دور مجتمعات الممارسة المينية لمعممي المرحمة االبتدائية في معالجة الفاقد التعميمي
=======================================================

دور مجتمعات الممارسة المهنية لمعلمي
المرحلة االبتدائية
في معالجة الفاقد التعليمي
بحث مقدم من
خالد محمد عمي معشي

دكتور /عبداهلل حشر مسفر العتيبي

مرشح لمدكتوراه في المناىج وطرق

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس العموم

جامعة الممك سعود

المممكة العربية السعودية

تدريس العموم  -كمية التربية
المممكة العربية السعودية

 -إدارة التعميم بمحافظة الدوادمي

3665ىـ – 4243م

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مجمة العمكـ التربكية كمية التربية بالغردقة ()555

المجمد ( )4العدد ( )3أغسطس 5252

مجلة العلوم التربوية – كلية التربية بالغردقة – جامعة جنوب الوادى
=======================================================

المستخمص

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أثر برنامج عبلجي مقترح قائـ عمى

مجتمعات الممارسة المينية لمعممي المرحمة االبتدائية كدكره في تقميؿ الفاقد التعميمي لدل

تبلميذ المرحمة االبتدائية ،اتبع الباحثاف لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التصميـ المتكازم
كىك أحد تصاميـ أدكات جمع البيانات المختمطة ()Mixed-method approach
باستخداـ األدكات الكمية كالنكعية في كقت كاحد بحيث يتـ جمع البيانات الكمية كالنكعية

في كقت كاحد .كقد اشتممت أدكات الدراسة اشتممت عمى اختبار تحصيمي ،كاستبانة
ألكلياء أمكر التبلميذ .كقد تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية مف مدرسة ابتدائية
كاحدة مف قبؿ معممي لغتي في جميع الصفكؼ الدراسية الذيف لدييـ فاقد تعميمي ،كبمغ

عددىـ ( )46تمميذان .كقد تـ بناء البرنامج كتطكيره مف خبلؿ االجتماعات األسبكعية
لمجتمعات الممارسة المينية لمدة فصؿ دراسي كامؿ ،كأظيرت نتائج االختبار التحصيمي
لمصؼ األكؿ كالثاني أف جميع الميارات حصمت عمى متكسط كنسبة مئكية في مستكل

متقف لمميارة بنسبة عالية ،حيث حصؿ تبلميذ الصؼ األكؿ في االختبار التحصيمي عمى
نسب في مستكل متحقؽ بدرجة عالية تراكحت بيف ( %83.33ك ،)%98.52كيتضح

تفاكت في نسب إتقاف التبلميذ لمميارات باختبلؼ الفصكؿ ،كتتراكح نسب إتقاف تبلميذ
الصؼ الثالث كالرابع كالخامس بيف متحقؽ بدرجة ضعيفة كمتحقؽ بدرجة عالية .أما

الصؼ السادس حقؽ التبلميذ مستكل متحقؽ بدرجة عالية في جميع الميارات ،كيكصي

الباحثاف بتفعيؿ مجتمعات الممارسة المينية لدكرىا في تطكير العمؿ الميني لممعمـ
كاالستفادة مف خبرات المعمميف في حؿ المشكبلت التعميمية في الميداف.

الكممات المفتاحية :برنامج عبلجي ،مجتمعات الممارسة المينية ،الفاقد التعميمي ،المرحمة
االبتدائية.
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Abstract
The current study aimed to identify the impact of a proposed
remedial program based on communities of professional practice for
primary school teachers and its role in reducing educational losses
among primary school students. Quantitative and qualitative tools
simultaneously so that quantitative and qualitative data are collected
simultaneously. The study tools included an achievement test and a
questionnaire for parents of students. The study sample was chosen
intentionally in one primary school by my language teachers in all
classes who have educational losses, and their number was (46). The
program was built and developed through the weekly meetings of
the communities of professional practice for an entire semester. The
results of the achievement test for the first and second grades
showed that all skills obtained an average and a percentage in the
skill level with a high percentage, where the first grade students in
the achievement test obtained percentages in A highly achieved
level that ranged between (83.33% and 98.21%), and it is clear that
there is a discrepancy in the percentages of students’ mastery of
skills in different classes, and the percentages of third, fourth and
fifth grade students range between weak and highly achieved. As for
the sixth grade, the students achieved a high level of achievement in
all skills. The researcher recommends activating professional
communities of practice; For its role in developing the professional
work of the teacher and benefiting from the experiences of teachers
in solving educational problems in the field.
Keywords: remedial program, professional communities of
practice, educational loss, primary stage.
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مقدمة:

تعد مرحمة التعميـ االبتدائي مف أىـ المراحؿ التعميمية ،كأكثرىا تأثي ار في حياة

الفرد ،ففي ىذه المرحمة يتـ إعداد الطالب الكتساب الميارات األساسية كالضركرية لمحياة
المعاصرة ،كلعؿ مف أىـ الميارات التي يجب أف تنمى كتعالج في حاؿ ضعفيا لدل

تبلميذ المرحمة االبتدائية ميارات القراءة كالكتابة ،كميارات استخداميا (النجار.)5222،
كيعتمد تقدـ الطالب في باقي المكاد الدراسية عمى إلمامو بميارات القراءة كالكتابة ،حيث

يرل الشنفرم ( )5226أف القراءة تشكؿ أىمية كبيرة عمى المستكل العالمي ،كيحظى
تعميميا باىتماـ بالغ بيف المعنييف بشأف التربية كالتعميـ ،كما اىتمت الكثير مف الدراسات

كالبحكث بتسميط الضكء عمييا عمميا كتحميميا ،إضافة إلى االىتماـ بجكانب النجاح كالفشؿ

فييا ،كمعرفة حاالت التأخر كالضعؼ فييا ،كعممت عمى تبلفييا ،كالتقميؿ مف حدتيا.
كأكضح عاشكر ( )5223أف الفاقد التعميمي ينشأ بسبب سكء المستكل التعميمي
الذم ينتج عف ازدحاـ الفصكؿ بالتبلميذ كقمة الخامات كاألدكات الدراسية بالمدرسة أك
بسبب ضغكط اجتماعية كاقتصادية عمى المدرسيف لذلؾ فإف التعاكف بيف األسرة كالمدرسة

يككف ضركريا لتقميؿ الفاقد التعميمي .كىناؾ عدة عكامؿ تسيـ في الفاقد التعميمي لدل
الطالب ،منيا عكامؿ جسمية كنفسية ،كبيئية اجتماعية ،أك عكامؿ صحية ،حيث ثمة
فركؽ فردية بيف طمبة الصؼ الكاحد ،كتظير ىذه الفركؽ في مدل قدرة الطالب عمى

التحصيؿ ،كمدل اختبلؼ خبراتيـ كما لدييـ مف استعداد لمتعمـ ،لذا يجب عمى المعمـ أف

يبلحظ العبلقة بيف قدرة الطالب عمى القراءة كقدرتو العقمية (ىكارم .)5223 ،كيرل

العبيدم ( )5225أف لضعؼ القراءة كالكتابة لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية عدة أسباب

أىميا :ندرة المكتبات المدرسية ،التأسيس الضعيؼ لمطالب في المراحؿ األكلى مف التعميـ

االبتدائي ،قمة تكافر الكسائؿ التعميمية الخاصة بتدريس المغة العربية ،ندرة استخداـ طرائؽ

تدريس تعتمد عمى تفاعؿ التبلميذ كمشاركاتيـ ،تدريس مكاد المغة العربية مف قبؿ غير

متخصصيف في تدريس المغة العربية .كأكضح ممكاكم ( )5252أنو بات مف الضركرة
البحث عف آليات عاجمة لتعكيض الفاقد التعميمي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية مف خبلؿ
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تنمية كعي الطمبة كأكلياء األمكر بأىمية تعكيض ما فاتيـ كما فقدكه مف تعمميـ،
كالمساىمة الفاعمة في إنجاح أم برنامج تعميمي مف أجؿ معالجة ىذا الفاقد .كيرل

إسماعيؿ ( )5225أف قضية الفاقد التعميمي ،أصبحت مف القضايا الميددة لكفاءة التعميـ
كميدده أيضان ألمف المجتمع كاستق ارره مف خبلؿ آثاره المترتبة عمى الفرد كاألسرة
كالمجتمع .كما أف تدريس القراءة في سياؽ المدارس اليكـ يتطمب معرفة أكثر دقة

كميارات رفيعة المستكل مف جانب المعمميف (.)Desrneules, at al. 2018

كترل شركة تطكير لمخدمات التعميمية (تطكير2435 ،ىػ) أف مجتمعات الممارسة

المينية تعتبر أحد أساليب التطكير الميني التي مف خبلليا يتبادؿ المعممكف الخبرات
كالنقاش حكؿ المشكبلت في عممية التعميـ كالتعمـ ،كتبرز أىمية مجتمعات الممارسة في

إيجاد بيئة العمؿ الداعمة التي ليا أثر كاضح عمى الرضى الكظيفي لممعمميف كالقيادات

التربكية ،كعمى تشجيعيـ عمى ممارسات جديدة في الفصكؿ الدراسية كغيرىا ،كعمى
تحسيف كفاءة األداء المدرسي كزيادة فاعميتو؛ ألف النمك الميني الناتج عف التفكير

الجمعي ،كتشارؾ الخبرات العممية يككف مكجيا لؤلىداؼ نحك الغايات المشتركة في
تحسيف تعمـ التبلميذ ،كتطكير الشعكر بالمسؤكلية الجماعية عف تحقيؽ ذلؾ .كتعد

مجتمعات التعمـ الميني ()،)Professional Learning communitis(PLC
كمجتمعات الممارسة ( )Community of Practice (COPمف االستراتيجيات الحديثة

لمتطكير الميني ،كتتفؽ مجتمعات التعمـ الميني ( )PLCفي كثير مف سماتيا

كخصائصيا مع مجتمعات الممارسة (( )COPالزامؿ .)5226،كأشارت دراسة تسام
أف تجارب األفراد
كالفي كىانكسكايف ( )Tsai, Laffey & Hanuscin, 2010إلى ّ
التعممية في مجتمع الممارسة تتشكؿ عبر انخراطيـ كمشاركتيـ ،كاألفراد ينضمكف إلى
الممارسة بناء عمى اىتماماتيـ الخاصة ،كتككف ليـ مشاركات إيجابية.

