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ممخص البحث
هددف البحدث لتعدرف أسدب ب فدعف البدرامع الع ايدة التعليميدة مدع مبد معلمد ت الصددفوف
األولية ببللسمر ,ومد استخدمت الب حثة لتحقيد هدذا الفددف المدافع الوصدفي ,وتعوادت عيادة البحدث
مع ( )22معلمة مع معلم ت الصفوف األولية ,ومد صممت لذلك استب اة عأداة للد ارسدة تدت توزيعفد
علد عيادة البحددث ومدد توصد البحدث لد عددة اتد مع مدع أهمفد أع وامد تطبيد البدرامع الع ايددة
التعليميددة مددع مبد معلمد ت الصددفوف األوليددة ببللسددمر يددد علد أاددا يددتت تطبيقددا بشددع فعد

حسددب

استا بة أفراد عياة البحث ,عل الرغت مدع أع عثيدر مدافع ال يدوثقع مد اتد مع تطبيقدا ,وعثيدر مدافع
يشعرع بأافع بح اة ل دورات تدريبيدة تسد عدهع فدي معرفدة ليدة تطبيد البدرامع الع ايدة ,وعثيدر
مددافع ينع دددع علد د عدددت وا ددود تعد د وع م ددع معلم د ت أخريد د ت ف ددي تطبي د بع ددض البددرامع التعليمي ددة
الع اية التي تتطلب ذلك .وأاا يواد عثير مع معوم ت لتطبي البرامع الع اية التعليميدة مدع مبد
معلمد ت الصدفوف األوليدة ببللسدمر حسدب اسدتا بة أفدراد عيادة البحدث .علد الدرغت مدع وادود الدددعت
ايد لتطبي البرامع الع اية مع مب اإلدارة ,واود مت بعة مقبولة مع مب اإلشراف التربوي للتعرف
علد مدددب تطبيد البدرامع الع ايددة التعليميددة ,وواددود وعددي مددع مبد اإلدارة بأهميددة تطبيد البدرامع
الع اية في ح مش ع التعليت لدب الط لبد ت ,والمت بعدة المقبولدة مدع مبد المرشددات فيمد سد عدت
المعلم ت في يا د أس ليب لح المش ع التعليمية .وتبيع مع خ

أيف موافقة أفراد عياة
الات مع ً

البح ددث علد د امي د د االمت ارحد د ت المقدمد ددة لتطبيد د البد درامع الع ايدددة التعليمي ددة مدددع مبد د معلم د د ت
أيفد د وا ددود مش ددعلة وف ددعف ف ددي تطبيد د البد درامع التعليمي ددة
الص ددفوف األولي ددة ببللس ددمر .وم ددد تب دديع ً
الع اية وذلك ألع االستا ب ت تد عل عثير مع الصعوب ت التي توااا تطبيد البدرامع الع ايدة
التعليمية لح مشع ت التعليت في الصفوف األولية ,وأع اسبة عبيرة مدافع تنيددع اميد المقترحد ت
التي تت اطرحا.
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الفصل األول :مدخل إلى البحث
مقدمة البحث:
يحت ج الطف

ل التعلت الذي يقدت لا مف رات حي تيدة مريبدة مدع بيمتدا ,وحيدث أع لعد طفد

طريقتا الخ صة في التعلت ,ع ع البد للمسنوليع عع العمليدة التعليميدة تدوفير ع فدة األامد ط التعليميدة
التي تس هت في تلبية احتي ا ت الطف التعليمية ورف مستواه المعرفي مع خ

تقديت برامع تعليمية

متاوعة تراعي ع الاوااب المعرفية التي يحت اف الطف في حي تا المستقبلية.
وتسد عد هددذه البدرامع ومافد البدرامع التعليميددة الع ايددة فدي تحسدديع مسدتوب مخراد ت الددتعلت
لدب الطف بشرط الففت الع في للاوااب المعرفيدة فدي عمليدة الدتعلت وأامد ط الدتعلت المتاوعدة الموادودة
لدب الطف  ,فع م يحت اا هنالء األطف

هو تعييف أس ليب التددريس والمدواد لتتوافد وصدعوب تفت

(أحمد.)2202 ,
ومددد ع اددت الاتد مع ايدددة فددي عثيددر مددع الحد الت التددي مدددت لفد المسد عدة ,واسددتط ع األطفد
تخط دي العثيددر مددع ص دعوب تفت وتحسدديع أدامفددت األع د ديمي عادددم اسددتملت مدددراتفت ل د أمص د حددد
ممعددع ,وذلددك مددع خد

وفد األطفد

حصصد مددع التعلدديت الع اددي والددذي
فددي ماموعد ت لتلقددي
ً

يس د عدهت عل د تخطددي مشددع تفت وتحسدديع مخرا د تفت التعليميددة (أحمددد وخلددف ا  ,2200 ,ص.
.)02
دبب ف ددي ارتفد د ع مس ددتوب
ولق ددد أثب ددت التعل دديت الع ا ددي اا ح ددا ف ددي عثي ددر م ددع ال دددو وعد د ع س د ً
التحصدي واألداء المدرسدي وهددذا مد أثبتتددا العديدد مددع الد ارسد ت مثد د ارسدة عد مدع (بدددر2222 ,؛
أحمددد2202 ,؛ أحمددد وخلددف ا  ,2200 ,الاوالددد )2202 ,والتددي أعدددت علد أع التعلدديت الع اددي
يعوع أعثر ف علية عل المدب البعيد حيع يعوع فدمع طد ر التعلديت الرسدمي ,وأشد رت لد فدرورة
تدددريب المعلمدديع ب لشددع الع د في الددذي يددنهلفت فددي تددوفير البيمددة التعليميددة المراعيددة للفددرو الفرديددة,
واعتبدرت أع التقيديت الخطدوة األولد فدي وفد الخطدة التعليميدة للطفد  ,والدذي يدتت فيدا تقيديت مسددتوب
تحصيلا وتشخيص المشع ت التي تتع رض وبعض المف هيت التعليمية في المواد المختلفة.
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ويس د عد تشددخيص هددذه الصددعوب ت فددي تقددديت التدددخ ت الع ايددة والتددي تواف د امددط تعلددت
الطفد  ,ويمعددع تدددريب المعلمدديع علد عمليددة التقيدديت والتشددخيص وعلد طددر التعلدديت الع ايددة ,ومددد
تسددتخدت تدددخ ت بسدديطة فددي الصددف لتحسدديع مسددتوب تعلددت الطلبددة فيددا ,ومددع المنسددف أع معظددت
دورات التدددريب التددي يتلق ه د المعلمددوع تاصددب فددي الا اددب الاظددري لخطددة الدددرس وطددر يص د
المعلوم ت للطلبة ,وال تعطي طر ح المشع ت الصفية (اإلدارة الصفية) وأس ليب مراع ة الفدرو
الفردية وتفعي دور الطلبة في التعلت ال ازًءا بسيطً مع االهتم ت (بدر ,2222 ,ص.)002 .
ويستخدت لذلك التعليت الع اي بشع فردي أو عل اط

أوس وذلك بوف األطف

ذوي

المش ددع ت المتشد د بفة ف ددي ماموعد د ت متا اس ددة .وم ددد اس ددتطي تطبيد د مفد د هيت م ددأخوذة م ددع التعل دديت
الع اددي لمس د عدة األطف د

الددذيع يع د اوع مددع تدددع فددي التحصددي يرا د ل د أسددب ب أخددرب غيددر

صددعوب ت الددتعلت ,وربم د أهددت هددذه المف د هيت هددو اع د الاظ د ت التعليمددي أعثددر مرواددة بحيددث يسددتوعب
أعدادا أعبدر مدع األطفد  ,والدذي مدد اعتبدره التعلديت الاد م فدي أوسد صدورة ,ف لاظد ت التعليمدي يقددر
ً
عل استيع ب فم ت متاوعة مع األطف

واسيع ب اهتم م تفت علد مسدتوب وطادي (فدي الريدف ,فدي

الحفر ,المع موع ,األم حظً ) (محمد ,2220 ,ص.)022 .
ع أي ام عة أو أمة تريد الافوض ال بد وأع تعطي التعليت األولوية التي تستحقف  ,فقفية
رف مسدتوب التعلديت يادب أع تنخدذ بعديع االعتبد ر لتحسديع أوفد ع المامتد علد اميد األصدعدة,
حتمد يسددتطي المسد همة فددي مطد بعدض األميد
والتعلديت الع اددي ً

فدي هددذه الرحلددة الطويلددة ,ولددذلك

سع البحث الح لي ل تعرف أسب ب فعف البرامع الع اية التعليمية مع مب معلم ت الصفوف
األولية ببللسمر.
مشكمة البحث:
الحظت الب حثة ب عتب ره أحد مشدرف ت التربيدة فدي دارة التعلديت الت بعدة لماطقدة بللسدمر مدع
خد

العديددد مددع الزيد رات الميداايددة لمدددارس بللسددمر تددداي مسددتوب الط لبد ت فددي الصددفوف األوليددة,

وب لرغت مع أع الما هع مد عدلت لد أخدرب تقدوت علد أسد س األاشدطة والتمحدور حدو الطفد  ,ال
أع أس د ليب التعلدديت الع اددي ال تسددتخدت أو تسددتخدت فيم د ادددر ,ف ألس د ليب التدريسددية تتمحددور حددو
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أسددلوب التلقدديع يتبعف د فددي ذلددك أس د ليب التقيدديت التددي تعددوع عب د رة عددع وف د ع د م د تددت حفظددا مددع
الم دواد ,وربم د يعددود السددبب فددي ذلددك ل د أع المعلم د ت لددت يتلقدديع التدددريب الايددد بم د يخددص أهميددة
تطبي د الب درامع الع ايددة فددي تحسدديع مسددتوب التعلدديت لدددب الط لب د ت ,أو أع المدددارس غيددر ماف دزة
ب لشددع الع د في لتطبي د مث د هددذه الب درامع ,أو واددود هم د

مددع مب د المعلم د ت أافسددفع لمث د هددذه

البرامع م عدت واود المت بعة ال زمة مع اإلدارة المسنولة عع التعليت مع داخ وخ رج المدرسة.
ومد أعدت دراسة أحمد ( )2202عل أع البرامع التعليمية الع ايدة تبقد ف عليتفد محددودة
وخصوص ب لاسبة لما ط الريف ,غير أع محدودية فع لية مث
في المدارس ذات الموارد المحدودة
ً
أيفد لد المعلمد ت اللدواتي يحدتاع لد
هذه البرامع تراد
ً

عد دة تددريب فدي األسد ليب التدي تادذب

اهتم ت الطلبة ,وأش رت دراسة الاوالد ( )2202ل أع البرامع الع ايدة التعليميدة يادب أع تفددف
ل تامية مف رات التفعير الا مد والتي ب لت لي ستحسع مع طر التقييت بحيث تصدب تقيديت لعفد ءات
بدال مع مستوب حفظفت اآللي للمواد ال غير.
(مف رات) الط لب ت ً
واظر لذلك تحددت مشعلة البحث الح لي بواود فعف البرامع الع اية التعليمية مدع مبد
ًا
معلم ت الصفوف األوليدة ببللسدمر .وتعدزوا الب حثدة هدذا االخدت ف لعددة أسدب ب مافد اهمد

