ينوت  التصتركن  ج 
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 عقلمررة  ررتر  بنررم   تفهتررمعلق  تقررت   مهررم جبررمل  يتررتن ثت بشررف  تررذكفام املولررت  للملررفميا 
 علررق يسرمعد ممرم هلررم ختملمرة  رتر   ارم جعررم ترذكفام املرفامي ا املعلتجررم  التلمرم  ترفب  جتلمعلرة
 الررررذاكف  لتحسررررني تررررؤمي   اررررق املتتررررت  للررررن  يفمررررة  ررررتر   اررررم جعنررررمد  ملت مرررر . تررررذكفام
 .(Higbee et al., 1991 , 75) الذاكف  يف ثكرب بشت  املعلتجم  بقم  علق  تسمعد
 امل تللررة النررتايفق يف اتسررياتم مة اررذد ارررف علررق للتعررفف ميراسررم  عررد  ئمجررت  لقررد 

 تججمررذ لررد  القفاعررق اللهرر  تنممررة ايل  اررد ت( (Scanlan, 2003سررتنجن ميراسررة: ج رر 
 ارؤت  ثن كمرم   للعملمتهرم  تت رلت املتير  العقلرق التصرتر اسرياتم مة بمسرت دا  الفابم الص 
 Winn)  سرترفتند  ير  ميراسرة ارد ت كمرم.  للمقف   عقلمة  تر تتتي  استومعتا التججمذ

& Sutherland, 1989 ) اسررتدعم  يف التشررلر اسررياتم مم  بعررض ارررف عرر  للتشرر 
: جهمترني  مهرم  اسرت دجت(  تلممذ  تلممذ 57) ئتاجهم عمنة علق  ابقت  اكشتمل الصتر
 مت ملررق رسرر   ال منمررة الشررمر  يف املألت ررة املتائررم جرر  جممتعررة علررق حتتررت  جتمنمررة خفيوررة: اك يل
 ثسرررللهم جتترررت  للشرررق   رررتر عررر  عبرررمر  جهمرررة كررر   يف املتبرررمنة  امللرررفميا  كهفبمعمرررة  لرررداعف 

 علمهررررم لدالررررة اكمسررررم  اسررررتدعم  ثيفرررردمهم: ومررررتعتني العمنررررة تقسررررم  مت  ئررررد  الللظررررق جسرررممام
 بمتارررم ة  عملمتهررم اربتررت  ئررد الفسررر  علررق الصررتر  جتررمن ث  جتئرررم اسررتدعم : ال منمررة الصررتر 
 يمكا  الساابق العر  خال   ج . البصف  الت م   اسياتم مة القصة اسياتم مم  للمعلمة
 :يأيت جم ايل تتت   ثن للباحثة
 .لللفمي اترامي  التاعق اعممل تنش  الت م  اسياتم مة -0
 .لألشمم   مهم جبمل  غر عقلمة  تر  تتتي  علق اتسياتم مة اذد تعتمد -2
 بملرررررررذاكف  املعلتجرررررررم  خترررررررزي  عملمرررررررة تسررررررره  العقلرررررررق التصرررررررتر عملمرررررررة ان -3
 .اسف  بشت   اسييمعهم املعلتجم  تذكف عملمة  تسهم  ااتل للي  هبم  اتيفتلم 
 
  Loci strategy  المكانية المواض  استراايجية( 5) 
 ايل تعررتمي يفمررث تررأررا  اك فاررم الررذاكف  اسررياتم مم  ائررد  جرر  اتسررياتم مة اررذد تعترررب 
 جلرفمي  ك   ب يدا  يقت  اللفمي ثن يف اتسياتم مة اذد  تتل    املتمن مبعىن Locus التلمة

 مث  جر  جر ج جنزلمرة كح رفا   جشرهتر جترمن جتارم يف ترذكفام املولرت  القمعمرة جلفميا  ج 
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 ترذكف بغرف  اتجرمك  ارذد خرجل العقلمرة املسرر  يشرب   رم   لرك بعرد امللفميا  اذد اسييم 
)  الزيررررم   يشررررر (Cohen, 1990,580) السررررمبق تفتمبهررررم اسررررم  علررررق امللررررفميا  تلررررك

 اعوبررررررم  اسرررررت دجهم الرررررري املعمنرررررم  ايفررررررد  تعتررررررب اتسررررررياتم مة ارررررذد ان( 407  0778
  تعتمرد الوتيلرة اكيفممييرث يف الفعمسرمة املتاارمم ترذكف علرق تسمعدا  لتق القداجق  الشعفا 

 .Robinson, D.)  يرف .  اكجرمك  املتائرم جر  بسلسرلة تعلمهرم املرفامي اللقرفا  ربر  علرق

  -:يأيت  ممم  تتم   اتسياتم مة اذد علمهم تقت  ثسمسمة ئتاعد عد  انم  ثن(1999
 .جتمنمم تتعمئ  الي الوبمعمة اكجمك  ج  سلسلة تصتر (0)
 . يفلظهم املفامي اللقفا  ج   قف  ك   مت   ختملمة ا  بصفية  تر اشتقم  (2)
 .الذاكف  يف هبم احملتل  بمتجمك  التايفد  اللقفا  رب  (3)
 اسررت دا  يترر   اتررذا جتاررم ثخررف إىل  ايفررد جرر  السلسررة يف املتااررم نررفئ  ثن ينبغرر  (4)

 إىل جترمن جر  اتسرييم  يبر  ثن  يتر  جتترفر حنرت علر  املتاارم يف اومتعة نل 
 يرررردا جألت ررررة امل تررررمر  املتااررررم تترررتن ثن  ينبغررررق  رايعررررم ث  جتقرررردجم السلسررررة يف ثخرررف

 يترر   لررك  جررم الش صررمة اعرررب  جرر  املسررتمد  اررق املتائررم  ث برر  تصررترام   يسرره 
 .خمملمة جتاام است دا 

 الترررداخ  جصرردر نقلرر   لترررق بعبررهم جررم جتشررمهبة الترررذكف جتااررم تتررتن ثن ينبغررق ت (8)
 .املممز  املججح عل  التأكمد ينبغق اكميىن احلد إىل املمت 

  
 The peg-word strategy. الوادية الكلمة استراايجية(  6) 
 جر  جممتعة ج  تتتتن ئم مة  ا  اغنمة لتتتي  ختملق تذكف  ام النم  اذا يتول  
 يقرت  يفرىت   لرك ترذكفام املولرت  امللرفميا  جرم تياب  كتتد  تعم   الي التلمم  ا  اتعدامي
 ترررذكفد يف الولررر  يفغررر  جرررم  اسرررتدعم  تشرررلر علرررق يسرررمعد ممرررم مممرررز بلحررر  بيميمييهرررم الولررر 
 جر  العديرد  انرم (. Bower & Reitman, 1972,479  ريتمرمن برم ر )  يسرف بسرهتلة
  :ج   الصدمي اذا يف متمز   الي الشمععة اتغمي

 ريب ات 0
  بمبم جمجم 2
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     ا حميب مهم 3
  اختايت مهم 4

 بصرفية  رتر  تقردر علرق تعمر   هرق الت رلمة بملتلمرة تسمق ايبم اتسياتم مة  اذد
 مت ملر  يرت  اكرئرم  اذد ج  رئ   ت  انم  ج  يفلظهم عملمة تسه  لتق اكيفدا  جم تياب 
 يف اهلمجررة التررتاري  لتررذكف اكسررلت  اررذا نسرت د  ان يتننررم اتاررمر اررذا  يف علمرر  ترردل بصرتر 
 القم مررة جررم كلمررم   تسررت د   هنررم 0782 رررتر  علمهررم تقررت  الرري السررتة املبررممي  ج رر  التررمري 
 اتسررتعممر علررق القبررم  جررم يفررد كلمررة   تسررت د  اربعررم   – رجرررم  -ثتنررني – يفررد –: ج رر 

 (.090  2000 اهلل  عبد عمميل)  اتذا
 حنرر  خلمرة   shoe : two يفرذا : one : bune كعترة  جر ج اتجنلمزيرة اللغرة  يف

Five : hive  شر ف three : tree يف املعف  رة اتالرمل اغنمرة الرنم  ارذا علرق  تتتنرت 
  بملترميل one- two buckle my shoe three four shut the door اتجنلمزيرة
 ان يترر  تررذكفام يررفامي امللررفميا  جرر  سلسررلة ا   ررمن الررذاكف  يف التنررمغ  اررذا ينوبررم ان مب ررفمي
 يف جتعردمي  ئرتاع  تعلر  علرق تعمر  الوفيقرة  ارذد كأ ترممي  العقلرق التصرتر ارذا خجل ج  تفتب 
 عنررررد ارتبررررم  ا  يفررررد    تقلرررر  تتمجلمررررة  ررررتر  يف جيعلهررررم ممررررم التئررررت نلرررر  يف حمرررردمي  ئررررت

  .(Desrochers. 1981, 785) Pavio  تلسرام
 First letter Strategy  األولى الحروف استراايجية -7

 تعتمرررد  هرررق املعلتجرررم  ترررذكف يف اللعملرررة اتسرررياتم مم  جررر  اتسرررياتم مة ارررذد تعتررررب
 العنم ررف جرر  جتتمبعررة ئررتاع  تررذكف يف يسررمعد ممررم كلمررة  ث  مجلررة  تتررتي  احلررفيف الت ممررم علررق

 كلمرررة  تترررتي  ايررر  جررر    لرررك كلمرررة  كررر   جررر  يفرررفف ث ل اخرررذ  مهرررم يرررت  يفمرررث  التلمرررم  
 املعلتجرة تسرييم  متهمردا جعهم  اتغمي  املتسمقق الصتر است دا  ايبم املمت   ج  يديد 
 الرررررررررتعل   رررررررررعتبم       جرررررررررم العرررررررررممييني جرررررررررم اللعملرررررررررة اتسرررررررررياتم مم  جررررررررر  تعرررررررررد  هلرررررررررذا

(Mastropieri, 2003- 32. ) 
 اك رررررف جررررر   ايفرررررد  تعرررررد اتسرررررياتم مة ارررررذد ان( 0774) غرررررممن ميراسرررررة اكرررررد   ئرررررد

  ررررم  اتستدعم  التررررذكف يف اجلمجعررررة اررررج  يسررررت دجهم  الرررري  عملمررررة  ا  اتسررررياتم مم 
 .اتسياتم مة
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 Keyword strategy   المفتاحية الكلمة استراايجية( 8)
 جرر   تتولر  ال منمرة اللغررة جلرفميا  اكتسرم  يف  عرمت تتنمتررم اتسرياتم مة ارذد تعتررب 
 جرم تتشرمب  اجنلمزيرة كلمرة  جرم املنوتئرة اتينبمرة التلمرة بفب  القمم :ات ىل مبفيفلتني القمم  اللفمي

 بصرررممغة القمرررم  ات رررفامي جررر   تتولررر : جنهرررم ال منمرررة املفيفلرررة يزي مهترررم بعرررض يف املنوتئرررة التلمرررة
 (Atkinson, et al ., 1987. 126)  امللتميفمة للتلمة  انمة  تر   تتتي 
 ر بررررف )  عف هررررم اتسررررياتم مة اررررذد ثيبررررم تنررررم لتا الررررذي  العلمررررم  جرررر  العديررررد  انررررم  
 يررررفامي اخررررف  كلمررررة  نوقهررررم يف تشررررب  ميلملمررررة كلمررررة  عرررر  عبررررمر  بمهنررررم( 377  2000 ستلسررررت
 عقلمرة  رتر  يتتنرتن  رمهن  اتينبمرة  التلمرة الدلملمرة التلمرة برني الفب   بعد  تذكفام تعلمهم
 .البديلة للتلمة

 التائعمرة جر  تزيرد تهنرم جف نة الذاكفية اتسياتم مم  اك ف ج  اتسياتم مة اذد  تعترب
 ك برر  تررؤمي  اهنررم كمررم  سررمبقة مبعررمرف اجلديررد  املعلتجررة تررفب   تهنررم التائعمررة جرر  تزيررد  تهنررم
 & Mastropieri) يديرررد  للولررر  املقدجرررة املعلتجرررم  تترررتن عنررردجم   لرررك النترررمع 

Scruggs, 2003, 71 ) 
 : مهم مبفيفلتني اتسياتم مة اذد  متف
 .الصتيت الياب  -0
 .الت ملق الياب  -2

 الررررياب  جفيفلررررة اجررررم  جلتميفمررررة كلمررررة   اجيررررممي التعررررفف الصررررتيت الررررياب  جفيفلررررة  تتولرررر 
  2002 بررد     ينرر ) امللتررم  للتلمررة بصررفية  ررتر  ختمرر  املررتعل  جرر  تتولرر   مهنررم الت ملرق

3.) 
 ارذد اسرت دا  حب رت  الري( Tootkaboni, 2012) تتتتبرتي ميراسرة اربترت  لقرد 

 توبمرق  مهرم  مت التلمرم   ئتاعرد اتجنلمزيرة اللغرة لتلمرم  اكجرد اتير  تذكف يف اتسياتم مة
  اخررف ن  فتررز ميراسررة كممئرردجت.  امللتميفمررة التلمررة لصررم  النتررمع   يررم   اسررياتم مم  عررد 
(Fritza, et al., 2007) اتسرييم  مممرسرة برني مبقمرنرة ئمجرت ات يل الت فبرة  لرق جترفبتني 

( 84) ئتاجهررم عمنررة علررق اتجنلمزيررة اللغررة لتلمررم  اك رر   التسررممم امللتميفمررة التلمررة بتاسرروة
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 امللتميفمررررة التلمررررة  مسررررت دجت ال منمررررة الت فبررررة اجررررم  اتسررررياتم متني لصررررم  النتررررمع   يررررم  
 .امللتميفمة التلمة لصم  النتمع   يم   اتملمنمة اللغة امللحت ني تعل  يف العمميية  الوفيقة
 
 strategy Reconstructive االنشاااائية التمحيصاااات اساااتراايجية( 9)

Elaboration 
 الغرررر احملترررت  يعررر  علرررق تقرررت  يفمرررث اورررفمي  امللرررمام  اكالرررمل تعلرررم  علرررق  تعمررر  
 للملهرت  املصتر التم م  التلممذ تعلم   مهم  مت   جلمتسة اوفمي   املعلتجم  ثلل  ثك ف جألتف

 التلممرررذ جررر  يولررر  ا  الرررذاكف  جررر  املعلتجرررم  تسرررييم  املعف رررة  را  مبرررم تتعلرررق  اسرررياتم مة
 (.094   2000   اهلل عبد عمميل)  امللهت  يتذكف  مت   مهم حيد   جم الصتر  يف التلتر

 
 Note taking strategy المالحظات ادوي  استراايجية( 01)

 اعمريمرررة املعمنرررم  جررر  تعتررررب بأهنرررم( 300   0775) عرررد  الرررف   عبرررد عنهرررم  عررررب
 املجيفظرررة ثخرررذ  تعررري الرررذاكف  كلرررم      يرررممي  الترررذكف حتسرررني يف اجيرررميب بشرررت   ترررؤرف للرررذاكف 
 اتسمسررمة اللتررف  عرر  تعرررب ئصررر  مجرر  كتمبررة  التججمررذ جرر  يولرر  ا  للمفايعررة كتررميب  بشررت 

 .اهلمجة املعلتجم  حتت خوت   ام افيق ع  اخف بشت  التججمذ  يست دجهم للمتات 
 :اجفي  يف اتسياتم مة اذد  عملمة  تتمكد

 .اهلمجة ات تمر اختممر.ث
 & ,Paivio.). ااتل جد  الذاكف  يف للبقم  جممت اهلمجة ات تمر افيقهم ع  جتد. 

