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فى عالج العسر القرائى  (mat 4فعالية برنامج تدريبي قائم عمى نموذج الفورمات )
 وتحسين األنجاز األكاديمى فى المغة االنجميزية لدى طالب الكمية التكنولوجية

The effectiveness of a training program based on the form of 

(4 mat) in the treatment of dyslexia and raising the academic 

achievement in English language to the 

Technological College students 

 شيماء مصطفى احمد
 باحثة هاجستير

 اشراف

 ممدوح محمودأ.د عبدالمنعم أحمد الدرديرى                     د. ىيبة 
                                                الهساعدأستاذ عمـ الىفس التربوى                 أستاذ عمـ الىفس التربوى              
 جاهعة بىى سويؼ -كمية التربية       جاهعة جىوب الوادى      -كمية التربية          

 مستخمص الدراسة:
ٌدفت الدراسة الحالية إلى رفع األىجاز األكاديهى عبلج عسر القراءة فى المغة االىجميزية  

 06وتكوىت عيىة الدراسة هف )لدى طبلب الكمية التكىولوجية ) الهعٍد الفىى التجارى حاليا(، 
ـ  06و ذكورهف ال 06 :طالب عاـ بالفرقة االولى بالهعٍد ( وتـ تقسيـ  81هف االىاث اعهاٌر

طالب . ولجهع البياىات، تـ  06العيىة إلػى هجهػوعتيف تجريبيػة وضابطة،  كؿ هىٍها 
استخداـ هقياس عسر القراءة )إعداد: الباحثة( واالختبار التحصيمى)إعداد: الباحثة( بجاىب 
البرىاهج التدريبى القائـ عمى ىهوذج الفورهات)إعداد: الباحثة(. وأسفرت الىتائج عف فاعمية 

في رفع األىجاز األكاديهى و خفض العسر القرائى لػدي الهجهوعة التجريبية هقارىة  البرىاهج
بالهجهوعة الضابطة، وتـ االستدالؿ عمى استهرارية فاعمية البرىاهج هػف خبلؿ عدـ وجود 

 . فروؽ ذات داللة إحصائية في القياسيف البعدي والتتبعى
 ىهوذج الفورهات. -قراءة عسر ال -: اإلىجاز األكاديهي الكممات المفتاحية
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The effectiveness of a training program based on the form of form 

(4 mat) in the treatment of dyslexia and raising the academic 

achievement in English language in students of the Technological 

College 

Prepared by 

Shaimaa Mostafa Ahmed 

 

Abstract:  

The current study aimed to raise academic achievement and the 

treatment of dyslexia in English in students of the Technological 

College (Commercial Technical Institute).The sample of the study 

consisted of (60 students 30 males and 30 females aged 18 years in the 

first division of the institute) and the sample was divided into two 

experimental and controlled groups, each with 30 students. To collect 

the data, the dyslexia scale (prepared by: the researcher), and the 

achievement test (prepared by: the researcher) and the training program 

based on the 4 MAT form (prepared by: the researcher). The results 

were the effectiveness of the program in raising educational 

achievement and reducing the dyslexia in English to the experimental 

group compared to the control group, and the continuity of the 

program's effectiveness was inferred through the absence of statistically 

significant differences in the dimensional and traceal standards. 

Keywords: Educational achievement - Dyslexia – 4 MAT Form. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 2021األول  ءالجز 

 

336 

 مقدمة:
هف الهعروؼ أف التقدـ الحقيقية بؿ والوحيدة في العالـ ٌي التعميـ ، حيث أف كؿ        

الدوؿ التي تقدهت بها فيٍا الىهور اآلسيوية قد تقدهت هف بوابة التعميـ ولذا تضع الدوؿ 
وال يستطيع أي هجتهع تحقيؽ التقدـ في ظؿ  .تعميـ في أولوية براهجٍا وسياساتٍاالهتقدهة ال

التطورات العمهية واهتبلؾ التكىولوجيا الهتغيرة إال عف طريؽ العمـ والتعميـ ، وهها ال شؾ فيً 
أف الهدارس ، الجاهعات والتى تعتبر ٌى الهسئولة عف صىاعة العمـ والتعميـ في العالـ عمي 

 . العهوـ وهصر عمي وجً الخصوصوجً 
ويعتبر الىظاـ التعميهي الهصري ىظاهًا هركزيًا خاضعًا لسيطرة الحكوهة الهركزية       

ؿ عىاصري وبكؿ هستوياتً هىذ أهد بعيد هف ، ويعاىى الىظاـ التعميهى الهصرى بك القاٌرة في
ا  العديد هف الهشاكؿ والتحديات ، والتى تهثؿ عائقًا حقيقيًا أهاـ العهمية التعميهية وتطوٌر

 (0686)احهد عبدالتواب  وبالتالى التحديث والتىهية الشاهمة
ا أ       داة الكتساب وال أحد يىكر ها لىشاط القراءة هف أٌهية في حياة الهتعمهيف باعتباٌر

الهعرفة وتىهية الهٍارة المغوية، ووسيمة لتعمـ التقىيات والعموـ الهختمفة، كها أىٍا في الوقت 
ذاتً وسيمة لمترفيً والتسمية،في ٌذا اإلطار قد تظٍر هشاكؿ كثيرة في ههارسة ٌذا الىشاط رغـ 

ىشاط التعميهي لمهعمـ ها يتوافر لدى الهتعمـ هف قدرات عقمية وفكرية،قد تعرقؿ تحقيؽ أٌداؼ ال
هف ٌذا الهىطمؽ تولي الدوؿ أٌهية قصوى  .كها أىٍا قد تسبب ىوعا هف الخوؼ والقمؽ لمهتعمـ

لتطوير سبؿ تذليؿ صعوبات تىاوؿ ٌذا الىشاط عمى هستوى براهجٍا التربوية وتحاوؿ صياغة 
يعاىي هىٍا  براهج تتوافؽ والىظريات واألبحاث الهوجودة ، لهعالجة هختمؼ الهشكبلت التي

 (.0680)بحرة كريهة ،  .الهتعمهوف في السىوات األولى هف الدراسة
وتعد القراءة بالمغة االىجميزية، كمغة أجىبية تدرس في هدارسىا كهادة أساسية وفي          

جاهعاتىا كتخصص أو هادة إضافية. ولها عرفت بً المغة االىجميزية هف اختبلؼ طريقة كتابة 
ذا هعروؼ في عمـ صوتيات المغة، فإف تواجد هثؿ ٌذا المبس قد بعض الحروؼ عف  ىطقٍا ٌو

يشكؿ هعضمة لمهتعمهيف عىد قراءة الىص الهكتوب، أضؼ إلى ذلؾ اختبلؼ البىية المغوية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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عىد الهتعمـ بيف المغة األـ )العربية( والمغة اإلىجميزية كمغة أجىبية هها يؤثر عمى قدرات 
 .(.0688ميفة الطالب في القراءة )ٌىد الخ

واشارت ىتائج اغمب الدراسات اف ضعؼ األىجاز األكاديهى لدى الطبلب فى المغة      
االىجميزية يرجع فى الهقاـ االوؿ التباع طرؽ تقميدية و قديهة فى التدريس هها يفقد حجرة 

( والتى 0662الدراسة جو الحهاس و الدافعية لمتعمـ . وهف ضهىٍـ دراسة عهر الجاسـ )
ت أسباب ضعؼ هستوى تبلهيذ الهرحمة االبتدائية في هادة المغة االىجميزية و تتهثؿ فيها ىاقش

يمي: ضعؼ هستوى كتب المغة االىجميزية الهقررة وها بٍا هف وحدات دراسية وتهاريف وأىشطة 
وعدـ هراعاتٍا لجواىب الىهو لدى التبلهيذ، وضعؼ هستوى هٍارات القراءة والكتابة واالستهاع 

دث والفٍـ لدى تبلهيذ الهرحمة االبتدائية في هادة المغة االىجميزية، واىخفاض هستوى والتح
دافعية تبلهيذ الهرحمة االبتدائية لتعمـ المغة االىجميزية وضعؼ تفاعمٍـ هع أستاذ الهادة وقمة 
التزاهٍـ في الحضور وأداء الواجبات، وعدـ هبلءهة طرؽ التدريس الهستخدهة هع تبلهيذ 

االبتدائية لهوضوعات الكتب الهقررة وقمة كفاية الخطة الدراسية وضعؼ فعالية  الهرحمة
( اف هف ضهف اسباب تدىى  0661كها اشار هوسى بف هحهد صالح ).أساليب التقويـ

هستوى التحصيؿ لدى طبلب الهرحمة الهتوسطة فى المغة االىجميزية عدـ استخداـ وسائؿ 
ية هف قبؿ الهدرس وعدـ شعور الطبلب باٌهية المغة تعميهية و كثرة استخداـ المغة العرب

االىجميزية و ذلؾ لعدـ استخداهٍا فى الهواقؼ الهدرسية. وايضا دراسة رياح حطيحط  عوض 
( فى أسباب تدىي هستوى طبلب ىظاـ الهقررات في هادة التحدث بالمغة اإلىجميزية 0682)

(فى أسباب تدىي  0680عبير راشد)هف وجٍة ىظر الهعمهيف في الهديىة الهىورة ، و دراسة
هستوى التحصيؿ الدراسي في هىٍاج المغة اإلىجميزية لطمبة الهرحمة الثاىوية في الهدارس 
الحكوهية في قصبة السمط هف وجٍة ىظر الهعمهيف و الحموؿ الهقترحة لتحسيف الهستوى 

 التحصيمي وكمٍا تؤكد ىفس الىتائج
لذا تركز الىظريات التربوية الحديثة عمى الطالب وتدعو الى تغيير طرائؽ التدريس        

التقميدية وقد اثبتت البجوث والدراسات التى تىاولت اىهاط التعمـ فى هجاؿ التعمـ و التعميـ باف 
ة الطمبة اكتسبوا الهزيد هف الخبرات التعميهية التى كاىت هطموبة عىد توظيؼ هجهوعة هتىوع
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هف هف اىهاط التعمـ هها ادى الى تحسيف هستوى تحصيمٍـ االكاديهى )روؾ 
( وهف بيف ٌذي االىهاط ىهوذج هكارثى )الفورهات ( وقد اظٍرت ىتائج  2003Rochfordفورد

الدراسات السابقة فاعمية ىهوذج هكارثى فى تحسيف الهٍارات و التحصيؿ هثؿ دراسة الهاضى 
(، وفمهباف  0686، وعبجؿ ) (  Tatar & Dikici ,2009  وترتر وديكى )( ’0661)
( فى تقويـ 0682( .وايضا دراسة عمى بف يحيى ) 0682( ،وزيتوف والهقدادى ) 0686)

هقرر الدراسات اإلجتهاعية والوطىية لمهستوى االوؿ هف الهرحمة الثاىوية في ضوء هعايير 
( فى استخداـ  0680هؿ هوسى ) ودراسة أ’لهكارثي  mat 4 أىهاط التعمـ بىهوذج الفورهات 

عمى تحصيؿ طالبات الصؼ السادس األساسي في هادة العمـو ( mat 4ىهوذج الفورهات )
ا.  واالتجاٌات ىحٌو

