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 :خص ممال

الربط الحسي في تنمية ميارات القراءة  إستراتيجية "اثر التعرف إلىيرمي البحث الحالي 
اعتمد الباحث عمى التصميم التجريبي ذات الضبط  ،الجيرية عند تالميذ الصف الرابع االبتدائي 

 ،واختار الباحث بالطريقة العشوائية مدرسة بور سعيد االبتدائية التابعة لمديرية تربية ديالى  ،الجزئي 
 ،وشعبة )ج( مجموعة ضابطة  ،عبة )ب( مجموعة تجريبية أصبحت شوبالطريقة العشوائية البسيطة 

لممجموعة ( وكذلك 43ين عمى المجموعة التجريبية بواقع)موزع ،( تمميذا86عينة البحث من )تكونت 
وأعمار التالميذ  ،كافأ الباحث بين المجموعتين في درجات العام السابق ، (43بواقع) الضابطة

استعمل الباحث أداة اختبار وىي قطعة  ، ولألميات لإلباءيل الدراسي صوالتح ،وبة بالشيورمحس
ن اعد أداة أخرى قرائية من الجزء الثاني من الكتاب المقرر في اختبار ميارة السرعة والصحة في حي

 ،درس الباحث مجموعتي البحث بنفسو ،( فقرة الختبار ميارة الفيم 34وىي اختبار الفيم مكون من )
ومربع ،معامل الصعوبة وتمييز الفقرات  ،استعمل الوسائل اإلحصائية اختبار التائي لعينتين مستقمتين

ج وىي تفوق المجموعة التجريبية توصل إلى نتائ ،معادل سبيرمان  ،ومعامل ارتباط بيرسون  ،كاي 
التي درست القراءة الجيرية بإستراتيجية الربط الحسي عمى المجموعة الضابطة في اختبار الفيم 

 .واختبار السرعة والصحة 
  (.الرابع االبتدائي  ،تنمية ميارات القراءة  ،إستراتيجية الربط الحسي )الكممات المفتاحية :

A Research Paper Submitted by 

Salah Ghafeel Hajji 

salah1110@gmail.com 

General Directorate of Education – Diyala 

 

The effect of the sensory linkage strategy on developing oral reading 

skills for fourth graders of primary school 

Abstract: 

mailto:Salah1110@gmail.com
mailto:Salah1110@gmail.com


 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
 
 388 

The current research aims to identify،The effect of the sensory linkage 

strategy on developing oral reading skills for fourth graders of primary 

school 

The researcher relied on the experimental design with partial control، and the 

researcher chose by random way" the Port Said "Primary School affiliated to 

the Diyala Education Directorate. By the simple random method، Division B 

became an experimental group، and Division C became a control group. The 

research sample consisted of (68) students، distributed over the experimental 

group by (34) as well as the control group by (34).Equating the researcher 

between the two groups in the scores of the previous year، the ages of the 

students calculated in months، and the academic achievement of the parents.، 

The researcher used a test tool، which is a reading piece from the second part 

of the book، to test the skill of speed and accuracy، while he prepared another 

tool، which is the comprehension test consisting of (40) paragraphs to test the 

comprehension skillAl-Barith studied the two groups of the same research، 

he used the statistical means t-test for two independent samples، the difficulty 

coefficient، paragraph discrimination، chi-square، Pearson correlation 

coefficient، Spearman's coefficient،He reached results which are superior to 

the experimental group that studied aloud reading using the sensory linkage 

strategy over the control group in thecomprehension test and the speed and 

health test. 

Keywords: )Sensory linkage strategy، developing reading skills، fourth 

primary(. 

 :مشكمة البحث
وية بوصفيا مادة دراسة واسعة القراءة الجيرية  وما لمياراتيا المغكمنا يعرف أىمية 

إال أن اعم  ،تفكير عند التالميذ في تنمية ميارات الفيم وال تعمل  بشكل مباشر
تدريسيا واألساليب المتبعة ال تزال تركز عمى معرفة الكممات ونطقيا  االستراتيجيات

ىمال مياراتيا األخرى  ،فحسب  وان ىذه ،ركيز عمى نمو القراءة فقط ويكون الت ،وا 
اذ تمثل صعوبات تعمم ميارات  ،الميارات اذا لم تنمى ستنعكس عمى مستواىم فيما بعد

القراءة مشكمة خطيرة عمى المستوى العالمي لما ليا من تأثيرات عمى النحو األكاديمي 
. وقد يعود سبب ضعف التالميذ في ،واالجتماعي والنفسي لعدد كبير من التالميذ 

اذ يجب التركيز عمى ميارات  ،إتقان ميارات القراءة الى الطرائق المستعممة في التعميم 
 .(40:  9407،)ميدي القراءة من الوىمة األولى لمتعميم .
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 تأخذميارات القراءة الجيرية في العصر الحديث  ما زالت  إتقانمشكمة عدم  نا    
نتعمم أي مادة عممية إذ  ،ند معممي المواد الدراسية في تعميم التالميذ ع األكبرالحيز 

كانت أو لغوية يتوقف عمى فيم معاني  ومفردات المغة وال يتم ذلك إال من خالل إتقان 
 .(066: 9404،الحالق)الميارات القرائية .

والدراسات السابقة التي  األدبياتلذا يرى الباحث ومن خالل اطالعو عمى ،الحالق
لمطرائق وجد الباحث من استعمال  وكذلك ما ،تالميذ أكدت الضعف الواضح لدى ال

ة دجدي إستراتيجيةاختار الباحث ،حفظ والتمقين مة وتركيز المعممين عمى جانب الالقدي
 ) األتيال وصاغيا بالسؤ ة عند التالميذ . يالقرائ المياراتفي تنمية  أثرىالمعرفة مدى 

عند تالميذ الصف  الجيريةالتعمم المريح اثر في تنمية ميارات القراءة  إلستراتيجيةىل 
 ؟الرابع االبتدائي 

 البحث: أهمية
القراءة عممية عقمية انفعالية دافعية تشمل الرموز والرسوم التي يتمقاىا القارئ عن طريق 

وىذه المعاني واالستنتاج والنقد والحكم ،وفيم المعاني والربط بين الخبرة السابقة ،عينيو 
يقوم بيا ،والتذوق وحل المشكالت وىي عممية مركبة تتألف من عمميات متشابكة 

إعادة تنظيمو واإلفادة  أوالقارئ وصوال الى المعنى الذي قصده الكاتب واستخالصو 
 ،(068: 9400 ،) الجعافرةمنو