كيعرؼ مركيكا ( )Mercica, 2017مجتمعات الممارسة بأنيا مجمكعات تطكعية

مف األشخاص الذيف يتشارككف اىتماماتيـ أك شغفيـ المشترؾ ،كيستكشفكف ىذه
االىتمامات كاألفكار كيشارككف في ممارساتيـ كينمككنيا .كيرل كينقر كسنيدر
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( )Wenger, Snyder, 2000بأنيا عبارة عف مجمكعات تجتمع بطريقة غير رسمية،
تجمعيـ خبرة مشتركة لمقياـ بمشاريع مشتركة ،كميندسيف عمى سبيؿ المثاؿ مشتركيف
في التنقيب عف ماء في أعماؽ األرض ،أك مستشاريف مختصيف في التسكيؽ

االستراتيجي ،أك المسؤكليف عف معالجة التدقيؽ في بنؾ تجارم ضخـ .كتتضمف
تعريفات مجتمعات الممارسة سمات خمس رئيسية ىي :مجمكعة مف الممارسيف
المحترفيف ،تطكير معنى مشترؾ ،شبكات اجتماعية غير رسمية ،ثقافة مساندة (أم

الثقة) ،المشاركة في بناء المعرفة (.)Hara & Schwen, 2006

كتشير دراسة كراجك كآخركف ( )Grajo, at al. 2017إلى دكر مجتمع الممارسة

في تطكير قدرات الممارسيف لدعـ األطفاؿ الذيف يعانكف مف صعكبات في القراءة ،حيث

ممارسا في طب األطفاؿ في مجتمع الممارسة لمدة  7أشير .كتكصمت
شارؾ اثنا عشر
ن
الدراسة إلى التغيير في قدرات الممارسيف في دعـ احتياجات األطفاؿ الذيف يعانكف مف

صعكبات في القراءة ،كما دعمت النتائج النكعية عممية التغيير كالتطكير الميني المستمر
لممارسيف.كما أجرل ديسرنيكليس كآخركف دراسة ( )Desrneules, at al. 2018قاما
فييا ببناء مجتمع ممارسة عبر اإلنترنت لدعـ تطكير ممارسات التدريس في فيـ القراءة

تككف مف ستة مدرسيف في المدارس االبتدائية ،كتكصمت الدراسة إلى تطكير ممارسات
كمعرفة جديدة ساىـ في دعـ المعمميف لتعزيز تطكير كاستخداـ الميارات االستداللية في

القراءة لدل التبلميذ.

كىدفت دراسة ميخائيؿ ( )5252إلى االستفادة مف تطبيقات مجتمعات الممارسة

بالكاليات المتحدة األمريكية كأستراليا؛ لتحقيؽ التنمية المينية لممعمميف في مصر بما

يتماشى مع طبيعة المجتمع المصرم ،كاستخدمت الدراسة المنيج المقارف ،ككانت أىـ
نتائجيا :أف مجتمع الممارسة المخصص لمتنمية المينية لممعمـ يتككف مف أربعة مككنات

أساسية تتمثؿ في المساحة االجتماعية المشتركة لمتفاعؿ كالتعبير عف الرأم ،كأىداؼ
جماعية كاضحة كمشتركة ،كالسمككيات كالقكاعد كالطقكس الجماعية ألفراد المجتمع،
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كالعمؿ الجماعي المشترؾ لتحقيؽ األىداؼ الجماعية ،كما تعتبر مجتمعات الممارسة
المينية مف أنسب االستراتيجيات لمتنمية المينية لممعمميف.
كما أكضحت دراسة يكسؼ ( )5229كالتي ىدفت إلى كضع تصكر مقترح لتنمية
رأس الماؿ الميني لمعممي المدارس االبتدائية في ضكء مجتمعات الممارسة التقميدية
كاالفتراضية ،كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى رأس الماؿ الميني لممعمـ ،إلى أنو تنمية جميع

مككنات رأس الماؿ الميني لممعمميف بالمدارس االبتدائية بدرجة متكسطة ،كأف ىناؾ عدة
معكقات تحد مف مشاركة المعمميف في مجتمعات الممارسة بمدارسيـ كمنيا :مقاكمة

التغيير ،كنقص اإلمكانيات المادية.

مشكمة الدراسة:

نظ ار لعمؿ أحد الباحثيف مرشدان طبلبيان في المدرسة التي طبقت فييا الدراسة لكحظ

تدني كاضح في مستكيات تبلميذ المرحمة االبتدائية ،بعد تحميؿ نتائج الفترة األكلى كالثانية

مف الفصؿ الدراسي األكؿ ،كبناء عمى ما أشارت إليو دراسة العبيدم ( )5252بأف
لضعؼ القراءة كالكتابة لدل التبلميذ عدة أسباب منيا التأسيس الضعيؼ في المراحؿ
األكلى مف التعميـ االبتدائي .كبالتالي يتخرج الطالب مف المرحمة االبتدائية كلديو فاقد

تعميمي في ميارات القراءة كالكتابة ،كبشير ممكاكم ( )5252إلى ضركرة البحث عف
آليات لمعالجة الفاقد التعميمي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية.

كبناء عمى ما تكصمت إليو دراسة كراجك كآخركف

ديسرنيكليس كآخركف

( )Grajo, at al. 2017; Desrneules, at al. 2018بالدكر االيجابي لمجتمعات
الممارسة المينية في تطكير قدرات الممارسيف التربكييف لممساىمة اكتساب تبلميذ المرحمة

االبتدائية لمعالجة الفاقد التعميمي في ميارات المغة ،لذا جاءت فكرة بناء مجتمع ممارسة
ميني لتطكير ميارتي القراءة كالكتابة ،مف خبلؿ حصص أسبكعية تككؿ إلى مجمكعة مف
المعمميف ،باإلضافة إلى إشراؾ المعمميف المشاركيف في تنفيذ البرنامج في مجتمع ممارسة

ميني لتطكير البرنامج العبلجي كالمساىمة في بناء كتطكير البرنامج مف خبلؿ اجتماعات
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أسبكعية مخصص ليا حصة في األسبكع مدرجة في الجدكؿ المدرسي ،باإلضافة

لمجتمعات ممارسة مينية الكتركنية لممعمميف كالباحثيف كأكلياء األمكر عف طريؽ الكاتساب
كالتيمجراـ.

أسئمة الدراسة:

تحاكؿ الدراسة الحالية اإلجابة عف األسئمة اآلتية :معالجة الفاقد التعميمي لدل

تبلميذ الصؼ األكؿ كالثاني االبتدائي؟

 ما دكر البرنامج العبلجي المقترح القائـ عمى مجتمعات الممارسة المينية لمعمميالمرحمة االبتدائية في معالجة الفاقد التعميمي لدل تبلميذ الصؼ األكؿ كالثاني

االبتدائي؟

 ما دكر البرنامج العبلجي المقترح القائـ عمى مجتمعات الممارسة المينية لمعمميالمرحمة االبتدائية في معالجة الفاقد التعميمي لدل تبلميذ الصؼ الثالث كالرابع
كالخامس كالسادس االبتدائي؟

 ما دكر البرنامج العبلجي المقترح القائـ عمى مجتمعات الممارسة المينية لمعمميالمرحمة االبتدائية في معالجة الفاقد التعميمي لدل تبلميذ الصفكؼ المرحمة االبتدائية

مف كجية نظر أكلياء األمكر؟

أىداف الدراسة:

تيدؼ الدراسة الحالية إلى:

 -التعرؼ عمى دكر البرنامج العبلجي المقترح القائـ عمى مجتمعات الممارسة المينية

لمعممي المرحمة االبتدائية في معالجة الفاقد التعميمي لدل تبلميذ الصؼ األكؿ كالثاني

االبتدائي.

 -التعرؼ عمى دكر البرنامج العبلجي المقترح القائـ عمى مجتمعات الممارسة المينية

لمعممي المرحمة االبتدائية في معالجة الفاقد التعميمي لدل تبلميذ الصؼ الثالث كالرابع
كالخامس كالسادس االبتدائي.
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 التعرؼ دكر البرنامج العبلجي المقترح القائـ عمى مجتمعات الممارسة المينية لمعمميالمرحمة االبتدائية في معالجة الفاقد التعميمي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية مف كجية
نظر أكلياء األمكر.

أىمية الدراسة:

تبرز أىمية الدراسة الحالية في اآلتي :تسميط الضكء عمى معالجة الفاقد التعميمي

لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية ،كتزكيد الميداف التربكم ببرنامج عبلجي يمكف االستفادة منو

في معالجة الفاقد التعميمي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية .كما يعتمد البحث الحالي في
بناء كتطكير البرنامج العبلجي عمى مجتمعات الممارسة المينية كىك مف األساليب

الحديثة في التطكير الميني لممعمميف.