Desrochers, A. 1981) 
 اارر  جرر  اهنررم جرر  Robinson, D (1999) ميراسررة ج رر  الدراسررم  كشررلت   ئررد

 الدراسرة ابقرت يفمرث اجلمجعمرة  املفيفلة ال منتية املفيفلة اج  يست دجهم الي اتسياتم مم 
 اظهررف   ئررد عشررتاعمة بوفيقررة اختمررمرا   مت  املبررة املبررم( 232) ئتاجهررم يمجعمررة عمنررة علررق
 جر  اك رف  عملمتهرم اظهف  كمم  انم  ا   كتر ستا  اجلنسني بني  ف    يتمي عد  ع  النتمع 

 العرررف  خرررجل جررر  للبميف رررة  يتررر . اجلمجعرررم  البررر  عنرررد اكخرررف  الذاكفيرررة اتسرررياتم مم 
 :يأيت ملم التت   السمبق

 .اهلمجة الفعمسمة املعلتجم  تذكف يف اتسياتم مة اذد  عملمة .0
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 .ااتل جد  هلم تبعم التعل  ارف بقم  .2
 .غرام اكربج  بشت   ال منتية اجلمجعمة للمفيفلة ججعمتهم .3
  فغلرررررق مجرررررمل رشرررررما Practice strategy:  الممارساااااة اساااااتراايجية( 00)

 تررررذكفام ا  املعلتجررررم  جرررر  اتسررررتلممي  يسررررتومعتن ت اتشرررر مص جعظرررر  ان (63  2000)
 كلمرم  اك رف جمرست كمم  كن  التائم ثر   علق بعملمة  لك مممرسة افيق ع  ات كميف  بشت 
 .اك ف تذكف 

 
 The multi model approach المتعدد المدخل استراايجية( 02)

 ان اتسرررياتم مة ارررذد ج ررر  ظهرررتر امي  انررر ( 349 2000) ستلسرررت ر برررف   يشرررر
 املفايفر  جرم ترتجع  ت بسرموة  تفهترم ان يف اكخرف  الذاكفيرة اتسملم  انتقد ا البميف ني بعض
 الرذاكف  لتحسرني  ايفرد اسرلت  انرم  لرم  ان   تف  علق يقت  املدخ   اذا  املتقدجة العمفية
 يهرت  املردخ  اذا ثن كمم   الغف  هلذا جتعدمي  اسملم  يست دجتا ان ات فامي علق ينبغق  امنم

 :ج    العقلمة اللمزيقمة بملظف ف
 . النت  ج   ا ف ئس  علق احلصتل .ث

 .الذاكف  بمتجمم  يسمق جم است دا  . 
 انظاايم نظريااة ضااوت فاا  الماانه  دروس عباارات اإلسااتراايجي ااادريس إجااراتات –

 :ومعالجتها)اعداد الباحثة( المعلومات
 :يلق جم تتول  املفيفلة اذد  يف  التخطيط

 اجللسم   اتسياتم مم  الي سمت  تنم هلم جم اكالمل.حتديد عدمي  -
 .النمم   الدراسمة الي يدرسهم اكالمل ج  عدمي اختممر -
 – املسرمت ) اللغت  اكميا  جهمرا   مهم يفاعق جيابوة  تر  يف الدر   اذد تنظم  -
 (.املقف  

 حتديد املعز ا   اللنمم   اتسملم  املست دجة مياخ  الربنمج . -
 :يلق جم تتول  املفيفلة اذد  يف  التنفيذ
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 جررر  مممرسرررتهم جرررنه  املولرررت  العقلمرررة  العملمرررم  اكنشررروة لتججمرررذد املعلررر  تتارررمح -
 تبررررمنتهم عقلررررق نشررررم  بترررر  املقصررررتمي تتاررررمح جررررم جفتلررررم  بصررررت  جعهرررر  التلتررررر خررررجل

 .املقييفة اإلسياتم مة
 اإلسررياتم مة   ررق تنلمررذيهم التججمررذ جرر  املولررت  املهررم   مهررم جتاررح بومئررم  تت يررم -
 .املقييفة
:  ارت نشرم   ث ل تتارمح يف املعلر  يبردث يفمرث العقلمرة  اكنشروة تنلمرذ جفيفلة بد   -
:  حترررد  اسرررتمم: ال رررمي للنشرررم  ينتقررر  مث ثجمجرررك؟ الررري الصرررتر  يف ترررف  جرررم ا:  تأجررر  انظرررف
 عنرتان جرم: ج ر  اكسر لة  بعرض يسرأهل  مث الردر  حملترت  اتسرتمم  التججمرذ ج  يول  يفمث

 ...... كلمة  جعي املتات ؟
 برني اللفمييرة اللرف   جفاعرم  جرم السرمبقة  العقلمرة اكنشروة علرق التججمرذ مجمم تدري  -
 .التججمذ
  ميريرررة نشرررم  كررر   يتولبررر  جرررم يفسررر  عقلرررق نشرررم  لتررر  جنمسررر   ئرررت ختصرررم  -
 .التججمذ لد   عتبت 
 كرررر   تبرررر  حبمررررث التحصررررم   جسررررتتيم  يفمررررث جرررر  جممتعررررم  يف التججمررررذ تقسررررم  -
 لترر  اكنشرروة كرر   إيبررم   يررت  تججمررذ  سرربعة يت ررم   ت التججمررذ جرر  جنمسرر  عرردمي جممتعررة
 .العقلق جستتاام يفس  جممتعة
 بمإلسررياتم مة  املفتبوررة العقلمررة اكنشرروة لتتاررمح املعمنررة التعلمممررة التسررمع  اسررت دا  -

 .ثشفاة بومئم   – إيبم  لتيفم : ج  
 .التججمذ  اكف  يف ثرفام بقم  لبممن املهمر  مممرسة تتفار -

  ام المرحلة هذه وف   التقويم

 عنرردثالررمهل   تلتررر جسررمر لتصررحمح / املعلرر  يترردخ  يفمررث جسررتمف  جفيفلررق تقررتر -
 .البف ر 
 الرررري   امللمررررد اجلديررررد  اك تررررمر تعزيررررز هبرررردف :التعزيررررز ثنررررتا  لترررر  املعلرررر  اسررررت دا  -
 .اعما ة اك تمر  تصحمح التججمذ  يوفيفهم
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 هرمرا امل تنممرة يف اتسرياتم مم  جنرم  جرد  علرق التعرفف جنر   الغرف  هنرمعق تقتر -
 .لبعد ا اتختبمر ب  يتتل   اذا

 
 وأطفاا  Pre-academic Skills األكاديمياة قبال ما المهارات الثان  المحور

 .التعلم صعوبات لخطر المعرضي  الروضة
  التعلم صعوبات لخطر المعرضون األطفا -
 انررم نتحررد   ررنح  الررتعل   ررعتبم  عوررف املعفاررني اكالررمل عرر  احلررديث ثرمينررم إ ا 

 جهمر  جفيفلرة الولتلرة جفيفلرة  تعد سرنتا  6-8 برني جرم عمرفد يريا   الذ  الف اة ال  ع 
  اتنلعملمررررة  العقلمررررة اجلسررررممة  خصمعصررررة اللررررفمي ش صررررمة جججررررح  مهررررم تتحرررردمي جفيفلررررة  هررررق

 املفيفلررة يف حيررد  ملررم التمهمديررة املؤسسررة اررق تعترررب اكالررمل ريررم   رر ن مث  جرر   اتيتممعمررة
  السرمتت اللعر  خرجل جر  يرت  ثن جير  اكالرمل هلرؤت  املعرمرف تقدر   ن مث  ج  اإلبتداعمة

 ئتلنررم ثن كمررم(.2008 302 خبررف عبدالبمسرر ) اعممل بمكالررمل اعم ررة  القصرر  ميراجررم
 جرم تتنمسر  ت سرلتكمم  جنر   ردر الولر  ارذا ان تعري الرتعل   رعتبم  عورف جعرف  ال 
 سررلتكمم   هنررم   العمفيررة املفيفلررة نلرر  يف ارر  الررذي  اكالررمل جررم تتنمسرر   ت العقلررق عمررفد

  اكالررررررمل اررررررؤت  جنهررررررم يعررررررمي الرررررري القصررررررتر ك يرررررر  جؤشررررررفا  اررررررق تعترررررررب عررررررنه  تصرررررردر
(.Jacobson, 2004) 

 اعورتر  ث ير  تكتشمف اك ل املؤشف تعترب كتهنم  يف السلتكمم  اذد ج   ثمهمة  تأيت 
 :التميل النحت علق نعف ه  ثن يتننم:التججمذ   اؤت  جنهم يعمي الي

 تلرررك بأهنرررم: الرررتعل   رررعتبم  عورررف املعفارررني اكالرررمل علرررق املبترررف برررملتعفف يقصرررد 
 التنبرررؤ علرررق يسرررمعد ممرررم  البم رررة اللرررفمي يف املتغررررا  بعرررض حتديرررد بقصرررد تبرررذل الررري احملرررم ت 
 ) البررع   جظررماف ات ررمبم  تررأرر جرر  يقلرر  ممررم التملمررة املفايفرر  يف لللررفمي النمررمعق بملتاررم

Sheri , William et al. 2009). 
 بررأهن  لل وررف املعفاررني التججمررذ (Williams,2013,190 )"  يلمررمجز,"   يعررفف 
 املعف ررررة إيل ات تقررررمر نتم ررررة املدرسررررة تررررف ث  الدراسررررق اللشرررر  عوررررف املعفاررررتن التججمررررذ اررررؤت 
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   ئرت العمر  جمرمت  يف اهلممي رة اعمرمرا  ملممرس  البف ر  الذا  تقديف  اخنلم   املهمرا 
 . اكخفي   جم الذا  جم عجئم   تتتي   ال قم ة اللفاغ

 املعفاررني الف اررة ثالررمل ثن: التررميل النحررت علرر  اجرائيااا اعاارفهم أن للباحثااة ويمكاا 
 التحصررملمة املهررمرا  يف ئصررتر لررديه  الررذي  التججمررذ بررأهن  اتكررممييق الررتعل   ررعتبم  عوررف

 الررذي   ث  الدراسررق الصرر  يف بررأئفاهن  جقمرنرر (  احلسررم  – التتمبرر  – القررفا  )  اكسمسررمة
 الررتعل  لصررعتبم  الجيفررق تعفارره  ب جتمنمررة تنبرر  جؤشررفا  مب مبررة تعررد سررلتكمم  تصرردرعنه 

 يف القصرررررتر ث يررررر  جررررر  العديرررررد يبرررررد ن الرررررتعل   رررررعتبم      ثئرررررفاهن  شرررررمن  مرررررذلك شرررررمهن 
 الصرعتبم  بتلرك جنب رة سرلتكمم  انر  علر  إلمر  الربعض ثشمر جم  ات املعف مةامل تللة العملمم 
 الجيفقة.
 

 الااتعلم صااعوبات لخطاار المعرضااي  األطفااا  واقياايم لتحديااد األساسااية الخطااوات
:-  

  ررررعتبم      اكالررررمل  تقمرررم  لتحديررررد اعورررتا  بعررررض انرررم  ثن إيل:لرنررررف يشرررر 
 : كمكيت  التعل 

 الرذي  اكالرمل حتديرد املفيفلرة تلرك يف  يرت :  Locating التحديرد جفيفلة -0
  عرررق  لرررك  يتولررر    نظمجمرررة جدرسرررة يف يتتنرررتا ثن املهررر  جررر   لرررم   رررعتبم  جررر  يعرررمنتن
 .  امل تللة اإلعج   سمع  خجل ج  اذا  يت  اك فامي

 ممررر  اكالرررمل حتديرررد املفيفلرررة  لرررك يف  يرررت :  Screening املسرررح جفيفلرررة -2
 لررديه  ممرر  ث    اعم ررة اليبمررة خرردجم  تقرردر إيل  حيتررميتن لررديه  جشررتلة بتيررتمي يشررتك
 ثن علررق سررنتا (  8 – 3) جرر  لألالررمل بملنسرربة   لررك املشررتج  لتلررك للتعررف  القمبلمررة
  جهررمرا   اللغررة  النوررق    احلفكمررة  البصررفية السررمعمة املهررمرا   يشررم  ئصرررا التقرردر يتررتن
 (Lerner , 2000, 235).  املعفيف  النمت اتنلعميل اتيتممعق  النب    بملذا  العنمية

 جررررد  حتديررررد املفيفلررررة تلررررك يف  يررررت :  Diagnosing التشرررر م  جفيفلررررة -3
   ئمعمرة عجيمرة تردخ  برفاج  إيل حتترم  الولر  جشرتج  كمنت  إ ا  جم الول  لد  القصتر
 ((Manfredi, M ,2012,366 .  نتعمتهم املشتج  تلك ابمعة جم تتنمس 
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 حتديرررررررررد علرررررررررق املفيفلرررررررررة ارررررررررذد  تفكرررررررررز:  Evaluating التقمرررررررررم  جفيفلرررررررررة -4
 بصررتر  اعم ررة اليبمررة بررفاج  إيل حيتررم  الولرر  كررمن  جررم إ ا:  علررق  احلترر  املرردخجتتامل فيم 

 تعلمهرم الري املهرمرا  ارق  جرم   الربنمج  يف الول  تقد  جد   حتديد حمدمي  للي  ث  جستمف 
 .  التملمة املفيفلة يف تعلمهم إيل حيتم   الي

 :عل   احلت   امل فيم  املدخج  حتديد عل   تفكز
 .ت ث  جستمف  بصتر  خم ة تفبمة لرباج  حيتم  الول  كمن  إ ا جم .0
 ) حيتميهرررررررررم الررررررررري  املهررررررررمرا  الربنرررررررررمج  يف الولررررررررر  تقررررررررد  جرررررررررد  حتديررررررررد .2

Fielding, R. 2006,403.)  
   األكاديمية قبل المهارات -)ب( 

 املعف مرة املهرمرا  عر  عبرمر : بمهنرم اككممييمة ئب  املهمرا   يستتر  عفف جلهتجهم: ئد
 علرررق كرررملتعفف:  السررر  ارررذد ج ررر  يف يعف هرررم ثن الولررر  علرررق جيررر  الررري التلترررر جهرررمرا  ث 

 ( Wistorm , E,2010)   اكشتمل اكسمسمة  اكلتان  امسمعهم اهل معمة احلف ف

 علر   تسرمعدد التتم  علق الف ا  ال  تسمعد الي املهمرا : بأهنم سمندرا  عف تهم 
 لتيرتمي سرمؤمي  املفيفلرة ارذد خجل ئصتر يفد  ا ا ثجم اإلبتداعمة املفيفلة يف اككممييق التقد 

 ( (Schum,2012,320 ئمميجة جفايف  يف تعل   عتبم 
 ث بر  جنرم   رفص لدير  يصربح يفرىت للول  العقلق النمت ع  عبمر  ثهنم اميجني  يعف هم 

 :يلق جم اككممييمة ئب  املهمرا  اذد  تشم  املستقب  يف
 -اجلمرر  تفتمر  -اجلمر  اكمرمل – اهل معمرة احلرف ف علرق التعرفف -بملتتر  اتاتمرم 

 اللتنتلررررررتيق  اتميرا  الررررررتعق –   همهررررررم اكرئررررررم  علررررررق التعررررررفف -جررررررم ئصررررررة ر ايررررررة اعررررررممي 
(Admin, E. 2010. 29 .) 