بعدض

لمعلم ت في تطبي هذه البرامع ,أو تطبي المعلمدة لبدرامع ع ايدة ب العتمد د علد الم حظدة دوع
تسد دداي للمش د د ع التعليميد ددة أو طد ددر الع د د ج ,أو تطبي د د ب د درامع ع ايد ددة غيد ددر ما سد ددبة للمش د د ع
التعليميددة ,أو عدددت واددود دعددت مددع مب د اإلدارة لتطبي د الب درامع الع ايددة بشددع صددحي  ,أو تطبي د
برامع تعليميدة ع ايدة بددوع توثيد وتحليد لمد ادتع عدع تطبيقفد والدذي بددوره ال يسد عد فدي تعدرف
مدددب فع ليددة البرا د مع المطب د فددي ح د المش د ع التعليميددة ,لددذلك ظفددر تددداي فددي مسددتوب مخرا د ت
التعلت لدب الط لب ت لعدت واود برامع ع اية تعليمية تس عد الط لب ت في ح مش ع التعليت التدي
دعي إلياد د د أح ددد الحل ددو الت ددي تسد د هت ف ددي رفد د مس ددتوب
دوع للبح ددث س د ً
تد دواافافع ,ممد د اعل ددا موف د ً
مخرا د ت الددتعلت لدددب الط لب د ت وح د مش د علفع التعليميددة ,ويمعددع صددي غة مشددعلة البحددث ب لس دنا
الت لي
ما أسباب ضعف الب ارمج العالجية التعميمية من قبل معممات الصفوف األولية ببممسمر؟
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أسئمة البحث:
يسع البحث ل اإلا بة عل األسملة الت لية
 -0م وام تطبي البرامع الع اية التعليمية مع مب معلم ت الصفوف األولية ببللسمر؟
 -2م معوم ت تطبي البرامع الع اية التعليمية مع مب معلم ت الصفوف األولية ببللسمر؟
 -0مد د التص ددور المقت ددرح لتطبيد د البد درامع الع اي ددة التعليمي ددة م ددع مبد د معلمد د ت الص ددفوف األولي ددة
ببللسمر؟
أهداف البحث:
يفدف البحث ل تحقي م يلي
 -0تعرف وام تطبي البرامع الع اية التعليمية مع مب معلم ت الصفوف األولية ببللسمر.
 -2العش ددف ع ددع معومد د ت تطبيد د البد درامع الع اي ددة التعليمي ددة م ددع مبد د معلمد د ت الص ددفوف األولي ددة
ببللسمر.
 -0وف د التصددور المقتددرح لتطبي د الب درامع الع ايددة التعليميددة مددع مب د معلم د ت الصددفوف األوليددة
ببللسمر.
أهمية البحث:
تاب أهمية البحث مع أاا يفيد فيم يلي
 لفت اظر مديرات المدارس ومشرف ت التربية لد فدرورة تطبيد البدرامع الع ايدة التعليميدة لمد
في ذلدك مدع أثدر علد رفد مسدتوب مخراد ت الدتعلت لددب الط لبد ت اللدواتي تعد ايع مدع المشد ع
التعليمية.
 توعيددة المعلم د ت بفددرورة تطبي د الب درامع الع ايددة التعليميددة لم د فددي ذلددك مددع أثددر عل د رف د
مسددتوب مخراد ت الددتعلت لدددب الط لب د ت اللدواتي تعد ايع مددع المش د ع التعليميددة .ممد يسد عد فددي
تحقي أهداف عملية التعلت.
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 المس د همة فددي رف د مسددتوب مخرا د ت الددتعلت لدددب الط لب د ت مددع خ د

تطبي د الب درامع الع ايددة

التعليمية .تس عدهع في التملب عل المش ع التعليمية التي تع ايع ماف .
 فت ما

ألبح ث أخرب في ما

تطبي البرامع الع اية التعليمية في ع فة مراح التعليت.

مصطمحات البحث:
 البرامج العالجية التعميمية:
يعرفف د أحمددد ( )2202بأاف د مماموعددة مددع المثي درات المتفددماة فددي الموامددف واإلا دراءات
واألاشطة والخبرات التي توصف بأاف مخططة ,متاوعة ,ماظمة ,متع ملة ,ذات ممزب سيعولواي
معدديع ,تسددتخدت أدوات وأس د ليب معياددة مخت د رة بدمددة فددي التافيددذ والتقددويت ,وتفدددف ل د

حددداث تميددر

ااعد لد الدتعلت
مقصود في سلوك المش رعيع أثا ء البراد مع وبعدد ااتف مدا ,سدواء أعد ع هدذا التمييدر ر ً
أو التدريب أو التامية أو اإلرش د أو الع ج الافسي بصورة ع مة .
امي د بأاددا ماموعددة مددع المع د رف والمف د هيت والما شددط والخب درات المتاوعددة التددي
ويعددرف ار ً
تقدمف المعلمة م لماموعة مع الط لب ت في الصفوف األولية بماطقة بللسمر بقصد احتع عفع بفد
وتف د علفع معفد د بش ددع ي ددندي ل د تعلمف ددع ,أي تع دددي س ددلوعفع ,وتحقي د األه ددداف التربوي ددة الت ددي
تاشده مع وراء ذلك بطريقة ش ملة.
 المشكالت التعميمية:
يعرففد د أحم ددد وخل ددف ا ( )2200بأافد د وا ددود مص ددور ف ددي واح ددد أو أعث ددر ف ددي العمليد د ت
التعليميددة التددي تتطلددب ففددت واسددتخدات اللمددة المعتوبددة أو الماطومددة ,ويظفددر هددذا القصددور فددي اقددص
القدددرة عل د االسددتم ع أو التفعيددر أو الع د ت أو الق دراءة أو العت بددة أو التفامددة أو فددي أداء العملي د ت
الحس د بية ,ويرا د هددذا القصددور ل د الخل د الددوظيفي المخددي البسدديط أو عسددر الق دراءة أو بددطء فددي
اإلدراك واالستا بة ,ويندي ل تداي مستوب التعلت لدب الط لب.
امي بأاا واود خل في العملية التعليمية وماا ببطء التعلت ,أو التخلف العقلي ,أو
يعرف ار ً
صعوب ت التعلت ,أو التخلف الدراسي ,أو ااخفد ض التحصدي  ,أو التدأخر الد ارسدي ,يدندي لد تدداي

01

المسددتوب التعليمددي لدددب ط لب د ت الص ددفوف األوليددة ,مم د يلددزت علد د المعلمددة لفددذه الصددفوف ياد د د
البرامع التعليمية الع اية التي تس هت في ح هذه المش ع التعليمية.
حدود البحث:
امتصر البحث عل الحدود الت لية
 -6الحدود الموفوعية تعرف أسب ب فعف البرامع الع اية التعليمية مع مب معلم ت الصفوف
األولية ببللسمر في ع ت 0301-0301هد.
 -2الحدود المع اية امي معلم ت الصفوف األولية في مدارس بللسمر االبتدامية.
 -4الحدود الزماية ع ت 0301-0301هد.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوًًل :اإلطار النظري
يقصد بمشع ت التعلت أاف اقص مدرة التلميذ عل تعلت المواد الد ارسدية فدي المدرسدة وذلدك
ألسب ب متعددة بعفف يرا ل الماز وعوام التاشمة االاتم عية ,وبعفف يرا لد المدرسدة
بإمع اي تفد الم ديدة والبشدرية والع مد ت السد مدة فيفد  ,وبعفدف يراد

لد

التلميدذ افسدا بظروفدا

الاسمية والعقلية واالافع لية ,ومع المصطلح ت التي يتت التعبير بف عع مشع ت التعلت مصطل
بطئ التعلت والذي يعبر عع تأخر عقل  ,بيام مصطل التخلف العقل يعبر عع ااخفد ض وافد
في الذع ء وعدت اعتمد

مفايد  ,فدي
الامدو العقلد يظفدر فدي الطفولدة المبعدرة ويمعدع تددريب أفدرادهت ً

حيع ااد أع مصطل تخلف دراسي يعاي تداي اسبة التحصي اتياة تداي اسبة الذع ء ,وع ذلك
يعادي أع هدذه المصدطلح ت الث ثدة تددور حدو تدداي اسدبة الدذع ء عدع المتوسدط دوع الاظدر لد
العوام األخرب المسببة الاخف ض التحصي أو التأخر الدراسي ,أم بخصوص مصطل صعوب ت
الدتعلت فدإع الصدعوبة فدي الدتعلت تدندب لد ااخفد ض فدي التحصدي الد ارسدي عدع المسدتوب المتومد
اتيادة صدعوبة خ صدة فدي الدتعلت عد لففت والقدراءة والعت بدة والتفادي والاطد واادراء بعدض العمليد ت
الحسد بية ,ال أع ذعد ء األفدراد مرتفد أو فدو المتوسدط ,ومدد يراد ذلدك لد

عوامد افسدية أو

ااتم عية ولعع ليس لديفت مشع ت حسية أو حرعية في حيع ااد أع مشع ت التعلت مد ترا ل
ااخف ض اسبة الذع ء وال عوام عقلية واسمية وااتم عية واافع لية تندب ل ااخف ض التحصي
الد ارسدي ,ومدد يفسدر ذلدك مددب التدداخ بديع مصدطلح ت مشدع ت الدتعلت ألع علفد تعبدر عدع
ب اخف ض مستوب التحصي عع المستوب المتوم (عبد الق در وبدر.)2220 ,
البرامج اإلرشادية لألطفال الذين يعانون من مشكالت في التعمم:
لقدد ا لدت مشدع ت الدتعلت اهتمد ت العلمد ء فدي العد لت بفددف وفد بدرامع رشد دية وع ايدة
لع ج هذه المشعلة ,وأاصب االهتم ت عل ت ميذ المرحلة االبتدامية ,ومد تعددت البرامع الع ايدة
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تبع لتعدد العوام المسببة لفذه المشعلة ,وع ات البرامع الع اية تفدف ل تحسيع ما حي متعددة
ً
لاوااب المشعلة وهي عم يلي (أبو ملة وعبد المعطي:)2221 ,
الماح األو

استراتياي ت دراسية لتحسيع عملية التعلت.

الماح الث ا

اسي .
برامع ع اية لتحسيع مففوت الذات للمتأخريع در ً

الماح الث لث برامع اإلرش د المدرسي لتحسيع التحصي الدراسي.
الماح الراب

برامع اإلرش د المصمر للتملب عل مشعلة التأخر الدراسي.

وسوف استعرض هذه الما حي ب لتفصي :
المنحى األول :استراتيجيات دراسية لتحسين عممية التعمم:
إع ع ط لب لا طريقتا الخ صدة فدي االاتبد ه والترعيدز ومع لادة المعلومد ت وتدذعر الحقد م
الاديدة ,واع فشد الط لدب فدي الطدر التدي يتبعفد فدي أسد ليب الدتعلت تدندي لد تدأخره الد ارسدي فدي
ما

واحد ,أو ما الت دراسية متعددة ,وفي هذا الما

الدراسي مع خ

استخدات استراتياي ت دراسية تعتمد عل أس ليب التعلت ,مع هذه الد ارسد ت التدي

استخدت فيف أسلوب المع لاة المعرفي الفع
اسي مع خ
در ً

أاريت دراس ت للتدخ في مشعلة التأخر

والذي يرعدز علد تددريب ت عمليدة للت ميدذ المتدأخريع

الاق ط الت لية (الاوالده والقمش ,2202 ,ص:)332 .

 -0س مة السم – الرنية الايدة.
 -2تحديد طر االستذع ر األفف (فردية – زواية – فري متع وع متع م ).
 -0تحديد ومت االستذع ر الايد أثا ء اليوت.
 -3استخدات التعليت ب لعمبيوتر لتدعيت التعلت الفع .
 -5الترعيز عل التعليت متعدد الثق ف ت.
 -1تقديت الاص واإلرش د عاد الفرورة.
 -1الترعيز عل استخدات القدرات العقلية المتعددة.
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وتوادد د ارسد ت أخدرب اسدتخدمت اسدتراتياي ت مد وراء المعرفدة والتدي تسد عد علد زيد دة
مشد رعة الت ميدذ فدي الفصد الد ارسدي ودافعيدتفت للدتعلت وخ صدة للت ميدذ الدذيع يعد اوع مدع افتقد د
المشد رعة والدافعيدة فدي الفصد

الد ارسدي ,وافتقد د المفد رات األس سدية للدتعلت ,ومعواد ت هدذه

االستراتياي ت عم يلي (أحمد وخلف ,2200 ,ص:)020 .
 االستعداد.
 التقدت.
 تاشيط التفعير.
 منشرات المعلوم ت.
 تعقب المتحدث.
اي لمس عدة الت ميذ المتأخريع
ما ع ً
ومد مدمت الرابطة األمريعية لمشع ت التعلت برا ً
اسي مع ذوي صعوب ت التعلت لزي دة التحصي الدراسي لديفت ويتلخص البرا مع الع اي في
در ً
خمس خطوات هي (الصليلي:)2220 ,
الخطوة األولى :فهم أسباب التأخر الدراسي ومشاكل التعمم وترجع أسباب ذلك إلـى أربعـة أسـباب
شائعة هي:
h فتق د التعليت /فقر التعليت.
 افتق د الدافعية.
 الوراثة.


افتق د مف رات التعلت األس سية.

الخطوة الثانية :التعرف عمى المهارات الضرورية إلسراع كفاءة التعمم:
فقد أثبتت الدراس ت أع  02ل

 % 05مع مش ع التعلت ا تاة عع دخ

المعلوم ت ,ولعع حوالي  05ل  % 02ا تاة عع افتق د المف رات ال زمة للتعلت.