حدود البحث:

الحدود الموضوعية :اقتصر البحث الحالي عمى تطكير البرنامج العبلجي عمى مجتمعات
الممارسة المينية كدكره في تحسيف الفاقد التعميمي في المرحمة االبتدائية اآلتية :بالنسبة

لمصؼ األكؿ كالثاني االبتدائي يككف التمييز بيف الحركؼ قراءة ككتابة ،نطؽ الحركؼ
بحركاتيا الثبلث كسككنيا ،نطؽ الكممات التي أحد حركفيا ساكنة .أما عف الصفكؼ مف
الثالث إلى السادس االبتدائي فإف الحدكد المكضكعية اقتصرت عمى التمييز بيف أشكاؿ

التنكيف قراءة ككتابة ،التمييز بيف المد بالياء كالكاك كاأللؼ ،التمييز بيف البلـ القمرية

كالشمسية قراءة ككتابة ،التاء المفتكحة كالمربكطة كالياء ،قراءة الكممة أك الجممة قراءة

سميمة.

حدود البحث المكانية :تـ تطبيؽ البحث في مدرسة الحنبكة االبتدائية التابعة لمكتب
التعميـ بالعارضة التابع لئلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة جازاف بالمممكة العربية السعكدية.

حدود البحث الزمانية :تـ تطبيؽ البحث خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي
2442/2439ق.
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المصطمحات اإلجرائية لمدراسة:

مجتمعات الممارسة المينية:

يعرؼ كينقر كماكديرمكت كسنيدر ( Wenger, McDermott & Snyder,

 )2002مجتمعات الممارسة بأنيا "مجمكعة مف األشخاص الذيف يتشارككف في
االىتمامات أك المشاكؿ أك العاطفة حكؿ مكضكع ما ،يعمقكف معارفيـ كخبراتيـ في ىذا

المجاؿ مف خبلؿ التفاعؿ بشكؿ مستمر" .كتتشكؿ مجتمعات الممارسة مف أفراد خارج

بيئة العمؿ الذيف تجمعيـ اىتمامات مشتركة.
ويعرفيا الباحثان إجرائياً:

يقصد بمجتمع الممارسة في البحث الحالي فريؽ مف المعمميف باإلضافة إلى

باحثاف ،كككيؿ المدرسة المشتركيف في تنفيذ البرنامج العبلجي يتبادلكف الخبرات كالحكار
كالنقاش مف خبلؿ اجتماعات أسبكعية كمجمكعات عف طريؽ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي

بيدؼ بناء كتنفيذ كتطكير برنامج عبلجي لمعالجة الفاقد التعميمي في القراءة كالكتابة في

المرحمة االبتدائية.
الفاقد التعميمي:

تعرؼ الرمحي ( )5252الفاقد التعممي بأنو مصطمح" :يعبر عف الخسارة العامة

أك المحددة في المعرفة كالميارات التعميمية كما ليا مف انعكاسات في التقدـ األكاديمي

البلحؽ لدل الطمبة ،كيعكد السبب الرئيس في ذلؾ لبلنقطاع المؤقت أك الممتد في تعميـ
كتعمـ الطمبة".

ويعرفيا الباحثان إجرائياً :بأنيا عدـ تحقيؽ العائد التربكم الذم يكافئ الجيد الذم يبذلو
معممي المغة العربية مع تبلميذ المرحمة اإلبتدائية في فترة ما أثناء التدريس ،مع معالجتو
مف خبلؿ بدائؿ مقترحة مف قبؿ فريؽ مجتمع الممارسة الميني لتحسيف القراءة كالكتابة
لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية ،كيتـ تطكيرىا كالنقاش حكؿ جدكاىا مف خبلؿ اجتماعات

دكرية ألعضاء المجتمع.
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منيجية الدراسة واجراءاتيا :فيما يأتي سيتـ عرض منيج الدراسة ،كمجتمع ،كعينة،
كأدكاتيا ،كاألساليب اإلحصائية المتبعة.

منيج الدراسة:

في ضكء أىداؼ كأسئمة الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج المختمط (Mixed-

 )methodكىك طريقة لجمع كتحميؿ كمزج البيانات الكمية كالنكعية في دراسة كاحدة لفيـ
مشكمة مف مشكبلت البحث (أبكعبلـ .)5223 ،كلئلجابة عف السؤاؿ األكؿ كالثاني
استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمجمكعة كاحدة ذات القياس البعدم كفيو يدرس الباحث

مجمكعة مف المشاركيف يقدـ ليـ متغي ار مستقبل ،ثـ يقيس أثره ) .(Creswell, 2013أما
السؤاؿ الثالث فقط أجاب عنو الباحثاف باستخداـ المنيج النكعي كىك أحد المناىج العممية،
التي تفترض كجكد حقائؽ كظكاىر اجتماعية يتـ بنائيا مف خبلؿ كجيات نظر األفراد

كالجماعات المشاركة في البحث (قنديمجي ،كالسامرائي5228 ،ـ).

مجتمع الدراسة :يتككف مجتمع الدراسة مف جميع تبلميذ مدرسة الحنبكة االبتدائية كالبالغ

عددىـ ( )237طالب (إحصائية عدد التبلميذ في مدرسة الحنبكة االبتدائية).

عينة الدراسة :اشتممت عينة الدراسة عمى التبلميذ الذيف لدييـ فاقد تعميمي ،كأكلياء
أمكرىـ ،كفيما يأتي تفصيؿ لعينة التبلميذ كأكلياء األمكر:

أوال :التالميذ .تـ تحديد التبلميذ في البرنامج بطريقة قصدية بعد تحميؿ نتائج الفصؿ
الدراسي األكؿ ،حيث الحظت لجنة التكجيو كاإلرشاد بالمدرسة تدنيان ممحكظان لدل بعض

التبلميذ في القراءة كالكتابة ،كاقترحت المجنة في االجتماع الذم عقد في نياية الفصؿ

الدراسي األكؿ 2442/2439ق بضركرة تنفيذ برنامج كتسميتو "برنامج دعـ التعمـ" لجميع
تبلميذ المدرسة في مادة لغتي .كفي بداية الفصؿ الدراسي الثاني 2442/2439ق تـ
تكزيع استمارات لمعممي لغتي في جميع الفصكؿ لترشيح التبلميذ الذيف يفتقدكف أساسيات

القراءة كالكتابة كلدييـ فاقد تعميمي كاضح ،كبعد كصكؿ األسماء إلى لجنة التكجيو
بناء عمى إمكانيات فريؽ تنفيذ البرنامج ،كقد كبمغ عددىـ
كاإلرشاد تـ اختيار األسماء ن
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( )46طالبان ،كفيما يأتي تفصيؿ ألعداد التبلميذ المشاركيف في برنامج دعـ التعمـ حسب
الصفكؼ.

جدول ()3

أعداد الطالب المشتركين في برنامج دعم التعمم حسب الصفوف
الصف
العدد

األول
5

الثاني
01

الثالث
8

الرابع
01

الخامس السادس المجموع
64
5
8

(إحصائية عدد التالميذ في مدرسة الحنبكة االبتدائية).

ثانيا :أولياء األمور.

تـ اختيار أكلياء األمكر بطريقة قصدية كىـ يمثمكف أكلياء أمكر الطمبة في جميع

الصفكؼ الدراسية الذيف لدييـ فاقد تعميمي ،كبمغ عددىـ ( )32كلي أمر.

أدوات الدراسة:

تككنت أدكات الدراسة مف أداتيف كىما :اختبار تحصيمي ،كاستبانة ألكلياء األمكر،

فيما يمي تكضيح لؤلدكات التي استخدمت لئلجابة عف أسئمة الدراسة كىي:
أوال :اختبار تحصيمي لمصف األول والثاني االبتدائي:
تـ إعداد اختبار تحصيمي لتبلميذ الصؼ األكؿ كالثاني االبتدائي المشتركيف في

البرنامج كتـ تطبيؽ االختبار في نياية البرنامج لمتعرؼ عمى مستكيات التبلميذ في أربع
ميارات أساسية كىي :قراءة الحركؼ بحركاتيا القصيرة ،قراءة الحركؼ بحركاتيا الطكيمة،
كتابة الحركؼ في بداية ككسط كنياية الكممة ،قراءة كممات ثبلثية كتحميميا ،كتـ التأكد مف

صدؽ كثبات اختبار الصؼ األكؿ كالثاني االبتدائي عمى النحك اآلتي:

 -2صدق اختبار الصف األول والثاني االبتدائي :تأكد الباحثاف مف صدؽ فقرات
االختبار مف خبلؿ طريقتيف مختمفتيف ىما:

أ -صدق المحكمين:

قاـ الباحثاف بعرض ىذه األداة عمى مجمكعة مف المحكميف كبمغ عددىـ ( )8مف
المختصيف في المناىج كطرؽ التدريس ،باإلضافة إلى معممي المغة العربية في الصفكؼ
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األكلية لبلستفادة مف آرائيـ حكؿ أسئمة االختبار ،كمدل حاجاتيا لئلضافة أك إجراء
التعديبلت إف كجد ،كاستفاد الباحثاف مف المبلحظات التي أبداىا المحكميف في بناء

االختبار بصكرتو النيائية.

ب -االتساق الداخمي لفقرات اختبار الصف األول والثاني:
طبؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مككنة مف ( )32طالبان مف أفراد مجتمع

البحث ،كلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف

بيف درجة الطالب في الفقرة (الميارة) كدرجتو الكمية ،كيكضح جدكؿ ( )5معامبلت
االرتباط بيف درجات الطالب عمى الفقرة كدرجتو الكمية:
جدول ()4

معامالت االرتباط بين درجة الطالب عمى الفقرة ودرجتو الكمية
المهارة
1
2
3
4

معامل االرتباط بين درجة الطالب في الفقرة (المهارة)
ودرجته الكلية في االختبار
**59.5
**59.2
**59.0
**59.6
**دال احصائيا عند مستوى داللة 5951

يتضح مف جدكؿ ( )5أف معامبلت االرتباط بيف درجة الطالب في الميارة كدرجتو

الكمية في االختبار قد تراكحت بيف ( )2.97-2.86كجميعيا داؿ إحصائيا عند مستكل
داللة ( ،)2.22كتشير ىذه النتائج أف فقرات االختبار تتسـ باالتساؽ الداخمي.
 -4ثبات االختبار

بعد تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطبلعية ،تـ حساب ثبات االختبار بطريقتي

تحميؿ التبايف باستخداـ معامؿ ثبات ألفا كركنباخ ،كطريقة التجزئة النصفية ،كالجدكؿ ()3
يكضح معامؿ ثبات اختبار الصؼ األكؿ كالثاني االبتدائي.
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جدول ()5

معامل ثبات اختبار الصف األول والثاني االبتدائي
معامل الثبات باستخدام طريقة
التجزئة النصفية
18.4

معامل الثبات لالختبار باستخدام
الفا كرونباخ
1888

تشير معامبلت الثبات في جدكؿ ( )3أف االختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية،

تجعؿ منو صالح ألغراض البحث الحالي.