لمحصول عمى المعارف  ،وات االتصالوالقراءة مرتكز أساسي يحتل مرتبة عالية بين أد
أثبتت  إذ ،وان أىمية القراءة ازدان  في عصر التطور  ،والمعمومات والمفاىيم المختمفة

األبحاث التي درست جوانب وميارات القراءة عمى أن التمكن من مياراتيا يمّكن 
يتمكنوا  فمن الضروري أن يتعمم التالميذ القراءة حتى ،التالميذ من التعمم بشكل خاص 
 ،(031: 9408 ،داخل،)زاير ،من التعمم في المراحل القادمة 

جادة ،والقراءة الجيرية وسيمة اتفاق النطق   إنياعمى  زيادة ،وتمثيل المعنى  ،األداء وا 
عند التالميذ في النطق فيي تساعد المعمم عمى معرفة قدرة  األخطاءوسيمة كشف 
 ،(51: 9408 ،)االعرجيالحروف من مخارجيا الصحيحة  إخراجتالميذه في 
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ولكل مرحل من مراحل التعميم ميارات يجب عمى التمميذ إتقانيا فميارات الصف األول  
الميارات مترابطة  إنوما نود أن نركز عميو  ،تختمف عن ميارات الصف الثاني وىكذا 

أريد لمتمميذ  فإذا ،مختمفة يكمل بعضيا اآلخر من خالل مرور التمميذ بتمك المراحل ال
تمك  ن يمكن التمميذ من إتقانان يتمكن من القراءة الصحيحة وجب عمى المعمم ا

 ،( 018: 9447 ،الميارات)الخطيب
إذ ييدف إلى لمقراءة  األساسميارات القراءة فيو الركن  أىمويعد الفيم القرائي من  

استخالص المعنى من خالل القراءة وفيم السياق وتطبيق األفكار وتفسيرىا في ضوء 
الخبرة المكتسبة في المراحل األولى فال تتم القراءة من دون قراءة وفيم المكتوب 

 ( 70: 9404،)إسماعيل،
صحة القراءة فيي صفة من صفات القارئ المتمكن من قراءتو من خالل نطق  أما
الى فيم المعنى وكذلك ىو ردات نطقا سميما واضحا وصحة القراءة تساعد التالميذ المف

كذلك تساعدىم في إدراك مواطن  ،وسيمة لمعرفة األخطاء اإلمالئية والقرائية في نطقيم 
اذ  ،وتكشف عن مواىب التالميذ والفروق الفردية بين التالميذ  ،الجمال والتذوق الفني 

ى إقرانو في الفيم وصحة القراءة وجمال النطق وموىبة اإللقاء بعض التالميذ يتفوق عم
 ،(00: 9494 ،)جحجيح،

ويرى الباحث إن تعميم التالميذ المغة الفصحى يساعدىم عمى إتقان تمك الميارات اذ 
يتمكنوا من إخراج الحرف من مخرجيا الصحيح وىذا يجنبيم الدمج بين مخارج 

مل من األغالط في التمفظ  ويساعدىم  عمى  الفيم وبدوره يق ،الحروف متقاربة المخرج 
 .والدقيق لممفردات المغوية 

التي يجب عمى التالميذ  ،اما ميارة السرعة في القراءة فيي من الميارات اليامة 
ألنيا تفيد التمميذ في حياتو اليومية العممية والعممية  ،تنميتيا من خالل المران والتكرر 

اذ تتوقف سرعة  ،ات المتعددة كالقراءة الخاطفة وقراءة التصفح فيو يستعمميا في القراء
وترتبط سرعة القراءة مع الفيم ومع  ،القراءة مع الفيم عمى نوعية النص المقروء 
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الصحة اذ ال تفيم الكممات من دون صحة النطق وال توجد أىمية لصحة النطق 
 (.088: 9447 ،البطيء اال اذ تمكن التمميذ من الميارات الثالثة.)الخطيب

والجمل والعبارات والفقرات  والقراءة بشكل عام ما ىي إال عممية تصور عقمي  لاللفاظ
يستدعي جميع  فالتمميذ  في أثناء لفظو لمحروف، وءقر مواألفكار المكونة لمنص ال

العالمات والرموز المغوية المرتبطة بموضوع القراءة والصور الحسية والداللية والعقمية 
ة بالموضوع وكما امتمك رصيدا لغويا من ىذه الصور كان اقدر عمى الفيم المرتبط

وأسرع في القراءة من اقرأنو وأكثر قابمية لمتصور الذىني الذي ىو جزء من استراتيجيات 
 (94: 9407 ،التخزين التي تتم في شكل صور ذىنية .)عيدان

ذا األساليب والطرائق التي البد ان نذكر  ،نتكمم عن ميارات القراءة  أن أردناما  وا 
فكمما كانت الطريقة او األسموب او  ،تساعد عمى إكساب وتنمية تمك الميارات 

اإلستراتيجية حديثة وتراعي ميول وحاجات التالميذ كان تأثيرىا اكبر عمى التالميذ إذ 
أما إذا كانت األساليب والطرائق  ،سيكسبون تمك الميارات بوقت اقصر وجيد اقل 

المتبعة في عممية التعميم ال تراعي حاجات لتالميذ بالتأكيد سوف تطول  عممية تنمية 
 تمك  الميارات اذ ستحتاج  إلى جيد اكبر و وقتت أطول .

اذ تقوم  ،ومن ىذه االستراتيجيات الحديثة التي تيدف الى تعميم التالميذ بصورة مريحة 
تقميل الحمل او العب المعرفي الممقى عمى عاتق التالميذ بسبب كثرة  عمى مفيوم ىو
فساح المجال لمتالميذ التفكير االستقاللي  والنشطة المنيجية وغير  ،الحفظ والتمقين  وا 

وتقديم الحصص والدراسات المتكاممة  وجعميا تتسم بالمرونة واالنفتاح في  ،المنيجية 
و تعممو وفقا لغربتو مما يفتح لمتمميذ آفاق جديد نح اختيار المحتوى التعميمي  وطريقة

عممية التعميم والتعمم .اذ تعد إستراتيجية الربط من استراتيجيات تقوية الذاكرة وىي فاعمة 
لتذكر المعمومات ويمكن ان تستعمل لتذكر المفردات واسترجاع الموضوعات الميمة و 

ان أفضل طريقة لمتذكر ىو من  وتقوم عمى افتراض ىو ،تسيم في تخزين المعمومات 
و تذكره بط الفرد بين الشيء الذي يسعى إليطريق األماكن المألوفة بالنسبة لمتمميذ أي ر 

 .(9407:994 ،والمكان الذي يعرفو جيدا)ميدي
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 :هدف البحث
الربط الحسي في تنمية ميارات  إستراتيجيةييدف البحث الحالي الى معرف اثر      