أو خراج
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الخطوة الرابعة :تعمم المهارات الالزمة لتحسين مهارات التعمم:
ويستخدت في هذه الخطوة اموذج المع لاة واالرتق ء المعرفي والذب يتفمع تدريب ت
ع اية لتحسيع المف رات ال زمة للتعلت والتي تس عد عل زي دة التحصي الدراسي للت ميذ
وااراءات هذه التدريب ت عم يلي:
الهدف :تفدف هذه التدريب ت ل زي دة االاتب ه والترعيز مع خ

طر التدريس المستخدمة.

األدوات :الع ب فيديو – رش د مصمر – تمذية مرتدة فورية.
طريقة التدريب :فردية( عل حسب المف رات الفعيفة لع تلميذ.
أسبوعي .
مدة التدريب :يستمر التدريب لمدة  02أس بي بوام  1س ع ت
ً
محتوى التدريب :عل سبي المث

ففت القراءة يعتمد عل مف رات عثيرة تشم ع مع القدرة عل

ابتع ر الصور العقلية ,والتخي  ,وس سة القراءة والمي

ل الم دة المقروءة وها ارعز عل اظ ت

المع لاة الصوت .
الخطوة الخامسة :اكتساب المهارات المطموبة لمنجاح الدراسي:
يطلب في هذه الخطوة مع المرشد الافسي اإلا بة عل

األسملة التي تتعل

بمشعلة

ااخف ض مستوب التحصي الدراسي للت ميذ عم يلي:
 -0ه التلميذ لديا مشعلة في التعلت؟
مع سا ح لة التلميذ في المواد واألاشطة المدرسية.
 -2هذه المشعلة لف تأثير سلبي عل بعض الاوااب الت لية (تقدير الذات – التأخر الدراسي–
الع مة م المعلت – الع مة م األصدم ء – االتا ه احو الدراسة).
تعرف مع خ

تطبي االختب رات الخ صة بفذه الاوااب.

 -0ه هذه المشعلة هي السبب الرميسي للتأخر الدراسي ومرتبطة بمف رات التعلت؟
يتطلب ذلك تطبي اختب رات للعشف عع ذلك.
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 -3ه التدريب سوف يس عد عل تحسيع هذه المف رات؟
يتطلب ذلك تطبي تدريب ت ع اية لتحسيع المف رات الفعيفة.
 -5ه واود تمذية مرتدة فورية يسرع في الات مع اإليا بية؟
 -1م التميرات التي تتوم أع تراه عل الت ميذ بعد التدريب؟
اسيا.
المنحى الثاني :برامج عالجية لتحسين مفهوم الذات لممتأخرين در ً
أش رت العديد مع الدراس ت ل

اسي يعزب ل
أع  % 25مع الت ميذ المتأخريع در ً

الاوااب االافع لية المتمثلة في مففوت الذات وتقدير الذات ,وفي ط ر فإع البرا مع الع اي
اسي  ,ويتلخص البرا مع الع اي في الاقطتيع الت ليتيع
لتحسيع مففوت الذات لدب المتأخريع در ً
(الاوالده والقمش: )2202 ,
أوًًل :وصف البرنامج :يرعز البرا مع عل مففوت الذات مع خ

اإلا بة عل السنا الت لي:

عيف يتقب الفرد مدراتا وميما وتقديره لذاتا؟
ألع ااخف ض تقدير الذات ,واقص اإلحس س ب لقدرة ,وفي ع األوم ت في اح ت اليقظة
يندي ل التأخر والفش الدراسي .وفي سبي ذلك يتب المرشد الافسي خطوات عملية لتحسيع
مففوت الذات لدب الت ميذ.
ثانيا :ماذا يمكن أن نفعل؟ وتتلخص هذه الاقطة في الخطوات الت لية:
ً
 -6استرجاع النجاح:
استرا ع الخبرات الس بقة التي ااتفت ب لاا ح في العم المدرسي.
 -2المدح المتكرر:
يومي أم ت زم ما أثا ء القي ت
يقوت المرشد المدرسي بمدح ع تلميذ عل األم مرة واحدة ً
ببعض األاشطة المدرسية التي يفعلف التلميذ ,م مراع ة أع يعوع المدح بطريقة ه دمة دوع سراف
حت ال يسبب حيرة وارتب ك بيع الت ميذ.
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 -0أشياء فريدة:
يطلب مع ع تلميذ الترعيز في عم أشي ء فريدة تخصا وال يعرفف الت ميذ اآلخريع في
الفص الدراسي ,وبعد ذلك يطلب ماا تذعره أم ت زم ما في الفص .
 -3صور خاصة بي:
يحفر ع تلميذ صور متاوعة لافسا ,ثت يطلب ماا مص بعض العلم ت (عت بتف ) التي
تصف هذه الصور ويفعف تحت ع صورة .ومع ثت يطلب مع ع تلميذ عم افس الحرع ت
المواودة في الصور المصورة أو المرسومة.
 -5ترتيب األحداث الزمنية:
يطلب مع ع تلميذ سرد زماي لألحداث الف مة في حي تا واختي ر خمسة أحداث ه مة
يا بية (س رة) ووف ع ح دثة في ع رت مافص  ,ثت يطلب ماا بعد ذلك ترتيب هذه العروت
الخمسة طبقً لحدوثف الزماي.
 -1مشاركة النجاح:
يطلب مع ع تلميذ غل عيايا ,ثت يتخي واود ش شة عبيرة أم ما ,ويتخي صور لحي تا
سعيدا وحق اا ًح في شيء م تت ,يسألا المرشد األسملة الت لية:
تعرض عل الش شة عادم ع ع
ً
 أيع أات اآلع؟ م مع تعوع؟
 مع م

لك أفع هذا؟ بم ذا تشعر اآلع؟

 ويعد ذلك يطلب ماا فت عيايا ثت يعبر عع مش عره مع خ

هذه الخبرة الس بقة.

 -1صحيفة النجاح:
في اف ية اليوت (الحصة) يعتب في صحيفة الاا ح التي تعل في الفص بعض موامف
الاا ح سواء ع ات عبيرة أو صميرة.
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 -8أشياء أحب أن أفعمها:
يطلب مع ع تلميذ تحديد م ممة مع  02أشي ء ياب أع يفعلف .
 -9قصائد مدح الذات:
يطلب مع ع تلميذ عت بة صفة يا بية توف تحت أسما وعل سبي المث

(فخور –

م در – بدي – سعيد).
 -61مختارات مفضمة:
يطلب مع ع تلميذ عت بة موامت مففلة عع بعض األشي ء ماف األلواع – األغ ا –
الروام ......
 -66أصناف الطعام المفضمة:
يطلب مع ع تلميذ عت بة م ممة بأصا ف الطع ت المففلة لديا.
 -62اإلعالن عن الذات:
مثلم يواد ع ا ت في التليفزيوع لتشاي الا س عل شراء الماتا ت ,يطلب مع ع
تلميذ أع يقدت ع ًا يوف فيا أواا القوة واإليا بي ت في شخصيتا حت يعرفف بقية زم ما.
 -64المساعدين:
يعطي ع تلميذ الفرصة للمش رعة في مس عدة الت ميذ الصم ر مع مراح دراسية س بقة
في مراءة مصة أو ح مسألة حس بية حت يزداد لديا اإلحس س ب لذات والثقة ب لافس.
المنحى الثالث :برامج اإلرشاد المدرسي لتحسين التحصيل الدراسي:
وذعر محمد ( )2220أع برامع اإلرش د المدرسي تفدف ل تشاي عملية التعلت ومس عدة
الط ب عل تحقي الاا ح في المدرسة ,ومد حددت الرابطة األمريعية للمرشد الافسي.
دور برامج اإلرشاد المدرسي في ثالثة مجاًلت أساسية هي:
(الامو األع ديم – الامو المفاي  -الامو الشخصي واالاتم عي).
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ولتحسيع التحصي الدراسي لدب ط ب يع اوع مع مشعلة التأخر الدراسي ,مدت برواع
اي يطبقا المرشد المدرسي وهذا البرا مع يشتم عل ث ثة مداخ رميسية
ما ع ً
( )0000برا ُ
هي (أبو ملة وعبد المعطي:)2221 ,
المدخل األول :تحسين بيئة المدرسة:
لقد لوحظ في الومت الح لي زي دة اغتراب الط ب وزي دة العاف واالفطراب ت الافسية ,مم
أثر عل

ااخف ض مستوي ت التحصي الدراسي لديفت ,وفي هذا المدخ يقدت البرا مع الع اي

ار ياب عل
أدو ًا

بعيدا عع األدوار التقليدية الروتياية التي يقوت بف
المرشد المدرسي القي ت بف
ً

ويتمث ذلك في الاق ط الت لية:
 -0تقديت برامع داخ المدرسة تس عد عل التعليت الايد.
 -2االهتم ت ب لامو التربوي والشخصي للط ب.
 -0التعرف عل

الظروف واألسب ب التي أدت ل

التأخر الدراسي لدب بعض الط ب دوع

اآلخريع.
اسي للمش رعة في األاشطة المدرسية بطريقة تدرياية
 -3ت حة الفرص لفنالء الط ب المتأخريع در ً
 -5تبدأ ب ألاشطة البسيطة.
اوا يا ًبي في المدرسة الذي يس عد عل تاوع وس م التقويت
 -1تطبي اظ ت المع فآت حت يخل ً
التربوي.

المدخل الثانى :التدخل المباشر:
يستطي المرشد المدرسي تحسيع عملية التحصي الدراسي مع خ

وف خطة سريعة

للتدخ لمس عدة الط ب ذوي التأخر الدراسي عل زي دة التحصي الدراسي ,والخطة تشم م
يلي
 -0التعرف عل المش ع السلوعية التي تنثر عل التحصي الدراسي ,مث الفروب مع المدرسة
عثرة المي ب ,العاف ,الخوف ,العدواع.
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 -2التعرف عل المف رات الدراسية ال زمة لع ط لب عل حسب دراسة الح لة ,والتي تس عد
عل زي دة التحصي الدراسي ,مث تاظيت الومت للمرااعة ,التدريب عل مف رات اإلا بة عل
االمتح ا ت ,ومف رة تحسيع الذاعرة.
 -0عقد الس ت رش د ام عي م هنالء الط ب ذوب التأخر الدراسي وهذه الالس ت تتفمع
الاص  ,والتدريب عل المف رات الدراسية ,ومس عدة الط ب عل مق ومة الفموط التي تنثر
عل ااخف ض التحصي الدراسي ,وتشاي الط ب في الترعيز عل تحقي األهداف الدراسية.
المدخل الثالث :مشاركة الوالدين:
ار يقوت بف الوالداع ,وب لت لي فإع رش د الوالديع لا دور ه ت
يتفمع البرا مع الع اي أدو ًا
في التحصي الدراسي ألبا مفت وذلك مع خ

م يلي:

 -0تحسيع البيمة المازلية ويشم ذلك تقلي الخ ف ت بيع الزوايع – توفير أم عع ل ستذع ر-
توفير الاو الثق في الذب يس عد عل زي دة المعلوم ت الع مة.
 -2عدت ترك السلطة المطلقة للمدرسة ,ب ياب مش رعة الوالديع م المدرسة.
 -0تشاي األبا ء عل االستذع ر مع خ

التعليق ت والحوارات الف دمة دوع توبيخ أو تقلي مع

شأع األبا ء.
المنحى الرابع :برامج اإلرشاد المصغر لمتغمب عمى مشكمة التأخر الدراسي:
اوع مع اإلرش د الافسي المختصر اإلرش د المصمر المعثف ,مصير األمد ,يفدف ل
اسبي ,
حصو المسترشد عل أعبر ف مدة في أم ومت ,ممعع ,أو عل األم في ومت مختصر ً
ويقتصر عل المفت ,ويستخدت فاي ت التدريب المصمر ,ويقوت عل اموذج افسي – تربوي ,ويرعز
عل مف رات سلوعية مطلوبة لتعلمف واتق اف وتطبيقف  ,الواحدة تلو األخرب ,مف رة واحدة في ع
السة ,لمس عدة المسترشد ليصب سلوعا فع ًال ,وتواد دراس ت استخدمت برامع اإلرش د المصمر
اسي  ,ومد دارت الس ت البرا مع اإلرش دي
(المختصر) عل ت ميذ المرحلة االبتدامية المتأخريع در ً
المصمر عل أربعة مح ور هي التحصي الدراسي – مففوت الذات – التقب االاتم عي – مرعز
التحعت ,ومد أثبتت هذه البرامع فع لية في هذا الما