سىوات فقد  86وىظرا لعهؿ الباحثة كعضو ٌيئة تدريس فى الكمية التكىولوجية الكثر هف      
الحظت وجود هشكبلت فى القراءة فى كؿ هف هادة االعهاؿ الهكتبية بالمغة االىجميزية و 
االعهاؿ الهحاسبية بالمغة االىجميزية و تكىولوجيا الهعموهات بالمغة االىجميزية وقد ظٍر ذلؾ 

تائج األىجاز األكاديهى سواء الىظرى اوالعهمى اوالشفوى لطبلب الفرقة االولى فى ى
 لمغاية ههادفع الباحثة الجراء البحث الحالى. بالخصوص و ٌـ عيىة الدراسة وكاىت الىتائج هتدىية 

 :مشكمة الدراسة
 86ف وهف خبلؿ عهؿ الباحثة كهدرس لغة اىجميزية لطبلب الكمية التكىولوجية الكثر ه     

سىوات الحظت ضعؼ فى هٍارة القراءة و بالتالى ضعؼ األىجاز األكاديهى فى هواد المغة 
االىجميزية ىتائج اختبارات الطبلب هها دفع الباحثة الى تصهيـ برىاهج تديبى قائـ عمى ىهوذج 

 الفورهات لمحد هف عسر القراءة و رفع األىجاز األكاديهى لدى ٌؤالء الطبلب. 
 :يهكف أف تتحدد هشكمة الدراسة هف خبلؿ السؤالييف االتىييف في ضوء ها سبؽ

( فى الحد هف MAT 4هاهدى فاعمية برىاهج تدريبى قائـ عمى ىهوذج هكارثى )  -
  لدى طبلب الكمية التكىولوجية؟  عسر القراءةفى المغة االىجميزية

األىجاز ( فى رفع MAT 4هاهدى فاعمية برىاهج تدريبى قائـ عمى ىهوذج هكارثى )  -
 األكاديهى فى المغة االىجميزية لدى طبلب الكمية التكىولوجية؟
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 اىداف الدراسة :  
 :تٍدؼ الدراسة إلى

 الحد هف العسر القرائى فى المغة االىجميزية لدى طبلب الكمية التكىولوجية . -8
 تحسيف هستويات األىجاز األكاديهى لدى ٌؤالء الطبلب فى هواد المغة االىجميزية. -0
ٌؤالء الطبلب.توضيح  قصور الطريقة التقميدية فى هعالجة  -0  هشكبلت القراءة و التحصيؿ لدى 
تصهيـ برىاهج تدريبى قائـ عمى استخداـ ىهوذج هكارثى ) الفور هات ( لمحد هف  -2

 العسر القرائى و رفع التحصيؿ الدراسى.
 اىمية الدراسة:

 تكتسب اٌهية الدراسة هف خبلؿ:
الىٍوض بهستوى طالب الكمية التكىولوجية ليصبح خريج تتىاسب قدراتً وهٍاراتً هع  -8

 سوؽ العهؿ فى هصر . 
ىدرة الدراسات و البحوث التى تىاولت عيىة الدراسة الحالية و ٌـ طبلب الكمية  -0

 التكىولوجية عمى حد عمـ الباحثة وخاصة فى هواد المغة االىجميزية .
دريس باالىهاط الحديثة لمتعمـ وهىٍـ ىهوذج هكارثى وغيري زيادة وعى أعضاء ٌيئة الت -0

 الذى يهكىً هعالجة هشكبلت التعمـ .
 مصطمحات الدراسة :

 اوال: البرنامج التدريبى 
البرىاهج ٌو جهمة هف األىشطة الهصاغة هف أجؿ االستجابة لغايات وهقاصد     

تصىيؼ فٍو يختمؼ وفقا لهكاف تختمؼ أىواعً باختبلؼ هعيار الهحددة.والبرىاهج التدريبى 
 ٌػ(8200التدريب ووفقا لمٍدؼ و وقت التىفيذ  ) الغاهدي 

 ثانيا: نموذج مكارثى ) الفور مات (
و يهثؿ ىهوذجًا عبلجيًا لمتخطيط وحؿ الهشكبلت، وترتبط كؿ هرحمة هف هراحؿ الدورة      ٌو

األربع بىوع هعيف هف التفكير أو ىهط التعمـ ، وتستىد أىهاط التعمـ األربعة ٌذي إلى الهداخؿ 
وتصؼ عهميتا اإلدراؾ والهعالجة عهمية التعمـ  الهختمفة في استقباؿ وهعالجة الهعموهات ،
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ٍـ طريقة واحدة هحددةية عىد الهتعمهيف ، فبيىها يىخرط الهتعمهوف بكؿ طرؽ التعمـ، كم  يفّضؿ هعظه
أف ىهوذج الفورهات ٌو دورة تعميهية ذات ثهاىية خطوات  ( Dwyer , 1993 , 15) ويرى

تتكوف هف أربعة أىواع هف أساليب التعمـ وتفضيبلت الهتعمـ لوسائؿ التعمـ بالدهاغ األيهف أو  ،
ويهكف أف توجً الهعمهيف في تخطيط استراتيجيات التدريس لتمبية االحتياجات  أليسر ،ا

كؿ خطوة هف الخطوات ثهاىية لمىهوذج تؤكد عمى واحد هف أىواع  التعميهية الهتىوعة لمطبلب ،
 والخطوات الثهاىية ٌي ،لجة الهعموهات اليهيف إلى اليسارالتعمـ والتبادلية هف ىهط هعا

:  ============== 
  خمؽ الخبرات

  والتواصؿ هع الخبرات السابقة
  وتحميؿ الخبرة

  ودهج التأهبلت هع الهفاٌيـ
 وتحديد الهفاٌيـ
 واختبار الهفاٌيـ

 وتوسيع التعمـ
 وتقييـ التطبيقات

 ودهج التطبيؽ والخبرة
 عسر القراءة ثالثا :

القراءة ٌي صعوبة في دهج عسر “التعريؼ التالي :  ” ORTON“ اورتوف ( ( عرفً العالـ
العىاصر الرهزية الهدركة في الوحدة ، كمهة كاىت أـ جهمة هٍها تكف آليات ٌذا الدهج.بيىها 

 هيشيممى ”)الىى (بعدـ القدرة الوالدية عمى القراءة، أها العالـ ” LAUNNEY ” عرفً
Mucchiellei” التواصؿ(. أها يعرفً بأىً) اضطراب اكتسح و بصورة تمقائية هيداف التعبير و 

“B . Maisonny ”    هايسوىى فيعرفً عمى أىً : )صعوبة خاصة في التعرؼ و الفٍـ و
و الىحو( .أها  إعادة إىتاج الرهوز الهكتوبة و التي هف ىتائجٍا اضطراب عهيؽ لتعمـ القراءة

إف عسر ” فيميتيىو فيعرؼ عسر القراءة فيقوؿ :   ” F.R. Velitino ”الباحث األهريكي
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ا في هجاالت أخرى هىٍا عجز في الترهيز الصوتي ال قراءة ٌي هشكمة لغوية دقيقة لٍا جذوٌر
ا   “. أي عدـ القدرة عمى صوت الكمهة و الوصوؿ لٍا بغية تسٍيؿ تذكٌر

 رابعا: التحصيل الدراسى
عرؼ سيد خيراهلل في هؤلفً )بحوث ىفسية وتربوية( هفٍوـ التحصيؿ الدراسي تحديدا      

يعىي التحصيؿ الدراسي، كها يقاس باالختبارات التحصيمية ” إجرائيا حيث يرى اف التحصيؿ
الهعهوؿ بٍا بالهدارس في اهتحاىات شٍادة الهرحمة األولى )الهرحمة االبتدائية( في ىٍاية العاـ 

و ها يعبر عىً الهجهوع العاـ لدرجات التمهيذ في جهيع الهواد الدراسية. ويبلحظ الدرا سي، ٌو
أف ٌذا الهفٍوـ يربط بيف التحصيؿ واالختبارات التي  تستعهؿ لقياس الهحصمة الىٍائية 

ٍاية السىة الدراسيةلهجهوعة الهعارؼ والهٍارات والتي تتهثؿ في الهجهوع  ـ لدرجات التمهيذ في ى   .العا
( بأف التحصيؿ الدراسي ٌو ها يتعمهً الفرد هف الهدرسة هف هعموهات 8220وأشار الحاهد )

خبلؿ دراستً هادة هعيىة وها يدركً الهتعمـ هف العبلقات بيف ٌذي الهعموهات يستىبطً هىٍا 
هف حقائؽ تىعكس في أداء الهتعمـ عمى اختيار بوضع فوؽ قواعد تهكىً هف تقدير أداء 

 "بها يسهى بدرجات التحصيؿالهتعمـ كهيا 
 خامسا: الكمية التكنولوجية

تعتبر الكمية التكىولوجية بوسط الوادى هتواجدة هف التسعيىات وتابعة لوزارت التعميـ العالى و 
اج  حيث كاىت تضـ الهعٍد الفىى التجارى ببىى سويؼ وهعٍديف فى اسيوط وهعٍد فى سٌو

اذا حصؿ عمى تقدير جيد جدا االلتحاؽ بكمية  وتستغرؽ الدراسة فيٍا عاهاف يستطيع الطالب
التجارة العاـ الثاىى واستهر العهؿ فيٍا بالشعب التجارية )شعبة ضرائب وهؤسسات وشعبة ىظـ 
هعموهات ( الى اف تهت االتفاقية بيف هصر وكوريا الجىوبية عمى تطوير الكمية التكىولوجية 

عهؿ و تـ التوسع فى االقساـ بحيث تضـ بشكؿ يساٌـ فى تقديـ خريجيف يتىاسبوا هع سوؽ ال
قسـ لمشعب التجارية وتستغرؽ الدراسة هعموهات وقسـ لصىاعة السيارات و قسـ لتكىولوجيا ال

 . 0681اىشاء الكمية فى  سبتهبر  تـات ليحصؿ عمى شٍادة فىى تكىولوجى و اربع سىو 
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 التأصيل النظرى لمدراسة:
ىهو الطفؿ التابع لمهركز الطبي بجاهعً ( اف هركز تقييـ 0686تشير جٍاد يوسؼ )  -

يعرؼ الدسمكسيا الىٍا حالً قصور في القدري عمى   Indianapolisاىدياىا بهديىً
القراءي الصحيحً بالدرجً التي يتقىٍا اقراف الطفؿ هف الذيف ٌـ في هثؿ عهري 
وهرحمتً التعميهيً وتحدث ىتيجً عواهؿ عضويً عصبيً او وراثية اثىاء هرحمً الىهو 

وف خبليا ىتيجً قصور في ىهو الجٍاز العصبي الهركزي وبصفً خاصً في هرحمً تك
قشري الهخ وبالذات في الهراكز التي تتحكـ بوظائؼ القراءي والتعمـ التي تتكوف خبلياٌا 
هف االسبوع الثاهف حتى االسبوع الخاهس عشر هف هرحمً الحهؿ التي قد تتمؼ 
خبليا ٌا ىتيجً عواهؿ االصابً ببعض االهراض الفيروسيً والبكتيريً او التموث 

 .او بعض العقاقير او التدخيف السمبيقراص او الزئبؽ او هواد اشعاعية بالهواد الكيهيائيً كاال
( عجز الطفؿ عف استيعاب وفٍـ المغً هع وجود قصور 0680تعرفٍا ىحهدي هحهد)  -