 القراءة الجيرية عند تالميذ الصف الخامس االبتدائي.
 :فرضيات البحث

( بين متوسط درجات تالميذ  4،41ليس ىناك فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى)-
المجموعة التجريبية  في اختبار الفيم القرائي لمذين يدرسون بإستراتيجية الربط الحسي 

 ت التالميذ الذين يدرسون عمى وفق الطريقة االعتيادية ومتوسط درجا
( بين متوسط درجات تالميذ  4،41ليس ىناك فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى)-

المجموعة التجريبية  في سرعة القراءة لمذين يدرسون بإستراتيجية الربط الحسي ومتوسط 
 ةدرجات التالميذ الذين يدرسون عمى وفق الطريقة االعتيادي

( بين متوسط درجات صحة 4،41ليس ىناك فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى)-
القراءة لتالميذ  المجموعة التجريبية لمذين يدرسون بإستراتيجية الربط الحسي ومتوسط 

 درجات التالميذ الذين يدرسون عمى وفق الطريقة االعتيادية
 حدود البحث: 

 ديالى .تالميذ الصف الخامس االبتدائي لمحافظة -0
 9499 -9490موضوعات كتاب القراءة لمصف الخامس االبتدائي  -9
 .9499 -9490.األولالفصل الدراسي -4

 تحديد المصطمحات:
 الربط الحسي. إستراتيجية-0

تقوم عمى التذكر واسترجاع  المعمومات من خالل  إستراتيجية: ىي ( ميدي)عرفيا 
والمحسوسة ليستطيع تخزينيا واسترجاعيا في الزمان  المألوفة باألشياءربط المعمومات 

 (994: 9407،والمكان المناسبين.)ميدي
ممموسة من حياة الطالب الواقعية  بأشياءعرفيا) السيد( : ىي ربط الميارات المختمفة 

وتيدف الى تحقيق تقدم ممحوظ عن طريق ترسيخ كافة الميارات المتنوعة وكيفية 
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ث خمل في ميارات الطالب سواء الحسية او الحركية او استرجاعيا سريعا دون حدو 
 : (.9405،البصرية او السمعية .)السيد

ىي مجموعة من اإلجراءات التي يستعمميا الباحث لتنمية : إجرائيا عرفيا الباحث
ميارات التالميذ عن طريق ربط  موضوعات القراء بما ىو محسوس وممموس ألجل 

 من خالل التكرار الفردي والجماعي لمتالميذ.إتقان تمك الميارات لمتالميذ 
 التنمية: عرفيا:-9
تعميمية تعممية وتتحدد بزيادة  لمتالميذ في دروس  األداءشحاذة والنجار : رفع مستوى -

 ،حصمون عمييا بعد مرورىم بخبرة سابقة )شحاذةتمتوسط الدرجات التي ي
 (015: 9404،النجار

الذي  ىي التغيير الواضح و الظاىر الذي يتحقق نتيجة استخدام العنصر : إبراىيم-
أدوات  أوسبق تحدده والتخطيط لو ويمكن قياس ىذا التغير باالختبارات التحصيمية 

 (317: ،9407 ،إبراىيمالمالحظة األخرى )
:ىي رفع مستويات التالميذ في المادة الدراسية )القراءة إجرائياعرفيا الباحث 

ية(وتحسينيا بواسطة ما تتركو إستراتيجية الربط الحسي من زيادة في قدرات الجير 
وميارات التالميذ من طريق الخطوات التي يتبعيا الباحث لتعميم تمك الميارات المحددة 

 ليم.
 الميارة: عرفيا:-4
التمميذ بسرعة وسيولة ودقة سواء  اي يؤديياالفعال المنطوقة  التالياشمي وطو: ىي -

 ،طو ،جسميا ام عقميا مع توافر الوقت والجيد والتكاليف )الياشمي األداءاكان ذلك 
9447، 94) 

الذي يتميز بدرجة عالية من الجودة والثبات ويقمل من الجيد  األداءداخل:  ،زاير-
 ،داخل ،)زايرالمبذول والوقت المصروف لمفرد سواء كان تطبيقا عقميا ام حركيا .

9408،98.) 
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 ،الصحة ،ىو قدرة التالميذ من تأدية ميارات القراءة الجيرية) الفيم:اإلجرائيالتعريف 
الدقة(لممجموعة التجريبية بصورة أفضل وأحسن وشيء من الثبات عما كانوا عميو قبل 

 البدء بالتجربة وأفضل من إقرانيم الذين لم يتعمموا عمى وفق اإلستراتيجية. 
 عرفيا:جيرية:لقراءة اال-3
 ،التي يقرؤىا المتعمم بصورة سميمة من الخطأ في مخارج الحروفعاشور:ىي القراءة -

عن المعنى الذي تضمنيا  طة في حركاتيا مسموعة في أداءىا تعبرمضبو 
 .(49: 9444،)عاشور

دراك عقمي لمدلوليا  زاير- و يونس: ىي القراءة التي تتطمب تعرف الرموز الكتابية وا 
 ،)زاير،ومعناىا زيادة عمى ذلك التعبير الشفوي عن المدلوالت والمعاني بنطقيا جيرا 

 (.900: 9408،يونس
التعريف اإلجرائي:ىي عممية إدراك وفيم الرموز والكممات المعدة في كتاب التمميذ من 

تيا ونطقيا نطقا صحيا من قبل تالميذ)عينة البحث( عمى وجو الفيم والصحة اجل قراء
 في اقل وقت ممكن وأيسر جيد.،والدقة 

 األساسي تكزر مالصف الرابع االبتدائي: صف من صفوف المرحمة االبتدائية وىو ال-1
خبراتو ومياراتو وميولو واتجاىات زيادة  قدرتو وموتنمية ومعرفو  لبناء شخصية التمميذ 

)وزارة ، األولىسموكو المغوي الذي يمكن ان ينمو ويتوسع في ىذه المراحل 
 (48: 9446،التربية

 
 الفصل الثاني:

 النظري : اإلطار
جو التالميذ في الوقت الحالي صعوبة في تعمم الميارات بشكل والميارات القرائية يوا

تالميذ ال اتيجيات جديد تساعده من اجل إكسابباستر بشكل خاص  لذا يستعين المعمم 
لتقدم ىذه االستراتيجيات تساعد التمميذ في ا إن الو لذ تمك الميارات وحسب ما متاح

لدييم وتبعد عنيم  الميارات المختمفة وتزيد فرص النجاح إكسابيمفي  ممموس وممحوظ
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النجاحات المتحققة  ومن رؤية عقوليم بطرق ايجابية تمنحيم  ةالفشل والعمل عمى تغذي
 ىذه االستراتيجيات :

 : إستراتيجية الربط الحسي
ة بأشياء ممموسة من حياة تقوم إستراتيجية الربط الحسي عمى ربط الميارات المختمف

وتقدم ممحوظ عن طريق  ةممموس يا ىو زيادة واضحة وىدفالتمميذ التي يعيشيا  و 
خمل في  اي  سريعا وبدون حدوث ترسيخ الميارات المتنوعة وكيفية استرجاعيا

 الميارات التمميذ سواء كانت حسية أو حركية أو سمعية أو بصرية 
 :اإلستراتيجية أىمية

ت اوميار  ،مع التالميذ الذين لم يتقنوا الميارات بشكل عام  اإلستراتيجيةتستعمل ىذه -0
 المغة )القراءة يشكل خاص(.