ثانيا :اختبار تحصيمي لمصف الثالث والرابع والخامس والسادس
تـ إعداد اختبار تحصيمي لطبلب الصؼ الثالث كالرابع كالخامس كالسادس االبتدائي

المشتركيف في البرنامج كتـ تطبيؽ االختبار في نياية البرنامج لمتعرؼ عمى مستكيات

الطبلب ( )28ميارة لمقراءة كالكتابة مكضحة في جدكؿ (.)4
جدول ()6

يوضح ميارات االختبار التحصيمي لمصفوف من ثالث إلى سادس ابتدائي
المهارة

م

المهارة

م

 1قراءة الحروف بحركاتها

15

قراءة كلمات بها حرف المد (مد بالواو)

11

كتابة كلمات بها حرف المد (مد بالواو)

قراءة كلمات ثالثية الحركات (فتحة -
2
ضمة  -كسرة)
كتابة كلمات ثالثية الحركات (فتحة -
3
ضمة -كسرة)

12

 4قراءة كلمات فيها حرف ساكن9

13

 5كتابة كلمات فيها حرف ساكن9

14

 6قراءة كلمات بها حرف المد (مد باأللف) 15
 0كتابة كلمات بها حرف المد (مد باأللف)

16

 .قراءة كلمات بها حرف المد (مد بالياء)

10

 .كتابة كلمات بها حرف المد (مد بالياء)

1.

قراءة كلمات بها تاء مفتوحة أو تاء
مربوطة
كتابة كلمات بها تاء مفتوحة أو تاء
مربوطة
قراءة كلمات بها تنوين بالفتح أو الكسر
أو الضم
كتابة كلمات بها تنوين بالفتح أو بالكسر
أو بالضم
قراءة كلمات بها ال (الشمسية) أو ال
( القمرية)
كتابة كلمات بها ال (الشمسية) أو ال
( القمرية)9
قراءة جمل قراءة سليمة9

----------------------------------------------------------------------------

مجمة العمكـ التربكية كمية التربية بالغردقة ()568

المجمد ( )4العدد ( )3أغسطس 5252

دور مجتمعات الممارسة المينية لمعممي المرحمة االبتدائية في معالجة الفاقد التعميمي
=======================================================

كقد تأكد الباحثاف مف صدؽ كثبات اختبار الصفكؼ مف الصؼ الثالث إلى
الصؼ السادس االبتدائي عمى النحك اآلتي:
 -3صدق اختبار الصف الثالث والرابع والخامس والسادس االبتدائي :تأكد الباحثاف مف
صدؽ فقرات االختبار مف خبلؿ طريقتيف مختمفتيف ىما:
أ -صدق المحكمين :قاـ الباحثاف بعرض ىذه األداة عمى مجمكعة مف المحكميف
كعددىـ ( )25محكمان مف المختصيف في المناىج كطرؽ التدريس باإلضافة إلى
معممي في المغة العربية في الصفكؼ األكلية لبلستفادة مف آرائيـ حكؿ أسئمة
االختبار ،كمدل حاجاتيا لئلضافة أك إجراء التعديبلت إف كجد ،كاستفاد الباحثاف مف
المبلحظات التي أبداىا المحكميف في بناء االختبار بصكرتو النيائية.
ب  -االتساق الداخمي لفقرات االختبار :طبؽ الباحثاف االختبار عمى عينة استطبلعية
مككنة مف ( )34تمميذان مف أفراد مجتمع البحث ،كلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي
لفقرات االختبار تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجة الطالب في الفقرة
(الميارة) كدرجتو الكمية ،كالجدكؿ رقـ ( )5يكضح معامبلت االرتباط بيف درجات
الطالب عمى الفقرة كدرجتو الكمية:
جدول ()7
معامالت االرتباط بين درجة الطالب عمى الفقرة ودرجتو الكمية

معامل االرتباط بين درجة
الطالب في المهارة ودرجته
الكلية في االختبار

معامل االرتباط بين درجة
المهارة
الطالب في المهارة ودرجته
المهارة
الكلية في االختبار
**59..
1
**5954
11
**5904
2
**596.
12
**5960
3
**596.
13
**59.4
4
**59.1
14
**5904
5
*5940
15
**5905
6
**59.1
16
**590.
0
*5945
10
**59.6
.
**59.6
1.
**5901
.
* دال عند مستوى داللة 5955
**دال احصائيا عند مستوى داللة 5951
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يتضح مف جدكؿ ( )5أف معامبلت االرتباط بيف درجة الطالب في الفقرة (الميارة)

كدرجتو الكمية في االختبار قد تراكحت بيف ( )2.96-2.45كجميعيا داؿ إحصائيا عند
مستكل داللة ( ،)2.25كتشير ىذه النتائج أف فقرات االختبار تتسـ باالتساؽ الداخمي.
ثبات االختبار:

بعد تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطبلعية ،تـ حساب ثبات االختبار بطريقتي

تحميؿ التبايف باستخداـ معامؿ ثبات ألفا كركنباخ ،كطريقة التجزئة النصفية ،كالجدكؿ ()6
يكضح معامؿ ثبات اختبار الصؼ الثالث كالرابع كالخامس كالسادس.
جدكؿ ()6

معامؿ ثبات معامؿ ثبات اختبار الصؼ الثالث كالرابع كالخامس كالسادس
معامل الثبات لالختبار باستخدام
الفا كرونباخ
5965

معامل الثبات باستخدام طريقة
التجزئة النصفية
59.1

تشير معامبلت الثبات في جدكؿ ( )6أف االختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية،

تجعؿ منو صالحان ألغراض البحث الحالي.

ثالثا :استبانة أولياء األمور:

تـ بناء استبانة مككنة مف أسئمة مغمقة كأسئمة مفتكحة لمعرفة آ ارء أكلياء األمكر

حكؿ البرنامج كتفسيرىا كمية كنكعية ،كلئلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث كىك:
ما دكر البرنامج العبلجي المقترح القائـ عمى مجتمعات الممارسة المينية في تحسيف الفاقد

التعميمي لدل تبلميذ الصفكؼ الخاصة بالمرحمة االبتدائية مف كجية نظر أكلياء األمكر؟
كقد مرت عممية بناء االستبانة مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات المتعمقة بالدراسة
الحالية ،كاالطبلع عمى المراجع كالكتابات التربكية.

نظ ار لككف اليدؼ مف األداة الحصكؿ عمى بيانات نكعية كتفسيرىا أيضا بطريقة

نكعية فقد اكتفى الباحثاف بالصدؽ الخارجي(الظاىرم) لؤلداة ،حيث عرض الباحثاف
االستبانة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف في المجاؿ التربكم

في ( )9مف الجامعات كفي التعميـ العاـ إلبداء آرائيـ كممحكظاتيـ ،كمقترحاتيـ،
----------------------------------------------------------------------------
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كعبارتيا المغمقة .كقد استفاد الباحثاف مف
ا
كتكجيياتيـ حكؿ األسئمة المفتكحة لبلستبانة
آراء المحكميف كتكجيياتيـ في بناء االستبانة بصكرتيا النيائية.

بناء وتطوير البرنامج العالجي القائم عمى مجتمعات الممارسة المينية:
أوال :أعضاء مجتمع الممارسة المينية:
تككف مجتمع الممارسة المينية في البحث الحالي مف خمسة معمميف كككيؿ

المدرسة باإلضافة إلى باحثيف في درجة الدكتكراه في المناىج كطرؽ التدريس.
ثانيا :خطة تنفيذ وتطوير برنامج البرنامج العالجي.

في بداية الفصؿ الدراسي الثاني تـ تكزيع استمارات لمعممي لغتي في جميع

الفصكؿ لترشيح التبلميذ الذيف لدييـ فاقد تعميمي بسيط ،كلدييـ فاقد تعميمي كاضح ،كبعد

بناء عمى إمكانيات فريؽ
كصكؿ األسماء إلى لجنة التكجيو كاإلرشاد تـ اختيار األسماء ن
تنفيذ البرنامج.

تـ إعداد اختبار تحصيمي لجميع التبلميذ المحدديف لبلشتراؾ في البرنامج مف

بداية الفصؿ الدراسي الثاني في لتحديد الميارات األساسية التي يحتاجيا التبلميذ لمبدء بيا

كأكلكية في تنفيذ البرنامج كاتضح أف الميارات األساسية التي يحتاجيا ىؤالء التبلميذ ىي:
الميارات األساسية لمصف األول والثاني:
 .2التمييز بيف الحركؼ قراءة ككتابة.
 .5نطؽ الحركؼ بحركاتيا الثبلث كسككنيا.
الميارات األساسية لمصف الثالث والرابع والخامس والسادس:
 .2التمييز بيف المد بالياء كالكاك كاأللؼ.
 .5التمييز بيف أشكاؿ التنكيف قراءة ككتابة.