 ثمياعررر   برررني العقلرررق الولررر  جسرررتت  برررني  رررف   يرررتمي علرررق الرررتعل   رررعتبم   تعتمرررد 
 ت الف ارررة جفيفلرررة  ررر ن  بملترررميل ثكرررممييق جرررنه   يرررتمي علرررق تعتمرررد اهنرررم ا  التائرررم يف اللعلرررق
 يف الولر  جسرتت  إلمر  يرؤ ل ثن يتر  مبم التنبؤ يتننم  لت  التميف اككممييق الت  هبم يتيد

 (Ashman, F& Conway, R. 1997)املستقب 
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 تعرررد ثهنررم علرررق اككممييمررة ئبررر  للمهررمرا  تعفيلررم برررتن  –  لتنررد  يرررفيلني ئررد  كمررم
 ثهنررم إ  جهمرة املهرمرا  ارذد  تعرد للمدرسرة للردختل املهمرة  اعورت  اتسرتعدامي جهرمرا  مب مبرة
  ملقصرتر ت  ث  التعلمممرة العملمرة يف السر علق الول  ئدر  جد  علق ميال جؤشف مب مبة تعترب
 ثك رف ثهنر  علرق ميلرمج يعتررب  يتميارم كن التججمرذ  شر   فص يزيد اككممييمة ئب  املهمرا  يف

 (Griffin & Lundiy ponce, 2003) . التعل  للصعتبم  عفا 
 املهرمرا : الترميل النحرت عل  اكاديمية قبل للمهارات اعريفا اقدم أن للباحثة ويمك 

 يرررريا   عمررررف يف الف ارررر  الرررر  هبررررم يتصرررر  الرررري املهررررمرا  جرررر  جممتعررررة اررررق التممييمررررة ئبرررر 
 املهررمرا  اررذد  تتم رر  للولرر  الصررحمح العقلررق النمررت علرر  ميلررمج  تعترررب سررنتا (6-4)جررمبني
 القدر  اكشررررررررتمل علرررررررر  التعررررررررفف علرررررررر  القرررررررردر  احلف ف علرررررررر  التعررررررررفف علرررررررر  القرررررررردر :يف

  منرت  املتشرمب  امل تللرة احلرف ف برني التمممرز  اتلرتان برني  التمممرز التعفف عل  القدر  العدميية
 ا  ميلمرم مب مبرة ارت إمنرم املهرمرا  ارذد يف الولر  ئصرتر  يعد  اارح بشرت  لدير  الصتيت التعق
 .التعل  لصعتبم  جعف  ال  ان  عل  جؤشف

 اتكممييمررة ئبرر  املهررمرا  اارر  ايل نشررر ان  يتننررم:األكاديميااة قباال المهااارات أهاام-
 النحرررت علرررق بعرررد  ممرررم تعلررر   رررعتبم  لتيرررتمي امجرررم جؤشرررفا  تعرررد الف ارررة بولررر  ترررفتب   الررري
: احلملمرررة الدراسرررة يف اللتنتلرررتي  برررملتعق  يقصرررد  الفونولاااوج  واالدراك الاااوع  -أ :الترررميل
 جقرررمام لتترررتن هبرررم تتشرررت  الررري  التملمرررة املنوتئة اهل معمرررة احلرررف ف ك رررتا  الولررر  إميرا 

  اتخررررررتجف التشررررررمب   إميرا    ررررررتتم  مسعمرررررر  يفررررررد مي جنهررررررم لترررررر   مجرررررر   كلمررررررم   ررررررتتم 
  التلمرم   كلمرم   إىل املسرمتعة الشرلتية اجلمر  تقسرم  علر  القردر  يف  لك  يظهف بمنهمم
 كلمررم   لتتررتن جعررم املقررمام ث  اك ررتا   تفكمرر   ث ررتا  إىل  التلمم   ررتتم  جقررمام إىل

 نلرررر  هلررررم بتلمررررم  اإلتمررررمن) التلمررررم  سرررر م ث   تقلمررررة  املعررررىن عديررررة ث  جعررررىن هلررررم سررررتا 
 (.ار  -كسرف  - رتح) التلمرة يف  يففكتهرم  جتارعهم احلرف ف ث رتا  علر    التعفف(النغمة

TootkaBoni, A.A. 2012)) 
 القررردر   عرررد  بمنهرررم  التمممرررز امل تللرررة ات رررتا  اميرا  علرررق الولررر  ئررردر  عرررد   تعررري 
(. 38  2009    ررررممي رشررررم)  التلمررررة جنهررررم تتتررررتن الرررري الصررررتتمة التيفرررردا  جعف ررررة علررررق

  مللغرة  ايرزا  ايل الترج  تقسرم  علرق  القدر  املعمي  ه  علق القدر  ات اللتنتلتيق  ملتعق
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 التعمجرر  علررق القرردر  يعرري اللتنتلررتيق الررتعق ان ا   لتلمررم   اجلمرر  جلمرر  تقسرر  املنوتئررة
 كلمرررم   تنترررم   التغمرررر التبررردي  افيرررق عررر    لرررك التلمرررة جنهرررم تتترررتن الررري اللتنممرررم  جرررم

 .يديد  اخف 
 جتتنررم  ث  جمررمت  ثيفررد  اررق اك ررتا  علرر  اررق اللتنتلتيمررم ثن نتاررح ثن  جيرر  

 الرررتعق  ررر ن هلرررذا. اللغرررة بأ رررتا  يتعلرررق جرررم كررر   بدراسرررة خيرررت  يفمرررث اللغرررم   جررر  لغرررة ثيرررة
 آلمرررة ث   كملمرررة اللغتيرررة  اك رررتا  إنترررم  ثجرررمك  جعف رررة علررر  القررردر  اجرررتج  يعررري اللتنتلررتيق

 لتتررررتي  بعبررررهم جررررم اك ررررتا  اررررذد  مهررررم تتشررررت  الرررري  التملمررررة اك ررررتا   اررررذد إخررررفا 
 سرررتا  اك رررتا   ارررذد برررني  اتخرررتجف التشرررمب  إميرا  علررر  القررردر  جرررم  اكللرررم  التلمرررم 
 ) امل تللرررررررررررررة اللغتيرررررررررررررة  التعرررررررررررررمبر التلمرررررررررررررم  يف ث  جلرررررررررررررفمي  اك رررررررررررررتا  ارررررررررررررذد يرررررررررررررم  

Admine,E.2010,101) 
 التلمرم  كلمم   تقسرم   إىل اجلمر   متقس:الفونولوج  ف  الوع  مهارات واتمثل

 ث رتا  احلقمقرة. تفكم  التلمم  ث تا  ث تا . تفكم  إىل التلمم  جقمام. تقسم  إىل
 بدايررررررة احلف ف  حتديررررررد ث ررررررتا  التلمم   حتلمرررررر   تقلمررررررة احلقمقة. سرررررر م غررررررر التلمرررررم 
 (Speece, D., Mills, C. 2003 )التلمم 
 احلررف ف اميرا  علررق الولرر  ئرردر  ان الهجائيااة  الحااروف علاا  التعاارف مهااار  -ب
 القصرتر اتكرممييق   يعري  التلرت  القرفا   اسمسرمم  جر  تعترب هبم املفتبوة  اك تا  اهل معمة

.  املتشررررمهبة اهل معمرررة احلرررف ف برررني بسررررهتلة تيمرررز : علرررق الولررر  ئرررردر  عرررد  املهرررمر  ارررذد يف
 يف اهل معمرررة احلرررف ف تفتمررر  تيعمرررد اكغنمرررة  خرررجل جررر   حيررردميام اهل معمرررة برررمحلف ف تيتغررري
 ملتارررم   قرررم كلمرررم   عرررد  برررني يمرررز ثن تبمسرررتومعت  . يديرررد  كلمرررة  علرررق لمحصررر  التلمرررة
  (.2006)عمميل عبداهلل  مهم جعني يففف

 احلررررف ف الولرررر  تيعرررفف نلسررررهم  التلمرررة  بررررني بملتلمررررة اك ل احلرررفف بررررني تيرررفب  
 احلرف ف  يتتر . كلمة  تتتي  ج  يتمت  يفىت جعم اهل معمة احلف ف تيب  . يمدا اهل معمة
 كلمررة  تبررمنهم الرري احلررف ف تلررك حيرردمي ثن تب جتمن )جعتتسررة(  غررر يمررد  بصررتر  اهل معمررة
 ,Walker)  نلسررهم التلمرة  برني بملتلمررة اك ل احلرفف بررني تيرفب  جنهررم   تترأل  جعمنرة

Barbara D 2007) 



27 
 

 اكرئرم  جعف رة علرق القردر  عرد   مهرم القصرتر  يعرياألرقاام   علاى التعرف مهار  -ج
 (.07  2006 اهلل  عبرررد عرررمميل)  تنم لمرررم ث  تصرررمعديم   سرررتا  بمنهرررم  ممرررم التمممرررز ا  امل تللرررة
 املهررمرا  يف ئصررتر جرر  يعررمنتن الررذي  اكالررمل متمزا ل ررك  الرري اعصررمع  جرر  العديررد  انررم 
 اكشررمم  يبررم حتديرردام يف عررد  ئرردر  اكالررمل علرر  ا يت:تمت   لقررد اككممييمررة ئبرر  الفيماررمة
 ث  ث  اكرئرررررررم  يفتررررررر ت العررررررردمي  حبسرررررر  خمتللرررررررة جممتعرررررررم  يف اللعررررررر  ثمي ا  ث  امل تللررررررة
  جممتعررة الررفئ  بررني يررفب ت   تنم لمررم 00 -0 جرر  اكرئررم   تيفترر  تصررمعديم جنهررم جممتعررم 
 يتجعرر  ثن  تيتنرر  اكرئررم  تتبررم  الرري اكلعررم  بتلررك القمررم   تجيمررد علمرر  الدالررة العنم ررف
 بأغنمرررةيتغررري ت  رررفمي   ارررت  جرررم   يرررق ارررت جرررم إيل اكرئرررم  يصرررن  ثن  لرررم  مبقرررد رد بمكرئرررم 
 .علمهم  كتوبمق  لألرئم 

 ث  نلسررر  تلقرررم  جررر  العدمي تيعرررد جتسرررم ية اومتعرررم  برررني بمملزا يرررة يقرررت  ثن تيتنررر 
 . لررك جنرر  نولرر  ثن مب ررفمي الصررحمح الررفئ  إيل ثجمج  تيشررر تتيررد لعرر  ثمي ا  ث  ثشررمم 

(Lynn S,Douglas. 2007)  
 امل تللرة اهلندسرمة اكشرتمل جعف ة تعد- المختلفة األشكا  عل  التعرف مهار  -د
 يصرربح كرق  الف اررة لولر  عنهرم غرري ت جهرمر  علمهررم امل تللرة العملمرم   ايررفا  جعهرم  التعمجر 
 التمممرررزبني علررق الولررر  ئرردر  عرررد  املهررمر  اررذد يف القصرررتر  يعرري للمدرسرررة للررذام  جسررتعدا  

 نقصررررد  ت الفيماررررق املنوقررررق  اتسررررتدتل التلتررررر علررررق تسررررمعدد  الرررري امل تللررررة اكشررررتمل
 ,Bromer.) عرم   بشرت  شرمتعم اكك رف اكشرتمل  امنم  ق  اهلندسمة اكشتمل بمكشتمل

Bilil. 1999) 
القصررتر يف جهررمرا  التعررفف علرر  اكشررتمل  انرم  جممتعررة جرر  املؤشررفا  الدالررة علر    
 لمحصررر  جعرررم جرررفبعني يبررر  ثن يتنررر  ا يت:ت علررر  اكالرررمل ئررردر  عرررد  يف حتديررردام مت  لقرررد
 ثن  تيسررتومم حمرردمي شررت  علررق حيصرر  كررق  جعررني لغررز ثيررزا  بيكمرر  يقررت  جسررتوم  ت علررق
  املسرتوم  املفبرم برني اللرف  تيردر  جعمنرم  شرتج تأخرذ جرم عممي  الي اكشمم  جممتعم  حيدمي

 اكشررتمل برني  اتخررتجف التشرمب   تيرردر  اهلفجرق الشررت  عر  امل لررث يمرز ثن  لرم  مبقررد رد
 بسرهتلة امل تللرة اكشرتمل برني يمرز ثن يمدا تيتنر  اكشرتمل جر  العديرد تيعرفف امل تللة 

( Douglas , F,et al. 2003) 
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 علررر  الررري  علررر  الولررر  ئررردر  املهرررمر  ارررذد  تعررري  األلاااوان علاااى التعااارف مهاااار -و
   ررحمحم اسررت داجم ثجمكنهررم يف اسررت داجهم مث جعهررم  التعمجرر  بمنهررم  التلفئررة اكسمسررمة اكلررتان
 جتممرررم ث  كلتاهنرررم تبعرررم اكمي ا  ث  اكلعرررم  ا  اكشرررمم  تصرررنم  علررر  القررردر  تعررري ثهنرررم كمرررم

 علررر  القررردر  عرررد  يعررري املهرررمر  ارررذد يف القصرررتر  غررر  مث  جررر  كلتانررر  تبعرررم جرررم شررر  جتتنرررم 
 املؤشررررفا  جرررر  جممتعررررة انررررم  (.08492006 عبررررداهلل عمميل)امل تللررررة اكلررررتان بررررني التمممررررز
 اكالرمل ئردر  عرد  يف حتديردام مت اكلرتان  لقرد علر  التعرفف جهرمرا  يف القصرتر علر  الدالة
تيررردر  بعرررض يصرررن  اكشرررمم   ا  اللرررتن التايفرررد   قرررم لررردريم  ارررذا اللرررتن  ت ا يت: علرر 

اكلرررتان   قرررم كيفررردا  يتجمرررة جعترررممي  لم  مبقرررد رد ثن حيررردمي تلرررك اكلرررتان الررري تبرررمهم لتيفرررة 
جيد جتعة كبر  يف التلتي  يفمث يمرز بسرهتلة برني اكلرتان تيعفف ثمي ا  اللعر  بألتاهنرم  جعمنة

ك ررف ارتبماررم يتنرر  ثن حيرردمي اكلررتان اكتا  تيتنرر  ثن يمررز بررني اللررمتح  الغررمجق جرر  اكلررتان .
 تيسرمق مبجب  البنم  ث  البنني لم  ج  السه  علم  ثن يتعرفف علرق اكلرتان املتشرمب  جنهم

 (.Agami,.2010) اكلتان الفعمسمة تيتن  الفب  بني بعض اكلتان  جدلتتهتم
 

 :دراسات سابقة
 تنم لررتالري  الدراسرم :التميل احملرتر اىل السررمبقة  البحرت  الدراسرم  البميف رة ئسرمت 

 لألالررررمل املهرررمرا  ئبررر  اككممييمرررةاسرررياتم مم  الترررذكف يف تنممرررة  علررر  الررررباج  القمعمرررة ثررررف
 .التعل   عتبم       املعفاني

 جشررررررتج   بعررررررض الررررررذاكف  عنتاهنررررررم(.Nauri,natia,2013)نمتمررررررم نمررررررتر  ميراسررررررة
  اررد ت اككممييمة ئبرر  املهررمرا  ئصررتر     الف اررة ثالررمل جرر  عمنررة لررد  الررتعل   ررعتبم 
 ئبرررررر  املهررررررمرا  ئصررررررتر     الف اررررررة ثالررررررمل جشررررررتج  بعررررررض علرررررر  التعررررررفف اىل الدراسررررررة
ابق علمه  جقمرم  رسر  الفير  جلتميانر    ( ال 000)ج  الدراسة عمنة  تتتنت اككممييمة

 جسررتت  جرر  ثئرر  حتصررمله  جسررتت   كررمن الررتعل   ررعتبم  جرر  يعررمنتن الررذي اررمري  للذكم  
 جرررر  يعررررمنتن الررررذي  الررررذكتر اكالررررمل نسرررربة ثن إىل الدراسررررة نتررررمع   تت ررررلت العقلمة ئرررردراهت 
  تيررد  اككممييمررة ئبرر  للصررعتبم  بملنسرربة ثجررم اتنررم  عرر   كررترا ثك ررفا  الررتعل   ررعتبم 
 مث  احلفكمررة احلسررمة املرردركم   ررعتبم  يلمهررم املقدجررة يف تررأيت  التررج  بمللغررة جتعلقررة  ررعتبم 
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 ئبر  للصرعتبم   بملنسربة  التلترر املعف مرة الصعتبم  مث  اتيفتلم  الذاكف  مث  اليكمز اتنتبمد
 القردرا  ارتبرم  النترمع  تيفظرت  ئد القفا   مث التتمبة مث التعبر  عتبم   تمنت اككممييمة
 .اكالمل اؤت  لد  التحصملق بمجلمن  املعف مة العقلم 

 اسرررت دا  اررررف علررر  التعرررفف ارررد هم(.Tootkaboni, 2012) تتتتبرررتن ميراسرررة -
 اللغررة مللررفميا  اكجررد اتيرر  تررذكف يف التلمررم   ئتاعررد  السررمم  امللتميفمررة التلمررة اسررياتم مة
 اكجرررد اتيررر  ترررذكف علرررق اسرررياتم مم  ررررج  اررررمر برررني املقمرنرررة علررر  ئمجرررت  لقرررد اتينبمرررة 
 اختمررمرا  مت املبررة 68 جرر  الدراسررة عمنررة تتتنررت  لقررد اتجنلمزيررة  اللغررة لتلمررم  للمتعلمررني
 الدراسررررة اسررررياتم مم  علرررر  تقسررررممه  (  مت03-6ترررريا   اعمررررمرا  جرررر ) عشررررتاعق بشررررت 
 امللتميفمرة التلمرة جممتعرة ثميا  ثن النترمع   كشرلت(.التلمم  ئتاعرد-السمم -امللمتمح)ال جرة
 اتجنلمزيرررة اللغرررة تعلررر  يف اتسرررياتم مة جنرررم  ي برررت ممرررم السرررمبقتني اومرررتعتني اميا  جررر  ث بررر 
 .غرام ج  ث ب 