الهحادثً واالستهاع وذلؾ في استخداهٍا هف خبلؿ القراءي والتٍجئً و  بصري وصوتي
ـ في القراكها تقيسٍا عبارات هقياس  ٍا.صعوبات التعم ً في دراست  ءي الهستخده

 واستنتجت الباحثة تعريف لمعسر القرائى وىو: -
الديسميكسيا ٌى قصور في هٍارات االتصاؿ المغوي و تظٍر بوضوح اثىاء القراءي والكتابً 
والتٍجي والكبلـ ولكى ىستطيع تشخيص حالة اليسمكسيا البد هف عدـ وجود اى اضطرابات 

 باى اعاقة اخرى تسبب تعسر القراءة. ىفسية او عصبية  واال يكوف هصاب
( "التحصيؿ الدراسي باىً اداء التمهيذ  8228اها بالىسبة لمتحصيؿ الدراسى عرفً ) وبستر  -

 ( S.Wbester, 1971 , 16)     في هادي دراسيً هعيىً كهيا وكيفيا."
تكوف ٌذي وعرفً فؤاد ابو حطب عمى اىً "حدوث عهميات التعمـ التي ىرغبٍا بشرط اف   -

 ( 220:  8290الىتائج ىاتجً عف اثار برىاهج هف براهج التعميـ والتدريب ". )فؤاد أبوحطب 
كها ورد تعريؼ التحصيؿ الدراسي فى ذخيري عمـو الىفس عمى اىً "القدري الحاصمً عمى  -

ذي القدري ق  د تكوف عاهً اوخاصً بهادي دراسيً هعيىً"الهٍاـ الهدرسيً ٌو
 ( 29: 8218)كهاؿ دسوقي  
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وفي هوسوعً عمـ الىفس ذكر التحصيؿ عمى اىً اىجاز وتـ تعريفً عمى اىً " القدري او  -
االستطاعة الذاتيً لدي فرد ها عمى تحقيؽ الغايً الهتوقعً هىً او الٍدؼ الذي يتهىاي "               

 (800: 8220)فرج عبد القادر طً 
 ها تعمهً الطالب بعد اجراء عهميً التعمـ"كهايعرؼ التحصيؿ الدراسي عمى اىً  "ىاتج  -
 (02: 8222)عبد المطيؼ الحميب وحهزي الرياشي  
كها يقصد بالتحصيؿ الدراسي لمطبلب في اي هرحمً تعميهيً "هجهوعً الهعارؼ والهفاٌيـ  

والحقائؽ العمهية الىظريً والتطبيقيً التي يتعمهٍا الطالب واكتسبٍا هف خبلؿ الهقررات الدراسيً 
 ( 029: 8229لتي تقدـ لً في اي هرحمً تعميهيً. )ابراٌيـ هحهد حسيف ا

 وتعرف الباحثة األنجاز األكاديمى عمى انو :
ٌو ىواتج التعمـ هف هعارؼ و هفاٌيـ وهٍارات يقدهٍا الطالب فى هرحمة تعميهية ها بهساعدة 

 الهقررات الدراسية و عمى حسب قدراتً و اهكاىياتً.
( حيث (4MATوهف بيف الىهاذج التي تستىد إلى التعمـ الهستىد إلى الدهاغ ىهوذج هكارثي 

استىاًدا إلى البحوث  8290( أىٍا طورت ىهوذجٍا في عاـ 1990،08) ,Mc carthyتوضح 
في هجاؿ التربية وعمـ الىفس وعمـ األعصاب وعمـ اإلدارة،  لتساعد الهعمهيف في تىظيـ 

هاًدا عمى اختبلفٍـ في طريقة تعمهٍـ، ولقد كاف إلسٍاهات ىظريات كؿ تدريس الهتعمهيف اعت
هف: ديفيد كولب، وكارؿ جاىج، وجوف ديوي، وجوزيؼ بيجف، وجابريؿ ريكو، وبيتي إدوارد، 

 وجوف برادشو، وىورهاف ىيمتوف فضؿ في ظٍور ٌذا الىهوذج.
إلى التعمـ الهعرفي ويقـو ( إلى أف ٌذا الىهوذج يستىد 21، 0682ويشير هىدور عبد السبلـ )

عمى هساريف ٌها عمى الىحو التالي: إدراؾ الخبرة، وهعالجة الخبرة، وتصفً آهاؿ عياش وأهؿ 
راف ) بأىً عبارة عف Morris, S and McCarthy,B (1990)، (896 -809، 0680ٌز

فٍي  حمقة دائرية هف ثهاف خطوات تتبع أربع هراحؿ لتقديـ الهعموهات، أها الهرحمة األولي
هفٍـو الهبلحظة التأهمية وتتضهف خطوتيف ٌها )الربط والدهج(، والهرحمة الثاىية ٌي بمورة ال

والهرحمة الثالثة ٌي التجريب الىشط وتتضهف )التطبيؽ والتوسع( وتتضهف )التصور واالعبلـ(،
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ذي  الخطوات والهرحمة الرابعة ٌي الخبرات الهادية الهحسوسة وتتضهف )التىقية واألداء(، ٌو
   .الثهاىية تعظـ شأف أىهاط التعمـ والسيطرة الدهاغية

أىً ىهوذج يٍتـ بتدريس الهفاٌيـ وتقديهٍا في صورة  ، Uyangör, S (2012,44) ويوضح
( إلى أف الهفاٌيـ هف أٌـ جواىب تعمـ 01 :0688استراتيجيات، ويشير عبد اهلل خطايبة )
ا في صورة ذات هعىى، العموـ لها لٍا هف أٌهية في تىظيـ الخبرة ، وتذكر الهعرفة، واختصاٌر

ا وتسٍيؿ الحصوؿ عميٍا  .وهتابعة التصورات وربطٍا بهصادٌر
وبىاء عمى كوف ىهوذج هكارثي ىهوذجا يٍتـ بتدريس الهفاٌيـ فمقد استخدهتً دراسات عدة في 

ٌذي  تدريس الهفاٌيـ الهختمفة في هواد دراسية هختمفة وفي هراحؿ تعميهية هختمفة وهف
(، آهاؿ عياش، أهؿ 0682الدراسات في هجاؿ العموـ دراسة كؿ هف: هىدور عبد السبلـ )

راف ) ادي كطفاف )0660(، وسهيرة هحهود )0680ٌز (، أهيرة إبراٌيـ، عباس 0662(، ٌو
 ,Delaney, A (2002) ،Wilkerson, R and White (، و0680حسيف، ابتساـ جعفر )

K (1998) ،Patricia, S (1987).  
(  بأىً : ىهوذج تعهيهي يقوـ عمى الجهع بيف 28: ص 0682عرفً أحهد والجباوي ) -

أىهاط التعمـ  وأىهاط التعميـ وطرائؽ التدريس لجاىبي الدهاغ ، ويتضهف أربعة هراحؿ 
ـ، والتجربة العهمية، واالكتشاؼ الذاتيٌى : ) تكاهؿ الخبرة هع الذات، وتشكيؿ  ٍو  ( . الهف

استجابة شرطية هتعمهة تخمؽ قصور: ( باىً : 0681وتعرفً سهاح هصطفى األهيف ) -
هعرفي، دافعي، اىفعالي، سموكي )لدي الهتعمهيف عمى وجً الخصوص( تصؿ بً إلي 
الدخوؿ في حالة عاهة هف التبمد السموكي العاـ هع االعتقاد بعدـ جدوي أي هجٍود، 

ت حتي الهشكبلت الحياتية البسيطة؛ هها أو هحاولة لمتعمـ أو التغمب عمى الهشكبل
ـ والعبلقات االجتهاعيةيرتب ىفوًرا هف الذات واىسحاًبا تدريجًيا هف   .فاعميات وأىشطة التعم

 ( mat 4استنتجت الباحثة من تعريفات الباحثين و العمماء تعريف نموذج ) -
بعة ووظائؼ ىصفي ٌو هجهوعة هف الهراحؿ التي تعتهد عمى دهج أساليب التعمـ األر        

الدهاغ هًعا، وتتهثؿ بالترتيب في الهبلحظة التأهمية وتحديد الهفٍوـ والتجريب الىشط والخبرات 
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ي بالترتيب: الربط والدهج، والتصور واإلعبلـ،  الهادية الهحسوسة ولكؿ هىٍا خطوتاف ٌو
 والتطبيؽ والتوسع، والتىقية واألداء الهتبع.

 دراسات سابقة:
دراسة تأثير عسر القراءة عمى تحصيؿ إلى  Anne S. (2009)دراسةىدفت       

الطبلب في الهدرسة الثاىوية هف خبلؿ تفحص ىتائج االهتحاف الىٍائي لعيىة هف 
الطبلب ذوى عسر القراءة وهقارىتٍا هع ىتائج األقراف، والطبلب غير هتعسري القراءة 

بياىات لدراسة هقارىة هف هف القدرة غير المفظية الهتطابقة، وتـ الحصوؿ عمى 
( 8066( هف الطبلب الهتعسريف وغير الهتعسريف هف هدرسة تشهؿ حوالي )862)

طالب، ويستهد الكثير هف البياىات الهستخدهة هف الفحوص العاهة والقاىوىية، والباقي 
هف ىتائج تقييـ عسر القراءة، وقد حقؽ الطبلب الذيف يعاىوف هف عسر القراءة، حتى 

يف حصموا عمى تعويض جيد، ىتائج أقؿ هف أقراىٍـ غير الهتعسريف في أولئؾ الذ
اإلجهالية،  GCSE، فضبًل عف ىقاط GCSEو CATو SATجهيع اهتحاىات 

وعبلوة عمى ذلؾ ازداد التفاوت بيف الهجهوعات هع هرور الوقت، وهحاولة لتعييف 
ت القدرة الطبلب إلى هستوى عسر القراءة )يستىتج هف درجة التبايف بيف درجا

الهعرفية ودرجات هحو األهية( لـ تظٍر أي اختبلفات في اإلىجاز بيف هختمؼ 
الهستويات؛ كاف عسر القراءة أو عدهً ٌو العاهؿ الهرتبط بالىتائج، وكاىت الفروؽ 

 بيف الجىسيف في التحصيؿ أكبر بالىسبة لمهتعسريف بالىسبة لغير الهتعسريف.
تحديد تأثير برىاهج إلى  .Holifield, Cena W (2011) ٌدفت دراسة         

عمى تحصيؿ الطبلب كها يقاس باختبار هىٍج الهسيسيبي  MDEهىح عسر القراءة 
MDE( التىقيح الثاىي ،MCT2 وقد درست بياىات االختبار الهوحدة قبؿ وبعد ،)

قبؿ أف تحصؿ الهىاطؽ الهدرسية  MCT2هقارىة درجات اختبار فىوف المغة الثالثة 
بعد عاـ واحد  MCT2إلى درجات اختبار فىوف المغة  MDEة عسر القراءة عمى هىح

هف تىفيذ التدخؿ، وىظًرا لتبايف هبالغ التهويؿ بيف الهستفيديف هف الهىح، جرى فحص 
الهبالغ الدوالرية لتحديد ها إذا كاف ذلؾ يؤثر عمى درجات اإلىجاز، كها ُأجريت 
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كيفية تتبع تقدـ الطبلب وها إذا كاىت هقاببلت هع هتمقي الهىح الهدرسية لتحديد 
براهج التدخؿ هستهرة بعد دورة الهىح، وكشفت دراسة الباحث أىً ال فرؽ كبير بيف ها 

الفىوف؛ ولذلؾ فقد تقرر أف هىح  MCT2قبؿ وبعد هىح الصؼ الثالث درجات المغة 
ب، وىظًرا الهبالغ بالدوالر وىوع التدخؿ الهىفذ لـ يكف لً أي تأثير عمى تحصيؿ الطبل

لعدـ وجود هعايير هحددة لتتبع تقدـ الطبلب لـ يتهكف الباحث هف تحديد تأثير الهىحة 
 عمى إىجاز الطبلب الذيف يعاىوف هف عسر القراءة عمى هستوى الوالية.