 .3التمييز بيف البلـ القمرية كالشمسية قراءة ككتابة.
 .4نطؽ الكممات التي أحد حركفيا ساكنة.
 .5التاء المفتكحة كالمربكطة كالياء.
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 .6قراءة الكممة أك الجممة قراءة سميمة.
كتـ االعتماد عمى عدة مصادر لمبرنامج كىي أكراؽ عمؿ لمساعدة التبلميذ في
إتقاف الميارات المحددة أعبله ،كتـ تطكير تمؾ المصادر مف خبلؿ األفكار التي قدميا
فريؽ مجتمع الممارسة الميني خبلؿ فترة تطبيقيـ لمبرنامج .كالتي سكؼ يتـ ذكرىا في
تطكير البرنامج مف خبلؿ مجتمع الممارسة الميني.
تـ تكزيع التبلميذ إلى ثبلث مجمكعات:

المجموعة األولى :الصؼ األكؿ كالثاني.

المجموعة الثانية :الصؼ الثالث كالرابع.

المجموعة الثالثة :الصؼ الخامس كالسادس.
تـ تنسيؽ الجدكؿ المدرسي ليتكائـ مع البرنامج بحيث تسند لكؿ معمـ مف

المعمميف المسؤكليف عف تنفيذ البرنامج حصتيف في األسبكع يحضر فييما التبلميذ إلى

القاعة المخصصة لمبرنامج ،كتـ مراعاة أال يؤثر خركج التبلميذ مف الفصكؿ عمى
تحصيميـ الدراسي في المكاد األخرل ،فتـ األخذ بما يمي :أف يككف الحصة التي يخرج
منيا الطالب لمبرنامج في مادة ليا أكثر مف حصة في األسبكع مثؿ لغتي كالقرآف ،أك

تككف حصة مف حصص التربية الفنية.

جدول ()8

يوضح حصص تنفيذ البرنامج (الحصص المظممة)
وحصص اجتماعات مجتمع الممارسة الميني

----------------------------------------------------------------------------
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كفعمت مجتمعات الممارسة المينية أيضا لدعـ المعمميف في البرنامج مف خبلؿ
النقاش كالحكار مف خبلؿ :اجتماعات أسبكعية بكاقع حصة أسبكعية يفرغ فييا المعمـ

لبلجتماع كتدرج في الجدكؿ المدرسي ،باإلضافة إلى تفعيؿ مجتمعات الممارسة المينية
الكتركنيا عف طريؽ كسائؿ التكاصؿ ( الكاتساب ،التيمجراـ).

تطوير البرنامج من خالل مجتمع الممارسة الميني:

مف خبلؿ االجتماعات الدكرية لمجنة برنامج دعـ التعمـ حسب الجدكؿ المحدد لذلؾ

كىي حصة في األسبكع ،كاف يتـ المناقشة حكؿ ما تـ خبلؿ األسبكع السابؽ ككتابة تقرير
مف قبؿ مقرر البرنامج .في بداية البرنامج لـ يكف لدل المعمميف الخبرة الكافية في تنفيذ

البرنامج ،كلكف مف خبلؿ النقاش المستمر في مجتمع الممارسة الميني تطكر أداء

المعمميف المنفذيف لمبرنامج كفيما يمي عرض لبعض التطكرات التي حدثت في البرنامج.

األسبوع األول والثاني مف البرنامج مف الفصؿ الدراسي الثاني كاف مخصصان

لفرز أسماء التبلميذ الذيف تـ ترشيحيـ مف قبؿ المعمميف كتكفير المادة العممية المساندة

لمبرنامج كطباعتيا كتكزيعيا عمى التبلميذ ،كبالتالي تـ تكزيع التبلميذ إلى ثبلث مجمكعات

كفؽ اآلتي :المجمكعة األكلى :الصؼ األكؿ كالثاني االبتدائي .المجمكعة الثانية :الصؼ

الثالث كالرابع االبتدائي ،المجمكعة الثالثة :الصؼ الخامس كالسادس االبتدائي.
األسبوع الثالث :كانت البداية الفعمية لمبرنامج ،حيث بدأ المعمميف في تحديد
مستكيات ال تبلميذ الفعمية مف خبلؿ أكراؽ عمؿ ،تبدأ بتحديد مدل إتقانيـ لمحركؼ
بحركاتيا الطكيمة كالقصيرة ،كقراءة كممات ثبلثية .كمف خبلؿ التقييـ المبدئي لمتبلميذ،

عمؿ المعمميف عمى تصنيؼ التبلميذ داخؿ المجمكعة (ضعيؼ -متكسط -متقدـ)؛

لتكثيؼ الجيد عمى التبلميذ الضعاؼ لتحسيف مستكياتيـ.

األسبوع الرابع والخامس :اقترح مجتمع الممارسة الميني االستمرار عمى الكضع
السابؽ مع تكثيؼ الجيد مف قبؿ المعمميف ،كتكفير ممؼ لكؿ معمـ يحتكم عمى كشؼ

بأسماء التبلميذ في مجمكعتو لتحضير التبلميذ ،كيجمع فييا أكراؽ العمؿ الخاصة بو،
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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كتكفير ممؼ إنجاز خاص بكؿ طالب يجمع فييا أعمالو كيكضح فييا المبلحظات عمى
كؿ طالب .كاستمر العمؿ بذلؾ إلى األسبكع الخامس كالنقاش حكؿ المشكبلت التي تكاجو

المعمميف كاقتراح الحمكؿ ليا في كؿ اجتماع أسبكعي لمجتمع الممارسة الميني.
األسبوع السادس :اقترح مجتمع الممارسة الميني االستفادة مف حصص االنتظار
لدعـ البرنامج في ميارة الكتابة لجميع تبلميذ المدرسة ،كتـ طباعة أكراؽ مسطرة يقكـ

المعمـ المنتظر بتكزيعيا عمى جميع تبلميذ الصؼ ،كيطمب مف تبلميذ كتابة أم قطعة
نصية مف أم كتاب ،كيجمع األكراؽ في نياية كؿ حصة ،كتكضع في الممؼ الخاص

بكؿ فصؿ.

األسبوع السابع والثامن والتاسع :اقترح مجتمع الممارسة الميني فصؿ التبلميذ
في نفس المجمكعة الكاحدة إلى مجمكعتيف حسب تقدـ مستكاىـ (ضعاؼ -متقدميف)؛
كذلؾ لتكحيد الجيد عمى التبلميذ في نفس المستكل ،ككانت حصة كاحدة في األسبكع لكؿ

مجمكعة ،كتـ تطبيؽ ىذا المقترح عمى تبلميذ المجمكعة األكلى (الصؼ األكؿ كالثاني)،
كتبلميذ المجمكعة الثالثة (تبلميذ الصؼ الخامس كالسادس) ،أما تبلميذ المجمكعة الثانية

(الصؼ الثالث كالرابع) رأل المعمـ المسؤكؿ عنيـ ضركرة فصميـ بطريقة مختمفة حسب
الصؼ الدراسي كليس المستكل ،بحيث يككف تبلميذ الصؼ الثالث مجمكعة ،كتبلميذ

الصؼ الرابع مجمكعة .كاستمر العمؿ بيذا المقترح إلى األسبكع التاسع.

األسبوع العاشر :اقترح مجتمع الممارسة الميني تكثيؼ البرنامج بزيادة عدد
الحصص في األسبكع مف حصتيف إلى ثبلث حصص ،كاشتراؾ بعض المعمميف في
البرنامج لفصؿ التبلميذ الذيف تحسف مستكاىـ في المستكل األكؿ (الصفكؼ األكؿ كالثاني
االبتدائي) ،كالمستكل الثالث (الصفكؼ الخامس كالسادس االبتدائي) ،كتـ عرض الفكرة

عمى إدارة المدرسة ،كأيدت الفكرة ،كتـ ترشيح إثنيف مف المعمميف لمدخكؿ في البرنامج

كقبمكا الدخكؿ لمبرنامج ،كتـ تكميؼ األكؿ بتدريس التبلميذ الضعاؼ مف الصؼ األكؿ أما

الثاني فتـ تكميفو بتدريس التبلميذ المتقدميف مف الصؼ الخامس كالسادس ،كبالتالي تصبح
----------------------------------------------------------------------------
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عدد المجمكعات خمس مجمكعات بدال مف ثبلث مجمكعات لتكثيؼ الجيد عمى التبلميذ.
ككانت المجمكعات كما يمي:
المجموعة األولى :التبلميذ الضعاؼ مف الصؼ األكؿ كالثاني االبتدائي (ثبلث حصص
في األسبكع).
المجموعة الثانية :التبلميذ المتحسنيف مف الصؼ األكؿ كالثاني االبتدائي (ثبلث حصص
في األسبكع).
المجموعة الثالثة :الصؼ الثالث كالرابع االبتدائي (حصتيف في األسبكع).
المجموعة الرابعة :التبلميذ الضعاؼ مف الصؼ الخامس كالسادس االبتدائي (ثبلث
حصص في األسبكع).
المجموعة الخامسة :التبلميذ المتحسنيف مف الصؼ السادس كالخامس (حصتيف في
األسبكع).
األسبوع الحادي عشر والثاني عشر :اقترح مجتمع الممارسة الميني البدء في
تطكير ميارة القراءة لمتبلميذ الذيف تحسنت مستكياتيـ مف تبلميذ الصؼ الخامس

كالسادس مف خبلؿ قصص معبرة ،كتـ تكفير ( )232قصة قصيرة مناسبة لممرحمة

االبتدائية لتطكير ميارة القراءة .كاستمر ذلؾ إلى األسبكع الثاني عشر.

األسبوع الثالث عشر :البدء في تقييـ التبلميذ في برنامج دعـ التعمـ كفؽ
الميارات المطمكبة لكؿ مستكل ،لتحديد مدل التقدـ في مستكيات التبلميذ في الميارات،
كتـ تفصيؿ ذلؾ في إجابة السؤاؿ األكؿ كالثاني مف الدراسة الحالية.