 اسرررت دجت  الررري (.(Richmond, et,al. 2008ميراسةريتشرررمتند  آخرررف ن -
  رعتبم      التججمرذ لد  اتكممييق اكميا   عتبم  ج  للحد املعلتجم  جعمجلة خوتا 
 اتكررررممييق اتميا      الررررتعل   ررررعتبم      التججمررررذ جرررر  30 الدراسررررة يف شررررمر :  الررررتعل 
 جعمجلرة خورتا  تردريبه  علرق  مت (7-6جر )يف الصرلتف  التحصم   جتتسوق كلم    اتئ 

ثشرررهف( جتتملمرررة  جررر  مث مت ئمرررم  ئررردراهت  ئبررر   بعرررد 8  لرررك علررر  جررردرا) اعمسرررة املعلتجرررم 
( الرررذ  ث ارررح اخرررتجف القررردرا   schmekالربنرررمج  جررر  خرررجل اسرررت دا  جقمرررم  مشرررك)

  التحصملمة للتججمذ لصم  القمم  اومتعة الت فيبمة يف القمم  البعد .
اررذا (. ئررد اررد ت Wolgemuth, et,al (2008)  جلمررم   آخررف ن راسررةمي-
إىل تعزيز  فص التعل  لد  ثالمل الف اة جر  خرجل برفاج  عجيمرة تقرت  علر  تنممرة  البحث

الررررتعل  عرررر  افيررررق  جهررررمرا  القررررفا    التتمبررررة لررررد  ثالررررمل الف اررررة املعفاررررني عوف ررررعتبم 
الرررررر  مت تقسررررررمم  اىل جممررررررتعتني 328اسررررررياتم مة التلمررررررة التتدية  ئررررررد بلرررررر  يف رررررر  العمنررررررة

جتسررررم يتني  مت اختمررررمرا  بنررررم  علرررر  جقررررميم  خم ررررة بتقررررديف  ررررعتبم  القررررفا    التتمبررررة يف 
الف ارررة مت ررر  ارررذد اتختبرررمرا  جرررد  جعف رررة الولررر  برررمكيففف  التلمرررم   كملمرررة اسرررت داجهم 

مررم مت رر  ئفترر  علرر  الررتحت  يف التتمبررة المد يررة املتقنرر    ئررد مت توبمررق الربنررمج  بشررت  يررتجق ك
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ثشرررررهف جتتملمة  ئرررررد ثسررررلف  النترررررمع  عررررر   عجيررررة اكختبرررررمرا  التش مصرررررمة يف حتديرررررد 5 رررري  
اتالرررررمل     الصرررررعتبم  يف  ررررري  الف ارررررة كمرررررم ثسرررررلف  عررررر  تقرررررد  اكالرررررمل يف اومتعرررررة 

 ة البمبوة.الت فيبمة ع   ججعه  يف اومتع
 .Jarrold, C.B., & Philips caroline, E يمرنتلررد  آخررف ن ميراسرة -

  الري  التسرممم املتمنمرة املتاام اسياتم مة عل  ئمع  عل  بفنمج  است دجت (  الي(2004
 ايل تقسرررررممه  مت الرررررج( 84) ئتاجهرررررم الف ارررررة االرررررمل جررررر  عمنرررررة ئررررردر  حتسرررررني ايل ارررررد ت

  اتشررررتمل اكلررررتان  اميرا  جعف ررررة علررررق   لررررك اررررمبوة  اكخررررف  جتفيبمررررة ايفرررردامهم جممررررتعتني
 جرم حتت تندر  جهمرا  مجمعم  ا   اك تا  احلف ف بني التومبق  اميرا   احلف ف  اتعدامي
  ا ارحت    الجيفقرة اككممييمرة الرتعل  بصرعتبم  تنبر  الري اتكممييمرة ئب  بمملهمرا  يسمق
 برررني ميالرررة  رررف    يرررد  يفمرررث املهرررمرا  ارررذد حتسرررني يف املسرررت د  الربنرررمج   عملمرررة النترررمع 
 اومتعرررة لصرررم    لرررك نميفمرررة جررر  البرررمبوة اومتعرررة  ميريرررم  الت فيبمرررة اومتعرررة ميريرررم 
 لصررم  اخررف  نميفمررة جرر   البعررد  القبلررق القممسررمني يف انلسرره  ارر  ميريررمهت   بررني الت فيبمررة 
 .البعد  القمم 

 الرري اكحبررم  اارر  بمسررتعفا  اررذا البحررث  ئمجررت(.Jacobson, 2004) ميراسررة-
 التدريسرمة املداخ  اا  علق  التعفف التعل    عتبم      للتججمذ امللفميا  بتعلم  ااتمت
 الدراسرررة ئمجرررت  كرررذلك التججمرررذ  ارررؤت  لرررد  امللرررفميا  تنممرررة سررربم  يف اسرررت داجهم مت الررري

  ( امللتميفمرررة التلمرررة-احلف ف)الذاكفيرررة املرررداخ :  اررر  املسرررت دجة  املرررداخ  ااررر  بتل رررم 
 اتسررررررررياتم مم  بمسررررررررت دا   التعلررررررررم  التمبمررررررررتتف  مبسررررررررمعد   التعلررررررررم  املبمشررررررررف   التعلررررررررم 
  يرررممي  يف  عملمرررة املرررداخ  ارررذد اك رررف علرررق التعرررفف جنهرررم حمم لرررة يف الدراسرررة اسرررتهد ت.املعف مة
 اكسرررم  تعرررد  الررري الرررتعل    رررعتبم      التججمرررذ لرررد  التلمرررم   جعرررمي امللرررفميا  جعف رررة
 عمنررة تتتنررت خررمص  بشررت  القفاعررق  اللهرر  عررم   بشررت  الدراسررق الن ررم  علمرر  يقررت  الررذ 

 مت مث الررتعل    رعتبم      اتبتداعمرة املفيفلرة تججمرذ جرر   تلممرذ  تلممرذا( 29) جر  الدراسرة
 اجلديرد  التلمرم   جعرمىن امللرفميا  بعرض جممتعرة كر   بتعلرم   القمم  جممتعم  ايل تقسممه 
 الدراسرة ئمجرت  الرىت اكخرف  اتحبرم  ئبر  جر  ائيايفهرم مت الرىت املرداخ  ايفرد  عل  اعتممميا

 الذاكفيرررررة املررررداخ  انث/ :يلررررق جررررم ايل الدراسررررة اشررررمر  التوبمررررق  رررري  انتهررررم   بعررررد بسررررفميام 



31 
 

 سرربم  يف اسررت داجهم يترر  الرري املررداخ  تلررك جقدجررة يف تررأت ( امللتميفمررة التلمررة -احلررف ف)
 تعررد  الرري اجلديررد   التلمررم   جعررمي بررممللفميا  الررتعل   ررعتبم      التججمررذ جعف ررة  يررممي 

 .خمص بشت  القفاعق  الله  عم   بشت  الدراسق للن م  اكسم 
  جعرررررمي امللرررررفميا  تعلرررررم  يف اكخرررررف  املرررررداخ   عملمرررررة ايل الدراسرررررة اشرررررمر  كمرررررم/   
  التعل .  عتبم      للتججمذ التلمم 
عل  القفا    القصة اسياتم مة ارف ئمم  ايل  اد ت(.Ganska, 2001) يمنستم-
(الر  جر  ثالرمل الف ارة 220 ئد بل  عردمي العمنرة)   بمجلن   لك  عجئة الف اة  كالمل

مث توبمرررق جقمرررم  القمعمرررة التش مصرررمة  مت تقسرررممه  عشرررتاعمم إىل جممرررتعتني ارررمبوة  جتفيبمرررة 
ايرر  املقفنررة بررني اومررتعتني   لررك جرر   Brigaca1990 ) الشررمجلة للمهررمرا  اكسمسررمة)

جيررف  علمهرم توبمررق اتسررياتم مة  ئررد مت علر  اررذا املقمررم  يف القمررم  القبلرق  القمررم  البعررد  
 جرر  جممتعررة العمنررة ا ررفامي علررق ثشررهف( جتتملمررة  ئررد مت عررف 3توبمررق اتسررياتم مة علرر  جرردار)

 ا ررفامي جرر  الرر  القصرر  اررذد عررف   بعررد   جتنتعررة ايفرردا  يفررتل تررد ر امل تللررة القصرر 
 نترررمع  كشرررلت.   جتاارررمم ايفررردا  جررر  القصررر  ارررذد يف ميار جرررم ترررذكف اجلنسرررني جررر  العمنرررة
اكيت:  يرتمي  ررف   يف حتسر  جهررمرا  القرفا   كررملقفا   اكمياعمرة اجلمررد  اعملمرة جرر   عرر  الدراسرة

 الررذكتر بررني ميتلررة  ا   ررف    يررتمي اكخوررم  لررد  ثالررمل اومتعررة الت فيبمررة بمإلاررم ة لعررد 
 جررر  كررر   اسرررتوم   قرررد ايفررردا  جررر  القصررر  ارررذد يف ميار جرررم ترررذكف علرررق القررردر  يف  اتنرررم 
 التلم  . ج  الدرية بنل  القص  اذد  راية اعممي   اتنم  الذكتر

  رعتبم      لرد  املعلتجرم  جعمجلرة امنرم (. Zigler, et,al. 2000 -) ميراسرة-
 3 بررني الصررن  نقررم   بررني املعمجلررة يف القررت  امنررم  ميراسررة ايل الدراسررة اررد ت. احملرردمي  القررفا  
 جتشرمهبة امنرم  انرم  ان الدراسرة  يرد  سرنتا  00-6 بني جم عمفام ييا   جممتعم  ج 
  يررد  كمرم  نررميحني  الغرر القررفا   يف الري ات ل الصرر  تججمرذ لررد  املعلتجرم  جعمجلررة جر 
 الفجررت   ررك علررق القرردر   يف العمجلررة  الررذاكف  السررمعمة املررد  ئصررر  الررذاكف  يف  ررف  انررم  ان

 لجشمم . السفيعة  السمعمة  اليجمز
إىل التعرفف علر  ثمهمرة التردخ   ارذا البحرث(. ئرد ارد ت Smith 1998ميراسة ) -

املبترف بتاسروة بفنررمج  عجيرق ئررمع  علر  اسررياتم مة املتاارم املتمنمررة  التلمرم  امللتميفمررة يف 
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منرررت التلرررم    القررردر  علررر  الرررتعق اللتنتلرررتيق لرررد  ثالرررمل الف ارررة املعفارررني عوف رررعتبم  
م  املرررن لض (الررر   اللرررة جررر  ثالرررمل الف ارررة     التحصررر60القفا    تتتنرررت العمنرررة جررر )

جقمرنررة بررزججعه   مت اختمررمرا  بصررتر  عشررتاعمة  تقسررممه  إىل رررج  جممتعررم :اك ىل لتعلررم  
اللتنم   ال منمة جستت  ث يل يف تعلم  اللتنم   ال مل ة جستت  جتورتر لتعلرم  اللرتنم   مت توبمرق 

 8تائمثسررررررمبمم(ب7جقمررررررم  اإلميرا  اللتنتلررررررتيق  القررررررمر   املصررررررتر  ئداسررررررتمف التوبمررررررق جررررررد )
يلسم  اسبتعمم  ئد اسلف  النتمع  ع  ارتلم  جعردل التحصرم  لرد  ثالرمل الف ارة الرذي  

اتسرياتم مم  امل تللرة   لرك جر  خرجل التورتر  توبمق علمه  الرباج  العجيمة القمعمة علر 
اللررمر  يف اللهررر  اكجبررد  لرررديه  جرر  خرررجل اللررف  برررني ميريررمهت  ئبررر  توبمررق الربنرررمج   بعرررد 

 التوبمق.
سااوف اتناااو  الباحثااة فاا  هااذه الجزئيااة  اعقيااع عااام علااى الدراسااات السااابقة -

 اعقيع عام على دراسات المحور م  حيث الهدف والعينة والنتائ .
 تنتعرت الدراسرم  جر  يفمرث ثاردا هم  قرد ارد ت ميراسرة يرتتفأ/ م  حيث الهدف 

جممتعرة جر  اىل حتسرني ئردر  (Gorter- Reu & Anderson; 1998) اندرسرتن ريرت –
  اخررف ن االررمل الف اررة علرر  اميرا   جعف ررة املهررمرا  ئبرر  اككممييمة  اررد ت ميراسررة  اتسررتن

(Wastsson,et.al,1995) 3 بررني البررع  نقررم   بررني املعمجلررة يف القررت  امنررم  ميراسررة ايل 
 ,Ganska) يمنسرررررتم-اومتعرررررم  جررررر       رررررعتبم  القفا  . ارررررد ت ميراسرررررة جررررر 

البحرررث الف اررة ثجم  علرر  القرررفا   كالررمل القصررة اسرررياتم مة ارررف ئمررم  ايل  اررد ت(.2001
 تهرردف إىل جعف رة ثرررف الربنرمج  العجيررق القرمع  علرر  اتسرياتم مم  الذاكفيررة يف تنممررة احلرميل 

 املهمرا  ئب  اككممييمة.
تنتعررت العمنررة بررني الدراسررم  املعف اررة  قررد مت لررت عمنررة ميراسررة ب/ ماا  حيااث العينااة 

تلممذ ج  التججمذ      عتبم  30يف ((Richmond, et,al. 2008يتشمتند  آخف ن)
 قرررررد بلررررر  عررررردمي العمنرررررة هبرررررم (Ganska, 2001) اكميا  اككممييق.ثجرررررم ميراسرررررة يمنسرررررتم

الررر  جررر  05( قرررد بلغرررت2005الررر  جررر  ثالرررمل الف ارررة ثجمميراسرررة جرررف   حممرررد)220إىل
جتفيبمررررررة  (جممتعررررررة00(الرررررر   اللررررررة)20 قررررررد بلغررررررت)البحررررررث احلررررررميل ثالررررررمل الف اررررررة اجم 

 (جممتعة امبوة.00 )
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تنتعرررت اكمي ا  املسرررت دجة يف الدراسرررم  السرررمبقة  قرررد ج/ مااا  حياااث األدوات  -
جقمرم  مشرك ملعمجلرة ( ((Richmond, et,al. 2008ريتشمتند  آخف ناست دجت ميراسة 

 الرررررري اسررررررت دجت جقمررررررم  القمعمررررررة (Ganska, 2001)  ميراسررررررة يمنسررررررتماملعلتجم  
 نمرررررررررررررررررررررررررتر  ميراسرررررررررررررررررررررررررة  ميراسرررررررررررررررررررررررررة للمهرررررررررررررررررررررررررمرا  اكسمسمةالتش مصرررررررررررررررررررررررررمة الشرررررررررررررررررررررررررمجلة 

 الري ابقرت جقمرم  رسر  الفير  جلتميانر  ارمري  للرذكم   اجرم (Nauri,natia,2013)نمتمم
 قررررررد اسررررررت دجت جقمررررررم  اسررررررتمنلترمي بمنمرررررر  للررررررذكم  الصررررررتر  اعمجسررررررة كمررررررم البحرررررث احلررررررميل 

 است دجت جقمم  املهمرا  ئب  اككممييمة كالمل الف اة)اعدامي البميف ة(. 