إلى تىهية هٍارات الطبلقة القرائية  ىدفت (2012مروة حجازي )أها دراسة      
والفٍـ القرائي البلزهة لتبلهيذ الصؼ الثاىي اإلعدادي باستخداـ برىاهج هقترح قائـ 
عمى استراتيجيات القراءة الهتكررة، باإلضافة إلى هعرفة إلى أي هدي ترتبط الطبلقة 

التصهيـ شبة القرائية لمتبلهيذ بفٍهً القرائي والعكس، استخدهت الدراسة الحالية 
التجريبي )تصهيـ الهجهوعات غير الهتكافئة(، وتـ تطبيؽ اختبار طبلقة قرائية 
واختبار فٍـ قرائي )قبمي، وبعدي( عمى كؿ هف الهجهوعتيف: التجريبية، والضابطة، 
وتـ اختيار عيىة الدراسة عشوائًيا هف إحدى الهدارس الحكوهية اإلعدادية بهحافظة 

بىت أبي بكر اإلعدادية لمبىات(، وتتكوف عيىة الدراسة هف الشرقية )هدرسة أسهاء 
( ۲۳( تمهيذة، وهجهوعة ضابطة يبمغ عددٌا )۲۳هجهوعة تجريبية يبمغ عددٌا )

تمهيذة هف تمهيذات الصؼ الثاىي اإلعدادي، وبيىها تمقت تمهيذات الهجهوعة التجريبية 
زهة لٍف هف خبلؿ البرىاهج تدريًبا عمى هٍارات الطبلقة القرائية والفٍـ القرائي البل

 الهقترح، وتمقت تمهيذات الهجهوعة الضابطة التدريس الهعتاد لمقراءة.
قياس هدى فعالية برىاهج قائـ عمى ( إلى 2012نرمين محمود )دراسة  وىدفت      

تجٍيز الهعموهات لتىهية كؿ هف هفٍوـ الذات القرائي والتحصيؿ األكاديهي الذي 
( 26الرئيسي، وتكوىت العيىة األساسية لمدراسة الحالية هف ) تعتبر القراءة هدخمً

تمهيًذا هف تبلهيذ الصؼ الثالث االبتدائي بالحمقة األولى هف التعميـ األساسي 
ـ الزهىية  شًٍرا، كها بمغ هتوسط  860.2بهحافظة الجيزة، وقد بمغ هتوسط أعهاٌر

تجريبية( حيث  –)ضابطةتقريًبا، وتـ تقسيهٍـ إلى هجهوعتيف  860.2درجة ذكائٍـ 
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ي )اختبار القدرة العقمية ( تمهيًذا، وتهثمت أدوات الدراسة ف06بمغ عدد كؿ هىٍا )
هقياس  -ية االختبارات الهعرفية العاهميةبطار  -هقياس اىتباي األطفاؿ وتوافقٍـ -العاهة

هقياس  -القرائيهقياس هفٍوـ الذات  -استهارة هبلحظة صعوبات -ىجازالدافع لئل
برىاهج تىهية هفٍوـ الذات القرائي وتحسيف التحصيؿ االكاديهي(،  -صيؿ القرائيالتح

إليً وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف هتوسطات أفراد  توصمت الدراسةهف أبرز ها 
الهجهوعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لهقياس هفٍوـ الذات القرائي لصالح 

ة إحصائًيا بيف هتوسطات درجات أفراد الهجهوعة القياس البعدي، وال توجد فروؽ دال
الضابطة في القياسيف القبمي والبعدي لهقياس هفٍوـ الذات القرائي، وال توجد فروؽ 
دالة إحصائًيا بيف هتوسطات درجات أفراد الهجهوعة التجريبية في القياسيف البعدي 

ائًيا بيف هتوسطات والتتبعي لهقياس هفٍوـ الذات القرائي، وال توجد فروؽ دالة إحص
درجات أفراد الهجهوعة الضابطة في القياسيف القبمي والبعدي الختبار التحصيؿ 
القرائي، وتوجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف هتوسطات درجات أفراد الهجهوعة التجريبية 

 في القياسيف القبمي والبعدي لهقاييس تجٍيز الهعموهات لصالح القياس البعدي.
إلى تىهية الكفاءة المغوية هف خبلؿ  (2012ة عماد الدين فاوى )ىدفت دراس        

تىهية اإلدراؾ السهعي والفٍـ السهعي، والتعبير الشفٍي، والهٍرات القرائية لمتغمب عمى 
العسر القرائي لدى تبلهيذ الهرحمة االبتدائية، وطبقت الدراسة بعض األدوات هىٍا 

اؾ السهعي والفٍـ السهعي لمتبلهيذ ذوى )هقياس تشخيص العسر القرائي، هقياس اإلدر 
العسر القرائي، هقياس ستاىفورد بيىيً لمذكاء الصورة الخاهسة، البرىاهج العبلجي 

ـ بيف866)لخفض العسر القرائي( عمى عيىة هف سىوات  2 -9( تمهيذ تتراوح أعهاٌر
إلى اختبلؼ العسر  وتوصمت نتائج الدراسةويتهتعوا بسبلهة الوظائؼ الحسية، 

لقرائي لدى التبلهيذ ذوى العسر القرائي باختبلؼ القياسيف البعدي والتتبعي، اختبلؼ ا
اإلدراؾ السهعي والفٍـ السهعي لدى التبلهيذ ذوى العسر القرائي باختبلؼ القياسيف 

 القبمي والبعدي باتجاي البعدي.
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إلى هعرفة العبلقة بيف عسر القراءة  (2012) بحرةىدفت دراسة كريمة           
اسة هف تبلهيذ التعميـ االبتدائي والتحصيؿ الدراسي عىد التبلهيذ، وقد كاىت عيىة الدر 

( تمهيًذا، وقد طبقت 89ههثبًل في السىة الثاىية ابتدائي ىهوذًجا، وتكوىت العيىة هف )
الباحثة هقياس رسـ الرجؿ لجوداىؼ، كها استخدهت تقىية تضخيـ الحروؼ والفصؿ 

بيف إلى الىتائج التالية: وجود عبلقة  توصمت الدراسةبيف األحرؼ الهتشابٍة، وقد 
عسر القراءة والتحصيؿ الدراسي عىد تمهيذ السىة الثاىية، ووجود عبلقة عكسية بيف 
عسر القراءة والقدرات العقمية عىد تمهيذ السىة الثاىية ابتدائي، ووجود فروؽ هف حيث 
الذكاء تعزى لمسف ويرجع لؤلطفاؿ ذوي ثهاف السىوات، وال توجد فروؽ بيف الذكور 

ىاؾ فروؽ في واإلىاث فيها يخص الذكا  عسر القراءة ترجع ألطفاؿ الثهاف سىوات.ء، ٌو
إلي الكشؼ عف العبلقة بيف هستوي  (2012ىدفت دراسة بابكر الصادق )        

الطهوح والتحصيؿ الدراسي لدي طبلب الصؼ الثالث بالهرحمة الثاىوية، وقد استخدـ 
( طالًبا وطالبً 080الباحث في ٌذي الدراسة الهىٍج الوصفي، وقد بمغ حجـ العيىة )

 ( هف اإلىاث هف طبلب الصؼ الثالث بالهرحمة الثاىوية هحمية861( ذكًرا و) 861)
ـ بطريقة العيىة العشوائية، وقد استخدـ الباحث  بحري قطاع بحري الهديىة، وتـ اختياٌر
لجهع الهعموهات هف أفراد العيىة هقياس هستوي الطهوح إعداد )آهاؿ عبد السهيع 

، ولهعالجة 0680 - 0682(، وىسب تقديرات الطبلب لمعاـ الدراسي 0662باظً، 
حصائية لمعموـ االجتهاعية عف طريؽ اختبار الهعموهات استخدـ الباحث الحزهة اإل
)الفا كروىباخ(، قة االرتباطية، وهعاهؿ االرتباط)ت(، وهعاهؿ االرتباط )بيرسوف( لمعبل

لعيىتيف هستغمتيف، االىوفا(لهعرفة الفروؽ، واختبار)ت(واختبار تحميؿ التبايف األحادي )
الطهوح لدي طبلب الصؼ التي توصمت إليٍا الدراسة يتسـ هستوي  ومن أىم النتائج

الثالث بالهرحمة الثاىوية هحمية بحري باالىخفاض، وال توجد عبلقة ذات داللة 
إحصائية بيف هستوي الطهوح والتحصيؿ الدراسي لدى طبلب الصؼ الثالث هحميً 
بحرى، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في هستوى الطهوح لدى طبلب الصؼ 

ور واإلىاث، واىً توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لدى الثالث هحمية بحرى بيف الذك

http://0810g6xx6.1105.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A9%D8%8C+%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
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طبلب الصؼ الثالث بالهرحمة الثاىوية بهحمية بحرى بيف الذكور واإلىاث في درجة 
التحصيؿ الدراسي تبًعا لهتغير الىوع، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في هستوى 

ر الهساؽ )عمهي ػ الطهوح لدى طبلب الصؼ الثالث بالهرحمة الثاىوية تعزى لهتغي
أٌهٍا: إجراء  توصل الباحث لعدد من التوصياتأدبي(، وبىاًء عمى الىتائج أعبلي 

دراسات هعهقة عف هستوى الطهوح باعتباري عاهؿ هٍـ في ىجاح العهمية التعمهية، ثـ 
 ية.البراهج اإلرشادية التي تساعد عمى رفع هستوى الطهوح لدى طبلب الهرحمة الثاىو االٌتهاـ بإعداد 

ر الدراسات االجتهاعية إلى تقويـ هقر  (2012) آل سالمىدفت دراسة عمي          
والوطىية لمهستوى األوؿ هف الهرحمة الثاىوية في ضوء هعايير أىهاط التعمـ بىهوذج 

لهكارثي؛ ولتحقيؽ ٌدؼ الدراسة أعد الباحث هعياًرا اشتؽ هف  (4MAT) الفورهات
لهكارثي، وكذلؾ هف خبلؿ  (4MAT) أىهاط التعمـ التي يتضهىٍا ىهوذج الفورهات

الدراسات والبحوث السابقة الهتعمقة بىهوذج هكارثي؛ وذلؾ لتحميؿ هحتوى هراجعة 
هقرر الدراسات االجتهاعية والوطىية لمهستوى األوؿ هف الهرحمة الثاىوية، وكتاب 
الىشاط الهصاحب في ضوئً، باستخداـ الهىٍج الوصفي القائـ عمى أسموب تحميؿ 