(أحمد ,2202 ,ص.)025 .
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اًلسترتيجيات التعميمية هي:
ا
أهم البرامج العالجية و
سترتياي ت التف ع الصفي-2 .التعلت ب لخبرة-0 .تشاي التعلت الذاتي.
 -0ا ا
ثرمية -1 .المش رعة األبوية.
 -3تعلت مف ارت التفعير المارد -5 .تعريض الطلبة لبارمع ا
استرتيجيات التفاعل الصفي:
ا
دور ف ع ً في التواص والشعور اإليا بي بيع
تواد است ارتياي ت للتف ع الصفي تلعب ًا
االسترتياي ت ال يمعع أع يعتب لف الاا ح ال مع خ
ا
الماموع ت المختلفة للط ب ,ولعع هذه
تخطيط ماظت يقوت با فري متعدد التخصص ت وبمش رعة أولي ء االمور والطلبة أافسفت في مارح
الدرسية ,وهذا يقود ل الاا ح في تحسيع الع مة واالتا ه ت بيع األمارع مم
متقدمة مع ساواتفت ا
يسفت في تحقي مستوب مرتف مع الدافعية للتعلت أو لدافعية لإلاا ز وهذا بدوره يامي مففوت ذات
استرتياية تدريس اإلمراع دوًار ايا ًبي وف ع ً في
ا
يا ًبي لدب هذه الفمة مع الطلبة .عم تلعب
التف ع الصفي حيث أثبتت العديد مع الدراس ت ف علية هذا الاوع مع التدريس في تامية الروح
الودية بيع الطلبة مع بيم ت وخلفي ت ,عم ع ع ألسلوب الدمع سواء االاتم عي أو االع ديمي دور
وريزم ع (Gartner
غرتار وعوهلر ا
أيف في التف ع الصفي واالاتم عي ,ومد أعد ع مع ا
فع
ً
) , Kohler & Reissmon,0010ف علية أسلوبي تدريس اإلمراع والدمع االاتم عي واألع ديمي
في مس عدة الطلبة بم يلي (الصليلي:)2220 ,
 رف مففوت الذات لدب الطلبة.


س هت في رف تحصيلفت االع ديمي.

 زاد مع تقب اآلخريع مع ذوي الح ا ت الخ صة المختلفة.
عم ذعر ويز ) (Wees,0000أاا ها ك العديد مع الب ارمع التي تس هت في تحسيع أداء
الطلبة الذيع يع اوع مع مشع ت في التعلت شريطة أع ترعز عل :
 المف رات الحرعية اليدوية الع مة والدميقة.
 التاوع في أس ليب التعليت.
االستعرفية.
ا
 الاش ط ت اإلث ارمية :مث الاش ط ت
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 مع لاة اق ط الفعف في الماف ج الرسمي.
الدرسية وتاظيت الذات.
 تحسيع الع دات ا
برمع خ صة ب لمشع ت التعليمية )الاوالده والقمش,
 دمع أولمك الطلبة م الع دييع ,أو في ا
 ,2202ص.)305 .
التعمم بالخبرة:
ع تمت الطلبة الذيع يع اوع مع مشع ت في التعلت بدرا ت ذع ء مد س هت في اإلف دة مع
مدرتفت عل التعلت مع خ

الخبرة واق أثر التعلت ,ولاا ح تعلت هنالء الطلبة مع خ

الخبرة

مرع ة األمور اآلتية حسبم ذعره (أحمد)2202 ,
واق أث ر لتعلت البد مع ا
وخبرتفت
ا
 أع تعوع أهداففت وافحة ومحددة لعي يصبحوا م دريع عل تبرير وففت صعوب تفت
وتفسيره ليتع يشوا معف .


ففت السم ت والخص مص السلوعية التي تاع تعلت الطلبة الذيع يع اوع مع مشع ت في
ويسير.
ًا
التعلت سف ً



البد مع واود ام ذج يقتدوع بف .



البد اع يمتلعوا خص مص المث برة وحب التعلت.

 البد أع يمتلعوا اظت التدعيت الشخصي والثقة ب لذات.
وتشايع لفت
فز
 امت ك روح التحدي لمواافة المشع ت التعليمية وبذلك يادوع الصعوب ت ح ًا
ً
رغت مع ا تفت.
تشجيع التعمم الذاتي:
للبرمع التربوية والتعليمية
يعد التعلت ب ستخدات البرا مع التربوي الفردي السمة الفرورية ا
للذيع يع اوع مع مشع ت في التعلت ,ذ ي حظ أع هنالء الطلبة أحي ًا يصبحوع عثيري االعتم د
الراعة المدعمة والمفعلة لتعلمفت ,مم يس هت في
عل اآلخريع ل حدود اإلتع لية وعل التمذية ا
خفض مستوب الدافعية واإلاا ز والتحصي لديفت .وبا ًء عل

ذلك ف ع المطلوب تا ه الط ب

اللذيع يع اوع مع مشع ت في التعلت تشايعفت وتطوير الح فز الداخلي فيفت لتحقي التعلت والاا ح
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عمع فأة لفت ,وتطوير مدرتفت عل التعلت الذاتي ب إلف فة ل تدريبفت عل االستق لية ,لذلك عل
المعلميع خل فرص الاا ح والتفو لفنالء الطلبة ومس عدتفت عل اعتس ب خبرة تعليمية ا بعة مع
مب د ارت شخصية ذاتية ,واش ط ت تع واية في ط ر ماموع ت صميرة للط ب يلعبوع فيف أدوار
القي دة ومش رعيع متس ويع عميرهت ) (Brodt,Mills,0001وإلختي ر أس ليب للتعويض عع
المشع ت التي يع اواف في التعليت فإاا البد مع توايا االاتب ه ل مبدأ االستق لية ب عتب ره عاص ًار
ومفم  ,ومث
ميس
ر ً
ً

ذلك:

 أع الط لب الذي يع اي مع مشع ت في العت بة يستطي القي ت بم يلي:
اوع مع االعتم د واالتع لية.
 اخب ر المعلت مصة مع القصص :ففذا الح يامي عاد الطفً
اوع مع االستق لية.
 م ء القصة عل اف ز للتساي  :هذا الح يامي عاد الطفً
-

اوع مع االستق لية(أحمد
تأليف القصة بواسطة اف ز الح سوب :هذا الح يامي عاد الطف
ً
وخلف.)2200 ,

مهارت التفكير المجرد:
ا
تعمم
ياب الترعيز في تعليت الطلبة الذيع يع اوع مع مشع ت في التعلت عل
مف ارت التفعير الحسي لمف ارت التفعير المارد ,ويعوع ذلك مع خ

االاتق

مع

برمع وأس ليب ترعز عل
ا

تطوير مف ارتفت في اوااب محددة مث  :االبداع ,وحلو المشع ت ,والتفعير الاقدي ,والتصايف,
ارء ع ت ولعاا
والتعميت ,والتحلي  ,والترعيب والتقييت .وعل الرغت مع أع تشاي تطوير المف ارت ا
برمع الطلبة الذيع يع اوع مع مشع ت في
أعثر خصوصية حيع يعوع ذا أهمية مزدواة في ا
درسة عبد ا ( )2220ل م يلي:
التعلت ,وأش رت ات مع ا
 تحسع مف ارتفت االبدعية وتاميتف

حيع تت مي س التأثير والتحسع في مقي س

توراس ) (Torrance, 0000للتفعير االبداعي.
ا


أدب التدخ باش ط ت البرا مع المذعور ل خفض دراة العدوااية بشع ملحوظ.
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لبرمج إث ارئية:
تعريض الطمبة ا
تشير الدراس ت ل بفرورة تطبي الاموذج الث ثي عاد – ريازولي – م الط ب الذيع
الدرسة ,ولذلك ياب
هر داخ صفوف ا
يع اوع مع مشع ت في التعلت ,حيث أع سلوعفت أصب ظ ًا
الترعيز عل

الاش ط ت اإلثرامية التي خططت لتامية اق ط القوة واالهتم م ت ,وماف البرا مع

الاموذج الث ثي الذي يس عد الطلبة في تقوية الداف والح فز والثقة والتحدي ومد أثبتت ات مع العديد
مع الدراس ت أع البرا مع الاموذج الث ثي س عد الط ب الذيع يع اوع مع مشع ت في التعلت عل
م يلي
 تحسيع مففوت الذات لديفت.


تطوير أسلوب وسلوك التعلت واإلات اية االبداعية لديفت.
وف دااي لز ) (Daniels,0000م ممة عل

شع باود عمافع وأسلوب لع ج الط ب

الذيع يع لاوع مع مشع ت في التعلت ,وبفدف الترعيز عل

المف ارت الع لية للتفعير المارد,

واألهداف التعليمية .لقد تفمات الق ممة المف رات اآلتية
 التصايف.
 مستوي ت التفعير المارد.


لتربطية).
تقدير المط بقة (ا ا

 التاريد.
 التعميت.


تعلت المف هيت (وليس العلم ت).



المفردات ,التفامة.



العت بة ,االاش ء ,والتعبير.



ع م ت التاقيط بيع الام والعلم ت (اوالده والقمش ,2202 ,ص.)300 .
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المشاركة األبوية:
ع األبوة (الوالدية) أحدب المعوا ت المفمة إلعداد وتافيذ أي برا مع لع ج مشع ت
التعليت ,وأع وااب األبويع احو األطف

الذيع يع اوع مع مشع ت ب لتعلت أع يتع ملوا م

احتي ا ت أبا مفت وم يع اوع مع صع ب ومواهب ال ياوز اهم لف  ,و ب ء مشع ت أبا ءهت
التعليمية ويعرسوع الموارد ,والومت ,والط مة ,واالهتم ت ,واالاتب ه ,والصبر بشع أعثر مم يعطي
ومزي  ,وأحي ًا تعوع لا مس وئ وسيم ت لألطف
للطف الع دي الذي يأتي بفوامد ا

والطلبة ,لذا عليا

االهتم ت ب لتطبيق ت الافسية اآلتية (محمد:)2220 ,
 التعليت الفردي المتواص مع مب الوالديع.


الزمدة للط لب.
تااب الحب والحم ية ا



الزمد ل بع.
تااب الدال ا



اافرد أحد األبويع ب لعم م الط لب.
تااب ا
دوم يفترض أع يش رعوا في تعليت أبا مفت وتربيتفت ,لعع الفموط
وب لرغت مع أع اآلب ء ً

والمط لب في )المسنولية الوالدية) للطلبة الذيع يع اوع في مشع ت في التعلت تتطلب مع اآلب ء
وا  ,باوعيف الرسمي ,وغير الرسمي
واألس تذة والمربيع والمعلميع ع م ت أعثر ا
تربطً وثقةً وتع ً
وتحديدا وف تومع ت ع لية معقولة
استمرر ارش د اآلب ء وتوايففت
ا
التلق مي ,بأع مع الفروري
ً
)الاوالده والقمش ,2202 ,ص.)332 .
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ثانيا :الدراسات السابقة
ً
واسددتفدفت د ارسددة ادواع وليد مز ) (Williams, Joanne, 2222اختيد ر فع ليددة برا د مع
للتعلدديت الع اددي فددي تحسدديع مسددتوب الففددت الق ارمددي لخمسددة ت ميددذ فددي الصددف الخ د مس االبتدددامي
يع اوع مع صعوب ت تعلت في الففت القرامي ,ويعم البرا مع عل مس عدتفت القي ت بتذعر مد يعوادوا
مد مرأوه وذلك بتعلديمفت أع يقومدوا بطدرح األسدملة حدو الداص الدذي يقرأوادا ,وأع يفدعوا خطدأ تحدت
العلمد ت التددي يروافد مفمددة .وأسدفرت الاتد مع عددع فع ليددة براد مع التعلديت الع اددي فددي تاميددة مسددتوب
الففت القرامي للت ميذ ذوي صعوب ت التعلت.
وعمد اسددتفدفت درسددة القحطد اي ( )2225لد تعددرف فع ليددة براد مع سددلوعي لخفددض دراددة
عقلي الق بليع للتعلت ,وتعوات العياة مع ()0
عاز االاتب ه المصحوب ب لاش ط الزامد لدب المتخلفيع ً
أطفد د

ت ددت تقس دديمفت لد د مام ددوعتيع تاريبي ددة وفد د بطة ,أظف ددرت الاتد د مع وا ددود تحس دديع ف ددي أداء