وتنمي ميارة الكتابة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي  اإلستراتيجيةتسيم ىذه -9
 او ما يشابييا من مواد دراسية أخرى كالعموم والتاريخ وغيره. ،والقراءة 

ان استعمال ىذه اإلستراتيجية خاصة مع التالميذ الذي قد تأخروا عن زمالئيم في  -4
كساب الميارات   . يساعدىم من سرعة إتقان تمك الميارات ،إتقان وا 

مغوية والربط الحسي بين ما يتعممو في تساعد عمى إكساب الميارات اإلدراكية او ال-3
 في البيئة العممية . المدرسة وما يراه ويحس بو

 أىداف اإلستراتيجية:
من حاسة من اجل تعميم التالميذ لمميارة التي يجب  أكثرتيدف الى استعمال -0

والسمع معا واالستعانة ببعض الوسائل  الممس والبصر لتعمميا في ان واحد كاستعما
 التعميمية.

لو  من خالل التعاون المشترك من تمميذ الميارة إكسابفي  من تمميذ أكثر إشراك-9
 .ميارة  األقلتمك الميارة لمتمميذ  إكساباقل ميارة وبتالي يحدث  اعمي من تمميذميارة 
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س الميارة المطموبة في ذىن وحوا ف ىذه اإلستراتيجية الى تمكين التمميذ منتيد-4
الربط بين الميارة واألشياء الممموسة والحسية من حياة  التمميذ وكيفية تطبيقيا من خالل

 Post <https :||www almrsal comالتمميذ من حولو.
 الربط : أشكال

تم ذلك من خالل استعمال الضمائر او المطابقة في التذكير وي باإلحالةالربط -0
 ثاو استعمال أسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وظروف الزمان والمكان .والتاني 

الربط باإلبدال من خالل الكممات المترادفة التي تحمل المعنى نفسو او استعمال -9
 التوكيد .

 الربط باألدوات السبب وحروف العطف .-4
 :اإلستراتيجيةخطوات 

 من مرة. أكثرالتالميذ  أمامقراءة النص قراء جيرية -0
 تنظيم السبورة تنظيما فاعال وعرض المطموب عمى السبورة .-9
 . إلييم األسئمةالحوار المستمر مع التالميذ وتوجيو -4
 أذىانيمما دار ويدور في  أن يسالوامم بتشجيع التالميذ عمى التحميل اذ يقوم المع-3

 .األسئمةيجيب المعمم عمى تمك  لغرض ان
 (990: 9407 ،) ميدية النص او الموضوع قراءة جيرية يطمب من التالميذ قراء-1

 االستراتيجية:تنفيذ 
ماميم.-0  عرض الميارة المطموبة المراد تعميميا لمتالميذ عمى الموحة الدراسية وا 
 ربط الميارة بأشياء ممموسة وحسية لدى التمميذ .-9
تطبيق الميارة التي يعرضيا المعمم أمام الطالب عن طريق االستعانة باألشياء -4

 ثم يكرر التمميذ تمك الميارة إلى أن يتقنيا . ،الممموسة 
وحده بدون االستعانة بالمعمم لمعرفة مدى  يطمب المعمم من التمميذ القيام الميارة -3

 تمكن التمميذ من أداءىا.
Post <https :||www almrsal com 
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 مهارات القراءة :
المتعمم ما  إلكسابعدة ميارات ضرورية  إلىالقراءة في المرحمة االبتدائية  تعتمد

 ومن ىذه الميارات: ،منيا في ضوء احتياجاتو المعرفية والنفسية واالجتماعية يتطمب 
الفيم: تعد ميارة الفيم من ميارات القراءة الميمة ،الن الفيم أساس عمميات القراءة -

 ،جميعيا فالمتعمم يسرع في القراءة وينطق فييا سواء كانت مقروءة جيرية ام صامتة 
وان الفيم القرائي   ،فاذا كان يفيم ما يقرأ سيمت عميو األمور األخرى والعكس صحيح

 ،ستخالص المعنى من المادة المقروءة لخدمة النص المقروء تعنى با ،عممية معقدة 
 ،والقدرة عمى القراءة في وحدات فكرية وفيم الكممات من السياق  ،ونقده ،وتفسيره

وتطبيق االفكار في ضوء الخبرة  ،واختيار المعنى المالئم ليا
 (79: 9404،السابقة.)اسماعيل

 مستويات الفيم القرائي :
 ئي منيا:اة وتصنيفات متنوعة لميارات الفيم القر عديد ىناك تقسيمات

 ،قراء السطور وتطوير الثورة المغوية . وتحديد التفاصيل الفيم الحرفي : ونقصد بو -0
 ،وفيمو  ،وتحديد فكرة النص 

وفكرة  ،الفيم التفسيري: قراءة مابين السطور من تفسير لممعنى الضمني والمجازي-9
 ورأيو واستخالص النتائج. ،الكاتب 

ويتضمن دقة الكاتب في التعبير عن  ،الفيم التطبيقي:وىو قراءة ما وراء السطور -4
 (74: 9448،)طعيمة والشعيبي وتمييز الحقائق واآلراء وحل المشكالت. ،األفكار 

سرعة القراءة:تعد السرعة من ميارات األساسية التي يجب عمى المعممين ان يعمموا -
والسرعة  ،وتحقيقا يأتي من خالل التدريب المستمر والمتكرر والمتأني  ،قيقيا عمى تح

ميارات القراءة الجيرية فيي معتمدة عمى النضج الذىني لممتعممين وعمى ىي إحدى 
والغرض من  (005:  9400 ،ومدى صعوبة المادة المقروءة )الجعافرة ،المغوية  الممكة