تاب الدراسات االجتهاعية والوطىية، الهحتوى، وقد تهثؿ هجتهع الدراسة في هحتوى الك
وىشاطات التعميـ التي يتضهىٍا كتاب الىشاط الهصاحب، وتأكد الباحث هف ثبات 

إلى أف أىهاط  أشارت نتائج الدراسة، وقد (Holisti) التحميؿ باستخداـ هعادلة ٌولسي
التعمـ وفؽ ىهوذج هكارثي توزعت في هحتوى هقرر الدراسات االجتهاعية والوطىية 
لمهستوى األوؿ هف الهرحمة الثاىوية وكتاب الىشاط الهصاحب ولكف بىسب هتفاوتة، 

( ىهًطا، كها 022وبمغ هجهوعٍا في هحتوى هقرر الدراسات االجتهاعية والوطىية )
توزعت أىهاط التعميـ وفؽ ىهوذج كارثي في كتاب الىشاط الهصاحب لمهقرر بىسب 

تٍت الدراسة إلى هجهوعة هف التوصيات ( ىهًطا، واى081هتفاوتة، وبمغ هجهوعٍا )
أٌهٍا اإلفادة هف قائهة الهعايير التي توصمت إليٍا الدراسة عىد إجراء دراسات عمى 
هقررات أخرى، وتىويع ىشاطات التعمـ، وطرؽ عرض الهعموهات والحقائؽ لمطبلب؛ 

 .وذلؾ لتمبية أىهاط التعمـ الهختمفة لدى الطبلب

http://0810g0gcb.1104.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A2%D9%84+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%8C+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D9%86+%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A
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إلى استقصاء أثر .Irfan, A., Brisha, d (2016)  ٌدفت دراسة        
في تىهية التحصيؿ األكاديهي واالتجاي  (4MAT)التدريس باستخداـ ىظاـ الفورهات 

ىحو االقتصاد الٍىدسي لدى طبلب الهرحمة الجاهعية؛ ولتحقيؽ أٌداؼ الهىٍج 
( طالًبا هف طبلب السىة األخيرة في 16التجريبي، وقد تكوىت عيىة الدراسة هف )

فعالية ىظاـ  وأسفرت نتائج الدراسةكمية، وتـ تقسيهٍـ إلى تجريبية وضابطة، ال
 في التأثير عمى تحصيؿ الطبلب واتجاٌاتٍـ في كمية الٍىدسة. (4MAT)الفورهات 

إلى تىهية هٍارات التفكير اإلبداعي لدى  (2012خرارزة )تياني ىدف بحث       
تبلهيذ الصؼ الثاهف بميبيا عف طريؽ وحدة هعاد صياغتٍا باستخداـ ىهوذج هكارثي 

(4MAT) واستخدـ البحث الهىٍج الوصفي والهىٍج شبة التجريبي، وتكوىت عيىة ،
البحث هف هجهوعة هف تبلهيذ الصؼ الثاهف بإحدى الهدارس الميبية الهوجودة في 

 وأوضحت النتائجالقاٌرة، وتهثمت أدوات البحث في اختبار هٍارات التفكير اإلبداعي، 
عدـ وجود فروؽ بيف هتوسطي درجات الهجهوعة التجريبية والهجهوعة الضابطة في 
االختبار القبمي لهٍارات التفكير اإلبداعي، وأكدت عمى وجود فروؽ ذات داللة 

( بيف هتوسطي درجات الهجهوعة التجريبية والهجهوعة 6.68إحصائية عىد هستوي )
التفكير اإلبداعي في كؿ هٍارة هف الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار هٍارات 

هٍارات االختبار واالختبار ككؿ لصالح الهجهوعة التجريبية، وأثبتت الىتائج وجود أثر 
فعاؿ لىهوذج هكارثي عمى تىهية هٍارات التفكير اإلبداعي لدى تمهيذات الهجهوعة 
التجريبية، وأوصى البحث بإعادة صياغة هحتوي هقرر الجغرافيا لمصؼ الثاىي 

إلعدادي باستخداـ ىهوذج هكارثي؛ هها يزيد هف أٌهية الهادة العمهية والعهمية، وأشار ا
ٍارات التفكير اإلبداعي.إلى ضرورة إعادة الىظر في  ج الجغرافيا هف حيث ضرورة دهج ه   بىاء هٍى

( طالًبا هف طمبة الصؼ 10)هف (2012)العديمي عبد السالموشممت دراسة         
 0682/0682حدى هدراس الزرقاء لمفصؿ الدراسي الثاىي الثاهف األساسي في إ

( طالًبا، 28توزعوا عمى شعبتيف، تـ اختيار شعبة هىٍها عشوائًيا وعدد أفرادٌا )
( طالًبا 22فاعتبرت هجهوعة تجريبية، فيها اعتبرت الهجهوعة الثاىية وعدد أفرادٌا )

http://0810g0ktw.1104.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A9%D8%8C+%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://0810g0ktw.1104.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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ى هعرفة هجهوعة ضابطة، وقد تـ اختيار الهدرسة قصدًيا؛ لتحقيؽ أٌد اؼ الدراسة ٌو
أثر تدريس العموـ باستخداـ ىهوذج هكارثي )فورهات( في االحتفاظ بالتعمـ لدى طمبة 
الصؼ الثاهف األساسي في األردف، فأتبع الهىٍج شبً التجريبي؛ حيث أعد الباحث 
اختباًرا تحصيمًيا ُطبؽ بعد التحقؽ هف صدقً وثباتً ثبلث هرات، كاختبار قبمي، 

وأظيرت ى، وكاختبار احتفاظ بعد هرور أسبوعيف عمى اىتٍاء التجربة، واختبار بعد
( ببف هتوسطي أداء طمبة 6.62وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ) نتائج الدراسة

الهجهوعة التجريبية والهجهوعة الضابطة عمى االختبار التحصيمي البعدي وعمى 
لتجريبية الذيف تعمهوا وفؽ اختبار االحتفاظ تعزى لطريقة التدريس لصالح الهجهوعة ا

طريقة الفورهات، وفي ضوء ىتائج الدراسة أوصت الدراسة بدعوة هعمهي العمـو 
 .الستخداـ ىهوذج هكارثي )الفورهات( في تدريس هادة العمـو

لتعرؼ عمى فاعمية برىاهج إلى ا (2012) أبو الحديداستيدف بحث فاطمة       
هقترح قائـ عمى ىظاـ الفورهات لهكارثي في عبلج عسر الحساب وتىهية االستهتاع 
بتعمهً لذوي صعوبات التعمـ بالصؼ الثالث االبتدائي، واستخدـ البحث الهىٍج 
الوصفي التحميمي، والهىٍج شبً التجريبي، والتصهيـ التجريبي ذو الهجهوعتيف: 

طة، كها تكوىت عيىة البحث هف هجهوعة هف تمهيذات الصؼ الثالث التجريبية والضاب
( طالبة، وقسهت إلي 92االبتدائي هف ذوي عسر الحساب، وبمغ عددٌف )

هجهوعتيف: أحدٌها تجريبية ودرست بالبرىاهج الهقترح، واألخرى ضابطة ودرست 
واختبار بالطريقة الهعتادة في الهدراس، واستخدـ البحث اختبار الذكاء الهصور، 

وأشارت نتائج تشخيصي، واختبار تحصيمي، وهقياس لبلستهتاع بتعمـ الحساب، 
إلى فاعمية البرىاهج الهقترح والقائـ عمى ىظاـ الفورهات في عبلج عسر  البحث

 .الحساب وتىهية االستهتاع بتعمهً لذوي صعوبات التعمـ بالصؼ الثالث االبتدائي
إلى هعرفة هدى فاعمية البرىاهج  (2010ىدفت دراسة سماح األمين )         

في الحد هف العجز الهتعمـ لدى تبلهيذ الهرحمة (4MAT) التدريبي القائـ عمى ىهوذج 
االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ، وذلؾ بٍدؼ خفض العجز الهتعمـ والحد هىً لدى 

http://0810g0g29.1104.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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جيات تبلهيذ الهرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ، وتوفير الهعموهات عف استراتي
ىهوذج الفورهات لهراعاة أىهاط التعمـ الهختمفة والفروؽ الفردية لمتبلهيذ، واالٌتهاـ 
بالتبلهيذ الذيف يعاىوف هف العجز الهتعمـ، والعهؿ عمى الكشؼ الهبكر لٍذي الحاالت 

اختبار الهسح الىيرولوجى السريع  هف أجؿ عبلجٍـ، وكاىت أدوات الدراسة ٌي
اب كاهؿ، )الصورة الخاهسة( وهقياس استاىفورد بيىيً لمذكاء (،8212)تعريب: عبدالٌو
(، وهقياس العجز الهتعمـ لدى ذوى صعوبات التعمـ 0688)تقىيف: هحهود أبو الىيؿ،

إعداد  (4MAT) )إعداد الباحثة(، والبرىاهج التدريبي القائـ عمى ىهوذج الفورهات
هف ذوى صعوبات التعمـ  ( طفبلً 06الباحثة، وتـ التطبيؽ عمى العيىة األساسية هف )

يرتفع لديٍـ العجز الهتعمـ، وقد تـ تقسيهٍـ إلى هجهوعتيف، هجهوعة تجريبية تتكوف 
( تمهيذ في هدرسة القاضي 82)( تمهيذ، وهجهوعة ضابطة تتكوف هف82هف )

ـ.إلى فعالية  وتوصمت النتائجاالبتدائية ببىى سويؼ،    البرىاهج في الحد هف العجز الهتعم
 الدراسات السابقة: تعقيب عمى

هف خبلؿ الدراسات السابقة تؤكد الدراسة الحالية عمى اٌهية تطبيؽ برىاهج هف البراهج       
الحديثة التى تعتهد عمى ىهوذج تعميهى )هكارثى( لعبلج العسر القرائى وضعؼ التحصيؿ 

ىاسبة االكاديهى ، لذلؾ تىاوؿ الباحث ٌذي الدراسات بغرض وضع االدوات والهقاييس اله
لمتخفيؼ هف حدة عسر القراءة وضعؼ التحصيؿ فى المغة االىجميزية  بيف طبلب  الكمية 
التكىولوجية ببىى سويؼ. وهف خبلؿ استعراض الدراسات والبحوث السابقة والتى اٌتهت 

 بعبلج العسر القرائى و ضعؼ التحصيؿ فى هختمؼ الهراحؿ.
 :منيج الدراسة

سوؼ تستخدـ الباحثة الهىٍج شبً التجريبى لبياف اثر الهتغير الهستقؿ الهتهثؿ فى  البرىاهج 
ها :التدريبى القائـ عمى ىهوذج الفورهات عمى  العسر القرائى و األىجاز  الهتغيريف التابعييف ٌو

بيىٍا األكاديهى هف خبلؿ تطبيؽ البرىاهج عمى الهجهوعة التجريبية وقياس الفروؽ فى الىتائج 
 يف الهجهوعة الضابطة .وب
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 فروض الدراسة :
توجد فروؽ بيف هتوسطى درجات الهجهوعة التجريبية فى كبل هف العسر القرائى  -8

 واألىجاز األكاديهى فى كبل هف االختباريف القبمى والبعدى لصالح البعدى .
توجد فروؽ بيف هتوسطى درجات الهجهوعة التجريبية والضابطة فى كبل هف  -0

 العسرالقرائى واألىجاز األكاديهى لصالح الهجهوعة التجريبية .
التوجد فروؽ بيف هتوسطى درجات الهجهوعة التجريبية فى كبل هف العسر القرائى  -0

 واألىجاز األكاديهى فى االختبار البعدى واالختبار التتبعى. 
 عينة الدراسة:  

  : العينة االستطالعية 
طالب و طالبة هف ىفس العهر الزهىى هف طبلب الكمية الصؼ (  26قاهت الباحثة باختيار) 

االوؿ بالكمية التكىولوجية ببىى سويؼ )الهعٍد الفىى التجارى ( و تـ اجراء اختبارات التحصيؿ 
 و عسر القراءة عميٍـ.