اتلقررت نتررمع  الدراسررم  السررمبق  بررمختجف عمنمهتررم  ثمي اهتررم / ماا  حيااث النتااائ   د -
 جد  التوبمق عل   عملمة الرباج   اتسياتم مم  امل تللة يف تنممة اجلمن  اككرممييق  املعرفيف 
لد  التججمذ ممم يعت  اجيمبمة   عملمرة التردخ  ملسرمعد  اكالرمل املعفارني لصرعتبم  الرتعل  

 جبتف .يف  ي  
 

  البحث أدوات
 :جممتعتني إىل الدراسة ثمي ا  البميف ة ئسمت

 :يف مت لت:البمبوة اكمي ا ( ث)
)  عررردمي اتسرررتممر  ارررذد اشرررتملت  ئرررد (.الباحثاااة اعاااداد)أولية بياناااات اساااتمار  -0

 جعلتجرررم  جررر  للولرر  شرررمج    ررر  تبررمنت -البميف رررة علررر  يفسرر – شرررمجلة سررؤال(  23
  ججعررر  جرررم التلممرررذ سرررلتكمم  يفمرررث جررر  الصرررلمة البم رررة عررر  جعلتجرررم   كرررذلك  ثسرررفية عمجرررة
 ث  نلسررررمة ملشررررمك  يتعررررف  التلممررررذ كررررمن  إ ا جررررم ملعف ررررة   لررررك جعلممرررر   جررررم اللصرررر  مياخرررر 

 البميف رة ئمجرت  ئرد لدير  الصرعتبم  تلرك  يرتمي يف سببم   تتتن ت يفىت ائتصمميية ث  ايتممعمة
 اكخصرمعق لرد  جتيرتمي  تلممرذ كر   حبملرة خم ة جللم  خجل ج  املعلتجم  عل  بمحلصتل

 اكخصرررررمعق حببرررررتر جعهررررر  جقمبلرررررة عمررررر  مت التم مرررررة املعلتجرررررم  عرررررنه  تترررررتا ف مل الرررررذي  ثجرررررم
 النمئصة. بممنمهت  تستتممل اتيتممعق
 (.2000تعفي   لت   ف ) الخامسة الصور  للذكات بينيه استانفورد مقياس -2
 (.2006عبدالعزيز )تعفي  عز لغوية النفس للمهارات الينوي مقياس -3
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 )المصاارية لألساار  المطااور والثقاااي االقتصااادي االجتماااع  المسااتو  مقياااس -4
 .(2111خليل بيوم  محمد  اعداد

 لخطرصاااعوبات المعرضاااي  الروضاااة أطفاااا  علاااى للتعااارف اختباااارات بطارياااة -5
 نررررتايفق عررررد  مشلررررت  الرررري البومريررررة اررررذد بتصررررمم  البميف ررررة ئمجررررت (.الباحثااااة اعااااداد)التعلم

 املتتنرم  جر  البومريرة تتتنرت  ئرد التعل   عتبم  عوف املعفاني ثالمل الف اة لتش م 
 اتنتبمدصررررعتبم )ك  النممعمررررةالصررررعتبم   يتانرررر  مجمررررم مشرررر   ئررررد:النممعق املتررررتن -ث:التملمررررة

 اررررذا مشرررر   ئررررد:اككممييق جمئبرررر  املتررررتن - .(الشررررلهمة  اللغرررر   التلتررررر  التررررذكف  اتميرا 
 جمئبرر   جهررمرا  القررفا   جمئبرر  جهمرا مجمررم الصررعتبم  جمئبرر  اككممييمررة كصررعتبم ) املتررتن
 املترتن ارذا تترتن  ئرد:  السلتكق اتيتممعق املتتن - (.التتمبة جمئب   جهمرا  احلسم 

 الر  هبرم اتصر  ا ا الري اتيتممعمرة ةالسرلتكمجظرماف الصرعتبم   تصر  عبمرا  جممتعة ج 
 ,طريقااة .يف اررذا اجلمنرر  الررتعل   ررعتبم  عوررف املعفاررني لألالررمل جت شررفا تعررد   هنررم الف ارر 
 :جمبني االبومرية يف ك  جقمم  اذد عل  اتست مبة تتمميز •  البطارية اصحيح
 (.صفر) الانطبق( ,0)أحيانا( , 2)غالبا( ,3)دائما 
  النتائ  افسير (0)جدو  ثالثا •

  عتبم   عتبم  جتتسوة  عتبم  كبر  الل ة
 بسموة

تتتيد 
  عتبة

  أئ (. 8ج ) (6-02ج ) (03-23ج ) (.36-24ج ) اإلنتبمد  التمممز.
 (. أئ  8)ج  (6-02)ج  (03-23)ج  (.36-24)ج  التذكف.
  أئ (.4ج ) (8-02ج ) (03-20ج ) (33-22ج ) اإلميرا .

  أئ (4ج ) (8-00ج ) (00-07ج ) (30-20ج ) اللغة الشلهمة.
  أئ (4ج ) (8-00ج ) (00-09ج ) (29-05ج ) التلتر.

 (. أئ  8)ج  (6-02)ج  (03-23)ج  (.36-24)ج   عتبم  جمئب  القفا  .

 (. أئ  8)ج  (8-00)ج  (00-09)ج  (29-05)ج   عتبم  جمئب  التتمبة.
 (. أئ 4)ج  (6-02)ج  (03-20)ج  (33-22)ج   عتبم  جمئب  احلسم .
 عتبم  إيتممعمة 

  أئ (.9ج ) (5-05ج ) (07-38ج ) (84-36ج )  سلتكمة.
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 يف املسررررت دجة البومريررررة بتقنررررني البميف ررررة ئمجررررت للبطاريااااة  الساااايكومترية الخصااااائص
 ثالرررمل جررر   اللرررة الررر ( 48)ئتاجهرررم عمنرررة علررر  توبمقهرررم خرررجل جررر    لررركالبحرررث احلرررميل 

 اهممالتعلمممرررة تميرا   التمبعررة النمت يمررة الشررربا ي  مبدرسرررة  امللتحقررني اكالررمل ريررم  جفيفلررة
 ربمتررر  جررر  التأكرررد هبررردف   لك سرررنتا (6-8)جرررمبني ثعمرررمرا   تفا يفرررت الشرررفئمة مبحم ظرررة
 : كمميلق    دئ 

 الربنررررررررررررمج  ال بم  يفسررررررررررررم  يف البميف ررررررررررررة اسررررررررررررت دجت(:Reliability: )ال بررررررررررررم 
 ربرم  جر  للتأكرد   لرك خمتللرة اف  بأربعة ال بم  جعمج  يفسم  مت  ئد( spss)اتيفصمعق

 ربررم  يفسررم   افيقة النصررلمة الت زعررة  افيقررة:الداخلق اتتسررم  افيقررة  ارر : املقمررم  اررذا
   ررفمي( 48) جرر  املتتنررة  املبدعمررة العمنررة علررق البومريررة توبمررق مت  . ثللررم جعمجرر   افيقررة اكبعررممي
 : يلق كمم  ال بم   يُفس 
 امللررررررفميا  ميريررررررم  بررررررني اترتبررررررم  جعررررررمجج  يفسررررررم  مت: الررررررداخلق اتتسررررررم ( 0)
 :التميل النحت علق  اكبعممي  ميريم 
 : الداخلق اتتسم  نتمع  يتاح التميل اجلد ل: النمائ  المكون( أ)
 اكبعرررممي  ميريرررم  النمرررمعق املترررتن جلرررفميا  ميريرررم  برررني اترتبرررم  جعرررمجج (  2 ) يرررد ل
 ( فمي 48= ن) اللفعمة

 اتنتبمد التذكف اإلميرا  اللغة الشلهمة التلتر
جعمج  
اترتبم 

 

الفئ 
جعمج   
اترتبم 

 

الفئ 
جعمج   
اترتبم 

 

الفئ 
جعمج   
اترتبم 

 

الفئ 
جعمج   
اترتبم 

 

الفئ 
 

09920** 49 09638** 39 09608** 26 09838** 04 09694** 0 

09900** 45 09683** 35 09844** 29 09630** 08 09522** 2 

09603** 47 09906** 37 09627** 25 09657** 06 09633** 3 

09648** 80 09964** 40 09634** 27 0 896** 09 09982** 4 
09356* 80 0 357* 40 09636** 30 09932** 05 09475** 8 

09659** 82 09438** 42 09693** 30 09635** 07 09669** 6 
09924** 83 09695** 43 09844** 32 09984** 20 09903** 9 
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 مجمم ثن اجلد ل ج  يتبح 0000 جستت  عند ميال**  0008 جستت  عند ميال*  
 .إيفصمعمم   ميالة اترتبم  جعمجج 

 : الداخلق اتتسم  نتمع  يتاح التميل اجلد ل: األكاديم  قبل ما المكون( ب)
  ميريررم  اككررممييق ئبرر  جررم جتررتن جلررفميا  ميريررم  بررني اترتبررم  جعررمجج (  3 ) يررد ل
 ( فمي 48= ن) اللفعمة اكبعممي

 جمئب  القفا   جم ئب  التتمبة
 الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم 

09870** 05 09407** 03 09837** 5 09488** 0 

09602** 07 09863** 04 09836** 7 09620** 2 

09859** 20 09330* 08 09907** 00 09908** 3 

09862** 20 09626** 06 09602** 00 09324* 4 
  09825** 09 09487** 02 09495** 8 

 
09845** 6 
09600** 9 

 جمئب  ااحلسم 

09847** 30 09824** 25 09693** 28 09863** 22 
09603** 32 09820** 27 09863** 26 09320* 23 

  09486** 30 09320* 29 09604** 24 

 مجمم ثن اجلد ل ج    يتبح0000 جستت  عند ميال**  0008 جستت  عند ميال* 
 إيفصمعمم . ميالة اترتبم  جعمجج 

 ( 4 )  يد ل: الداخلق اتتسم  نتمع  يتاح التميل اجلد ل  االجتماع  المكون( ج)
 (. فمي 48= ن) التلمة  الدرية اتيتممعق املتتن جلفميا  ميريم  بني اترتبم  جعمجج 

09698** 84 09828** 44 09902** 33 09662** 20 09962** 5 

  09680** 48 09339* 34 09880** 22 09843** 7 
  09600** 46 09836** 38 09632** 23 09452** 00 

    09686** 36 09600** 24 09634** 00 

    
  

09426** 28 09929** 02 
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( 2) ميالة اترتبم  جعمجج  مجمم ثن اجلد ل ج   يتبح 0000 جستت  عند ميال**  
 جم للمتتن يُفس  مث  ال جرة املتتنم  ج  جتتن لت  ثللم جعمج  يُفس   ألفا معامل
 :كملتميل   النتمع   جلفمي  ك   ميرية يفذف

  09653=  ئممتررررر   كمنرررررت  كتررررر   للمترررررتن ثللرررررم جعمجررررر  يُفسررررر : النماااااائ  المكاااااون( أ)
 جعرمجج  يتارح( 8 ) يرد ل  .امللفمي  ميريرة يفذف جم ثللم جعمجج  يتاح التميل  اجلد ل

 يفصمعمم .(. فمي 48= ن) النممعق للمتتن(  امللفمي  ميرية يفذف جم)  ثللم

 جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم 
الف 
 ئ 

جعمج  
 اترتبم 

 الفئ 

09920** 09 09635** 03 09608** 7 09838** 8 09694** 0 

09600** 05 09857** 04 09844** 00 09630** 6 09622** 2 

  09906** 08 09627** 00 09657** 9 09633** 3 

  09895** 06 09600** 02 09887** 5 09858** 4 

جعمج  ثللم 
جم يفذف 
 ميرية امللفمي 

 الفئ 

جعمج  ثللم جم 
ميرية يفذف 
 امللفمي 

 الفئ 

جعمج  ثللم 
جم يفذف 
 ميرية امللفمي 

 الفئ 

جعمج  ثللم جم 
يفذف ميرية 

 امللفمي 

 الفئ 

جعمج  ثللم 
جم يفذف 
 ميرية امللفمي 

 الفئ 

09649 46 09627 36 09637 28 09665 03 09699 0 

09667 49 09639 39 09684 26 09684 04 09665 2 

09660 45 09625 35 09663 29 09685 08 09687 3 

09694 47 09875 37 09624 25 09636 06 09695 4 
09699 80 09649 40 09696 27 09690 09 09650 8 

09698 80 09692 40 09620 30 09662 05 09696 6 
09879 82 09643 42 09650 30 09684 07 09688 9 

09686 83 09650 43 09870 32 09649 20 09690 5 

09643 84 09683 44 09699 33 09663 20 09665 7 

 
09664 48 09870 34 09660 22 23 00 

  09623 38 09686 23 24 00 

 
  

09694 24 09650 02 
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م   أقل( المفرد  درجة حذف م )  ألفا معامالت جمي  أن الجدو  م  يتضح
 للمكون. ألفا معامل أواساوي

=  ئممترررر   كمنررررت  كترررر   للمتررررتن ثللررررم جعمجرررر  يفسرررر  األكاااااديم  قباااال مااااا مكااااون( ب)
(  6 )  اجلرررد ل.امللفمي  ميريرررة يفرررذف جرررم ثللرررم جعرررمجج  يتارررح الترررميل  اجلرررد ل  09687
 . فمي 48= ن) اككممييق ئب  جم للمتتن(  امللفمي  ميرية يفذف جم)  ثللم جعمجج  يتاح

جعمج  ثللم جم 
 يفذف ميرية امللفمي 

 الفئ 
جعمج  ثللم جم يفذف 

 ميرية امللفمي 
 الفئ 

جم يفذف ميرية جعمج  ثللم 
 امللفمي 

 الفئ 

09630 28 09630 03 09629 0 

09636 26 09636 04 09635 2 

09638 29 09632 08 09607 3 

09630 25 09637 06 09635 4 
09642 27 09639 09 09642 8 

09684 30 09627 05 09640 6 
09636 30 09633 07 09646 9 

09649 32 09632 20 09645 5 

09632 33 09634 20 09634 7 

  09640 22 09637 00 

  09622 23 09636 00 
    09642 02 

 ث تسررم   جرر  ثئرر (  امللررفمي  ميريررة يفررذف جررم)  ثللررم جعررمجج  مجمررم ثن اجلررد ل جرر  يتبررح
 للمتتن  اذا يعي شد  ربمهتم. ثللم جعمج 

  09923=  ئممت   كمنت  كت   للمتتن ثللم جعمج  يُفس   االجتماع  المكون( ج)
 يتاح(  9)   اجلد ل.امللفمي  ميرية يفذف جم ثللم جعمجج  يتاح التميل  اجلد ل
 (. فمي 48= ن) اتيتممعق للمتتن(  كف نبمخ)   ثللم جعمجج 

جعمج  ثللم جم 
يفذف ميرية 

 امللفمي 

 الفئ 

جعمج  ثللم جم 
يفذف ميرية 

 امللفمي 

 الفئ 

جعمج  ثللم 
جم يفذف 
 ميرية امللفمي 

 الفئ 

ثللم جم جعمج  
يفذف ميرية 

 امللفمي 

 الفئ 

جعمج  ثللم جم 
يفذف ميرية 

 امللفمي 

 الفئ 

09904 09 09905 03 09906 7 09920 8 09659 0 

0,900 05 09909 04 09907 00 09920 6 09902 2 
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 ث تسم   ج  ثئ (  امللفمي  ميرية يفذف جم)  ثللم جعمجج  مجمم ثن اجلد ل ج  يتبح
  للمتتن. ثللم جعمج 

 لت  التلمة  الدرية اكبعممي ميريم  بني اترتبم  جعمجج  يفسم  مت: األبعاد ثبات( 3)
 جعمجج (  5)  اجلد ل:يلق كمم   النتمع    اككممييق ئب  جم  املتتن  النممعق املتتن ج 

 .للبومرية التلمة  الدرية املتتنم  ميريم  بني اترتبم 
 املتتنم  جعمج  اترتبم  جم الدرية التلمة للبومرية

 املتتن النممعق **958 0
 املتتن جمئب  اككممييق **674 0
 املتتن اتيتممعق **937 0

  1010** دا  عند مستوي  1015* دا  عند مستوي  
يتبح ج  اجلد ل ثن مجمم جعمجج  اترتبم  ميالة إيفصمعمم   ممم يدل علق ربم  مجمم 

    ربم  املقمم  كت .اكبعممي
بوفيقة الت زعة النصلمة   التلق للمقمم  مت يفسم  ال بم   ( الثبات بالتجزئة النصفية 4)