األسبوع الرابع عشر :بعد إجراء التقييـ لمتبلميذ كنظ ار لحاجة بعض التبلميذ لمزيد
مف المتابعة إلتقاف الميارات األساسية أكصت لجنة مجتمع الممارسة الميني باآلتي:
تحديد التبلميذ الذيف لـ يستطيعكا إتقاف الميارات األساسية (قراءة ككتابة الحركؼ بصكاتيا
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القصيرة كالطكيمة ،قراءة كممات ثبلثية ،قراءة جمؿ بسيطة) ،كاستمرارىـ في البرنامج

العبلجي .

األسبوع السادس عشر والسابع عشر بمتابعة معممي المغة العربية في كؿ
فصؿ ،كالتكاصؿ مع أكلياء األمكر لشرح طريقة تنفيذ البرنامج في اإلجازة الصيفة بإشراؼ

األسرة مف خبلؿ متابعة ألكراؽ العمؿ التي معيـ ،كتكزيع مجمكعة مف القصص عمى

التبلميذ لقراءتيا خبلؿ اإلجازة الصيفية.

نتائج البحث ومناقشتيا:
أوال :نتائج السؤال األول ما دور البرنامج العالجي المقترح القائم عمى مجتمعات
الممارسة لمعممي المرحمة االبتدائية المينية في تحسين الفاقد التعميمي لدى
تالميذ لمصف األول والثاني االبتدائي؟

لمتعرؼ عمى دكر البرنامج العبلجي المقترح القائـ عمى مجتمعات الممارسة
المينية في تحسيف الفاقد التعميمي قاـ الباحثاف بحساب المتكسط الحسابي كالنسب المئكية

لكؿ ميارة مف ميارات االختبار ،كلتسييؿ تفسير النتائج اعتمد الباحثاف عمى تصنيؼ
مستكل اإلتقاف لممرحمة االبتدائية حسب الئحة تقكيـ الطالب في المرحمة االبتدائية الصادر

عف ك ازرة التعميـ (ك ازرة التعميـ2445،ىػ) .لتحديد مستكل اإلتقاف لميارات االختبار كفقا

لآلتي:

جدول رقم ()9

تحديد مستوى اإلتقان لميارات االختبار
انجز الطالب
 %.5فأكثر
متفوق

انجز الطالب  %.5انجز الطالب %05
إلى أقل من  %.5إلى أقل من %.5
متمكن
متقدم
متقن

أنجز الطالب أقل
من %05
غير مجتاز
غير متقن
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كفيما يأتي تفسير لنتائج اختبار الصؼ األكؿ كالثاني االبتدائي االبتدائي
جدول ():

نتائج اختبار ميارات القراءة والكتابة لمصف األول والثاني ابتدائي
م
1
2
3
4

المهارة
قراءة الحروف
بحركاتها القصيرة
قراءة الحروف
بحركاتها الطويلة
كتابة الحروف في بداية
ووسط ونهاية الكلمة
قراءة كلمات ثالثية
وتحليلها

الدرجة
الكلية
للمهارة

الصف األول

الصف الثاني

المتوسط

النسبة%

المتوسط

النسبة %

112

115

%..921

15.

%.1922

.4

06

%.594.

0.9.3

%.0955

.4

0096

%.293.

.4

%.69.5

12

15

%.3933

11916

%.0955

مف خبلؿ استعراض نتائج جدكؿ ( )8الذم يكضح نتائج االختبار التحصيمي

لمصؼ األكؿ كالثاني يظير أف جميع الميارات حصمت عمى متكسطات كنسبة مئكية في
مستكل متقف لمميارة بنسبة عالية ،حيث حصؿ تبلميذ الصؼ األكؿ في االختبار

التحصيمي عمى نسب في مستكل متحقؽ بدرجة عالية تراكحت بيف(%83.33

ك ،)%98.52ككانت أقؿ الميارات في النسب ميارة" قراءة كممات ثبلثية كتحميميا"،
كيعزك الباحث الضعؼ في إتقاف ميارة " قراءة كممات ثبلثية كتحميميا" إلى تركيز المعمـ
المنفذ لمبرنامج في بداية البرنامج عمى قراءة ككتابة الحركؼ بأصكاتيا القصيرة كالطكيمة،

كبالتالي أدل ذلؾ إلى حاجة التبلميذ لكقت أطكؿ في إتقاف قراءة ككتابة الحركؼ ،كتتفؽ

ىذه التي النتيجة مع دراسة ( )Dettmann, 2018) ( Rogeres, 2014التي أكدت
عمى حاجة مجتمعات الممارسة المينية إلى كقت أطكؿ لمتأثير بشكؿ إيجابي في مستكل

الطبلؿ في القراءة .في حيف ظيرت نتائج بقية الميارات كىي "قراءة الحركؼ بحركاتيا
القصيرة " ،كميارة "قراءة الحركؼ بحركاتيا الطكيمة" ،كميارة "كتابة الحركؼ في بداية
ككسط كنياية الكممة حصمت بنسب عالية ألنو تـ تكثيؼ الجيد عمييا بشكؿ أكبر في

مجتمع الممارسة الميني .كتتفؽ نتيجة التأثير اإليجابي لمجتمع الممارسة الميني في
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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تحسيف ميارة القراءة كالكتابة مع دراسة ( Marculis, 2017) (William, Linek

.)2011

أما نتائج تبلميذ الصؼ الثاني فقد حصمت أيضا عمى نسب مئكية في مستكل

متحقؽ بدرجة عالية تراكحت النسب المئكية بيف ( ،)%92.55 - %86.92كىي نسب
تقع ضمف مستكل متحقؽ بدرجة عالية ،كمف خبلؿ معايشة الباحث لمبرنامج ،كزيارة

المعمميف أثناء تنفيذ البرنامج ،كأيضا المتابعة المستمرة لمستكل التبلميذ مف خبلؿ التقييـ،
كجد أف طالبيف في الصؼ الثاني حققكا مستكيات ضعيفة في بعض الميارات كخاصة في

قراءة الحركؼ بحركاتيا الطكيمة ،ألنو كاف لدييـ ضعؼ في التمييز بيف الحركؼ
بحركاتيا القصيرة ،كىذا ما جعؿ المعمـ المخصص ليـ يبذؿ جيدان أكبر حتى يكتسبكا

ميارة التمييز بيف الحركؼ.

ثانيا :نتائج السؤال الثاني ما دور البرنامج العالجي المقترح القائم عمى مجتمعات
الممارسة المينية لمعممي المرحمة االبتدائية المينية في تحسين الفاقد التعميمي
لدى تالميذ الصف الثالث والرابع والخامس والسادس االبتدائي؟

لمتعرؼ عمى دكر البرنامج العبلجي المقترح القائـ عمى مجتمعات الممارسة

المينية في تحسيف الفاقد التعميمي لمصؼ الثالث كالرابع كالخامس كالسادس االبتدائي قاـ
الباحثاف بحساب المتكسط الحسابي كالنسب المئكية لكؿ ميارة مف ميارات االختبار،

كلتسييؿ تفسير النتائج اعتمد الباحثاف عمى تصنيؼ مستكل اإلتقاف لممرحمة االبتدائية
حسب الئحة تقكيـ الطالب في المرحمة االبتدائية الصادر عف ك ازرة التعميـ (ك ازرة التعميـ،

2445ىػػ) .لتحديد مستكل اإلتقاف لميارات االختبار كفقا لآلتي:
جدول (;)

تحديد مستوى اإلتقان لميارات االختبار
انجز الطالب %.5
فأكثر
متفوق

انجز الطالب %.5
إلى أقل من %.5
متقدم
متقن

انجز الطالب %05
إلى أقل من %.5
متمكن

أنجز الطالب أقل
من %05
غير مجتاز
غير متقن
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كفيما يأتي تفسير لنتائج اختبار الصؼ الثالث كالرابع كالخامس كالسادس االبتدائي
جدول ()32

نتائج اختبار ميارات القراءة والكتابة لمصف الثالث والرابع والخامس والسادس ابتدائي
الصف الثالث

الصف الرابع

الصف الخامس

الصف السادس

الدرجة
الكلية
للمهارة

المتوسط

النسبة %

المتوسط

النسبة %

المتوسط

النسبة %

المتوسط

النسبة %

1

قراءة الحروف بحركاتها

2.

2695

%.4964

2.

%155

25

%..926

20925

%.0923

2

قراءة كلمات ثالثية الحركات (فتحة -
ضمة -كسرة)
كتابة كلمات ثالثية الحركات (فتحة -
ضمة -كسرة)
قراءة كلمات فيها حرف ساكن9
كتابة كلمات فيها حرف ساكن9
قراءة كلمات بها حرف المد (مد باأللف)
كتابة كلمات بها حرف المد (مد باأللف)
قراءة كلمات بها حرف المد (مد بالياء)
كتابة كلمات بها حرف المد (مد بالياء)
قراءة كلمات بها حرف المد (مد بالواو)
كتابة كلمات بها حرف المد (مد بالواو)

3

29.3

%.4944

3

%155

295

%.3933

295

%.3933

3

2910

%02922

1933

%44944

2912

%059.3

2905

%.1960

3
3
3
3
3
3
3
3

295.
1960
2960
19.3
2955
195
2955
1955

%.6911
%55956
%..9..
%61911
%.3933
%33933
%.3933
%33933

3
2916
2966
1933
29.3
1966
3
1933

%155
%02922
%..9..
%44944
%.4944
%55956
%155
%44944

2
19.0
19.0
2
2
19.0
2
1

%66960
%62955
%62955
%66960
%66960
%62955
%66960
%33933

295
2925
2905
295
295
3
295
3

%.3933
%05955
%.1960
%.3933
%.3933
%155
%.3933
%155

م

المهارة

3
4
5
6
0
.
.
15
11
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الصف الرابع
الصف الثالث

الصف الخامس

الصف السادس

الدرجة
الكلية
للمهارة

المتوسط

النسبة %

المتوسط

النسبة %

المتوسط

النسبة %

المتوسط

النسبة %

12

قراءة كلمات بها تاء مفتوحة أو تاء
مربوطة

3

2960

%..9..