 :العينة االساسية 
ـ 06( ذكور، )06)طالب وطالبة(06تكوىت عيىة الدراسة هف )  81( إىاث ههف تبمغ اعهاٌر

 .مية التكىولوجية بوسط الوادى( عاها بالصؼ االوؿ بالهعٍد الفىى التجارى ببىى سويؼ )الك
 تكافؤ عينة الدراسة:

 أ_ من حيث االختبار التحصيمى :
 (2جدول ) 

الضابطة  ( لداللة الفروؽ بيف هتوسطي درجات الهجهوعتيفt. Test ىتائج اختبار ت ) 
 والتجريبية في االختبار التحصيمي

حجم  المجموعة المتغير م
االنحراف  المتوسط العينة

 المعياري
متوسط 
 قيمة"ت"* الفروق

1 
 االختبار التحصيمي

 138. 20. 5.6452 33.167 30 الضابطة
 5.5800 33.367 30 التجريبية 

  (0.01* قيمة ) ت( دالة عند مستوى داللة)



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 2021األول  ءالجز 

 

354 

هتوسطي درجات تبلهيذ يتضح هف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيا بيف 
الهجهوعة الضابطة والتجريبية في التطبيؽ القبمي لبلختبار التحصيمي عىد هستوى داللة 

ي قيهة غير دالة إحصائيًا، هها يشير إلى 138.(، حيث إف قيهة )ت( تساوي )6068) (، ٌو
 .تكافؤ الهجهوعتيف وصبلحيتٍها لمتطبيؽ العهمي بصورة عمهية صحيحة

 ر عسر القراءة:من حيث اختبا -ب
الضابطة  ( لداللة الفروؽ بيف هتوسطي درجات الهجهوعتيفt. Test ىتائج اختبار ت ) 

 والتجريبية في اختبار العسر القرائي
حجم  المجموعة المتغير م

االنحراف  المتوسط العينة
 المعياري

متوسط 
 قيمة"ت"* الفروق

1 
 مقياس العسر القرائى

 934. 4.8215 30.167 30 الضابطة
 

.083 
 4.5253 30.267 30 التجريبية

 (6.68* قيهة ) ت( دالة عىد هستوى داللة)
يتضح هف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيا بيف هتوسطي درجات تبلهيذ 
الهجهوعة الضابطة والتجريبية في التطبيؽ القبمي الختبار العسر القرائي عىد هستوى داللة 

ي قيهة غير دالة احصائيًا، هها يشير إلى 083.قيهة ت تساوي )(، حيث اف 6068) ( ٌو
 تكافؤ الهجهوعتيف وصبلحيتٍها لمتطبيؽ العهمي بصورة عمهية صحيحة.

 أدوات الدراسة :
 أستخدهت الباحثة فى دراستٍا االدوات التالية:

 هقياس عسر القراءة  ) هف اعداد الباحثة ( ( أ)
 االىجميزية ) هف اعداد الباحثة()ب(االختبار التحصيمى فى المغة 

 )ج( البرىاهج القائـ عمى ىهوذج الفورهات ) هف اعداد الباحثة(
 مقياس عسر القراءة ) اعداد الباحثة( (1)

فى ضوء اعداد أدوات القياس لمدراسة الحالية ظٍرت الحاجة لدى الباحثة العداد اختبار 
صؼ االوؿ بالىعٍد الفىى التجارى لقياس عسر القراءة فى هادة المغة االىجميزية لطبلب ال

 ببىى سويؼ و تـ اتخاذ الخطوات التالية عىد بىاء االختبار:
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 االستعاىة بالكتاب الدراسى االكاديهى الخاص بالهعٍد . -8
هراجعة الدراسات السابقة و االطار الىظرى و كذلؾ هقاييس العسر لمباحثيف لبلستفادة  -0

 هىٍـ فى وضع االختبار.
 الهتخصصيف فى المغة االىجميزية. عرض االختبار عمى -0

 الخصائص السيكوميترية لالختبار:
 صدق االختبار: ( أ)

تـ عرض االختبار عمى هجهوعة هف الهتخصصيف فى هجاؿ المغة االىجميزية هف أساتذة 
المغة بكمية االداب و كمية التربية شعبة المغة االىجميزية و االستعاىة بها أقروي هف صبلحية 

 لدى الطبلب.هفردات االختبار 
 صدق االتساق الداخمى: ( ب)

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمى هدى اتساؽ كؿ سؤاؿ هف أسئمة االختبار فى الهجاؿ الذى 
يىتهى اليً ثـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمى السئمة االختبار هف خبلؿ هعاهبلت االرتباط 

 عرض ىتائج هاتوصمت اليً الباحثة:لكؿ سؤاؿ عمى حدي و فيها يمى 
 بين معامل ارتباط كل سؤال بالدرجة الكمية لالختبارجدول ي

 معامل االرتباط السؤال
 6.98 السؤاؿ األوؿ

 6.12 الثاىى
 6.02 الثالث
 6.91 الرابع

 6.10 الخاهس

 )ج( ثبات المقياس:
ي قيهة دالة ايضا . 6.98هعاهؿ االرتباط ، وبمغ  تـ حساب الثبات بطريقة اعادة التطبيؽ  ٌو

 التحصيمى ) اعداد الباحثة(االختبار  (2)
وأيضا فى ضوء اعداد أدوات القياس لمدراسة الحالية ظٍرت الحاجة لدى الباحثة 
العداد اختبار لقياس األىجاز األكاديهى فى هادة المغة االىجميزية لطبلب الصؼ 

 اتخاذ الخطوات التالية عىد بىاء االختبار:االوؿ بالىعٍد الفىى التجارى ببىى سويؼ و تـ 
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 االستعاىة بالكتاب الدراسى االكاديهى الخاص بالهعٍد . -2
هراجعة الدراسات السابقة و االطار الىظرى و كذلؾ هقاييس التحصيؿ الهعدة هف قبؿ  -2

 الباحثيف لبلستفادة هىٍـ فى وضع االختبار.
 عرض االختبار عمى الهتخصصيف فى المغة االىجميزية. -0

 الخصائص السيكوميترية لالختبار:
 تبار:صدق االخ ( أ)

تـ عرض االختبار عمى هجهوعة هف الهتخصصيف فى هجاؿ المغة االىجميزية هف 
أساتذة المغة بكمية االداب و كمية التربية شعبة المغة االىجميزية و االستعاىة بها أقروي 

 هف صبلحية هفردات االختبار لدى الطبلب.
 )ب(صدق االتساق الداخمى:

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمى هدى اتساؽ كؿ سؤاؿ هف أسئمة االختبار فى الهجاؿ 
الذى يىتهى اليً ثـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمى السئمة االختبار هف خبلؿ 

ً الباحثة:هعاهبلت االرتباط لكؿ سؤاؿ عمى حدي و فيها يمى   عرض ىتائج هاتوصمت الي
 الكمية لالختبارجدول يبين معامل ارتباط كل سؤال بالدرجة 

 معامل االرتباط السؤال
 6.28 السؤاؿ األوؿ

 6.92 الثاىى
 6.10 الثالث

 )ج(ثبات المقياس: 
، وكاف هعاهؿ االرتباط بيف التطبيؽ االوؿ والثاىي  تـ حساب الثبات بطريقة اعادة التطبيؽ

ي قيهة دالة عىد  6.10  6.68ٌو
 الفورمات( البرنامج التدريبى القائم عمى نموذج 3)

تحسيف هستوى األىجاز األكاديهى و خفض هستوى العسر القرائى لدى  أوال: اليدف العام :
طبلب الهعٍد فى المغة االىجميزية وذلؾ هف خبلؿ اتاحة الفرصة لمطبلب بتحميؿ و تطبيؽ 

 جديدة غير الهوجودة داخؿ غرؼ الدراسة.اهدادٌـ بطرؽ لمتعمـ ها يدرسوىً هف هفاٌيـ و افكار و 
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 أوال: االىداف االجرائية:
 اثارة اٌتهاـ الهتعمـ بهوضوعات دراستً فى المغة االىجميزية. -8
 (mat 4التعرؼ عمى اىهاط التعمـ وفؽ ىهوذج الفورهات )  -0
تحهؿ الهسؤؤلية وفٍـ الذات هف خبلؿ احساسٍـ بوجود هشكمة هتهثمة فى ضعؼ  -0

 التحصيؿ و العسر القرائى.
الباحثة و خصوصا احتكاكٍا بٍـ دراسيا داخؿ قاعات بىاء جو هف االلفة بيف  -2

 الدراسة هها يساعد لهزيد هف التقدـ.
زيادة االٌتهاـ بالهٍارات الدراسية فى عهمية التعمـ حيث اف الوقت اليتسع  -2

 لههارستٍا داخؿ قاعات الدراسة .
 هساعدة الطبلب عمى توظيؼ و تطبيؽ هاتعمهوي . -0

 أىمية البرنامج:
 فورهات الطالب عمى التعرؼ عمى اىهاط التعمـ الهختمفة و ههارستٍا.يساعد ىهوذج ال -8
 وخفض العسر القرائى لدى الطبلب  األىجاز األكاديهىيهكف لمبرىاهج اف يساعد فى رفع هستوى  -0
يفسح الهجاؿ لمباحثيف فى تطوير هثؿ ٌذي البراهج لحؿ هزيد هف الهشكبلت الدراسية  -0

 خرى غير المغة االىجميزية.والتعميهية و تطبيقٍا فى هجاالت ا
يساعد الهتعمـ التفريؽ بيف التفكير االيجابى و السمبى و يفٍـ اف االيجابى يساعدي هف  -2

 تطوير ىفسً و تىهيتٍا.
 حدود البرنامج :
 : طبلب الصؼ االوؿ بالهعٍد الفىى التجارى ببىى سويؼالحدود البشرية
ا بىى الكمية  –:الهعٍد الفىى التجارى الحدود المكانية التكىولوجية بوسط الوادى و هقٌر

 شرؽ الىيؿ –سويؼ 
 0606 – 0682: الفصؿ الدراسى الثاىى هف العاـ الدراسى الحدود الزمانية
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 مدة البرنامج:
دقيقة و تـ تطبيقٍا فى الفصؿ  06( جمسة و تبمغ هدة الجمسة 00يبمغ البرىاهج ) 

 الدراسى الثاىى بواقع ثبلث جمسات اسبوعيا .
 االستراتيجيات المستخدمة فى البرنامج:

 الهىاقشة والىهذجة و لعب االدوار و العصؼ الذٌىى والعهؿ فى هجهوعات .
 : وسائل تقويم البرنامج     
 لمهجهوعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرىاهج .حيث تقـو الباحثة بتطبيؽ االختبارات  : القياس القبمي    

الىوع هف التقييـ في استهرار التقييـ هىذ بداية البرىاهج العبلجي يتهثؿ ٌذا :  قياس تتبعى    
ذا التقييـ ٌو تصحيح لمتهاريف الهدرجة في البرىاهج تفيد الباحثة في تقييـ أداء إلى ىٍايتً. ٌو

 الهجهوعة التجريبية بٍدؼ التقويـ .
اهج العبلجي فى ىٍاية تطبيؽ البرىاهج و الغرض هىً الحكـ عمى البرى: القياس البعدي    

 الهقترح وهعرفة االيجابيات التي تحققت هف خبللً .
 ريبى خطة جمسات البرنامج التد

َاالساليب الهستخدجمسة هة  لكؿهَضح بً عىَاو ؿ فيها يمي جدَثة الباحتقدـ     هةَالفىيات 
 (2جدول) 

 االستراتيجيات المستخدمة عنوان الجمسة الزمن الجمسات

 وتهٍيد الستخداـ البرىاهجلقاء  دقيقة 06 االولى
 .الهىاقشة والحوار -8

( عمي جٍاز )  Power Pointعرض شرائح ) -0
L.C. D.) 