والتي منيا نستطيع استيعاب الكممات  ،معمومة القراءة السريعة ىو الوصول إلى ال
وىذا  ،دون جيد أو عناء  ،فننتقل من كممة الى أخرى ومن سطر الى آخر  ،والجمل
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وال ريب أن كل متعمم يحتاج إلى  ،النوع من القراءة يستعمل في الصحف والمجالت 
 .(04: 9447 ،يميب)الج،مثل ىذه الميارة في القراءة

كممات نطقا من نطق ال مميزات القارئ الجيد الذي يستطيع الصحة :ىي ميزة من-
ووسيمة لمكشف عن أخطاء التالميذ  ،ؤدي الى فيم المعنى وي ،صحيحا واضحا سميما

دراك مواطن االبداعوتساعد التمميذ من إدر  ،في النطق  والتذوق الفني  اك األخطاء وا 
وتعمم  ،ومعرف المواىب التي تمّيز تمميذ عن األخر  ،ومعرفة الفروق الفردية  ،المغوي 

ويتحقق ىذا متى ما كانت المادة  ،القراءة الفصيحة لو األثر في تقميل المغة العامية 
مشبعة ألغراض القارئ ومالئمة  لمستوى  ،المقروءة عمى درجة كبيرة من الصحة 

 (044: 9494،تقدمو ومتحدية تفكيره .)جحجيح
 :الدراسات السابقة

الربط راتيجية )إستراتيجية او تناولت اإلست،لم يجد الباحث أي دراسة اختصت   
دراسة بالمتغير التابع فقط  لم يعرض الباحث الدراسات ذات العالقة ( لذا سالحسي

 وكما موضح بالجدول االتي: ،ى وفق التسمسل الزمني الحالية عم
 الدراسات السابقة (0جدول)                                          
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 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:

 ومشكمتو. ،االطالع عمى المصادر ذات العالقة بيدف البحث -0
 و اإلفادة من اإلجراءات. ،اخيار التصميم التجريبي المالئم لمتغيرات البحث9
 البحث وطريقة استعماليا . إعداد أداة-4
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 اإلفادة من الوسائل اإلحصائية المالئمة لمبحث الحالي.-3
 الفصل الثالث:

جراءاتو: استعمل الباحث منيج البحث التجريبي   ،ذات الضبط الجزئي ،منيج البحث وا 
وىو تصميم المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ذات  ،كونو المنيج المالئم 

 (0وكما موضح في الشكل التي :شكل) ،االختبار البعدي 
 االداة  المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
اتراتيجية الربط  التجريبية

 الحسي
تنمية ميارات 

 القراءة الجيرية 
 االختبار البعدي

 ............... الضابطة
 
مجتمع البحث وعينتو:يتمثل مجتمع البحث وعينتو بالمدارس االبتدائية الحكومية -0

_ 9490النيارية في محافظة ديالى والتابعة لمديرية تربية ديالى لمعام الدراسي )
لتكون مسرحا  ،لممدارس ظيرت  ابتدائية بور سعيد (  وبعد السحب العشوائي 9499

( 86مكونة من)عينة تالميذ  الصف الرابع االبتدائي وبالتالي كانت  ،لتطبيق التجربة 
وبطريقة السحب العشوائي البسط كانت شعبة )ب( مجموعة تجريبية مكونة من 

( تمميذا 43(تمميذا  في حين كانت شعبة )ج( المجموعة الضابطة مكونة من)43)
 (9وكما موضح في الجدول ).

 ( عدد تالميذ مجموعتي البحث 9جدول)                       
 86العدد الكمي  العدد  الشعبة المجموعة  ت
 43 ب التجريبية 0
 43 ج الضابطة 9
 
 التكافؤ: إجراء-9
 لعام السابق:درجات ا-
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( ومتوسط درجات المجموعة 6،8متوسط درجات المجموعة التجريبية ) نالحظ ان
و ليس تبين أن ،ئي لعينتين مستقمتين وعند استعمال االختبار التا ،(6،1الضابطة )

(اذ كانت قيمة التائية المحسوبة 4،41عند مستوى) إحصائيةداللة  ىناك فرق ذا
وىذا يعني أن المجموعتين متكافئتان  ،( 9)( وىي اصغر من القيمة الجدولية 4،31)

 (:4كما موضح في الجدول) ،في درجات العام السابق
( المتوسط الحسابي والتباين  ودرجة الحرية والقيمتان التائيتان المحسوبة 4ول )جد

 والجدولية 
حجم  المجموعة

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

درجة  التباين
 الحرية 

الداللة االحصائية  القيمة التائية
 الجدولية  المحسوبة  (4،41عند)

 4،31 88 4،377 6،8 43 التجريبية
 

  دالةغير  9،444

 4،145 6،1 43 الضابطة
 
( 009المجموعة التجريبية ) أعمارعمر التالميذ محسوبا بالشيور:بمغ متوسط -

وعند استعمال االختبار التائي لعينتين  ،( 004المجموعة الضابطة ) أعمارومتوسط 
اذ كانت  ،(4،41عند مستوى ) إحصائيةمستقمتين تبين ان الفرق ليس بذي داللة 

 ن فيوىذا دل عمى ان مجموعتي ،( اصغر من القيمة الجدولية 4،43القيمة المحسوبة )
 :( يوضح ذلك3دول )والج ،في متغير العمر الزمني متكافئتانالبحث 
 التائية المحسوبة والجدولية  ةوالتباين ودرجة الحرية والقيم، المتوسط الحسابي(3جدول)

 المجموعة 
 التجريبية

حجم 
 العينة

 

المتوسط 
 الحسابي

 

درجة  التباين 
 الحرية 

 
 

 ( 4،41الداللة عند ) القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 

  غير دالة 9،44 4،43 88  009 43 التجريبية
    004 43 الضابطة 
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من خالل  اإلباء:حصل الباحث عمى المعمومات التي تخص لإلباءالتحصيل الدراسي -
بواسطة استمارة وزعت عمى التالميذ لمتثبت  ، أنفسيمالبطاقة المدرسية  ومن التالميذ 

وبعد الحصول عمى المعمومات كافأ الباحث بين مجموعتي  ،من صحة المعمومات 
وتبن ان القيمة المحسوبة اقل من القيمة الجدولية وكما  ،البحث باستعمال مربع كاي 

 (:1موضح في الجدول)
(تكرارات التحصيل الدراسي إلباء مجموعتي البحث وقيمتا كاي المحسوبة 1جدول )  