2966

%..9..

195

%55955

2

%66960

13

كتابة كلمات بها تاء مفتوحة أو تاء
مربوطة

3

1955

%33933

1933

%44944

1912

%059.3

3

%155

14

قراءة كلمات بها تنوين بالفتح أو الكسر
أو الضم

3

%41960

19.3

%61911

1905

%5.933

295

%.3933

15

كتابة كلمات بها تنوين بالفتح أو بالكسر
أو بالضم

3

5933

%11911

5933

%11911

2912

%059.3

295

%.3933

16

قراءة كلمات بها ال (الشمسية) أو ال
( القمرية)

3

2955

%.3933

29.3

%.4944

1962

%45910

2905

%.1960

10

كتابة كلمات بها ال (الشمسية) أو ال
( القمرية)9

3

5955

%16960

5966

%22922

2930

%0.910

3

%155

1.

قراءة جمل قراءة سليمة9

..

01

%01902

..966

%..956

6.905

%05945

.195

%.2932

م

المهارة

1925
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مف خبلؿ استعراض نتائج جدكؿ ( )22يتضح تفاكت في نسب إتقاف التبلميذ
لمميارات باختبلؼ الفصكؿ ،حيث تراكحت نسب إتقاف تبلميذ الصؼ الثالث ما بيف

( ،)%94.64 - %22.22كتقع ىذه النسب بيف (غير مجتاز ،كمتمكف ،كمتقف)،
كحصمت "ميارة قراءة الحركؼ بحركاتيا" عمى أعمى نسبة ،بينما ميارة "كتابة كممات بيا
تنكيف بالفتح أك بالكسر ،أك بالضـ" ،كميارة "كتابة كممات بيا أؿ الشمسية كأؿ القمرية"

حصمت عمى نسب ضعيفة جدا كيعزكا الباحث ذلؾ إلى أف التبلميذ كاف لدييـ في
الميارات األساسية كقراءة كممات بحركاتيا ككممات بيا حركؼ مد ،مما استدعى بذؿ جيد
ككقت مف المعمـ إلكساب الطالب تمؾ الميارات ،كيعزك الباحث نتيجة الضعؼ أيضا لعدـ

تعكد التبلميذ عمى الكتابة مما جعميـ يتقنكف ميارة القراءة أكثر مف ميارة الكتابة.
مف خبلؿ الجدكؿ ( )22يتضح تراكح نسب إتقاف تبلميذ الصؼ الرابع ما بيف

( ،)%222 - %22.22كتقع ىذه النسب بيف (غير مجتاز ،كمتمكف ،كمتقف ،كمتفكؽ).
كجاءت ميارة "كتابة كممات بيا تنكيف بالفتح أك الكسر أك الضـ " أقؿ الميارات اتقانا

لتبلميذ الصؼ الرابع ،كيمييا ميارة "كتابة كممات بيا أؿ الشمسية كأؿ القمرية" ،ثـ ميارة

"قراءة كممات بيا تاء مفتكحة أك تاء مربكطة" كىذه الثبلث ميارات تقع في مستكل

متمكف.

أما الصؼ الخامس فتراكحت نسب إتقاف التبلميذ لمميارات بيف (- %33.33
 ،)%89.56كتقع ىذه النسب بيف (غير مجتاز ،كمتمكف ،كمتقف ،كمتفكؽ) .كحصمت

ميارة "كتابة كممات بيا حرؼ مد بالكاك" عمى أقؿ نسبة في اإلتقاف ،كيمييا ميارة "قراءة

كممات بيا اؿ الشمسية أك اؿ القمرية" .كيظير مف خبلؿ الجداكؿ السابقة أنو لـ يتحقؽ

نسبة إتقاف ( )%222في أم ميارة مف الميارات ،كيعكد ذلؾ لكجكد طالبف في الصؼ

الخامس لدييـ ضعؼ كاضح في قراءة ككتابة الحركؼ ،كيحتاجكف إلى برنامج صعكبات
تعمـ؛ ليتمكنكا مف إتقاف الميارات األساسية في القراءة كالكتابة ،كمف خبلؿ المتابعة

لمستكل الطالبيف الذيف لدييـ ضعؼ كاضح ،لكحظ تقدـ مممكس في مستكاىـ رغـ أنو لـ
يصؿ لممستكل المطمكب ،كمف خبلؿ االجتماعات المستمرة لفريؽ برنامج دعـ التعمـ ،تـ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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قترح ضركرة فصؿ التبلميذ الضعاؼ عف التبلميذ المتقدمة مستكياتيـ ،كتكثيؼ البرنامج
ا ا
ليككف ثبلث حصص بدال مف حصتيف في األسبكع ،إال أف ذلؾ لـ يحقؽ مستكل عالي

في إتقاف التبلميذ ،كيحتاج التبلميذ لمزيد مف المتابعة خبلؿ اإلجازة الصيفة ،كأيضا

استمرار إدخاؿ التبلميذ في برامج صعكبات تعمـ في السنكات القادمة.

كفي الصؼ السادس حقؽ التبلميذ مستكل متقف كمتفكؽ في جميع الميارات حيث
تراكحت نسب اإلتقاف ما بيف ( ،)%222 - %85.35كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة

( )Alvich, 2011التي أشارت إلى زيادة مستكل التبلميذ في الكتابة أثناء تطبيؽ
مجتمعات الممارسة المينية ،كحصمت ميارة "قراءة جمؿ سميمة" عمى أقؿ نسبة كلكنيا
ميارة تعتبر ميارة متقدمة في البرنامج ،كبالتالي يتضح إتقاف تبلميذ الصؼ السادس

المشتركيف في البرنامج لجميع الميارات بنسب عالية ،كيحتاجكف إلى متابعة في الميارات
المتقدمة التي لـ تضمف في البرنامج.

نتائج السؤال الثالث :ما دكر البرنامج العبلجي المقترح القائـ عمى مجتمعات الممارسة

المينية لمعممي المرحمة االبتدائية المينية في تحسيف الفاقد التعميمي مف كجية نظر أكلياء
األمكر؟

لمتعرؼ عمى دكر البرنامج العبلجي المقترح القائـ عمى مجتمعات الممارسة

المينية في تحسيف الفاقد التعميمي مف كجية نظر أكلياء األمكر قاـ الباحثاف بحساب
المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية الستجابات عينة البحث.

كلتسييؿ تفسير نتائج ىذا السؤاؿ استخدـ الباحث األسمكب التالي لتحديد مستكل

االستجابة عف عبارات المحاكر.

المدل =

( أكبر قيمة – أصغر قيمة ) ÷ عدد األكزاف

( 2666 = 3 ÷ 5 = 3 ÷ )2-3كعميو فإف طكؿ كؿ فترة 266
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جدول () 33

مقياس الحكم عمى مستوى إتقان الميارات
م

تدرج المقياس

الوصف

1

متحقق بدرجة عالية

2334 -3

2

متحقق بدرجة متوسطة9

1366 -2333

3

متحقق بدرجة منخفضة9

1 -1366

كفيما يأتي تفسير كجية نظر أكلياء األمكر حكؿ البرنامج العبلجي لتحسيف الفاقد التعميمي
جدول ()34

النتائج الكمية الستبانة تقييم ولي األمر لبرنامج دعم التعمم
المتوسط
الحسابي

درجة
التحقق

1

أهداف البرنامج واضحة9

2962

عالي

2

محتوى مذكرة برنامج دعم التعلم تحقق الهدف من البرنامج

2943

عالي

3

2943

زادت دافعية الطالب للتعلم في المواد9
تحسن مستوى الطالب في المهارات األساسية في القراءة
2930
والكتابة9

عالي

5

2962

م

4

العبارات

الوقت المخصص لتنفيذ البرنامج في المدرسة مناسب9

عالي
عالي

يتضح مف الجدكؿ ( )25أف جميع العبارات حققت مستكل عالي مف التحقؽ

كحصمت عبارة " أىداؼ البرنامج كاضحة " ،كعبارة " الكقت المخصص لتنفيذ البرنامج في
المدرسة مناسب" عمى أعمى متكسط حسابي ( ،)5.65مما يدؿ عمى أف البرنامج كانت
أىدافو كاضحة ،ألف البرنامج كانت بدايتو الحقيقية في نياية الفصؿ الدراسي األكؿ ،حيث
اتضح أف مجمكعة مف التبلميذ لدييـ ضعؼ في القراءة كالكتابة ،كتـ استدعاء أكلياء

أمكرىـ ،كالنقاش معيـ حكؿ أساليب تحسيف مستكيات التبلميذ في القراءة كالكتابة ،كعقد

اجتماع لمجنة التكجيو كاإلرشاد بالمدرسة ،كأكصت المجنة بتنفيذ برنامج عبلجي مكثؼ
خبلؿ ثبلثة أسابيع نياية الفصؿ الدراسي الثاني ،كىي :األسبكع الرابع عشر ،كاألسبكع
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الخامس عشر ،كاألسبكع السادس عشر .كبالتالي فعند بداية الفصؿ الدراسي أىداؼ
البرنامج كاضحة ألكلياء األمكر نظ ار لشعكرىـ بضعؼ مستكل أبنائيـ في القراءة كالكتابة،

كبدأ بعض أكلياء األمر بشكؿ فردم بحث المشكمة كايجاد حمكؿ ليا داخؿ األسرة.
كحصمت عبارة " محتكل مذكرة برنامج دعـ التعمـ تحقؽ اليدؼ مف البرنامج "،

كعبارة "زادت دافعية الطالب لمتعمـ في مكاد " عمى المرتبة الثانية بمتكسط حسابي
( ،)5.43كحصمت عبارة" تحسف مستكل الطالب في الميارات األساسية في القراءة
كالكتابة ".عمى متكسط حسابي ( .)5.37كجميع تمؾ المتكسطات تقع في مدل "متحقؽ

بدرجة عالية" مف كجية نظر أكلياء األمكر.
كمف خبلؿ تحميؿ نكعي الستجابات أكلياء األمكر عمى االستبانة التي كزعت

عمييـ لمعرفة آرائيـ حكؿ البرنامج ،كاالجتماعات التي تمت بيف المرشد التبلميذم كأكلياء
األمكر سكاء االجتماعات الفردية أك الجماعية ،يتضح اآلتي:
-

-

ال يرل أكلياء األمكر أم سمبيات لمبرنامج سكاء عمى المستكل النفسي لمطالب أك

تأثيره عمى بقية المكاد الدراسية.