الماموع ددة التاريبي ددة ممد د ينع ددد ف علي ددة البراد د مع المس ددتخدت ف ددي خف ددض عا ددز االاتبد د ه المص ددحوب
ب لاش ط الزامد.
أاددرب د ارسددة ع شددور ( )2221د ارسددة هدددفت ل د تعددرف مدددب ف عليددة برا د مع تدددريبي فددي
ع ج بعض صعوب ت الدتعلت الام ميدة ,شدملت عيادة الد ارسدة ( )12تلميد ًذا مدع ذوي صدعوب ت الدتعلت
ب لصددف ال ارب د االبتدددامي بددإدارة طددوفي التعليميددة ( 25ذعددور) ,و( 05ا د ث) مسددموا ل د مامددوعتيع
أيفد  ,وأظفدرت الاتد مع
حداهم تاريبية ( )02مدع الااسديع واألخدرب فد بطة ( )02مدع الااسديع ً
واد ددود فد ددرو دالد ددة حص د د ًمي فد ددي االاتب د د ه السد ددمعي واالاتب د د ه البصد ددري بد دديع المامد ددوعتيع التاريبيد ددة
والف بطة في القي س البعدي في اتا ه الماموعة الف بطة.
أادرت ع ميعدوف ( )Mickeough, A., 2225د ارسدة هددفت لد اختبد ر فع ليدة براد مع
تدددريبي فددي تحسدديع مسددتوب التمثيد المعرفددي للمعلومد ت ,والتعددرف علد أثدره المحتمد علد مسددتوب
التحصي لدب عياة مع األطفد

ذوي صدعوب ت الدتعلت موامفد ( )00تلميد ًذا وتلميدذة وذلدك ب سدتخدات

سرد القصة عطريقدة تعليميدة ,وتدت اسدتخدات مقيد س للتمثدي ت المعرفيدة ,واختبد ر تحصديلي ,وأسدفرت
الاتد د مع فع لي ددة البرا د د مع الت دددريبي المس ددتخدت فد ددي تحس دديع مس ددتوب التمثي د د المعرف ددي لألطف د د

ذوي
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صددعوب ت الددتعلت وذلددك للففددت االاتمد عي والادواتع أو المحصد ت المعرفيددة ,وعددع واددود أثددر ياد بي
دا لدذلك علد مسدتوب تحصديلفت األعد ديمي وذلدك فدي المفد ت التدي تدت تعلديففت بفد  ,عمد عد اوا أعثددر
مدرة عل تعميت واستخدات معلوم تفت في المف ت األخرب.
أا ددرب أحم ددد وخل ددف ا ( )2200د ارس ددة ه دددفت لد د تع ددرف ف علي ددة براد د مع ع ا ددي ف ددي
تحسدديع اقددص االاتب د ه /فددرط الحرعددة لدددب الت ميددذ ذوي صددعوب ت الددتعلت بمرحلددة األس د س بمحليددة
الخرطدوت .واسددتخدت لتحقيد هدددف البحددث المددافع التاريبددي ,وتعواددت عياددة الد ارسددة مددع طد ب بلد
عددددهت ( )01ط ًلب د  ,وط لب د ت بل د عددددهت ( )00ط لبددة ,مددع المسددتوب (ث لددث /ارب د ) ,مددع ث د ث
مدارس للبايع وث ثة مدارس للبا ت ,وتت تطبي م ممة تقدير المعلميع لخصد مص صدعوب ت الدتعلت,
واختب ر م يعد بسدت ,ومقيد س اقدص االاتبد ه /فدرط الحرعدة ,واختبد ر المصدفوف ت المتت بعدة لادوع-
رافع الملوع لألطف  ,والبراد مع الع ادي لخفدض اقدص االاتبد ه /فدرط الحرعدة ,وتوصد البحدث لد
ات د مع مددع أهمف د ف عليددة البرا د مع السددلوعي التربددوي فددي خفددض اقددص االاتب د ه /فددرط الحرعددة وسددط
الت ميذ ذوب صعوب ت التعلت بمرحلة األس س الصف الث لث -الراب .
التعميق عمى الدراسات السابقة:
اتفد البحددث مد الد ارسد ت السد بقة بأافد تا ولدت البدرامع اإلرشد دية ,والتددي تددت تطبيقفد علد
ط د ب مددع المرحلددة االبتداميددة ,ولعددع اختلفددت الد ارس د ت الس د بقة عددع البحددث الح د لي بددأع اميعف د
استخدت المافع التاريبدي بيامد البحدث الحد لي اسدتخدت المدافع الوصدفي ,ومدد اختلدف تصدميت أداوت
ع د د ارسددة حسددب أهددداف الد ارسددة الددذي اختلفددت فيددا م د الد ارسددة الح ليددة حيددث أع الد ارسددة الح ليددة
تفدددف لمعرف ددة مد د أس ددب ب ف ددعف البد درامع الع اي ددة التعليمي ددة م ددع مب د معلمد د ت الص ددفوف األولي ددة
ببللسددمر؟ ,بيامد عد ع الفدددف مددع د ارسددة ا دواع وليد مز ) (Williams, Joanne, 2222اختي د ر
فع لية برا مع للتعليت الع اي في تحسيع مسدتوب الففدت الق ارمدي لخمسدة ت ميدذ فدي الصدف الخد مس
االبتدامي يع اوع مع صعوب ت تعلت في الففت القرامي .وهدفت دراسة القحط اي ( )2225ل تعرف
عقليد
فع ليددة براد مع سددلوعي لخفددض دراددة عاددز االاتبد ه المصددحوب ب لاشد ط ال ازمددد لدددب المتخلفدديع ً
القد بليع للددتعلت ,وهدددفت د ارسددة ع شددور ( )2221لد تعددرف مدددب ف عليددة براد مع تدددريبي فددي عد ج
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بعددض صددعوب ت الددتعلت الام ميددة ,وهدددفت درسددة ع ميعددوف ( )Mickeough, A., 2225ل د
اختب ر فع ليدة براد مع تددريبي فدي تحسديع مسدتوب التمثيد المعرفدي للمعلومد ت ,وهددفت د ارسدة أحمدد
وخلف ا ( )2200ل تعرف ف علية برا مع ع اي في تحسيع اقدص االاتبد ه /فدرط الحرعدة لددب
الت ميذ ذوي صعوب ت التعلت بمرحلة األس س بمحلية الخرطوت.
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الفصل الثالث :إجراءات البحث
يتاد و هددذا الفصد وصددفً مفصد ً لإلادراءات التددي اتبعتفد الب حثددة فددي تافيددذ الد ارسددة ,ومددع
ذلددك تعريددف مددافع الد ارسددة ,ووصددف ماتم د الد ارسددة ,وتحديددد عياددة الد ارسددة ,واعددداد أداة الد ارسددة,
وبيد د ع اد دراءات الد ارس ددة ,واألسد د ليب اإلحصد د مية الت ددي اس ددتخدمت ف ددي مع لا ددة الاتد د مع ,وفيمد د يل ددي
وصف لفذه اإلاراءات.
منهج الدراسة:
استخدمت الب حثدة فدي هدذه الد ارسدة المدافع الوصدفي والدذي يعدرف بأادا المدافع الدذي يددرس
ظ د هرة أو حدددثً مددع خ د

الحصددو عل د المعلوم د ت التددي تايددب عددع أسددملة الد ارسددة دوع تدددخ

الب حث فيف .
مجتمع الدراسة:
تعددوع ماتم د مددع امي د معلم د ت الصددفوف األوليددة فددي مدددارس بللسددمر االبتداميددة وعدددده
( )031مدرسة.
عينة الدراسة:
تعواددت عياددة الد ارسددة مددع عياددة عشدوامية مددع معلمد ت الصددفوف األوليددة بلد عددددهع ()25
معلمددة ,مدددارس بللسددمر االبتداميددة ,ومددد ارس د اربددط االسددتب اة االلعتروايددة عل د أف دراد العياددة باسددبة
( )%022مع أفراد الماتم األصلي ,وتت اسدترا ع ( )22اسدتب اة العتروايدة باسدبة ( )%00وتبديع
تبع للمتميرات المستقلة (المنه العلمي ,عدد ساوات الخدمة)
الاداو الت لية توزي عياة الدراسة ً
 متغير المؤهل العممي:
ادو رمت ( )0توزي أفراد عياة الدراسة حسب المنه العلمي
المنه

العدد

الاسبة المموية

دبلوت

03

٪10.1
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بع لورويس

0

٪01.3

الماموع

22

%022

ويتف مدع الاددو ( )0أع الاسدبة الممويدة للح صد ت علد الددبلوت هدي ( ,)%10.1وأع
الاسددبة الممويددة للح ص د ت عل د بع د لوريوس هددي ( )%01.3وهددذا يددد عل د أع أعثددر أف دراد عياددة
البحث مع الح ص ت عل دبلوت.
 متغير عدد سنوات الخدمة:
ادو رمت ( )2توزي أفراد عياة الدراسة حسب عدد ساوات الخدمة
ساوات الخدمة

التع اررات

الاسبة المموية

أم مع  5ساوات

5

%22.1

مع  5ل  02ساوات

2

%0.0

أعثر مع  02ساوات

21

%10.2

الماموع

22

%022

يتف د مددع الادددو ( )2أع الاس ددبة الممويددة مددع الل دواتي ل ددديفع سدداوات خدمددة أم د م ددع 5
ساوات هي ( ,)%22.1وأع الاسبة المموية مع اللواتي لديفع ساوات خدمدة مدع  5لد  02سداوات
ه ددي ( ,)%0.0وأع الاس ددبة المموي ددة م ددع اللد دواتي ل ددديفع س دداوات خدم ددة أعث ددر م ددع  02س دداوات ه ددي
( ,)%10.2وهذا يوف أع أفراد العياة األعثرية مع اللواتي لديفع خبرة أعثر مع  02ساوات.
أداة الدراسة :
تمث د االسددتب اة االلعتروايددة أداة الد ارسددة المسددتخدمة فددي الد ارسددة الح ليددة ,ففددي أعثددر أدوات
استخدام  ,وتعتبر مدع أففد وسد م امد المعلومد ت عدع ماتمد الد ارسدة للحصدو
البحث العلمي
ً
علد معلومد ت وبي اد ت وحقد م مرتبطددة بوامد معدديع ,واالسددتب اة م ممددة لطبيعددة الد ارسددة مددع حيددث
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الافد واإلمع اي ت وحات أفراد ماتم الدراسة ,تشم خطوات عدداد أداة امد البي اد ت (االسدتب اة)
عل
 تحديد أهداف اًلستبانة:
تت تحديد أهداف االستب اة فيم يلي
 -0تعرف وام تطبي البرامع الع اية التعليمية مع مب معلم ت الصفوف األولية ببللسمر.
 -2العش ددف ع ددع معومد د ت تطبيد د البد درامع الع اي ددة التعليمي ددة م ددع مبد د معلمد د ت الص ددفوف األولي ددة
ببللسمر.
 -0وف د التصددور المقتددرح تطبي د الب درامع الع ايددة التعليميددة مددع مب د معلم د ت الصددفوف األوليددة
ببللسمر.
 مصادر بناء اًلستبانة:
 -0الم اراد د الرس ددمية ذات الص ددلة بمش ددعلة الد ارس ددة والت ددي ت ددت االس ددتف دة مافد د ف ددي اإلطد د ر الاظ ددري
للدراسة.
 -2االط ع علد العديدد مدع الددوري ت والماد ت التربويدة والبحدوث والد ارسد ت السد بقة ذات الصدلة
بمشعلة الدراسة الح لية.
 بناء اًلستبانة:
يتت صي غة االسدتب اة اعتمد د علد مشدعلة الد ارسدة وأهددافف وتسد نالتف فدي صدورتف األوليدة
ويتت عرفف عل ماموعة المحعميع مع ذوي االختص ص والخبدرة وذلدك لتحعيمفد  ,والدذيع يبددوع
رأيفددت وم حظ د تفت حددو عب د رات االسددتب اة وذلددك مددع حيددث مدددب ارتب د ط ع د عب د رة مددع عب راتف د
بد لمحور الددذي تاتمددي ليددا ,ومدددب وفددوح ع د عب د رة وس د مة صددي غتف اللمويددة وم ءمتف د لتحقي د
الفدف الذي وفعت مع أالا ,وامتراح طر تحسياف وذلك ب لحذف أو اإلف فة أو ع دة الصي غة
سب .
أو غير م ورد مم يرواا ما ً
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 اًلستبانة في صورتها النهائية:
تشم االستب اة مسم ع وهم
 -0القست األو