 والجدولية 
حجم  المجموعة

 العينة
يقرأ 

 ويكتب
بكالو  اعدادية  متوسطة  ابتدائية

ريوس 
فما 
 فوق

درجة 
 الحرية 

الداللة  قيمتا مربع كاي
االحصائية 

المحس (4،41)
 وبة 

الجدول
 ية 

 غير دالة 7،3 4،3 3 1 1 8 09 8 43 التجريبية 
 8 8 5 04 1 43 الضابطة

:حصل الباحث عمى المعمومات بالطريقة ذاتيا المتبعة  لألمياتالتحصيل الدراسي -
 ،ر ي البحث متكافئتين في ىذا المتغييتضح من خالل الجدول ان مجموعت ، اإلباءمع 

( وىي اصغر من القيمة الجدولية  وكما 4،98اذ بمغت القيمة المحسوبة لمربع كاي)
 اآلتيموضح بالجدول 

تكرارات التحصيل الدراسي ألميات مجموعتي البحث وقيمتا كاي المحسوبة (8جدول) 
 والجدولية 
حجم  المجموعة

 العينة
يقرأ 

 ويكتب
بكالو  اعدادية  متوسطة  ابتدائية

ريوس 
فما 
 فوق

درجة 
 الحرية 

الداللة  قيمتا مربع كاي
االحصائية 

المحس (4،41)
 وبة 

الجدول
 ية 

 غير دالة 7،3 4،98 3 1 1 8 09 8 43 التجريبية 
 8 8 5 7 8 43 الضابطة
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 وىي:،ضبط المتغيرات الدخيمة: ونقصد بيا السالمة الخارجية لمتصميم التجريبي-4
تطبيق التجربة وبشكل مستمر ولم يطرأ اي  تجربة والحوادث المصاحبة:سارظروف ال-

التجربة إلى أي ظرف او حادث قد يعرقل سيرىا ويؤثر في المتغير  شيء قد يخل بسير
 والمتغير المستقل. ،التابع 

االندثار التجريبي :لم تتعرض التجربة لحاالت تسرب التالميذ او انقطاعيم عن -
 التجربة .

نضج عند التالميذ متساوي لكونيم متساوين في العمميات المتعمقة بالنضج: ان ال-
بالتالي أي نضج بايموجي او سيكولوجي فيو عام لمجميع وليس بحاالت  ،األعمار 

 وكذلك فترة التجربة كانت محدودة. ،فردية
أداة القياس: استعمل الباحث أداة موحدة لكال المجموعتين وطبقيا عمييم في آن -

 واحد.
الباحث قد المستطاع تفادي اثر ىذا العمل من خالل عمميات  الفروق الفردية:حاول-

 فتنين ان المجموعتين متكافئتان. ،التكافؤ بين مجموعتي البحث 
 التجريبية: اإلجراءات-3
اقالم  ،الوسائل التعميمية استعمل الباحث وسائل موحدة لممجموعتين مثل السبورة -0

 الكتاب الموحد . ،التموين
-00-0اوت مدة التجربة بين المجموعتين اذ بدأت يوم االثنين )مدة التجربة: تس-9

 (.9499-0-04( وانتيت يوم االثنين )9490
 حتى تكون النتائج اكثر دقة .،المعمم : درس الباحث بنفسو مجموعتي البحث -4
في صفين  ،ور سعيد االبتدائية بناية المدرسة : طبق الباحث تجربتو في مدرسة ب-3

 ونوعية المقاعد . ،المساحة والتموين واإلضاءة  من حيثابيين متش
المادة العممية:حدد الباحث المادة العممية التي سيدرسيا لمتالميذ من كتاب التمميذ -1

 وىي: ،( موضوعا من موضوعات كتاب الطالب01وكانت )
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الراعي   - ،حكاية من الحج  - ،لماذا نحب المدرسة -  ،من الحديث الشريف-)
  ،من مآثر أجدانا  - ،الشقيقان   ،الحمل والذئب  - ،لماذا ال يقع الجدار-،والذئاب   

 - ،القوة في الوحدة - ،مثل  في حكاية -،الوقاية خير من العالج - ،األمانة   -
 بين الفصول األربعة (  - ،الكنز الثمين-  ،الحمامة والثعمب

لمموضوعات المحددة . صاغ الباحث األىداف السموكية صياغة األىداف السموكية:-8
( موزعة عمى المستويات الثالث األولى من تصنيف بموم 094اذ بمغ عدد األىداف )

التطبيق( وتم عرضيا عمى مجموعة من الخبراء  ،الفيم  ،في المجال المعرفي )المعرفة 
والمختصين  من اجل التثبت من صالحيتيا وتغطيتيا لممحتوى التعميمي لممادة 

 الدراسية.
اد الخطط الدراسية: اعد الباحث الخطط الدراسي لكال المجمعتين في ضوء إعد-5

وفق إستراتيجية الربط الحسي لممجموعة السموكية والمحتوى التعميمي عمى  األىداف
وعرضيا عمى الخبراء  ،وعمى وفق الطريق االعتيادية لممجموعة الضابطة  ،التجريبية 

 لذا أصبحت الخطط جاىزة لمتطبيق. ،سيا والمختصين في المغة العربية وطرائق تدري
البحث الحالي تييئة قطع قرائية مالئمة لقياس ميارات  البحث: من عناصر  أداة -6

ولعدم ،السرعة(عند تالميذ الصف الرابع االبتدائي  ،الصحة ،القراءة الجيرية) الفيم
قاست ميارات التي  األدبياتوجود قطعة معدة لقياس الميارات اطمع الباحث عمى 

( 9407،ودراسة )عيدان ،(9404،)المشيداني ،القراءة ومنيا دراسة 
لذا أجرى الباحث  ،( التي درست القراءة الجيرية وقياس مياراتيا9494،ودراسة)جحيجح

 األتي:
_اختبار سرعة القراءة وصحتيا: اعتمد الباحث عمى موضوعات قرائية جديدة غير التي 

اب المقرر تدريسو لمتالميذ ىا من النصف الثاني من الكتوقد أخذ ،درسيا لمتالميذ 
 فييا: وراعى،
 ليست من موضوعات الشعر.-
 ليس قييا آيات قرآنية أو أحاديث شريفة . -
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 ال يقل عدد كمماتيا عن مئة كممة .-
جولة  ،الفالح الحكيم  ،أشجار من بالدي)  وىي ة موضوعاتلذا اختار الباحث ثالث

 أراءتحميل  وبعد ،والمختصين في التربية  في بالدنا الجميمة(وتم عرضيا عمى الخبراء
 الخبراء وقع االختيار عمى قطعة) الفالح الحكيم(.