 09980=  يتممن  مبعمميلة   09962=  بفا ن/ سبرجمن مبعمميلة  كمنت جعمجج  ال بم :
 .كت   املقمم  ربم  علق تدل جفتلعة ئم   اق  

  ارعت الرذ  الغرف  حتقرق ارتان: النلسق القمم  ثميا  بصد  يقصد المقياس  صدق ثانيا
 شرم م  تتقم  تقمسرهم ثهنم تدعق الي ا السمة القدر  ك   اتميا  تقم  ثن ثخف  بعبمر  كيل 

 ئمجرررت اتختبمراحلرررميل  رررد  جررر   للتأكرررد(.00790774 سرررلمممن عبرررداهلل)عنهم اخفخمتللرررم
 الوف : بعض عل  بمتعتمممي البميف ة

 جر  كتسرملة  لجختبمر العم  املظهف عل  الظماف  الصد  يدل: الظاهري الصدق( 0):  اق
 امللحت ررررررني نظررررررف يف  ررررررمميئم يبررررررد  اتختبررررررمر كررررررمن  جررررررما ا يعرررررري ثنرررررر  كمررررررم  القمررررررم   سررررررمع 

 يرردل تنرر   للتلمررة العلمررق بررمملعىن  رردئم لررم  الظررماف  الصررد  ان جرر   بملفغ   اللميفصررني
 اتختبرمر يف يتت ف  ثن تبد ثن  ات بمللع  ايقمس  عل  ت الظماف ج  يقمس  اتختبمر ان عل 

  09674 08 09903 00 09657 9 09920 3 

  09675 06 09906 02 09678 5 09677 4 
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 سربم   يف(.7590796ع مرمن  سرمد ثبتيفو   ؤامي)القمم  جتائ  يف  معلمة  ا يتتن يفىت
 ججعمتهررم جررد  جرر  للتأكررد املشررف ني علرر  امل تررمر  الصررتر  بعررف  البميف ررة ئمجررت  لررك حتقمررق

 .لجختبمر

 اتختبرمر مت مر  جرد  علر  احلتر  اىل الصرد  ارذا  يهدف( المنطق )المحتو  صدق( 2)
 يرفامي الري ث النميفمة اومل حتلم  عل  احملتت   د  افيقة  تعتمد. يقمس  الذ  نلس  للممدان
 اعتمرررد   ئرررد(. 88290797 البهرررق  ؤامي)امل تللرررة عنم رررفام عررر  يتشررر  حتلرررمج ئممسرررهم
 البميف رررة استعفارررت  ئرررد اتختبرررمر  رررتر  اختمرررمر عنرررد الصرررد  جررر  النرررت  ارررذا علررر  البميف رررة

 بعررف  البميف ررة ئمجررت  لررك  بعررد اتختبررمر مبتاررت   املفتبوررة السررمبقة  اتختبررمرا  الدراسررم 
 الري اورمت  لتر  شرمجلة الصرتر  ثن تبرم   بذلك.املشرف ني علر   رعتبمت   حتديرد اتختبمر
 .تقمسهم

 جعرمجج  حبسرم  امللرفميا   رد  يفسم  مت.( الداخل  االاسلق)الداخل  التجانس( 3)
 ميريرررة جنهرررم حمرررذ  م  ) لررر  تنتمرررق الرررذ  للبعرررد التلمرررة  الدريرررة امللرررفميا  ميريرررم  برررني اترتبرررم 
 :يلق كمم  النتمع   كمنت للملفمي  حمتم   امللفميا  بقمة ميريم  جممت  بمعتبمر(  امللفمي 

 بررررني اترتبررررم  جعررررمجج  ( 7)  يررررد ل:النتمع  يتاررررح التررررميل اجلررررد ل: النمررررمعق املتررررتن( ث)
 امللرفمي  ميريرة جنهرم حمرذ  م  ) اللفعمرة لألبعرممي التلمة  الدريم  النممعق املتتن جلفميا  ميريم 

) 
 اتنتبمد التذكف اإلميرا  اللغة الشلهمة التلتر

 الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  اترتبم جعمج  
جعمج  
 اترتبم 

 الفئ 

09650** 46 09608** 36 09897** 28 09800** 03 09634** 0 

09654** 49 09622** 39 09806** 26 09608** 04 09500** 2 

09872** 45 09659** 35 09605** 29 09668** 08 09602** 3 

09623** 47 09947** 37 09602** 25 09280* 06 09934** 4 
09347* 80 09380* 40 09608** 27 09903** 09 09467** 8 

09668** 80 09409** 40 09645** 30 09620** 05 09649** 6 
09657** 82 09686** 42 09826** 30 09934** 07 09659** 9 
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 مجمم ثن اجلد ل ج  يتبح  0000 جستت  عند ميال**  0008 جستت  عند ميال* 
 إيفصمعمم . ميالة اترتبم  جعمجج 

 جعمجج (  00 ) يد ل :النتمع  يتاح التميل اجلد ل: اككممييق ئب  جم جتتن(  )
 اللفعمة لألبعممي التلمة  الدريم  اككممييق ئب  جم املتتن جلفميا  ميريم  بني اترتبم 

 ( امللفمي  ميرية جنهم حمذ  م  )
 القفا   جمئب  جم ئب  التتمبة

 الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم 

0 892** 20 0 395** 03 09803** 5 0 435** 0 

0 845** 20 09840** 04 0 807** 7 0 604** 2 

  0 306* 08 0 653** 00 0 659** 3 

  0 607** 06 0 823** 00 0 307* 4 
  0 802** 09 0 894** 02 09462** 8 

 0 845** 05   0 439** 6 
0 845** 07   0 876** 9 

 جمئب  ااحلسم 

0 832** 30 0 806** 25 09684** 28 09843** 22 

0 852** 32 0 457** 27 09835** 26 0 309* 23 

  0 443** 30 0 255* 29 0 896** 24 

 مجمرررررم ثن اجلرررررد ل جررررر  يتبرررررح 0000 جسرررررتت  عنرررررد ميال**  0008 جسرررررتت  عنرررررد ميال*  
 إيفصمعمم . ميالة اترتبم  جعمجج 

09660** 83 09809** 43 09653** 32 09648** 20 09945** 5 

09896** 84 09895** 44 09307* 33 09835** 20 09826** 7 
  09634** 48 09809** 34 09605** 22 09498** 00 

    09623** 38 09870** 23 09607** 00 

    
  

09376** 24 09902** 02 
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جعرمجج  اترتبرم   ( 00يرد ل )  :النتمع  يتاح التميل اجلد ل: االجتماع  المكون( ج)
م  التلمرررة للمترررتن ) حمرررذ  م  جنهرررم ميريرررة درياملترررتن اتيتمرررمعق  الررر برررني ميريرررم  جلرررفميا 

 امللفمي  (.

 مجمررررررم ثن اجلررررررد ل جرررررر  يتبررررررح 0000 جسررررررتت  عنررررررد ميال**  0008 جسررررررتت  عنررررررد ميال* 
 إيفصمعمم . ميالة اترتبم  جعمجج 

  ف  امثلت  التجريبية األدوات( ب)
 الباحثااااااااة اوصاااااااالت • (.البميف ة اعدامي) الف اة كالمل اككممييمة ئب  املهمرا  جقمم  -0

 إلاىم  خال  االضطالع على الدراسات السابقة والمقاييس الت  اهتمت بهذا المجاا  
  التال  النحو على وه  للمقياس أبعاد أربعة وض 

حتديررررد بدايررررة التلمررررم  املتشررررمهب . الررررتعق بملقم مررررة  حتلمرررر   :الفونولااااوج  ويشاااامل الااااوع /أ
 القردر   تي  التلمرم تفكمر  اك رتا  لتترث تا  احلرف ف  تقسرم  التلمرم  إىل ث رتا   

 اللعرر  ..يديررد  كلمررة  لتتررتي  اك ررتا  ربرر   امل تللررة  املتشررمهب  احلررف ف بررني التمممررز علرر 
 الحاااروف علاااى التعرف)الكتاباااة ماقبااال مهاااارات/ ب. يديرررد  كلمرررم   لتترررتي  بمك رررتا 
 برملقل  اكجسرم  يف الرتحت  علر  القردر :الحاروف علاى التعارف مهاارات  تشرم :(واألرقام
 الررفب   جعتتسررة  لمسررت الصررحمح بشررتلهم احلررف ف كتمبة  ررحمح بشررت  النقررم   تت ررم 

 الفب  الصرحمح بملتسلسر  اهل معمرة احلرف ف تفتم  نلسرهم  التلمرة للتلمرة اك ل احلفف بني

جعمج  
 اترتبم 

الفئ
  

جعمج  
 اترتبم 

الفئ
  

جعمج  
 اترتبم 

الفئ
  

جعمج  
 اترتبم 

الفئ
  

جعمج  
 اترتبم 

الفئ
  

0 659*
* 

09 0 622** 03 0 859** 7 
0 805*
* 

8 
0 647*
* 

0 

09602*
* 05 **

0 846 
04 0 820** 00 

0 620*
* 

6 *0 844 2 

  0 650** 08 0 600** 00 
0 669*
* 

9 
0 608*
* 

3 

  06 **

00886 02 
09602*
* 5 09857* 4 
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 اك ل احلرفف  حتديردالتلمة جنهرم تتتتن الي احلف ف  تسممة حتديد  شتل  احلفف اس  بني
 بررني الررفب  شااملفت األرقام علااى التعاارف مهاااراتأمااا .الصررتر  علمهررم الدالررة للتلمررة املنمسرر 
 العررردمي اختمرررمر علررر  القدر  الصرررحمح بملتسلسررر  تصرررمعديم اكرئرررم  تفتم   شرررتل  الرررفئ  اسررر 

  العرررررررد جعترررررررت  غرررررررر  رررررررحمح بشرررررررت  اكرئرررررررم  كتمبرررررررة بداع  عرررررررد  برررررررني جررررررر  الصرررررررحمح
 التمممز الصرحمح بملشرت  تنم لمرم اكرئرم  تفتمر   . اك رغف اككرب العدمي بني التمممز الصحمح

 املتتنرررم   تشرررم  األشاااكا  علاااى التعااارف مهاااارات ج/.اللرررفمي   الرررفئ  الز يرررق الرررفئ  برررني
 بررني اكشررتمل الفب  بررني التوررمبق علرر  اهلندسررمة القدر  اكشررتمل جرر  جممتعررة تسررممة التملمررة:

 بملشرررررررررت  الصرررررررررتر  اهلندسق  ررررررررر  ملسرررررررررممام   قرررررررررم اومتعرررررررررم   جدلتل  تقسرررررررررم  الشرررررررررت 
 عرررم  شرررت  يف اهلندسرررمة اكشرررتمل  رررحمح حتديد بشرررت   ظلررر  الشرررت  برررني املنمسررر  الفب 

 علاااى التعااارف مهاااارات/ د.يديرررد شرررت  لتترررتي  اهلندسرررمة اكشرررتمل  رررحمحة ميج  بصرررتر 
 علر  الولر  اكسمسرمة ئدر  اكلرتان  كرف علر  الولر  ئردر  التملمرة: املتتنرم   تشرم  األلوان
 امل ترمر برمللتن التلرتي  علر   شرتل  القدر  اللرتن اسر  برني للبنرم  الفب  املنمسربة اكلرتان متممز

 اللرررتن برررني الغرررمجق الفب   اللرررتن اللرررمتح اللرررتن برررني  رررحمح التمممز بشرررت  املولرررت  للشرررت 
• .ي لهررررم الررررذ  بررررمللتن الصررررتر  تت ررررم  اكلررررتان  خررررجل جرررر   النهررررمر اللمرررر   ميريمت  جعف ررررة

  التصحيح مفتاح 
 الدرية ميرية البعد اس  البعد  

 تيتيد  عتبة يتيد  عتبة   
  أك ف( 00)  أئ (00) 20 التعق اللتنتلتيق. 0
  أك ف(00)  أئ (7) 05 التعفف عل  اكرئم . 2
  أك ف(04)  أئ (03) 29 التعفف عل  احلف ف. 3
  أك ف(04)  أئ (03) 25 التعفف عل  اكشتمل. 4
  أك ف(02)  أئ (00) 23 التعفف عل  اكلتان. 8
6 
 006 الدرية التلمة للمقمم  

 ( أئ 85)

 
 ( أك ف87)

 
 ( Reliability) الثبات
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 جعمجررر  يفسرررم  مت  ئرررد( spss)اتيفصرررمعق الربنرررمج  ال بم  يفسرررم  يف البميف رررة اسرررت دجت
 اتتسررررم  افيقررررة  ارررر : املقمررررم  اررررذا ربررررم  جرررر  للتأكررررد   لررررك خمتللررررة اررررف  بأربعررررة ال بررررم 
 توبمررق. ثللررم جعمجرر   افيقررة اكبعررممي ربررم  يفسررم   افيقة النصررلمة الت زعررة  افيقررة:الداخلق
 : يلق كمم  ال بم   يُفس    فمي( 48) ج  املتتنة  املبدعمة العمنة علق املقمم 

  ميريررررم  امللررررفميا  ميريررررم  بررررني اترتبررررم  جعررررمجج  يفسررررم  مت: الررررداخلق اتتسررررم ( 0)
 :التميل النحت علق  اكبعممي

 املهررمرا  ملقمررم  اكبعررممي  ميريررم  امللررفميا  ميريررم  بررني اترتبررم  جعررمجج (  02 ) يررد ل
 (48= ن) اككممييمة ئب 

التعفف علق 
 اكلتان

التعفف علق 
 اكشتمل

التعفف علق 
 اكرئم 

التعفف علق 
 احلف ف

 التعق اللتنتلتيق

جعمج  
 اترتبم 

الفئ
  

جعمج  
 اترتبم 

الفئ
  

جعمج  
 اترتبم 

الفئ
  

جعمج  
 اترتبم 

الفئ
  

جعمج  
 اترتبم 

الفئ
  

09275* 30 
09470*
* 

23 09335* 06 
09884*
* 

7 
09445*
* 

0 

09880*
* 

32 
09479*
* 

24 
09424*
* 

09 
09630*
* 

00 09335* 2 

09343* 33 
09429*
* 

28 09038 05 
09833*
* 

00 09300* 3 

09307* 34 
09860*
* 

26 09304* 07 
09684*
* 

02 09063 4 

09409*
* 

38 09369* 29 09300* 20 09070 03 09275* 8 

09334* 36 
09842*
* 

25 
09440*
* 

20 
09803*
* 

04 
09869*
* 

6 

09350*
* 

39 09276* 27 09324* 22 
09693*
* 

08 
09862*
* 

9 

09882* 35 09302* 30   
  

09880* 5 
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ثن مجمرررم جررر  اجلرررد ل يتبرررح و1010 ** دا  عناااد مساااتوي 1015* دا  عناااد مساااتوي  
 ميالة إيفصمعمم   اترتبم  جعمجج 

مث يُفسر    09634للمقمرم  كتر    كمنرت ئممتر  = ثللرم   يُفسر  جعمجر ( معامل ألفا 2)
 جتاحة بمجلد ل التميل: للمقمم  جم يفذف ميرية ك  جلفمي    النتمع 

( يتارررح جعرررمجج  ثللرررم ) جرررم يفرررذف ميريرررة امللرررفمي  ( ملقمرررم  املهرررمرا  ئبررر   03 يرررد ل )
 :( فمي 48ن= )اككممييمة 

 ث تسرررم   جررر  ثئررر ( امللرررفمي  ميريرررة يفرررذف جرررم)  ثللرررم جعرررمجج  مجمرررم ثن اجلرررد ل جررر  يتبرررح
 ثللم.  اذا يعي ربمهتم. جعمج 

مت يفسرررم  جعرررمجج  اترتبرررم  برررني ميريرررم  اكبعرررممي  الدريرررة التلمرررة ( ثباااات األبعااااد  3) 
 تعتمرد ارذد  :Cronbach Alpha Cofficient:ثللم_لتف نبرمخ ثللرم/ جعمميلرة للمقمرم  

الوفيقررة علرر   حرر  ثميا  ات ررفامي علرر  كرر  بنررد جرر  بنررتمي اتختبررمر علرر  يفررد   ا  ان ال بررم  
لبنررررتمي بنررررد تلررررت اتخف  بقرررردر مشررررتل انررررم يتعلررررق مبررررد  اسررررتقفار اسررررت مبم  امللحررررتص علرررر  ا

 اتتسررم  بررني بنررتمي اتختبررمر بقرردر جمحنصرر  علرر  تقررديف يمررد ل بررم  اتختبررمر  يت  يفسرررم 

* * 

 التعق اللتنتلتيق التعفف علق احلف ف التعفف علق اكرئم  التعفف علق اكشتمل التعفف علق اكلتان

جعمج  ثللم 
جم يفذف 
 ميرية امللفمي 

 الفئ 

جعمج  ثللم جم 
يفذف ميرية 

 امللفمي 

 الفئ 

جعمج  ثللم جم 
يفذف ميرية 

 امللفمي 

 الفئ 

جعمج  ثللم جم 
يفذف ميرية 

 امللفمي 

 الفئ 

جعمج  ثللم جم 
يفذف ميرية 

 لفمي امل

 الفئ 

0 632 30 0 630 23 0 627 06 0 623 7 0 628 0 

0 628 32 0 632 24 0 633 09 0 630 00 0 629 2 

0 632 33 0 630 28 0 628 05 0 629 00 0 605 3 

0 607 34 0 625 26 0 629 07 0 630 02 0 645 4 
0 625 38 0 630 29 0 607 20 0 640 03 0 630 8 

0 626 36 0 627 25 0 626 20 0 625 04 0 629 6 
0 630 39 0 630 27 0 624 22 0 628 08 0 625 9 

0 627 35 0 626 30 
   

0 626 5 
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التبررمي ) (ج  خرجل جعرمميت  ج  :جعمميلررة  الثباات بهااذه الطريقاة ما  خااال  احليال جعمجر  
ع  (   النترررم26092000 جعمميلررة ثللررم لتف نبمخ)ث دغنم  نصف رررب  -رتشمرميسررتن-كررتمير

ملقمرررم   الدريرررة التلمرررة  اكبعرررممي( جعرررمجج  اترتبرررم  برررني ميريرررم   04 كمرررم يلق:يرررد ل )
 املهمرا  ئب  اككممييمة.