عب رة عع أسملة ع مة لتعريف بعياة الدراسة وتفت (المنه العلمي -عدد ساوات

الخدمة).
 -2القست الث اي األسملة عدده ( )32سنا التي تتبد ثد ث محد ور المحدور األو يتفدمع ()01
فقدرة حددو وامد تطبيد البدرامع الع ايددة التعليميددة مددع مبد معلمد ت الصددفوف األوليددة ببللسددمر,
المحددور الث د اي يتفددمع ( )01فق درة حددو معوم د ت تطبي د الب درامع الع ايددة التعليميددة مددع مب د
معلم ت الصفوف األولية ببللسمر ,المحور يتفمع ( )02فقرات حو التصور المقتدرح لتطبيد
البدرامع الع ايددة التعليميددة مددع مبد معلمد ت الصددفوف األوليددة ببللسددمر ,ويددتت االا بددة عددع هددذه
الفقد درات م ددع خد د

أح ددد الخيد د رات وه ددي موافد د وتعطد د ( )0دراد د ت ,ومح ي ددد وتعطد د (,)2

ومع رض وتعط ( )0دراة.
 صدق اًلستبانة :
تت عرض االستب اة بصورتف األولية عل عدد مع المحعميع مدع أعفد ء الفيمدة التدريسدية
فددي ا معددة الملددك خ لددد وعدددد مددع المختصدديع فددي االرشد د واإلشدراف التربددوي ومد موا بإعطد ء بعددض
اإلرش دات الخ صة بتعدي حيث تت تصايف الفقرات فمع ث ث مح ور ,ب إلف فة ل زيد دة عددد
الفقرات حيث ع ع عدده ( )32فقرة ,وأصبحت تفمع ( )32فقرة ,وتدت تعددي خيد رات اإلا بدة مدع
(ع لية ,متوسط ,ماخففة) ل (مواف  ,مح يد ,مع رض).
 ثبات اًلستبانة :
اس ددتخدمت الب حث ددة طريق ددة ألفد د عروابد د خ لقيد د س ثبد د ت االس ددتب اة وم ددد ب دديع ا دددو ( )0أع
مع د م ت الثب د ت مرتفعددة حيددث تراوحددت مددع ( )2.00-2.00وهددذا يددد عل د أع االسددتب اة تتمت د
بدراة ع لية مع الثب ت تطممع الب حثة ل تطبيقف عل عياة الدراسة.
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ادو رمت ( )0مع م ت الثب ت لمحوري الدراسة ب ستخدات طريقة ألف عرواب خ
المحور

مع م ألف عراب خ

المحور األو

2.00

المحور الث اي

2.00

المحور الث لث

2.01

اإلام لي

2.01

األساليب اإلحصائية:
بعددد تفريد ا بد ت أفدراد العياددة اددرب ترميزهد وادخد

البي اد ت ب سددتخدات الح سددوب ثددت تمددت

مع لاددة البي ا د ت حص د ًمي ب سددتخدات برا د مع الرزمددة اإلحص د مية للعلددوت االاتم عيددة ( )SPSSومددع
المع لا ت اإلحص مية المستخدمة
 -0مع دلة عرواب خ ألف ( ,)Cronbach's Alphaلقي س ثب ت االستب اة .
 -2التع اررات والاسب المموية ,لتحلي فقرات اإلستب اة.
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الفصل الرابع :خاتمة البحث
يتا د و هددذا الفص د عددرض الات د مع التددي توص د

ليف د البحددث وما مشددة هددذه الات د مع وتقددديت

ملخص عع هذه الات مع ومع ثت م مت الب حثة بتقديت التوصي ت والمقترحد ت فدي فدوء الاتد مع التدي
ليف البحث ,وفيم يلي عرض مفص لذلك

توص

أوأل :عرض نتائج البحث ومناقشتها:
 -0اإلا بة عع السنا األو والذي ياص عل م م وام تطبي البرامع الع اية التعليميدة مدع مبد
معلم د د ت الصد ددفوف األوليد ددة ببللسد ددمر؟م ,م مد ددت الب حثد ددة ب سد ددتخدات التع د د اررات والاسد ددب الممويد ددة
والاداو ( )3توف ذلك
ادو ( )3التع اررات والاسب المموية الستب اة وام تطبي البرامع الع اية التعليمية مع مب
معلم ت الصفوف األولية ببللسمر

0

أموت

بتطبي

متاوعة لح

مش ع

الاسبة المموية ٪

التع اررات

الاسبة المموية ٪

التع اررات

برامع

التع اررات

الفقرة

الاسبة المموية ٪

الفقرة

ع اية

التعليت لدب

22

02.0

2

0.0

2

2

مواف

رقم

محايد

الرأي الس مد

موافق

معارض

الط لب ت

عاد تطبي
التعليمية

البرامع الع اية

5

22.1

0

00.1

03

10.1

مع رض

2

لت أاد الاتياة اإليا بية المراوة

لتطبي مث هذا الاوع مع البرامع
3

أموت بتطبي

1

21.0

5

22.1

00
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برامع ع اية ولعع

ال أموت بتوثي

م توصلت ليا

00

50.0

1

21.0

0

00.1

مواف

0

ال امتلك اإلمع اي ت المعرفية

مع رض

34

مع ات مع

الما سبة حسب المشعلة التي

3

00.2

0

00.1

05

10.2

مع رض

5

ال استطي تحديد البرامع الع اية

1

ال أموت بتطبي

البرامع الع اية

ألاف تحت ج ل

مافود ف في

02

53.5

0

00.1

1

00.0

مواف

تواافف الط لب ت

عع المطلوب ماي في العم

تدريبية تس عداي في معرفة لية

00

00.0

0

00.1

0

3.1

مواف

1

أشعر بأااي أحت ج ل

دورات

تطبي البرامع الع اية

التعليمية

الع اية

الط لب ت عل

عدد

مع

تا وز مش علفع

05

10.2

5

22.1

2

0.0

مواف

0

س عد تطبيقي لعدد مع البرامع

0

س عداي دعت اإلدارة في تطبي
البرامع الع اية بطريقة ا احة

02

53.1

3

00.2

1

21.0

مواف

في التعليت
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وادت

أسر

الع اية تف ع ً مع مب

00

01.3

2

0.0

2

2

مواف

02

عاد

تطبي

البرامع

الط لب ت

عل

المش ع

توااا

التي

3

00.2

02

53.5

1

21.0

مح يد

00

أف خطط ع اية ما سبة با ًءا
الط لب ت

تعليمية تس عد الط لبة في الراوع

02

53.1

0

01.3

2

0.0

مواف

02

أمدت م ع برا مع ع اي حقيبة
ليف ومت الح اة

عليف مع تطبي البرامع الع اية

01

12.1

1

21.0

2

2

مواف

00

أموت بتحلي الات مع التي حصلت
لتحديد فع ليتف

التي طبقتف مسبقً با ًء عل

م

مدمتا هذه البرامع مع ف مدة
للط لب ت بح

مش ع

03

10.1

1

21.1

2

0.0

مواف

03

أموت بتطوير البرامع الع اية

التعليت

ل تطبي برامع ع اية
01

00

50.0

0

01.3

0

3.1

أموت ب لتع وع م معلم ت أخري ت
في تطبي بعض البرامع التعليمية
الع اي التي تتطلب ذلك

2

0.0

1

00.0

00

50.0

مع رض

05

بعض المش ع التعليمية ال تحت ج

مواف

لديفع
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يتف مع الادو ( )3أع أغلب االستا ب ت عل فقرات هذا المحور ع ات ممواف م ,وهذه
الفقرات هي أموت بتطبي
( ,)%02.0وأموت بتطبي

برامع ع اية متاوعة لح

مش ع

برامع ع اية ولعع ال أموت بتوثي

التعليت لدب الط لب ت باسبة

م توصلت ليا مع ات مع باسبة

( ,)%50.0وال أموت بتطبي البرامع الع اية ألاف تحت ج ل مافود ف في عع المطلوب ماي
في العم باسبة ( ,)%53.5وأشعر بأااي أحت ج ل

دورات تدريبية تس عداي في معرفة لية

تطبي البرامع الع اية باسبة ( ,)%00.0وس عد تطبيقي لعدد مع البرامع التعليمية الع اية عدد
مع الط لب ت عل تا وز مش علفع في التعليت باسبة ( ,)%10.2وس عداي دعت اإلدارة في تطبي
البرامع الع اية بطريقة ا احة باسبة ( ,)%53.1ووادت عاد تطبي البرامع الع اية تف ع ً مع
مب أسر الط لب ت باسبة ( ,)%01.3وأمدت م ع برا مع ع اي حقيبة تعليمية تس عد الط لبة
في الراوع ليف ومت الح اة باسبة ( ,)%53.1وأموت بتحلي الات مع التي حصلت عليف مع
تطبي

البرامع الع اية لتحديد فع ليتف باسبة ( ,)%12.1وأموت بتطوير البرامع الع اية التي

طبقتف مسبقً با ًءا عل م مدمتا هذه البرامع مع ف مدة للط لب ت بح مش ع التعليت لديفع باسبة
( ,)%10.1وبعض المش ع التعليمية ال تحت ج ل
وع ات بعض االستا ب ت عل
عاد تطبي

تطبي

برامع ع اية باسبة (,)%50.0

بعض الفقرات ممع رضم وهي لت أاد الاتياة اإليا بية المراوة

البرامع الع اية التعليمية باسبة ( ,)%10.1وال امتلك اإلمع اي ت المعرفية لتطبي

مث هذا الاوع مع البرامع باسبة ( ,)%52وال استطي تحديد البرامع الع اية الما سبة حسب
المشعلة التي تواافف الط لب ت باسبة ( ,)%10.2وأموت ب لتع وع م معلم ت أخري ت في تطبي
بعض البرامع التعليمية الع اي التي تتطلب ذلك باسبة ( ,)%50.0وع ات االستا بة مح يدة
ب لاسبة لفقرة واحدة وهي أف خطط ع اية ما سبة با ًءا عل

المش ع التي توااا الط لب ت

باسبة (.)%53.5
وهددذا م د يددد عل د أع تطبي د الب درامع الع ايددة التعليميددة ببللسددمر يشددر ل د أع عثيددر مددع
المعلمد ت يقمدع بتطبيد بدرامع ع ايدة متاوعدة لحد مشد ع التعلديت لدددب الط لبد ت ,وتقددت العثيددرات
مددافع مد عد براد مع ع اددي حقيبددة تعليميددة تسد عد الط لبددة فددي الراددوع ليفد ومددت الح اددة ,وتقددوت
عثيددرات م ددافع بتحلي د الاتد د مع الت ددي حصددلع عليفد د مددع تطبيد د البددرامع الع ايددة لتحدي ددد فع ليتفد د ,
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وب لتد لي فددإع عثيددرات مدافع تقمددع بتطددوير البدرامع الع ايدة التددي طبقافد مسددبقً باد ًء علد مد مدمتددا
هذه البرامع مع ف مدة للط لب ت بح مش ع التعليت لدديفع ,ولدذلك فدإع عثيدر مدع هدذه البدرامع سد عد
ع دددد م ددع الط لبد د ت علد د تاد د وز مشد د علفع ف ددي التعل دديت ,وم ددد سد د عد ف ددي اااد د ح عثي ددر م ددع البد درامع
أيفد د ألع عثي ددر م ددع المعلمد د ت يم ددتلعع امع ايد د ت
الع اي ددة دع ددت اإلدارة وتف عد د أس ددر الط لبد د ت ,و ً
معرفيددة لتطبيد مثد هددذه البدرامع ,ويسددتطعع تحديددد البدرامع الما سددبة حسددب المشددعلة التددي توااففد
الط لب ت ,ولذلك ع ات ها ك ات مع يا بية في تطبي بعض هذه البرامع الع ايدة ,علد الدرغت مدع
أع بعففع فقط يف خطط ع اية ما سدبة باد ًء علد المشد ع التدي تواادا الط لبد ت ,وعثيدر مدع
المعلم ت تقمع بتطبي برامع ع اية ولعع ال تقمع بتوثي م توصلع ليا مع ات مع ,وعثير مافع
ال يقم ددع بتطبيد د البد درامع الع اي ددة ألافد د تحتد د ج لد د ماف ددود فد د في ع ددع المطل ددوب ف ددي العمد د ,
وعثيددرات مددافع تشددعرع بددأافع بح اددة ل د دورات تدريبيددة تس د عدهع فددي معرفددة ليددة تطبي د الب درامع
الع ايدة ,وعثيددرات مدافع تنعدددع علد عدددت وادود ب لتعد وع مد معلمد ت أخريد ت فددي تطبيد بعددض
البرامع التعليمية الع اي التي تتطلب ذلك.
 -2اإلا بة عع السنا الث اي والذي ياص عل م م معوم ت تطبي البرامع الع اية التعليمية مع
مب د معلم د ت الصددفوف األوليددة ببللسددمر؟م ,م مددت الب حثددة ب سددتخدات التع د اررات والاسددب الممويددة
والاداو ( )5توف ذلك
ادو ( )5التع اررات والاسب المموية الستب اة معوم ت تطبي البرامع الع اية التعليمية مع
مب معلم ت الصفوف األولية ببللسمر