يرل أكلياء األمكر بأف البرنامج حقؽ مجمكعة مف اإليجابيات فيقكؿ أحد أكلياء

األمكر لطالب في الصؼ السادس " تحسف مستكل ابني في القراءة كالكتابة كنطؽ

الكممات بشكؿ صحيح" ،كما أف البرنامج يعطي الطالب القدرة عمى التعمـ فيقكؿ أحد

أكلياء األمكر بالصؼ الثالث " البرنامج كاضح كمفيد جدا كيعطي الطالب القدرة

عمى التعمـ" .البرنامج أيضا زاد مف كعي األسرة حكؿ ضركرة متابعة أبنائيـ فيقكؿ
أحد أكلياء األمكر في االجتماع بأنيـ لـ يككنكا مدركيف بأف ابنيـ يحتاج إلى مزيد

مف الجيد لتحسيف مستكاه ،كلكف بعد انضماـ التمميذ لمبرنامج اتضح أف لديو ميارات
أساسية في القراءة كالكتابة لـ يتقنيا بالتالي تـ تخصيص أحد أفراد األسرة لمتابعتو

يكميا.
-

يقترح أكلياء األمكر مجمكعة مف االقتراحات نظ ار القتناعيـ بجدكل البرنامج فيقكؿ

أحد أكلياء األمكر في الصؼ الثالث "البرنامج مفيد جدا كأتمنى أف يتكرر سنكيا"،
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كيقكؿ أيضا أقترح عمى القائميف عمى البرنامج "التركيز أكثر عمى كؿ طالب مشترؾ

في البرنامج ،كالمراجعة لو يكميا ليتحسف مستكاه" ،كما يرل أحد أكلياء األمكر في

الصؼ السادس "أىمية كضع برنامج لمتعمـ الذاتي لتحسيف ميارات التبلميذ
باالعتماد عمى أنفسيـ" .كما أكضح أحد أكلياء األمكر بأنو يفكر في عمؿ برنامج

مشابو في اإلجازة الصيفية ألبنائو لتحسيف القراءة كالكتابة.

كىذه النتائج تتفؽ مع دراسة كؿ مف كراجك كآخركف ()Grajo, at al. 2017
التي أكضحت أف التغيير في قدرات الممارسيف في دعـ احتياجات األطفاؿ الذيف يعانكف

مف صعكبات في القراءة ،كما دعمت النتائج النكعية عممية التغيير كالتطكير الميني
المستمر لمممارسيف ،كدراسة ميخائيؿ ( )5252التي أكضحت أف مجتمعات الممارسة
المينية مف أنسب االستراتيجيات لمتنمية المينية لممعمميف.

التوصيات:

مف خبلؿ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة يكصي الباحث بما يمي.

 .2تقيي ـ التبلميذ كفؽ مستكياتيـ الفعمية مف قبؿ المعمميف ،كتحديد الميارات التي لـ
يتقنيا التبلميذ ،كتحديد الفاقد التعميمي لدل كؿ طالب.

 .5تفعيؿ التكاصؿ مع لجنة التكجيو كاإلرشاد في المدرسة إليجاد الحمكؿ لممشكبلت
التي تكاجو التبلميذ كالمعمميف.

 .3ضركرة بذؿ مزيد مف الجيد مف قادة المدراس في تحسيف الجانب التحصيمي
لمميارات األساسية في المرحمة االبتدائية ،كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ المشتركة

مع لجنة التكجيو كاإلرشاد في المدرسة.

 .4ضركرة االىتماـ بميارات القراءة كالكتابة في المرحمة االبتدائية ،كالعمؿ عمى
إيجاد برامج عممية متميزة تساعد التبلميذ عمى إتقاف ميارات القراءة كالكتابة.

 .5ضركرة كجكد معمـ متخصص في صعكبات التعمـ في المدارس لمساعدة
التبلميذ في إتقاف الميارات األساسية.
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 .6االستفادة مف برنامج دعـ التعمـ المقترح لمدارس المرحمة االبتدائية.

 .7تفعيؿ مجتمعات الممارسة المينية؛ لدكرىا في تطكير العمؿ الميني لممعمـ
كاالستفادة مف خبرات المعمميف ،كالنظر مف عدة جكانب لممشكبلت التعميمية.

المقترحات:

 .2عمؿ دراسة عف دكر مجتمعات الممارسة المينية في معالجة الفاقد التعميمي لدل
مراحؿ أخرل مثؿ المتكسطة كالثانكية.

 .5عمؿ دراسة عف دكر مجتمعات الممارسة المينية في تحسيف التحصيؿ الدراسي
لدل المرحمة المتكسطة.
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أوالً  :المراجع العربية :

المراجع

 أبك عبلـ ،رجاء ( .)5223مناىج البحث الكمي كالنكعي كالمختمط .عماف :دارالمسيرة.

 إحصائية عدد الطبلب في مدرسة الحنبكة االبتدائية (2442ق) .مدرسة الحنبكةاالبتدائية ،اإلدارة العامة لمتعمـ بجازاف ،مكتب التعميـ بالعارضة.

 -إسماعيؿ ،محمد ( .)5225آثار الفاقد التربكم عمى أمف المجتمع  :دراسة حالة

عمى محمية أمبدة بكالية الخرطكـ ،مجمة العمكـ التربكية ،السكداف-585 ،)25(.

.328

 الرمحي ،رفاء ( .)5252الفاقد التعميمي ،كجائحة كككرنا ،استرجعت بتاريخ5252/9/59ـ مف الرابط

https://www.watan.ps/ar/?Action=Details&ID=69611

 الزامؿ ،محمد ( .)5226نمكذج مقترح قائـ عمى مجتمع الممارسة كأثره فيالتطكر الميني لمعممي العمكـ في المرحمة المتكسطة.رسالة دكتكراه غير منشكرة،

قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.

 شركة تطكير لمخدمات التعميمية (2435ىػ) .دليؿ مجتمعات التعمـ المينية.اإلصدار األكؿ.

 الشنفرم ،سييؿ ( .)5226الضعؼ القرائي في الحمقة األكلى مف التعميـ األساسيبسمطنة عماف .رسالة التربية كالتعميـ.97-88 ،22 ،

 الصبلحي ،سعكد ( .)5228إضاءات بحثية تدكينات ميمة لطمبة الدراسات العمياكالميتميف بالبحث العممي .الرياض :دار الرشد.

 عاشكر ،محمد ( .)5223المدرسة المجتمعية تعاكف كشراكة حقيقة ،عماف :كنكزالمعرفة لمنشر كالتكزيع.
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 -العبيدم ،عمي ( .)5225أسباب تدني مستكل القراءة كالكتابة في المدارس

االبتدائية مف كجية نظر المشرفيف في محافظة بغداد في العراؽ .مركز البحكث

التربكية بجامعة بغداد.244-227 ،35 ،

 قنديمجي ،عامر كالسامرائي ،إيماف ( .)5228البحث العممي الكمي كالنكعي،عماف :دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع.

 -ميخائيؿ ،إنجي ( .)5252التنمية المينية لممعمميف في ضكء مجتمعات الممارسة

بالكاليات المتحدة األمريكية كأستراليا كامكاف اإلفادة منيا في مصر ،المجمة

التربكية ،جامعة سكىاج.624-525 :)2( ،
-

ممكاكم ،حمزة ( .)5252الفاقد التعميمي "آليات قد تساىـ في استدامة تعكيض

الفاقد التعميمي" ،استرجعت بتاريخ  5252/9/22مف الرابط

https://joteachersjo.com/wp-content/uploads/2021/0.pdf

 -النجار ،خالد ( .)5222قياس مستكل القدرة القرائية لدل تبلميذ الصفكؼ الثبلثة

األكلى مف المرحمة االبتدائية في ضكء المعايير القكمية لتعميـ القراءة .مجمة

القراءة كالمعرفة ،جامعة عيف شمس.272-234 ،225 ،

 -ىكارم ،فيصؿ ( .)5223فاعمية برنامج عبلجي لمتخمص مف ضعؼ القراءة كأثرة

عمى تحسيف مستكل التحصيؿ لطمبة الصؼ الثالث األساسي في األردف .مجمة

القراءة كالمعرفة ،جامعة عيف شمس.228-89 ،243 ،
-

ك ازرة التعميـ (2445ىػ) .الئحة تقكيـ الطالب في المرحمة االبتدائية ،استرجعت

بتاريخ 5252/8/55مف الرابط

https://moe.gov.sa/ar/pages/default.aspx

 يكسؼ ،سمكل ( .)5229تصكر مقترح لتنمية رأس الماؿ الميني لمعممي المدارساإلبتدائية في ضكء مجتمعات الممارسة التقميدية كاإلفتراضية ،مجمة التربية،

جامعة األزىر.635-556 ،)2( 283 -556.
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