 
تصون في المخ وقد اختمف ،القرائي عمى ميارات اختبار الفيم القرائي :يشمل الفيم 

يم القرائي عمى وفق تصنيف ات لمفميار  أربعالباحث لذا حدد  ،تحديدىا وعددىا 
(thinker )، وكانت الميارات  ،( فقرة في أربعة أسئمة 34عد ليا اختبار تكون من )وأ

 التي تم تحديدىا :
 الحصول عمى المعنى الحرفي.-
 الفيم الضمني .-
 الترتيب.-
 متابعة السياق.-

 في الجدول اآلتي:كما موضح 
 توزيع اسئمة الفيم عمى الميارات المحددة (5جدول)                             

 عدد الفقرات  عدد األسئمة  نمط السؤال  ميارات الفيم  ت
 04 واحد  الترتيب  أعادة الترتيب  األولالسؤال 

ترتيب الحروف  فيم المعنى  السؤال الثاني
 المبعثرة 

 04 واحد 

 1 واحد  تكوين كممة  مطابقة السياق  السؤال الثالث
الحصول عمى  السؤال الرابع

 ى المعن
اختيار من 

 متعدد 
 01 واحد 
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اختبار الفيم عمى مجموعة من الخبراء والمختصين في  ثصدق االختبار: عرض الباح
لمعرفة آراءىم وممحوظاتيم بصدد صالحية  ،مجال التربية والتعميم وطرائق التدريس 

وقد أجريت  ،رابع االبتدائي ومدى مالئمتيا لتالميذ الصف ال ،فقرات االختبار 
 التعديالت الالزمة في ضوء آراء الخبراء والمحكمين.

تعميمات االختبار: ىي إرشادات ميمة توجو التالميذ إلى كيفية االستجابة لفقرات 
فأسئمة االختبار تصبح عديمة الجدوى إذا م يعرف التالميذ كيف يكتب ،االختبار 

لذا صاغ الباحث التعميمات الخاصة (944: 9400،إجابتو ضمن الزمن المحدد )ممحم
اذ اشتممت عمى معمومات  ،باالختبار وكيفية اإلجابة عنو حتى تكون واضحة لمجميع 

وكيفية اإلجابة عن  ،وعدد األسئمة ونوعيا  ،واليدف من االختبار  ،خاصة بالتمميذ 
وكذلك الدرجة  ،وعدم اختيار أكثر من إجابة  ،وعدم ترك إي فقرة دون إجابة  ،األسئمة 

 الكمية لالختبار.
اعتمد  ،تصحيح اختبار الفيم :وضع الباحث إجابة نموذجية لفقرات االختبار جميعيا 

وصفر  ،اذ أعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة  ،عمييا في تصحيح االختبار 
 درجة. (34وبذلك كانت درجة االختبار الكمية ) ،لإلجابة الخاطئة

 معاير احتساب درجة صحة القراءة: تعد الكممة صحيحة إذا:
 إذا قرأىا بنحو غير صحيح ثم قرأىا بنحو صحيح .-
 اذا استعمل حركة السكون عند قراءة الكممة.-

 وتعد الكممة غير صحيحة إذا:
 زيادة الصوت.-
 حذف صوت -
 قمب صوت .-
 إذا قرأىا صحيح ثم قرأىا بصورة غير صحيحة.-
 أبدل موقعيا في الجممة. إذا-
 إذا تجاوز المفظة.-
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تفريغ البيانات في استمارة  ،*احتساب الدرجة : إعطاء درجة واحد لكل كممة صحيحة
 خاصة ألجل التعامل اإلحصائي فيما بعد.

قياس ميارة السرعة: استعمل الباحث طريقة الوقت المحدد من خالل تقديم قطعة 
محدد وتقاس سرعتيا بعد الكممات التي قرءىا التمميذ في مختارة لمتمميذ فيقرئيا في وقت 

 الدقيقة المحددة لو وحسب المعادلة اآلتية: 
 ص               

 (037: 0464،)ابو العزايم     84×-----------س=
 و.ث

 اذ ان: س=معدل عدد الكممات الصحيحة التي قرءىا التمميذ في الدقيقة الواحدة.
 قرءىا التمميذ قراءة صحيحة .ص= عدد الكممات التي  

 و.ث = الزمن المقرر الذي استغرقو التمميذ في قراءة القطعة كاممة محسوبا بالثواني .
( تمميذ من مدرسة اخرى ضمن مجتمع 84االختبار االستطالعي : اختار الباحث )

واستعان الباحث بساعة توقيت لضبط وقت  ، ،البحث وىي مدرسة عقبة بن نافع 
من أول تمميذ يكمل اختباره  إلى آخر تمميذ فبمغ متوسط الوقت المستغرق التالميذ 

 واستعمل الباحث المعادلة االتية : ،( 43)
 ( الخ4( + تمميذ)9( +تمميذ)0تمميذ)                                    

 -------------------------------متوسط زمن اإلجابة =
 (046: 9448 ،ميذ المختبرين      ) عبيداتالعدد الكمي لمتال                    

 لفقرات االختبار: اإلحصائيالتحميل -1
ات اختبار باحث بحساب صعوبة كل فقرة من فقر معامل صعوبة الفقرات : قام ال-0

( وتعد مقبولة اذا كان معدل صعوبتيا 88و 4و  4،44الفيم فوجدىا تتراوح بين) 
(4،94-4،64 ( )Bloom :1971:66)  ، .وىذا يعني ان الفقرات جميعيا مقبولة 
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فعالية البدائل المخطوءة: أجرى الباحث العمميات اإلحصائية وتبين إن البدائل -9
. لذا أبقى ،المخطوءة قد جذبت إلييا تالميذ المجموعة الدنيا أكثر من المجموعة العميا 

 عميا الباحث دون اي تغيير.
 ،الفقرات :بعد ان حسب الباحث القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االختبار  تمييز-4

( وتشير األدبيات إلى أن الفقرة التي يكون تميزىا 4،85و– 4،49وجدىا تتراوح مابين) 
 الباحث عمييا . أبقىلذا  ،( تحذف 4،94اقل من)

الباحث طريقة  فقد استعمل ،ثبات االختبار: من اجل التحقق من ثبات االختبار -3
وطبق معامل  ،االختبار عمى العينة االستطالعية  أجرى أنالتجزئة النصفية بعد 

) فبمغ معمل الثبات ،ردية والزوجية الترابط بين الدرجات الف إليجادارتباط بيرسون 
(وىو معامل 4،66معامل الثبات)  أصبح ،( وعند تطبيق معادلة سيبر مان براون4،64