01

عدت واود الدعت الع في لتطبي البرامع الع اية
مع مب اإلدارة

الاسبة المموية ٪

التع اررات

الاسبة المموية ٪

التع اررات

التع اررات
1

00.0

1

00.0

0

الاسبة المموية ٪

الفقرة

01.3

مع رض

رقم

الرأي الس مد

موافق
الفقرة

محايد

معارض

عدت واود تع وع مع مب المعلم ت األخري ت
في تطبي البرامع الع اية التعليمية
ها ك عوام

خ صة ب لط لب ت أدت ل

فش

23

البرامع الع اية التي تت تطبيقف

25

فمط العم يقف ع مقً أم ت تطبيقي لبرامع
ع اية فرورية

21

21

عدت واود محفزات معاوية ح

دوع تطبي

البرامع الع اية
عدت واود مت بعة مع مب

للتعرف عل

مدب تطبي

اإلشراف التربوي

البرامع الع اية

0
0
02
0

0

32.0
01.3
53.1
32.0

3.1

1
1
0
0

0

00.0
00.0
32.0
01.3

01.3

1
5
0
5

00

21.0
22.1
3.1
22.1

50.0

التعليمية
عدت أخذ الات مع التي تت التوص
20

تطبي

ليف مع

البرامع الع اية بعيع االعتب ر مع مب

الاف ت المختصة

1

21.0

00

52

5

22.1

مح يد

خ

البرامع الع اية

02

53.1

0

00.1

1

00.0

مع رض

تاوع مش ع التعليت تتطلب افد عبير لحلف مع

مواف

00

00.0

0

00.1

0

3.1

مواف

عدت تقب الط لب ت لفذا الاوع مع البرامع

مواف

20

ع في عل عيفية تطبي البرامع الع اية

3

00.2

02

35.5

0

01.3

مواف

22

عدت واود دورات فع لة لتدريب المعلم ت بشع

مواف

20

التعليمية الع اية

02

35.5

3

00.2

0

01.3

مواف

22

عدت واود مع اي ت م دية ع فية لدعت البرامع

مح يد

00

تف علفت معي بتطبي البرامع الع اية

02

53.1

3

00.2

1

21.0

مواف

00

صعوبة ب لتع م م أسر الط لب ت ,مع حيث

مواف

38

02
00
02

عدت الوعي مع مب اإلدارة بأهمية تطبي البرامع
الع اية في ح مش ع التعليت لدب الط لب ت
ها ك مشع ت يصعب حلف مع خ

الع اية فقط

فعف المت بعة مع مب

البرامع

المرشدة فيم يس عد

المعلمة بإيا د أس ليب لح المش ع التعليمية

1
02
1

00.0
53.1
21.0

0
5
1

00.1
22.1
21.0

02
5
02

53.1
22.1
35.1

يتف مع الادو ( )5أع أغلب االستا ب ت عل فقرات هذا المحور ع ات مموافقةم ,وهذه
الفقرات هي صعوبة ب لتع م م أسر الط لب ت ,مع حيث تف علفت معدي بتطبيد البدرامع الع ايدة
باس ددبة ( ,)%53.1وع دددت وا ددود مع ايد د ت م دي ددة ع في ددة ل دددعت البد درامع التعليمي ددة الع اي ددة باس ددبة
( ,)%35.5وعدددت تقب د الط لب د ت لفددذا الاددوع مددع الب درامع باسددبة ( ,)%00.0وتاددوع مش د ع التعلدديت
تتطلب افد عبير لحلف مع خ

البرامع الع اية باسدبة ( ,)%53.1وعددت وادود تعد وع مدع مبد

المعلم د ت األخري د ت فددي تطبي د الب درامع الع ايددة التعليميددة باسددبة ( ,)%32.0وأع ها د ك عوامدد
خ صة ب لط لب ت أدت ل فش البرامع الع اية التي تت تطبيقف باسبة ( ,)%01.3وفمط العم
يقددف ع مقًد أمد ت تطبيقددي لبدرامع ع ايددة فددرورية باسددبة ( ,)%53.1وعدددت واددود محفدزات معاويددة
حد

دوع تطبيد البدرامع الع ايدة باسدبة ( ,)%32.0وعدددت الدوعي مدع مبد أسدر الط لبد ت بأهميددة

تطبي البرامع الع اية فدي حد مشد ع التعلديت لددب الط لبد ت باسدبة ( ,)%11.0وهاد ك مشدع ت
يص ددعب حلفد د م ددع خد د

البد درامع الع اي ددة فق ددط باس ددبة ( ,)%53.1وبع ددض االس ددتا ب ت ل ددبعض

الفقدرات ع اددت ممع د رضم وهددي عدددت واددود الدددعت العد في لتطبي د البدرامع الع ايددة مددع مب د اإلدارة
باسبة ( ,)%01.3وعدت واود مت بعة مع مبد اإلشدراف التربدوي للتعدرف علد مددب تطبيد البدرامع
الع اية التعليمية باسبة ( ,)%50.0وعددت الدوعي مدع مبد اإلدارة بأهميدة تطبيد البدرامع الع ايدة
فددي حد مشد ع التعلدديت لدددب الط لبد ت باسددبة ( ,)%53.1وفددعف المت بعددة مددع مبد المرشدددة فيم د

مع رض

الط لب ت

مواف

البرامع الع اية في ح

مش ع

التعليت لدب

01

11.0

3

00.2

0

3.1

مع رض

20

عدت الوعي مع مب أسر الط لب ت بأهمية تطبي

مواف

39

41

يس عد المعلمة بإيا د أس ليب لح المش ع التعليميدة باسدبة ( .)%35.1وع ادت االسدتا بة مح يددة
لفق درتيع وهم د عدددت واددود دورات فع لددة لتدددريب المعلم د ت بشددع ع د في عل د عيفيددة تطبي د الب درامع
الع ايدة باسدبة ( ,)%35.5وعددت أخددذ الاتد مع التدي تددت التوصد

ليفد مددع تطبيد البدرامع الع ايددة

بعيع االعتب ر مع مب الاف ت المختصة باسبة (.)%52
وهددذا يددد عل د واددود معوم د ت لتطبي د الب درامع الع ايددة التعليميددة ببللسددمر وهددي صددعوبة
ب لتع م م أسر الط لب ت ,مع حيث تف علفت معي بتطبي البرامع الع اية ,وعدت واود مع اي ت
م دية ع فية لدعت البرامع التعليمية الع اية ,وعدت تقب الط لب ت لفذا الاوع مع البدرامع ,وأع هاد ك
تاددوع فددي مش د ع التعلدديت وهددذا يتطلددب افددد عبيددر لحلف د مددع خ د

الب درامع الع ايددة ,وعدددت واددود

تع وع مع مب المعلم ت األخري ت في تطبي البرامع الع اية التعليمية ,وأع ها ك عوام خ صة
ب لط لب د ت أدت ل د فش د الب درامع الع ايددة التددي تددت تطبيقف د  ,وأع فددمط العم د يقددف ع مقً د أم د ت
تطبيقي لبرامع ع اية فدرورية ,وعددت وادود محفدزات معاويدة حد

دوع تطبيد البدرامع الع ايدة,

وعدددت الددوعي مددع مبد أسددر الط لبد ت بأهميددة تطبيد البدرامع الع ايددة فدي حد مشد ع التعلدديت لدددب
الط لبد د ت ,وهاد د ك مش ددع ت يص ددعب حلفد د م ددع خد د

البد درامع الع اي ددة فق ددط ,وربمد د ع ا ددت م ددع

الص ددعوب ت ع دددت وا ددود دورات فع ل ددة لت دددريب المعلمد د ت بش ددع عد د في علد د عيفي ددة تطبيد د البد درامع
الع اية ,وربم عدت أخذ الات مع التي تت التوص

ليف مدع تطبيد البدرامع الع ايدة بعديع االعتبد ر

مددع مب د الاف د ت المختصددة ,عل د الددرغت مددع واددود الدددعت ايددد لتطبي د الب درامع الع ايددة مددع مب د
اإلدارة ,واود مت بعدة مقبولدة مدع مبد اإلشدراف التربدوي للتعدرف علد مددب تطبيد البدرامع الع ايدة
التعليميددة ,والددوعي مددع مب د اإلدارة بأهميددة تطبي د الب درامع الع ايددة فددي ح د مش د ع التعلدديت لدددب
الط لب د ت ,والمت بعددة المقبولددة مددع مب د المرشدددة فيم د س د عد المعلمددة بإيا د د أس د ليب لح د المش د ع
التعليمية.
 -0اإلا بددة عددع الس دنا الث لددث والددذي يدداص عل د مم د التصددور المقتددرح لتطبي د الب درامع الع ايددة
التعليمي ددة م ددع مبد د معلمد د ت الص ددفوف األولي ددة ببللس ددمر؟م ,م م ددت الب حث ددة ب س ددتخدات التعد د اررات
والاسب المموية والاداو ( )1توف ذلك
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ادو ( )1التع اررات والاسب المموية الستب اة التصور المقترح لتطبي البرامع الع اية التعليمية
مع مب معلم ت الصفوف األولية ببللسمر
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البرامع الع اية
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للمش ع التعليمية.
يتف مع الادو ( )1أع امي اإلا ب ت عع فقرات هذا المحور ع ات ممواف م ولعع
الفقرة الوحيدة التي ح زت عل

موافقة امي أفراد العياة هي تحفيز الط لب ت لتشايعفع عل

االستف دة مع البرامع التعليمية الع اية باسبة ( ,)%022والبقية ع ات اسبة الموافقة ع لية للامي

مواف

32

تدريب المرشدات لتوعيتفع بأهمية
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وهذه الفقرات هي عم دورات تدريبية للمعلم ت لتدريبفع بشع ع في عل

لية تطبي البرامع

الع اية التعليمية باسبة ( ,)%10.2وعم دورات تثقيفية ع مة ألسر الط لب ت بأهمية تطبي
البرامع الع اية لح

مش ع

التعليت لدب الط لب ت باسبة ( ,)%02.0وتقديت التحفيز معاوي

للمعلم ت لتشايعفع عل تطبي البرامع الع اية التعليمية باسبة ( ,)%01.3ومت بعة المعلم ت
مع مب

اإلشراف التربوي للتأعد مع أع المعلم ت تقوت بتطبي

برامع ع اية تعليمية باسبة

( ,)% 10.1وتقديت الدعت الم دي للمدارس للمس عدة في ااا ح تطبي البرامع الع اية المتاوعة
باسبة ( ,)% 05.5ودراسة ات مع تطبي البرامع الع اية لمعرفة عيفية المس عدة في تطوير هذه
البرامع باسبة ( ,)%00.0والدعت مع الاف ت المختصة في ح

واود برامع ع اية ذات مستوب

ع لي لمس عدة المعلمة عل تطبيقا بطريقة فع لة باسبة ( ,)%00.0وحصر المش ع التعليمية في
مدارس الماطقة بشع

ع م لتقديت برامع ع اية عل

مستوب الماطقة يش رك فيف عدد مع

المعلم ت ل ستف دة مع الخبرات المتعددة باسبة ( ,)%00.0وتدريب المرشدات لتوعيتفع بأهمية
دورهع في مت بعة المعلم ت ومس عدتفع في يا د حلو