 اكبعممي جعمج  اترتبم  جم الدرية التلمة
 التعق اللتنتلتيق **873 0
 التعفف علق احلف ف **620 0
 التعفف علق اكرئم  **609 0
 التعفف علق اكشتمل **696 0
 التعفف علق اكلتان **875 0

  1010** دا  عند مستوي  1015* دا  عند مستوي  
يتبرررح جررر  اجلرررد ل ثن مجمرررم جعرررمجج  اترتبرررم  ميالرررة إيفصرررمعمم   ممرررم يررردل علرررق ربرررم  مجمرررم 

    ربم  املقمم  كت .اكبعممي
علر  بعرض الورف    للتأكد ج   رد  اتختبمراحلرميل ئمجرت البميف رة بملعتمرمميصدق المقياس 

 : اق
: يررردل الصرررد  الظرررماف  علررر  املظهرررف العرررم  لجختبرررمر كتسرررملة جررر  الصااادق الظااااهري( 0)

 سررررررمع  القمررررررم  كمررررررم ثنرررررر  يعرررررري جررررررما ا كررررررمن اتختبررررررمر يبررررررد   ررررررمميئم يف نظررررررف امللحت ررررررني 
يرردل   اللميفصررني  بملفغ  جرر  ان الصررد  الظررماف  لررم   رردئم بررمملعىن العلمررق للتلمررة  تنرر 

عل  ان اتختبمر يقمس  ج  الظماف ت عل  ايقمس  بمللع  ات ثن  تبد  ثن يتت ف يف اتختبرمر 
. يف  (7590796يفررررىت يتررررتن  ا  معلمرررررة يف جتائرررر  القمرررررم ) ؤامي ثبتيفو   سررررمد ع مرررررمن

سررربم  حتقمرررق  لرررك ئمجرررت البميف رررة بعرررف  الصرررتر  امل ترررمر  علررر  املشرررف ني للتأكرررد جررر  جرررد  
 .رلجختبمججعمتهم 

 يهدف ارذا الصرد  اىل احلتر  علر  جرد  مت مر  اتختبرمر ( صدق المحتو )المنطق ( 2)
للممدان نلس  الذ  يقمس .  تعتمد افيقة  د  احملتت  عل  حتلم  اومل ث النميفمة الري يرفامي 

(.  ئرررد اعتمرررد  88290797ئممسرررهم حتلرررمج يتشررر  عررر  عنم رررفام امل تللرررة) ؤامي البهرررق 
  جررر  الصرررد  عنرررد اختمرررمر  رررتر  اتختبرررمر  ئرررد استعفارررت البميف رررة البميف رررة علررر  ارررذا النرررت 
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الدراسررم   اتختبررمرا  السررمبقة  املفتبوررة مبتاررت  اتختبررمر  بعررد  لررك ئمجررت البميف ررة بعررف  
اتختبمر  حتديرد  رعتبمت  علر  املشرف ني. بذلك تبرم  ثن الصرتر  شرمجلة لتر  اورمت  الري 

 تقمسهم.
 ئرررد اعتمرررد  البميف رررة يف يفسرررم  اتتسرررم   الاااداخل ( ( التجاااانس الداخل )االاسااالق 3)

 يتارررح اجلرررد ل الترررميل ارتبرررم  ثبعرررممي املقمرررم  بملدريرررة  برسرررتن الرررداخلق علررر  جعمجررر  ارتبرررم 
اترتبرم  برني ميريرم  امللرفميا   الدريرة   مت يفسم   د  امللفميا  حبسم  جعرمججالتلمة.

ميريررررة امللررررفمي (  بمعتبررررمر جممررررت  ميريررررم  بقمررررة  مالتلمررررة للبعررررد الررررذ  تنتمررررق لرررر  )حمررررذ  م  جنهرررر
  مت يفسم   د  امللرفميا  حبسرم  جعرمججيلق:امللفميا  حمتم  للملفمي   كمنت النتمع  كمم 

ميريرررة  ماترتبرررم  برررني ميريرررم  امللرررفميا   الدريرررة التلمرررة للبعرررد الرررذ  تنتمرررق لررر  )حمرررذ  م  جنهررر
 يلق:لفمي   كمنت النتمع  كمم امللفمي (  بمعتبمر جممت  ميريم  بقمة امللفميا  حمتم  للم

  بعاداألودرجات  مفرداتال( معامالت االرابا  بي  درجات 05 جدو  )
  (فرد 45ن= ) )محذوفًا منها درجة المفرد ( لمقياس المهارات قبل األكاديمية

أن جمياا  ماا  الجاادو  يتضااح 1010 ** دا  عنااد مسااتوي 1015* دا  عنااد مسااتوي  
 مما يد  على صدق المقياس. دالة إحصائياً  معامالت االرابا 

 (06يد ل)(.الباحثة اعداد )الذاكرية االستراايجيات على القائم العالج  البرنام  -2

 التعق اللتنتلتيق التعفف علق احلف ف التعفف علق اكرئم  التعفف علق اكشتمل التعفف علق اكلتان

 الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم  الفئ  جعمج  اترتبم 

09273* 34 09450** 24 09326* 06 09840** 7 09437** 0 

09842** 38 09459** 28 09402** 09 09607** 00 09329* 2 

09332* 36 09408** 26 *09326 05 09820** 00 09302* 3 

09307* 39 09849** 29 09300* 07 09642** 02 09040 4 
09375** 35 09383* 25 09278* 20 09378* 03 09274* 8 

09322* 37 09830** 27 09432** 20 09803** 04 09886** 6 
09390** 40 09254* 30 09300* 22 09660** 08 09847** 9 

09844** 40 09270* 30   
  

09835** 5 
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اتسرررررررررررررياتم مم ثس  الربنمج  اهلدف العم 
   املست دجة

اجللسرررررررررم   جفايفررررررررر  عررررررررردمي 
 الربنمج 

 حمدميا  الفنمج  اللنمم  املست دجة

املهرررمرا  حتسرررني 
 ئبرررررر  اككممييمررررررة
كالررررمل الف اررررة 
 املعفارررني عورررف 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررعتبم  

 التعل .

سررررررررررتعتمد البميف ررررررررررة علرررررررررر  
اكسررررر  الررررري يقرررررت  علمهرررررم 

 التعلم  العجيق:
تش م  نتايفق  -0

اررررررررررع  جعمنررررررررررة 
 لد  التججمذ.

عرررررررررررررررررررررد  اتكتلرررررررررررررررررررررم   -2
ث  نتررررمع  مبجيفظررررة  ايفررررد  

 تش م  اختبمر  ايفد.
يعتمررررررررد علرررررررر  تلفيررررررررد  -3

الوفيقررررررررررة  اكسررررررررررلت  مبررررررررررم 
يتنمسرررررررر  جررررررررم خصررررررررمع  

 الول  
الل ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت  اىل ث   -4

تغمرررررررا  ا ا تولبررررررت بم ررررررة 
 املتعل   لك.

اسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت دا   -8
ثسملم  عجيمرة 

 جتعدمي .
للمشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررمركة  -6

التججمرررررذ بصرررررتر  
  عملة  اجيمبمة.

التنررررررررت  يف اكنشرررررررروة الرررررررري 
 يقدج 

0- 
 اسررررررررررررررررررررياتم مة
املتاارررررررررررررررررررررررررررررررررررم 

 املتمنمة.
2- 

اسررررررررررررررررررررياتم مة 
التتلمررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 القصصق.
3- 

اسررررررررررررررررررررياتم مة 
 التنظم .

4- 
اسررررررررررررررررررررياتم مة 

 التسممم.
8- 

اسررررررررررررررررررررياتم مة 
التلمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 التتدية.
6- 

اسررررررررررررررررررررياتم مة 
 الت م .

(يلسرررة 28عرردمي اجللسرررم )
سرررررررررررررممف الربنرررررررررررررمج  جنلفمي .  

 العجيق ب جرة جفايف :
جفيفلرررررررررررررررررة متهمدية:ارررررررررررررررررد هم 

 اكللررة التعررمرف  اشررمعة ر  
برررررررررررررررررررني البميف رررررررررررررررررررة  برررررررررررررررررررني 

 (.2التججمذ.عد يلسمهتم)
جفيفلرررررررررة عجيمرررررررررة: ارررررررررد هم 

املهررررررررررررررمرا  ئبرررررررررررررر  حتسرررررررررررررني 
للتججمذ املعفاني  اككممييمة

عوف رررعتبم  الرررتعل . عررردمي 
 (.22يلسمهتم)

جفيفلرررررررررررة تقتيمرررررررررررة: ارررررررررررد هم 
التعررفف علرر  جررد  اسررتلممي  
التججمررذ جرر  الربنررمج  املقررد  

 (.0هل .عدمي يلسمهتم)
 

التعزيرررز) ث   عررر  -
يررررررررررررررررؤمي  لتتررررررررررررررررفار 
الولرر  لعمرر  جعررني 
نتم ررررررررررررررررررة اترررررررررررررررررررمر 
اتجيمبمرررررررررررررررررة الررررررررررررررررري 
حيصرررر  علمهررررم ج رررر  
اترمبررررررررررررررررة املممييررررررررررررررررة 
)يفلرررت   اررردايم(ث  
اترمبررررررررررررررة املعنتيررررررررررررررة 
ج رررررررررر ) التشررررررررررديم  

 التصلمق(.

لعررررررررررررر  الرررررررررررررد ر) -
تررررررررررردري  سرررررررررررلتكق 
يسمعد يف التدري  
علرررررررررررررر  املهررررررررررررررمرا  
امل تللررررررررررررررررة  اررررررررررررررررت 
يعتمررد علرر  القرردر  

 .عل  الت م (

التتفار)ات اعرممي  -
القمرررررررررررم  بعمررررررررررر  ث  
سررررررلت  جعررررررني جرررررر  
ئبررررررر  املعرررررررم  ثجرررررررم  
التججمرررررررررررذ بغرررررررررررف  
اتقرررررررررررررمن التججمرررررررررررررذ 
للمهرررررررمر  املولرررررررت  

 تعلمهم(.
 النمذيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة-

  -الشررررررررررررررررررفئمة : املتمن
 املدرسررررررررررة -كلف ررررررررررقف
 .الت فيبمة

 الربنمج :سرررررررمعقد جرررررررد 
 ملررررررررررررررررررررررررررد  الربنررررررررررررررررررررررررررمج 

 .شهف نص  جتتملمني

 عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردمي
 يلسة.28اجللسم 

 

 سرررررررمعة: اجللسرررررررة  جرررررر 
 . نص 

 

 :التججمرررررررررررررررررررررذ عررررررررررررررررررررردمي
 اررررج  00 

 جتفيبمررررررررررررة كم متعررررررررررررة
 الرررذكتر جررمبني يتنتعررتن
 . اتنم 

 

:ثالمل املسررتهد ة الل ررة
 -8) جرررررررررمبنيالف ارررررررررة 

 .سنتا ( 698
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اتسرررررررررررررياتم مم ثس  الربنمج  اهلدف العم 
   املست دجة

اجللسرررررررررم   جفايفررررررررر  عررررررررردمي 
 الربنمج 

 حمدميا  الفنمج  اللنمم  املست دجة

  تعلممرررررررق لت ثسررررررر)
يتبررررررررررم  اتيررررررررررفا  
 العملررررررررررررق لسررررررررررررلت 
جعررررني جرررر  البميف ررررة 
ثجررم  الولرر  هبرردف 

 احملمكم (.
)تشررر اىل  املممرسررة

التوبمرررررررررررق اللعلرررررررررررق 
جررررر   لسرررررلت  جعرررررني

ئبررررر  التلممرررررذ يفرررررىت 
يررررررتمت  ثن يظهررررررفد 
بصررتر  تلقمعمررة بعررد 

  لك  جي 
ثن تتنمسررررررررررررررررررررررررررررررررر   

اكنشرررررررروة اعم ررررررررة 
بمملممرسررررررررررررررررة جررررررررررررررررم 
اهلرررررررررردف احلقمقررررررررررق 

 هلم.
التايررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

)يشررررررررررررررررررررر اىل املنزيل
التصررررررررررررف م  الرررررررررررري 
يولرررر  املعررررم  جرررر  
التججمرررذ القمرررم  هبرررم 
يف املنرررررررزل  يلبررررررر  
حتررررررررررررررررت اشررررررررررررررررفاف 
 الديررر  للتأكرررد جررر  
اتقررررررمن كرررررر  جهمررررررة 
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اتسرررررررررررررياتم مم ثس  الربنمج  اهلدف العم 
   املست دجة

اجللسرررررررررم   جفايفررررررررر  عررررررررردمي 
 الربنمج 

 حمدميا  الفنمج  اللنمم  املست دجة

هرررررررررررم يف كررررررررررر  يتعلم
 يلسة عجيمة(.