 هالفائدة هف تطبيؽ البرىاهج ؟ دقيقة 06 الثاىية
 

 الحوار والىقاش -1
 تقسيـ الطبلب الى هجهوعات عهؿ -0

 دقيقة 06 الثالثة
هاٌى توقعاتؾ هف الهشاركة فى جمسات 

 البرىاهج ؟

الىهذجة ) ىهوذج عهمي هوضح ضعؼ  -1
 التحصيؿ وهظاٌر العسر(.

 الحوار والهىاقشة. -0

كيؼ ىتخمص هف الخبرات السمبية  دقيقة 06 الرابعة
 الحوار والهىاقشة واستبدالٍا بااليجابية فى التعمـ ؟

 الىهذجة ٌيا ىبدأ ىتعمـ بايجابية دقيقة 06 الخاهسة

لهاذا ىتعمـ  هىٍج االدارة والهحاسبة   السادسة
والهراسبلت التجارية وهصطمحاتٍا بالمغة 

( عمي جٍاز  Power Pointعرض شرائح ) 
Data show 
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 االستراتيجيات المستخدمة عنوان الجمسة الزمن الجمسات
 االىجميزية؟ و هافائدتٍـ؟

 الحوار والهىاقشة ٌؿ شعرت بفائدة هاتتعمـ ؟  السابعة

هاذا ىتعمـ فى هادة ادارة االعهاؿ بالمغة  دقيقة 06 الثاهىة
 ىجميزية ؟اال

 العرض التطبيقى –االلقاء 

 الحوار والهىاقشة هراجعة لهاتـ تطبيقً فى الجمسات السابقة دقيقة 06 التاسعة

 دقيقة 06 العاشرة
هالذى الاعرفً و اجد صعوبة فى دراستً 

فى هىٍج االدارة والهحاسبة بالمغة 
 االىجميزية؟

 العهؿ فى فرؽ وهجهوعات

الحادية 
ىواجً الصعوبات التى تواجٍىا فى  كيؼ دقيقة 06 عشر

 Data showعرض عمى جٍاز  تعمـ المغة االىجميزية؟

الثاىية 
 الهىاقشة كيؼ تستطيع تطبيؽ هادرستً فى حياتؾ دقيقة 06 عشر

الثالثة 
 ٌيا لىقرأ الفقرة التالية عف الهىظهة. دقيقة 06 عشر

 
 تقسيـ العهؿ الى هجهوعات صغيرة

 الحوار والىقاش
 الرابعة
 ٌيا لىقرأ دقيقة 06 عشر

 تقسيـ الطبلب الى هجهوعات عهؿ صغيرة 

الخاهسة 
 عشر

 لعب االدوار -التعمـ التعاوىى  التعرؼ عمى الىهط التعميهى )هاذا لو( دقيقة 06

السادسة 
 دقيقة 06 عشر

كيؼ تقـو بتصهيـ شيؾ وكهبيالة لعهيؿ 
 الهىاقشة –االلقاء  بالمغة االىجميزية؟ اذكر الخطوات

السابعة 
 دقيقة 06 عشر

تحرير شيؾ وكهبيالة لعهيؿ بالمغة 
 االىجميزية؟ هع ذكر الخطوات

 
 الىهذجة ) هف خبلؿ رفع الثقة بالىفس واالختيار(

الثاهىة 
هراجعة و تقييـ لهدى االستفادة هف  دقيقة 06 عشر

 التقويـ الجمسات السابقة

التاسعة 
 عشر

ضعؼ هاٌو عسر القراءة وهاىتائج  دقيقة 06
 التحصيؿ الدراسى؟

 االلقاء والهىاقشة

 التقويـ وحؿ االسئمة -العصؼ الذٌىى  هاٌو عسر القراءة وهظاٌري ؟ دقيقة 06 العشروف
الحادية 
 والعشروف

 الحوار و تبادؿ االسئمة الثقة بالىفس دقيقة 06

الثاىية 
 الىهذجة والتطبيؽ ىيا نقرأ.... دقيقة 06 والعشروف

الثالثة 
 الهحاكاة ٌيا لىحاكى الواقع دقيقة 06 والعشروف

 
 الواجب الهىزلى العهؿ هتواصؿ بعد الجمسة لهزيد هف التقدـ دقيقة 06الرابعة 
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 االستراتيجيات المستخدمة عنوان الجمسة الزمن الجمسات
 والعشروف
الخاهسة 
 التعزيز والهكافأة جاء وقت الهكافاة دقيقة 06 والعشروف

السادسة 
 قـ لمشرح وأ داء دور الهحاضر دقيقة 06 والعشروف

 الهحاكاةلعب االدوار و  

السابعة 
 العصؼ الذٌىى كيؼ ترى استفادتؾ هف البرىاهج؟ دقيقة 06 والعشروف

الثاهىة 
 قـ بتصهيـ الهراسبلت التجارية بىفسؾ دقيقة 06 والعشروف

 التعمـ التعاوىى 

التاسعة 
 التقويـ تقييـ هاتـ عهمً الجمسة السابقة دقيقة 06 والعشروف

 الحوار والىقاش تقييـ لهاتـ فى الجمسات السابقة.هتابعة و  دقيقة 06 الثبلثوف

 األساليب االحصائية المستخدمة فى الدراسة:
 اختبار " ت " لمداللة اإلحصائية لمبياىات -1
 .هعاهؿ االرتباط لبيرسوف -0
 الهتوسطات الحسابية -0
 .االىحرافات الهعيارية -2

 نتائج الدراسة:
 : نتائج الفرض األول (8)
يىص الفرض االوؿ عمى أىً توجد فروؽ بيف هتوسطى درجات الهجهوعة التجريبية  -2

فى العسر القرائى واألىجاز األكاديهى فى كبل هف االختباريف القبمى والبعدى لصالح 
(   Tة) ػَلمتحقق هو صحة ٌذا الفرض تن استخدان اختبار  ت   َقيهالبعدى . 

اللة الفرَق بيو هتَسطات درجات د األساليب الباراهترية لمتعرف عمى دػكأح
فى العسر القرائى واألىجاز األكاديهى فى كبل هف االختباريف التجريبية  عة الهجهَ

األىجاز األكاديهى و ى ػَذلك لمَقَف عمى داللة ها قد يطرأ عمالقبمى والبعدى  
 التاليؿ دَػحٍا الجػَكاىت الىتائج كها يَضالعسر القرائى فى المغة االىجميزية . 
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 ( لداللة الفروق بين متوسطي درجات االختبارt.Test نتائج اختبار ت ) 
 القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية لالختبار التحصيمي

 متوسط المتوسط حجم العينة االختبار المتغير م
 الفروق

االنحراف 
 قيمة"ت"* المعياري

1 
 االختبار التحصيمي

 البعدى
30 

57.500 
24.1333 

5.5320 
21.032 

 5.5800 33.367 القبمى

وبالىظر فى الجدوؿ يتضح وجود فروؽ دالة احصائيا بيف هتوسط درجات الهجهوعة التجريبية 
حيث اف قيهة ) يؿ الدراسى وذلؾ لصالح البعدى ، فى كبل االختباريف القبمى و البعدى لمتحص

 هف فروض الدراسة .، ههايشير الى تحقؽ الفرض االوؿ  (6.68) ت( دالة عىد هستوى داللة
 كما ىو موضح فى الرسم البيانى 

 
 ( لداللة الفروق بين متوسطي درجات االختبارt.Test نتائج اختبار ت ) 

 القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الختبار العسر القرائي
 م

 االختبار المتغير
حجم 
 المتوسط العينة

 متوسط
 الفروق

االنحراف 
 قيمة"ت"* المعياري

1 
 اختبار عسر القراءة

 58.667 30 البعدى
28.4000 

5.0742 22.236 
 4.5253 30.267 القبمى

( يتضح وجود فروؽ دالة احصائيا بيف هتوسط درجات الهجهوعة 1وبالىظر فى الجدوؿ )
التجريبية فى كبل االختباريف القبمى و البعدى لمعسر القرائى وذلؾ لصالح البعدى ،  حيث اف 

 ؽ الفرض الثاىى هف فروض الدراسة تحق، ههايشير الى  (6.68) دالة عىد هستوى داللة قيهة ) ت(
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 كماىو موضح بالرسم البيانى

 
 ( نتائج الفرض الثانى :2) 

توجد فروؽ بيف هتوسطى درجات الهجهوعة التجريبية والضابطة فى االختبار ويىص عمى اىً 
لمتحقق هو صحة ٌذا الهجهوعة التجريبية . و البعدى لمعسرالقرائى واألىجاز األكاديهى لصالح

د األساليب الباراهترية لمتعرف عمى داللة ػكأح ( T)ةػَقيه ض تن استخدان اختبار تالفر
والضابطة فى االختبار البعدى فى التجريبية عة الفرَق بيو هتَسطات درجات الهجهَ

األىجاز ى ػيطرأ عمَذلك لمَقَف عمى داللة ها قد العسر القرائى واألىجاز األكاديهى  
حٍا ػَكاىت الىتائج كها يَضاألكاديهى و العسر القرائى فى المغة االىجميزية بعد التطبيؽ . 