ما سبة للمش ع

التعليمية باسبة

(.)%01.3
ومددع خ د م د تبدديع مددع اسددتا ب ت المعلم د ت عل د فق درات المحددور الث د اي والث لددث تبدديع لف د
واود مشعلة وفعف في تطبيد البدرامع التعليميدة الع ايدة وذلدك ألع االسدتا ب ت تدد علد عثيدر
مددع الصددعوب ت التددي توااددا تطبيد البدرامع الع ايددة التعليميددة لحد مشددع ت التعلدديت فددي الصددفوف
األوليددة ,وأع اسددبة عبي درة مددافع تنيدددع امي د المقترح د ت التددي تددت اطرحف د ب لد ارسددة عل د الددرغت مددع
تأعيد اسبة عبيرة مافع ل أافع يطبقع البرامع الع اية عل الط لب ت وربم ع ات هدذه االسدتا بة
غيددر دميقددة بد تتبد لد عدددت مدددرة المعلمددة علد االعتدراف بأافد لددت تطبد البدرامع الع ايددة بشددع
فعد  ,أو أع بعفددفع يطبقاددا دوع االعتدراث ب لاتد مع أو وفد خطددط وتصددميت حق مددب تعليميددة ممد
سلب عل ات مع الط لب ت.
ينثر ً
وب لت لي توص البحث ل عدة ات مع مع أهمف
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 -0أع لوام تطبي البرامع الع اية التعليمية مع مب معلم ت الصفوف األولية ببللسمر يد علد
أاا يتت تطبيقا بشع فع

حسب استا بة أفراد عياة البحث ,عل الرغت مدع أع عثيدر مدافع ال

يددوثقع م د ات د مع تطبيقددا ,وعثيددر مددافع يشددعرع بددأافع بح اددة ل د دورات تدريبيددة تس د عدهع فددي
معرفة لية تطبي البرامع الع اية ,وعثير مافع ينعدع عل عددت وادود ب لتعد وع مد معلمد ت
أخري ت في تطبي بعض البرامع التعليمية الع اي التي تتطلب ذلك.
 -2أاا يواد عثير مع معوم ت تطبي البرامع الع اية التعليمية مع مب معلم ت الصفوف األوليدة
ببللسددمر حسددب اسددتا بة أف دراد عياددة البحددث .عل د الددرغت مددع واددود الدددعت ايددد لتطبي د الب درامع
الع ايددة مددع مب د اإلدارة ,واددود مت بعددة مقبولددة مددع مب د اإلش دراف التربددوي للتعددرف عل د مدددب
تطبي البرامع الع ايدة التعليميدة ,والدوعي مدع مبد اإلدارة بأهميدة تطبيد البدرامع الع ايدة فدي
ح مش ع التعليت لدب الط لب ت ,والمت بعة المقبولة مع مب المرشدة فيم س عد المعلمة بإيا د
أس ليب لح المش ع التعليمية.
 -0موافقة أفراد عياة البحث عل امي االمتراح ت المقدمة لتطبي البرامع الع اية التعليمية مدع
مب معلم ت الصفوف األولية ببللسمر.
 -3واددود مشددعلة وفددعف فددي تطبيد البدرامع التعليميددة الع ايددة وذلددك ألع االسددتا ب ت تددد علد
عثيددر مددع الصددعوب ت التددي توااددا تطبيد البدرامع الع ايددة التعليميددة لحد مشددع ت التعلدديت فددي
الصفوف األولية ,وأع اسبة عبيرة مافع تنيدع امي المقترح ت التي تت اطرحف .
ثانيا :التوصيات:
ً
في فوء م توص

ليا البحث مع ات مع توصي الب حثة م يلي

 -0تحفيز الط لب ت لتشايعفع عل االستف دة مع البرامع التعليمية الع اية.
 -2عم

دورات تدريبية للمعلم ت لتدريبفع بشع

التعليمية.

ع في عل

لية تطبي

البرامع الع اية
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 -0عم دورات تثقيفية ع مة ألسر الط لب ت بأهمية تطبي البرامع الع اية لح مش ع التعليت
لدب الط لب ت.
 -3تقديت التحفيز معاوي للمعلم ت لتشايعفع عل تطبي البرامع الع اية التعليمية.
 -5مت بعة المعلم ت مع مب اإلشراف التربوي للتأعد مع أع المعلم ت تقوت بتطبي برامع ع اية
تعليمية.
 -1تقديت الدعت الم دي للمدارس للمس عدة في ااا ح تطبي البرامع الع اية المتاوعة.
 -1دراسة ات مع تطبي البرامع الع اية لمعرفة عيفية المس عدة في تطوير هذه البرامع.
 -0الدعت مع الاف ت المختصة في ح

واود برامع ع اية ذات مستوب ع لي لمس عدة المعلمة

عل تطبيقا بطريقة فع لة.
 -0حصر المش ع التعليمية في مدارس الماطقة بشع ع م لتقديت برامع ع اية عل مستوب
الماطقة يش رك فيف عدد مع المعلم ت ل ستف دة مع الخبرات المتعددة.
-02

تدريب المرشدات لتوعيتفع بأهمية دورهع في مت بعة المعلم ت ومس عدتفع في يا د

حلو ما سبة للمش ع التعليمية.
 -00عم دراسة حو أثر التقييت الوظيفي في تطبي البرامع الع اية التعليمية لح مشع ت
التعلت.
-02

تفعي برا مع تدريبي لتامية مدرات المعلم ت عل

تطبي

هذا الاوع مع البرامع لع ج

مشع ت التعلت المختلفة.
 -00دراسة وام تطبي البرامع الع اية لمراح تعليمية مختلفة ,وعياة أعبر.
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استبانة أسباب ضعف البرامج العالجية التعميمية من قبل معممات الصفوف األولية ببممسمر
الس ت عليعت ورحمة ا وبرع تا
المعلمة  ..........................................................الف فلة
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ع مددة (√) أم د ت ع د فق درة فددي العمددود الددذي يددت ءت ووافددة اظددرك ,حيددث أع االسددتب اا معواددة مددع
المح ور الت لية
المحور األول :وام تطبي البرامع الع اية التعليمية مع مب معلم ت الصفوف األولية ببللسمر.
المحـــور الثـــاني :معوم د ت تطبي د الب درامع الع ايددة التعليميددة مددع مب د معلم د ت الصددفوف األولي ددة
ببللسمر.
المحور الثالث :تصور مقترح تطبي البدرامع الع ايدة التعليميدة مدع مبد معلمد ت الصدفوف األوليدة
ببللسمر.
وشكر لكم حسن تعاونكن
ًا
وتفضمن بقبول فائق اًلحترام

البيانات الشخصية:
فعي ش رة (√) أم اإلا بة الما سبة لع باد
-0

المنه العلمي دبلوت (

-2

عدد ساوات الخدمة أم مع  5ساوات (
02ساوات (

).

) ,بع لورويس (

) ,م استير أو دعتوراة (
) ,مع  02-5ساوات (

).

) ,أعثددر مددع
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أوًًل :واقع تطبيق البرامج العالجية التعميمية من قبل معممات الصفوف األولية ببممسمر
الفقرة

رقم

الفقرة
0

أموت بتطبي برامع ع اية متاوعة لح مش ع التعليت لدب الط لب ت

2

لت أاد الاتياة اإليا بية المراوة عاد تطبي البرامع الع اية التعليمية

0

ال امتلك اإلمع اي ت المعرفية لتطبي مث هذا الاوع مع البرامع

3

أموت بتطبي برامع ع اية ولعع ال أموت بتوثي م توصلت ليا مع

5

ال استطي تحديد البرامع الع اية الما سبة حسب المشعلة التي تواافف

1

ال أموت بتطبي البرامع الع اية ألاف تحت ج ل مافود ف في عع

1

أشعر بأااي أحت ج ل دورات تدريبية تس عداي في معرفة لية تطبي

0

س عد تطبيقي لعدد مع البرامع التعليمية الع اية عدد مع الط لب ت

0

س عداي دعت اإلدارة في تطبي البرامع الع اية بطريقة ا احة

02

وادت عاد تطبي البرامع الع اية تف ع ً مع مب أسر الط لب ت

00
02

ات مع

الط لب ت

المطلوب ماي في العم
البرامع الع اية

عل تا وز مش علفع في التعليت

أف خطط ع اية ما سبة با ًءا عل المش ع التي توااا الط لب ت
أمدت م ع برا مع ع اي حقيبة تعليمية تس عد الط لبة في الراوع
ليف ومت الح اة

00

أموت بتحلي الات مع التي حصلت عليف مع تطبي البرامع الع اية
لتحديد فع ليتف

03

أموت بتطوير البرامع الع اية التي طبقتف مسبقً با ًءا عل م مدمتا
هذه البرامع مع ف مدة للط لب ت بح مش ع التعليت لديفع

05

بعض المش ع التعليمية ال تحت ج ل تطبي برامع ع اية

01

أموت ب لتع وع م معلم ت أخري ت في تطبي بعض البرامع التعليمية

الع اي التي تتطلب ذلك

موافق

محايد

معارض
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ثانيا :معوقات تطبيق البرامج العالجية التعميمية من قبل معممات الصفوف األولية ببممسمر
ً
موافق محايد
الفقرة
رقم
الفقرة
01

عدت واود الدعت الع في لتطبي البرامع الع اية مع مب اإلدارة

00

صعوبة ب لتع م م أسر الط لب ت ,مع حيث تف علفت معي بتطبي

00

عدت واود مع اي ت م دية ع فية لدعت البرامع التعليمية الع اية

22

عدت واود دورات فع لة لتدريب المعلم ت بشع ع في عل عيفية تطبي

البرامع الع اية

البرامع الع اية
20

عدت تقب الط لب ت لفذا الاوع مع البرامع

22

تاوع مش ع التعليت تتطلب افد عبير لحلف مع خ

20

عدت واود تع وع مع مب المعلم ت األخري ت في تطبي البرامع

البرامع الع اية

الع اية التعليمية
23

فعف المتبعة مع مب المرشدة فيم يس عد المعلمة بإيا د أس ليب لح
المش ع التعليمية

25

ها ك عوام خ صة ب لط لب ت أدت ل فش البرامع الع اية التي تت
تطبيقف

21

فمط العم يقف ع مقً أم ت تطبيقي لبرامع ع اية فرورية
عدت واود محفزات م دية ح دوع تطبي البرامع الع اية

20

عدت واود مت بعة مع مب اإلشراف التربوي للتعرف عل مدب تطبي

21

البرامع الع اية التعليمية
20

عدت أخذ الات مع التي تت التوص

ليف مع تطبي البرامع الع اية بعيع

االعتب ر مع مب الاف ت المختصة
02

عدت الوعي مع مب أسر الط لب ت بأهمية تطبي الب ارمع الع اية في
ح مش ع التعليت لدب الط لب ت

00

عدت الوعي مع مب اإلدارة بأهمية تطبي الب ارمع الع اية في ح
مش ع التعليت لدب الط لب ت

02

ها ك مشع ت يصعب حلف مع خ

البرامع الع اية فقط

معارض
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ثالثًا :حمول مقترحة لتطبيق البرامج العالجية التعميمية من قبل معممات الصفوف األولية ببممسمر.
رقم

الفقرة

الفقرة
00

عم دورات تدريبية للمعلم ت لتدريبفع بشع ع في عل

موافق
لية تطبي

البرامع الع اية التعليمية
03

عم دورات تثقيفية ع مة ألسر الط لب ت بأهمية تطبي البرامع الع اية
لح مش ع التعليت لدب الط لب ت

05

تقديت التحفيز معاوي للمعلم ت لتشايعفع عل تطبي البرامع الع اية
التعليمية

01

مت بعة المعلم ت مع مب اإلشراف التربوي للتأعد مع أع المعلم ت تقوت
بتطبي برامع ع اية تعليمية

01

تحفيز الط لب ت لتشايعفع عل االستف دة مع البرامع التعليمية الع اية

00

تقديت الدعت الم دي للمدارس للمس عدة في ااا ح تطبي البرامع الع اية
المتاوعة

00

دراسة ات مع تطبي البرامع الع اية لمعرفة عيفية المس عدة في تطوير
هذه البرامع

32

الدعت مع الاف ت المختصة في ح

واود برامع ع اية ذات مستوب

ع لي لمس عدة المعلمة عل تطبيقا بطريقة فع لة
30

حصر المش ع التعليمية في مدارس الماطقة بشع ع م لتقديت برامع
ع اية عل مستوب الماطقة يش رك فيف عدد مع المعلم ت ل ستف دة
مع الخبرات المتعددة

32

تدريب المرشدات لتوعيتفع بأهمية دورهع في مت بعة المعلم ت
ومس عدتفع في يا د حلو ما سبة للمش ع التعليمية.

محايد معارض

ممحق ()2
خطاب تسهيل المهمة