 ااسعا عرضا النتائ  وافسيرها 
    نتائجه ومناقشة األو  الفر  صحة اختبار   أوالً 
 جتتسرروم  بررني إيفصررمعمة ميتلررة  ا   ررف   تتيررد: ثنرر  علررق اللررف  يررن   الفاار  نااص -

)  اككممييمررةللمهررمرا  ئبرر   البعررد  القمررم  يف  البررمبوة الت فيبمررة اومررتعتني ميريررم  رترر 
 لصرررم   الرررتعل   رررعتبم  عورررف املعفارررني الف ارررة ثالرررمل لرررد (   التلمرررة  الررردريم  اكبعرررممي
 " يتررري جرررمن"  اختبرررمر البميف رررة اسرررت دجت اللرررف  ارررذا  رررحة  تختبرررمر  الت فيبمرررة اومتعرررة
 املستقلة. للبممنم 

 ميريرررررم  رتررررر  جتتسررررروم  برررررني اللرررررف   يتارررررح(  09 ) يرررررد ل :األو  الفااااار  نتاااااائ -
 ثالررررمل لررررد  اككممييمررررة ئبرررر  للمهررررمرا  البعررررد  القمررررم  يف  البررررمبوة الت فيبمررررة اومررررتعتني

 التعل .  عتبم  عوف املعفاني الف اة

جممت   "Z" الدتلة
 الفت 

جتتس  
 الفت 

 املهمرا  ئب  اككممييمة اومتعة العدمي

0900 
-3950 

 
088 
88 

08980 
8980 

00 
00 

 الت فيبمة
 البمبوة

 اللتنتلتيقالتعق 

0900 
-3954 

 
088 
88 

08980 
8980 

00 
00 

 الت فيبمة
 البمبوة

 التعفف علق احلف ف

0900 
-3950 

 
088 
88 

08980 
8980 

00 
00 

 الت فيبمة
 التعفف علق اكرئم  البمبوة

0900 
-3950 

 
088 
88 

08980 
8980 

00 
00 

 الت فيبمة
 التعفف علق اكشتمل البمبوة

0900 
-3958 

 
088 
88 

08980 
8980 

00 
00 

 الت فيبمة
 التعفف علق اكلتان البمبوة

0900 -3997 
088 
88 

08980 
8980 

00 
الدرية التلمة ملقمم   الت فيبمة 00
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 املهمرا  ئب  اككممييمة البمبوة 
يتبررررح جرررر  اجلررررد ل ثن مجمررررم اللررررف   بررررني جتتسرررروم  رترررر  ميريررررم  اومررررتعتني الت فيبمررررة 

مهرمرا  ئبر  اككممييمرة  لرد  ثالرمل الف ارة املعفارني عورف للالقمرم  االبعرد   يف  البمبوة
 تلسرف  (   لصم  اومتعة للت فيبمة  0900 عتبم  التعل    ميالة إيفصمعمم  ) عند جستت  

إجيرررميب  ثررررفلررر  أن للربنرررمج  العجيرررق املسرررت د  جرررم اومتعرررة الت فيبمرررة بررر  البميف رررة ارررذد النترررمع
مييمة لد  اومتعة الت فيبمرة الري مت توبمرق الربنرمج  علمهرم سما  يف حتس  املهمرا  ئب  اككم

 للف    ااذا   جقمرنة بمومتعة البمبوة الي مل تتعف  للربنمج     بذلك يتحقق 
   نتائجه الثان  ومناقشة الفر  صحة اختبار  ثانيا

اللف  علق ثنر : تتيرد  رف    ا  ميتلرة إيفصرمعمة برني جتتسروم   ين نص الفر  الثان  
) مهرررمرا  ئبررر  اككممييمرررة للرتررر  ميريرررم  اومتعرررة الت فيبمرررة يف القممسرررني القبلرررق  البعرررد  

لصررررم   اكبعرررممي  الرررردريم  التلمررررة ( لررررد  ثالررررمل الف ارررة املعفاررررني عوررررف  ررررعتبم  الررررتعل 
 دجت البميف ررررة اختبررررمر"  يلتتكسررررتن" القمررررم  البعررررد    تختبررررمر  ررررحة اررررذا اللررررف  اسررررت

 للبممنم  املفتبوة  
( يتاررح اللررف   بررني  05 د ل )اجلرر النتررمع  جتاررحة بمجلررد ل التميل: نتااائ  الفاار  الثااان  

جتتسرررروم  رترررر  ميريررررم  اومتعررررة الت فيبمررررة يف القممسررررني القبلررررق  البعررررد  للمهررررمرا  ئبرررر  
 .  التعل اككممييمة لد  ثالمل الف اة املعفاني عوف  عتبم

 "Z" الدتلة
جممت  
 الفت 

جتتس  
 الفت 

 العدمي
نت  
 الفت 

 املهمرا  ئب  اككممييمة

0900 
2950 

 

  لف
88 

  لف

8980 

  لف
00 
  لف

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

 التعق اللتنتلتيق

0900 
2952 

 

  لف
88 

  لف

8980 

  لف
00 
  لف

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

 التعفف علق احلف ف

0900 
2950 

 
 التعفف علق اكرئم  سملبة  لف  لف  لف
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88 8980 00 
  لف

 جتيبة
 حمميد 

0900 
2950 

 

  لف
88 

  لف

8980 

  لف
00 
  لف

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

 التعفف علق اكشتمل

0900 
2950 

 

  لف
88 

  لف

8980 

  لف
00 
  لف

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

 التعفف علق اكلتان

0900 
2950 

 

  لف
88 

  لف

8980 

  لف
00 
  لف

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

الدرية التلمة ملقمم  
 املهمرا  ئب  اككممييمة

 يف الت فيبمررة اومتعررة ميريررم  رترر  جتتسرروم  بررني اللررف   مجمررم أن الجاادو  ماا  يتضااح 
 ثالرمل لرد (  التلمرة  الردريم  اكبعممي)  اككممييمة ئب  للمهمرا   البعد  القبلق القممسني
 لصرم ( 0900 جسرتت  عنرد)  إيفصرمعمم   ميالرة مجمعهرم الرتعل   رعتبم  عوف املعفاني الف اة
 ثن   البميف ررررة  تلسررررفام   اك ل اللررررف  نتررررمع  جررررم جتسررررقة النتررررمع   اررررذد  البعررررد  القمررررم 
 ئبرر  املهررمرا  حتسرر  يف سررما  إجيررميب ثرررف الت فيبمررة اومتعررة جررم املسررت د  العجيررق للربنررمج 
   اللف  اذا يتحقق  بذلك   القبلق بملقمم  جقمرنة لديه  البعد  القمم  يف اككممييمة

   نتائجه ومناقشة الثالث الفر  صحة اختبار  ثالثا
 بررررني إيفصررررمعمة ميتلررررة  ا   ررررف   تتتيررررد: ثنرررر  علررررق اللررررف  يررررن  :الثالااااث الفاااار  نااااص

 ئبرررر  للمهرررمرا   التتبعرررق البعررررد  القممسرررني يف الت فيبمرررة اومتعررررة ميريرررم  رتررر  جتتسررروم 
 الرتعل   رعتبم  عورف املعفارني الف ارة ثالرمل لرد (  التلمة  الدريم  اكبعممي)  اككممييمة

 . املفتبوة للبممنم "  يلتتكستن" اختبمر البميف ة است دجت اللف  اذا  حة  تختبمر  
 بررني اللررف   يتاررح( 07 ) التميل:يررد ل بمجلررد ل جتاررحة  النتررمع   الثالااث الفاار  نتااائ 

 ئبرررر  للمهرررمرا   التتبعرررق البعررررد  القممسرررني يف الت فيبمرررة اومتعررررة ميريرررم  رتررر  جتتسررروم 
 التعل .  عتبم  عوف املعفاني الف اة ثالمل لد  اككممييمة
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 املتغرا  نت  الفت  العدمي جتتس  الفت  جممت  الفت  "Z" الدتلة

0908 
-29025 

 
3298 
398 

4946 
398 
  لف

9 
0 
2 

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

 التعق اللتنتلتيق

0008 -29020 20980 
9980 

8903 
298 
  لف

4 
3 
3 

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

 التعفف علق احلف ف

 09670- غر ميالة
30 

6 

6 
2 
  لف

8 
3 
2 

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

 التعفف علق اكرئم 

0908 
-29390 

 
25 
  لف

4 
  لف
  لف

9 
  لف
0 

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

 التعفف علق اكشتمل

 غر ميالة
-09404 

 
  لف

3 

  لف
098 
  لف

  لف
2 
5 

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

 التعفف علق اكلتان

0908 
-29886 

 
44 

0 

898 

0 
  لف

5 
0 
0 

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

الدرية التلمة ملقمم  املهمرا  
 ئب  اككممييمة

اللررف   بررني جتتسرروم  رترر  ميريررم  القممسررني البعررد   التتبعررق يف  :يتضااح ماا  الجاادو  أن
كررر  جررر : الرررتعق اللتنتلرررتيق    التعرررفف علرررق اكشرررتمل    الدريرررة التلمرررة للمهرررمرا  ئبررر  

( لصرررم  القمرررم  البعرررد    ارررذا يعررري ثن 0908اتككممييمرررة ميالرررة إيفصرررمعمم  ) عنرررد جسرررتت  
) يف كرررررر  جرررررر  الررررررتعق ممترررررر   اسررررررياتم ممت  بلناكرررررررف اإلجيررررررميب للربنررررررمج  العجيررررررق املسررررررت د  

بمنمررم مل اللتنتلرتيق    التعررفف علررق اكشررتمل   الدريررة التلمررة للمهررمرا  ئبرر  اتككممييمررة( 
اررتيج  لررد  اومتعررة الت فيبمررة يفمررث  يسرتمف اكرررف يف كررج ج )التعررفف علرر  اكرئررم   اكلررتان(
بررأن د     تلسررف البميف ررة اررذد النتررمع  اخنلررض اكميا  يف القمررم  التتبعررق جقمرنررة بملقمررم  البعرر

عتمي  اكالمل لوف  التعلم  العمميية القمعمة عل  التلقني يف املردار  بشرت  عرم  تهترت  برمجلز  
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احلسميب  تتدر  ثمهمة جعف ة الول  لأللتان ك رز  جهر  يف التتمجر  جمئبر  اككرممييق لدير  ممرم 
 ثمي  إلخنلم  ثرف الربنمج  بعد تتئل .

 صحة الفر  الراب  ومناقشة نتائجه  رابعا اختبار
تتيررد  ررف    ا  ميتلررة إيفصررمعمة بررني جتتسرروم  ت يررن  اللررف  علررق ثنرر : : نااص الفاار 

)  للمهرررمرا  ئبررر  اككممييمرررةيف القممسرررني القبلرررق  البعرررد   البرررمبوةرتررر  ميريرررم  اومتعرررة ا
   تختبررمر   ررعتبم  الررتعل اكبعررممي  الرردريم  التلمررة ( لررد  ثالررمل الف اررة املعفاررني عوررف 

 . حة اذا اللف  است دجت البميف ة اختبمر"  يلتتكستن" للبممنم  املفتبوة
( يتاررح اللررف   بررني  20  النتررمع  جتاررحة بمجلررد ل التميل:يررد ل )نتااائ  الفاار  الراباا   

للمهررررمرا  ئبرررر  جتتسرررروم  رترررر  ميريررررم  اومتعررررة البررررمبوة يف القممسررررني القبلررررق  البعررررد  
 .لد  ثالمل الف اة املعفاني عوف  عتبم  التعل  اتكممييمة

 جممت  الفت  "Z" الدتلة
جتتس  
 الفت 

 املهمرا  ئب  اككممييمة نت  الفت  العدمي

 غر ميالة
-0902 

 

2098 
998 

8903 

2980 
  لف

4 
3 
3 

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

 التعق اللتنتلتيق

 غر ميالة
0963 

 

098 
0398 

098 
3935 
  لف

0 
4 
8 

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

 التعفف علق احلف ف

 غر ميالة
-0967 

 

30 
6 

6 

2 
  لف

8 
3 
2 

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

 التعفف علق اكرئم 

 غر ميالة
-0977 

 

28 
00 

4909 

8980 
  لف

6 
2 
2 

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

 التعفف علق اكشتمل

 0940- غر ميالة

 

02980 
298 

3903 
2980 
  لف

4 
0 
8 

 سملبة
 جتيبة
 حمميد 

 التعفف علق اكلتان
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 غر ميالة
-0944 

 

  لف
3 

  لف

0980 
  لف

  لف
2 
5 

 سملبة

 جتيبة
 حمميد 

الدرية التلمة ملقمم  
 املهمرا  ئب  اككممييمة

يف  البرمبوةيتبح ج  اجلد ل ثن مجمم اللف   بني جتتسوم  رتر  ميريرم  اومتعرة 
) اكبعممي  الردريم  التلمرة ( لرد  ثالرمل  للمهمرا  ئب  اككممييمةالقممسني القبلق  البعد  

بررأن ايررفا ا     تلسررفام البميف ررة ميالررة إيفصررمعمم  غررر  الف اررة املعفاررني عوررف  ررعتبم  الررتعل 
لررد   تنممررة املهررمرا  ئبرر  اككممييمررةيف  م  إجيمبمرر ث  بفنررمج  التعلررم  العجيررق املسررت د  كررمن لرر  ثرررف 

بمنمرم مل حيصر  ث   اومتعة الت فيبمرة ث فامي ثالمل الف اة املعفاني عوف عتبم  التعل  عل 
اسرررت دا   ارررذا يرردل علررر  ثن  تقررد  ك رررفامي اومتعررة البرررمبوة   لررك لعرررد  تعفارره  للربنمج 

الرباج  العجيمة القمعمة عل  اتسياتم مم  الذاكفية هلم ئردر كبرر جر  اكمهمرة يف منرت اجلمنر  
اللمرئرررررة برررررني اومرررررتعتني  جمثكدتررررر   ئبررررر  اككرررررممييق لرررررد  اتالرررررمل  ارررررت جمثربتتررررر  ميريرررررم 

  ميراسة)ميراسررة(.Tootkaboni, 2012) تتتتبررتن ميراسررة الدراسررم  السررمبقة ج رر  ميراسررة)
  الي ثربتت ثيبم  عملمة اتسياتم مم  الذاكفية. (Jacobson, 2004) يمكتبستن
 اوصيات البحث -
 عورف املعفارني اكالرمل جرم للتعمجر  املرؤالني  اكخصرمعمني املعلمرني  ترت ر عردامي/ 0

 .بملف اة التعل   عتبم 

 .بملف اة التعل   عتبم  عوف املعفاني لألالمل الج جة الرباج  بتقدر اتاتمم  /2

 يف تعمر  ثن شرأهنم جر  يتتن  الي  ثسفت  للول  املنمسبة اعدجم  بتقدر اتاتمم /3
 يت  الي امل ماف ج  احلد سبم 

 إىل حتتهلرم ايفتمرمت  جر  يقلر  ثن يتر  مبرم املؤشرفا  ارذد ج ر  علر  تيتر  ثن/ 4

عرر  افيررق اسررت دا  ثسررملم   اسررياتم مم  تررتجع  جررم اررذد املفيفلررة  تيفقررة تعلرر   ررعتبم 
  تتتن شمقة   عملة.

 نرتمت  يفىت الف اة س  ج  بداية التعل  لصعتبم  املبتف اتكتشمف عل  العم / 8

 .اإلجتمن ئدر جنهم احلد ج 

 العقلمرة بملعملمرم  الصرلة  ا  للمهرمرا  العجيمرة الررباج  بتارم اتاتمم  اف ر  /6

 . اكالمل اؤت  عند املعف مة
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 التردخ  برفاج  تقردر عنرد اكالرمل ك ل رك املممرز  املعف مرة العقلمرة اعصمع  جفاعم /7

 .املنمس  العجيق التعلم  بفاج  ث  املبتف
 المقترحة البحوث

 عورف املعفارني الف ارة كالرمل اتيتمرمعق اإلميرا  لتنممرة تردريي بفنرمج   عملمرة /0

 .التعل   عتبم 

 عوف املعفاني الف اة كالمل العمجلة الذاكف  تنممة يف املبتف للتدخ  بفنمج   عملمة/2

 .التعل   عتبم 

 املعفارني الف ارة كالرمل اتنتبرمد جستت  تنممة يف العجيق للتعلم  بفنمج   عملمة ./3

 .التعل   عتبم  عوف
  رعتبم  جر  يعرمنتن ممر  املدرسرة جمئبر  ثالرمل عنرد النلسرق لألجر  احلميرة ميراسرة/4

 .منمعمة تعل 
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 المراج  
(. ثرفاست دا  بعض جعمنم  الذاكف  يف جعردل التذكفلرد  عمنرة 2000مجمل  فغل  إمسمعم )

التعل .رسرملة ميكترترا  غرر جنشرتر   ج  تججمذ احللقة اك ىل ج  التعلرم  اتسمسرق بوم رت
 يمجعة اك اف. - كلمة اليبمة

(.ئصررتر املهررمرا  ئبرر  اككممييمررة كالررمل الف اررة  عجئتهررم 2009رشررم حممررد السررمد  ررممي)
 يمجعة الزئم يق.-ببعض املتغرا  النلسمة رسملة جميسترغرجنشتر  كلمة اليبمة

(.تفمجرة حممرد جنمر  الصررب  جتتبة اكجنلرت 2(.علر  الرنل  املعرفيف ) 2000)ر بف  ستلست
 املعف مة.

(.ثرفسرررعة الرررذاكف  العمجلرررة  نرررت  املعلتجرررم  يف اسرررياتم مم  2002 ينررر  عبررردالعلم  برررد  )
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