 التالي:ؿ دَػالج
الضابطة  ( لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتينt. Test نتائج اختبار ت ) 

 والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي
حجم  المجموعة المتغير م

االنحراف  المتوسط العينة
 المعياري

متوسط 
 قيمة"ت"* الفروق

االختبار  1
 التحصيمي

 5.4339 33.300 30 الضابطة
24.20 

17.093 
 5.5320 57.500 30 التجريبية 

 (6.68* قيهة ) ت( دالة عىد هستوى داللة )
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درجات تبلهيذ الهجهوعة يتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ احصائيا بيف هتوسطي 
الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي لصالح الهجهوعة التجريبية عىد 

ي قيهة دالة احصائيًا، هها 17.093(، حيث اف قيهة ت تساوي )6068هستوى داللة ) ( ٌو
 رىاهج.يشير إلى تحسف هستوى درجات تبلهيذ الهجهوعة التجريبية عف الضابطة وفعالية ال

 كماىو موضح بالرسم البيانى

 
الضابطة  ( لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتينt. Test نتائج اختبار ت ) 

 والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار العسر القرائي
حجم  المجموعة المتغير م

االنحراف  المتوسط العينة
 المعياري

متوسط 
 قيمة"ت"* الفروق

اختبار عسر  1
 القراءة

 4.8821 30.400 30 الضابطة
28.2667 21.98 

 5.0742 58.667 30 التجريبية

 (6.68* قيهة ) ت( دالة عىد هستوى داللة)
يتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ احصائيا بيف هتوسطي درجات تبلهيذ 

لصالح الهجهوعة الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار العسر القرائي 
ي 21.98(، حيث إف قيهة ت تساوي )6068الهجهوعة التجريبية عىد هستوى داللة ) ( ٌو

قيهة دالة احصائيًا، هها يشير إلى تحسف هستوى درجات تبلهيذ الهجهوعة التجريبية عف 
 الضابطة وفعالية الرىاهج.
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 كماىو موضح بالرسم البيانى

 
 (نتائج الفرض الثالث:3)

و يىص عمى اىً التوجد فروؽ بيف هتوسطى درجات الهجهوعة التجريبية فى العسر 
لمتحقق هو القرائى واألىجاز األكاديهى فى االختبار البعدى واالختبار التتبعى. و

د األساليب ػ(   كأحTة ) ػصحة ٌذا الفرض تن استخدان اختبار  ت   َقيه
التجريبية عة ات درجات الهجهَالباراهترية لمتعرف عمى داللة الفرَق بيو هتَسط

َذلك فى كبل هف االختبار البعدى والتتبعى  فى العسر القرائى واألىجاز األكاديهى  
األىجاز األكاديهى و العسر القرائى فى المغة ى ػلمَقَف عمى داللة ها قد يطرأ عم

 التالي:ؿ دَػحٍا الجػَكاىت الىتائج كها يَضاالىجميزية بعد التطبيؽ . 
نتائج اختبار ت  ( لداللة الفروق بين متوسطي درجات االختبارt.Test تبار ت ) نتائج اخ

 ( t.Testلداللة الفروق بين متوسطي درجات االختبار )  البعدي والتتبعي لممجموعة
 التجريبية لالختبار التحصيمي   

 متوسط المتوسط حجم العينة االختبار المتغير م
 الفروق

االنحراف 
 قيمة"ت"* المعياري

االختبار  1
 التحصيمي

 البعدي
30 

33.367 
.1667 

5.5800 1.044 
 5.6978 33.533 التتبعي 

 * قيمة ) ت( غير دالة 
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 ( لداللة الفروق بين متوسطي درجات االختبارt.Test نتائج اختبار ت ) 
 البعدي والتتبعي لممجموعة التجريبية الختبار العسر القرائي

 متوسط المتوسط حجم العينة االختبار المتغير م
 الفروق

االنحراف 
 قيمة"ت"* المعياري

1 
 اختبار العسر القرائى

 30.267 30 البعدي
.1667 

4.5253 1.409 
 4.5386 30.433 التتبعي

 دالة غير * قيمة ) ت( 
يتضح هف الجدوليف السابقيف عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا بيف هتوسطي درجات 

لتحصيمى واختبار الهجهوعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والتتبعى لبلختبار اتبلهيذ 
حيث إف قيهة ت غير دالة احصائيًا، هها يشير إلى أثر تطبيؽ العسر القرائي ،

 البرىاهج عمى الهدى البعيد هع الطبلب .
 يرىا:مناقشة النتائج ًتفس

لً أثر َاضح بى رىاهج  التدريقد أكدت ىتائج الدراسة الحالية عمى أو  الب         
فى زيادة األىجاز األكاديهى و خفض هستوى العسر القرائى لدى طبلب الهعٍد الفىى 

حيث كاىت ٌىاك فرَق ؿ ي  ىتائج الفرض األَػَكاو ذلك َاضحا    فالتجارى .  
فى االختباريف القبمى و البعدى لصالح البعدى دالً احصائيا بيو الهجهَعة التجريبية 

َكذلك َضحت فاعمية البرىاهج  ختبار التحصيمى و عسر القراءة ،بل هف االفى ك
الهجهوعة التجريبية والضابطة فى االختبار  الثاىى حيث وجود الفروؽ بيفلفرض افى 

 .البعدى لمعسرالقرائى واألىجاز األكاديهى لصالح الهجهوعة التجريبية
تطبيؽ البرىاهج القائـ عمى ىهوذج وقد الحظت الباحثة التقدـ فى هستوى الطبلب بعد 

،ودراسة  0666( Hancock, Carol Wilcoxالفورهات و ذلؾ كها اشارت دراسة )
حيث توصمت االخيرة الى : ارتفاع تحصيؿ طالبات الهجهوعة  0680اهاؿ ىجاتى

التي درست بىهوذج الفورهات حيث وجدت فروؽ دالة إحصائيًا عمى هستوى داللة 
و أسٍـ  .الهجهوعتيف ولصالح هجهوعة ىهوذج الفورهات( بيف هعدالت 6.62)

استخداـ التدريس بىهوذج الفورهات في تحسيف اتجاٌات طالبات الهجهوعة التجريبية 
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ويهكف أف تعزى ٌذي الىتائج لطبيعة التخطيط  .ىحو هادة العمـو وحصتٍا بشكؿ واضح
 ألىهاطٍف التعمهية.والتدريس بىهوذج الفورهات الذي ساعد في تعمـ الطالبات وفقًا 

كها الحظت الباحثة تقدـ الطبلب و تشجيعٍـ عمى العهؿ و بعد تعرضٍـ 
لبلستراتيجيات التدريسية الهتىوعة الهستخدهة فى البرىاهج هثؿ : الهحاكاة ، التعزيز ، 

 İdris Aktas ،İbrahimلعب االدوار و التعميـ التعاوىى و ٌذا هااكدتً دراسة ) 
Bılgın )0682  و اف ىهوذج أكثر فعالية هف الطريقة التقميدية هف حيث  MAT 4ٌو

زيادة اإلىجاز والدافع. يأخذ الىهوذج جهيع الهتعمهيف في االعتبار. وبالتالي، يجب 
لضهاف تعمـ جهيع الطبلب في الفصوؿ  MAT 4عمى الهعمـ استخداـ ىهوذج 

 الدراسية الخاصة بٍـ.
(  Irfan, Almufa di, Brishaالحالية دراسة كبل هف ) كها اتفقت هع ىتائج الدراسة 

فى أف ىهوذج الفورهات لً اثري فى  0689، ودراسة فاطهة عبد السبلـ 0680
 األىجاز األكاديهى و عسر القراءة فى هختمؼ الهواد الدراسية.

 توصيات الدراسة: 
 بية والتى هف تدريب االساتذة بالهعاٌد الفىية التجارية عمى اعداد البراهج التدري

شأىٍا تقوـ بالتغمب عمى الهشكبلت الدراسية هثؿ ضعؼ التحصيؿ و عسر 
 القراءة فى المغة االىجميزية.

 .اعداد كمية التربية الهعمـ أكاديهيا و هٍىيا لمتعاهؿ هع هثؿ ٌذي الهشكبلت 
  االستفادة التربوية هف ىتائج الدراسة الحالية فى رفع األىجاز األكاديهى و خفض

 ر القرائى لدى طبلب الهعاٌد الههاثمة عمى هستوى الجهٍورية.العس
  هحاولة اظٍار جواىب القوة و بث الثقة بالىفس فى طبلب الهعاٌد حيث يساعد

 ذلؾ فى هزيد هف تقدهٍـ الدراسى.
  لقاءات بالزهبلء فى الهعاٌد الههاثمة لهىاقشة هثؿ ٌذي عقد دورات تدريبية و

 راهج التدربيبة التى يهكىٍا الهساعدة.العقبات و اقتراح هزيد هف الب
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 بحوث مقترحة:
 تقترح الباحثة هف خبلؿ الدراسة الحالية اجراء بحوث فى االتى:

فاعمية برىاهج تدريبى قائـ عمى ىهوذج الفورهات فى زيادة تحسيف هستوى  -8
 المغة االىجميزية قراءة وكتابة لدى طبلب الهعٍد الفىى التجارى.

ترى لتحسيف هستوى القراءة فى المغة االىجميزية لطبلب فاعمية برىاهج كهبيو  -0
 الهعٍد الفىى التجارى.

برىاهج تدريبى لهعمهى المغة االىجميزية لرفع التحصيؿ لدى طبلب الهعاٌد  -0
 التجارية.
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 ميزية لطالب الكمية التكنولوجيةاختبار تحصيمى لمادة المغة االنج
 اعداد الباحثة

 شيماء مصطفى احمد
 اشراف

 د. ىيبة ممدوح محمودأ.م.                عبدالمنعم أحمد الدرديرى     أ.د 
 الهساعدأستاذ عمـ الىفس التربوى             أستاذ عمـ الىفس التربوى              

 جاهعة بىى سويؼ -كمية التربية          جاهعة جىوب الوادى      -كمية التربية 
 

 

 Businessالزهف: ساعتاف         الهادة :       ى              وزارة التعميـ العال
 الفصؿ الدراسى الثاىى      الفرقة: االولى       الكمية التكىولوجية بوسط الوادى   

 0606بىى سويؼ          تجارى
Q1: Answer the following: (40 marks) 
  A- Ahmed Hussien, 15 El Manarah Street, Alex bought the following 

goods from Cairo Trading Co, Cairo, Tel.No: 2331755, CR: 3366, Fax: 

0105544789, Telex:0105457890. 

The seller discovered an omission of goods sent but not written in the 

invoce No. 777, dated 2
nd

 April 2019, amounting L.E 300. 

 

Required: Make out the debit note No: 222, dated 15
th

 April 2019 

B-   On 1/3/2019 Hassan Ali drew B/E for L.E 4000 on Hamad Abd 

Elfatah 20 Tahrir square, cairo, to the order of Yousef Alsherif. The 

Bill is payable 90 days after sight. Hamad accepted the bill on 

11/3/2019, Value received in goods 

Required: Make out B/E No: 700 

Q2: Ali Hassan Salah, 120 Heliopolis Square, a current account No: 

17125 L.E with Cairo bank, Giza branch 

The opening balance: January.1, 2018: L.E 1000 

Deposits: Jan 4: Cash deposit No.14, L.E 30.000 

                 Jan6 Cash deposit No.26, L.E 6000 

Withdrawals: Jan 10 Cheque No.177, L.E 5000 

                      Jan 15 Cheque No.190, L.E 2000 
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Other information: Jan 17 Interest revenue L.E 500 

Bank Charges:      Bank services L.E 100 

 

Required: make out the Bank Statement (02 marks) 

Q3:Do as shown between brackets:( 40 marks) 

1- Free on rail, delivery is at the seller's place (True or False) 

2- Define business letters? (Answer) 

3- There are (two- three) parties in B/E (Choose) 

4- Give the full words (C.W.O – F.O.B – Franco) 

5- Mistakes in invoice are corrected by a ……… Note or ……... 

Note (complete) 

6- In Forward delivery, goods are sent when order is received 

(correct) 

7- What does the invoice mean? 

8- The order is sent from ……. To …….(complete) 

 