 ثبات جيد.
-00-0تطبيق التجربة: باشر الباحث بتطبيق التجربة في االثنين الموافق ) -8

(عمى إفراد مجموعتي البحث بتدريس التالميذ حصتين في األسبوع الواحد ولمدة 9490
ودرس  ،( 9499-0-04وانتيت التجربة يوم االثنين الموافق)،فصل دراسي كامل

واجري الباحث  ،ط المعدة الباحث بنفسو تالميذ مجموعتي البحث عمى وفق الخط
ن حث بأويبمغو البا ،خول تمميذ واحد فقط ر السرعة عمى التالميذ من خالل داختبا

و الباحث خمس تأخر التمميذ في قراءتو فيميمإما إذا  ،تكون قراءتو صحيحة وسريعة 
وىنا يطمب الباحث من التمميذ ترك الكممة  ،خاطئة  وبعدىا تعد الكممة قراءتيا ،ثوان 

عمما ان الوقت المحدد  ،وىكذا تباعا لبقية التالميذ  ،واالنتقال الى الكممة التي بعدىا 
 ( دقائق.8لكل تمميذ )

 الوسائل اإلحصائية :-5
 استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:

 *االختبار التائي لعينتين مستقمتين.
 *مربع كاي.
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 *معمل ارتباط بيرسون ومعامل سبرمان بروان 
 معامل الصعوبة. ،و وفعالية البدائل  ،*معامل التمييز
 الفصل الرابع 

 عرض النتائج وتفسيرىا واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات 
ليس ىناك فرق ذا داللة إحصائية عند -عرض النتائج: الفرضية األولى:-0

( بين متوسط درجات تالميذ  المجموعة التجريبية  في اختبار الفيم 4،41مستوى)
القرائي لمذين يدرسون بإستراتيجية الربط الحسي ومتوسط درجات التالميذ الذين يدرسون 

ولمتحقق من صحة الفرضية استعمل الباحث االختبار عمى وفق الطريقة االعتيادية 
ة وجود فرق بين متوسط درجات المجوعتين اذ دلت النتيج ،التائي لعينتين مستقمتين 

( في حين كان 94،46لصالح المجموعة التجريبية إذ بمغ متوسط المجموعة التجريبية)
( 3،3أما القيمة التائية المحسوبة فقد بمغت )،( 08،00متوسط المجموعة الضابطة )

فوق وىذا يدل عمى ت ،(88وبدرجة حرية) ،(9،444وىي اكبر من الجدولية البالغة)،
الربط الحسي عمى تالميذ المجموعة  بإستراتيجيةتالميذ المجوعة التجريبية التي درست 

 والجدول االتي يوضح ذلك: ،الضابطة
(المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات التالميذ 7جدول)

 لمجموعتي البحث في اختبار الفيم القرائي 
عدد  المجموعة

يذ تالم
 العينة

المتوسط 
 الحسابي 

درجة  التباين
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية
اإلحصائية 

 (4،41عند)
المحسو 

 بة 
 الجدولية 

دال  9،444 3،30 88 3،33 94،46 43 التجريبية
 5،45 08،00 43 الضابطة إحصائيا

( بين متوسط 4،41مستوى)الفرضية الثانية :ليس ىناك فرق ذا داللة إحصائية عند -9
درجات تالميذ  المجموعة التجريبية  في سرعة القراءة لمذين يدرسون بإستراتيجية الربط 

ولمتحقق  الحسي ومتوسط درجات التالميذ الذين يدرسون عمى وفق الطريقة االعتيادية
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ة اذ دلت النتيج ،من صحة الفرضية استعمل الباحث االختبار التائي لعينتين مستقمتين 
وجود فرق بين متوسط درجات المجوعتين لصالح المجموعة التجريبية إذ بمغ متوسط 

أما ،( 47،73( في حين كان متوسط المجموعة الضابطة )38،05المجموعة التجريبية)
 ،(9،444وىي اكبر من الجدولية البالغة)،( 1،74القيمة التائية المحسوبة فقد بمغت )

وىذا يدل عمى تفوق تالميذ المجوعة التجريبية التي درست  ،(88وبدرجة حرية)
 يوضح ذلك: اآلتيوالجدول  ،بإستراتيجية الربط الحسي عمى تالميذ المجموعة الضابطة

(المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات 04جدول)
 التالميذ لمجموعتي البحث في اختبار السرعة القراءة 

عدد  المجموعة
تالميذ 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي 

درجة  التباين
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية
اإلحصائية 

 (4،41عند)
المحسو 

 بة 
 الجدولية 

دال  9،444 1،74 88 04،1 38،05 43 التجريبية
 01،34 47،73 43 الضابطة إحصائيا

 
( بين متوسط درجات صحة 4،41مستوى)ليس ىناك فرق ذا داللة إحصائية عند -4

القراءة لتالميذ  المجموعة التجريبية لمذين يدرسون بإستراتيجية الربط الحسي ومتوسط 
ولمتحقق من صحة  درجات التالميذ الذين يدرسون عمى وفق الطريقة االعتيادية

ود فرق اذ دلت النتيجة وج ،الفرضية استعمل الباحث االختبار التائي لعينتين مستقمتين 
غ متوسط المجموعة بين متوسط درجات المجوعتين لصالح المجموعة التجريبية إذ بم

ة التائية أما القيم،( 94،1ان متوسط المجموعة الضابطة )( في حين ك97،1التجريبية)
وبدرجة  ،(9،444وىي اكبر من الجدولية البالغة)،( 3،40المحسوبة فقد بمغت )

الميذ المجوعة التجريبية التي درست بإستراتيجية وىذا يدل عمى تفوق ت ،(88حرية)
 والجدول االتي يوضح ذلك: ،الربط الحسي عمى تالميذ المجموعة الضابطة
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(المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات 00جدول)
 القراءة  لمجموعتي البحث في اختبار صحة التالميذ

عدد  المجموعة
تالميذ 

 ينةالع

المتوسط 
 الحسابي 

درجة  التباين
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية
اإلحصائية 

 (4،41عند)
المحسو 

 بة 
 الجدولية 

دال  9،444 3،40 88 4،63 97،15 43 التجريبية
 8،05 94،14 43 الضابطة إحصائيا

 
ضوء النتائج السابقة يرى الباحث ان سبب تفوق تالميذ  تفسير النتائج:في -9

 المجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة الضابطة يعود الى:
ان تحميل الموضوعات القرائية المحددة لمتالميذ الصف الرابع عمى وفق إستراتيجية -

الربط الحسي جعل التالميذ أكثر تفاعال مع الموضوعات مما ساعدىم عمى رسم 
 مخططات العقمية لإلفادة من المعمومات والخبرات السابقة.ال
المناقشة المفتوحة مع المعمم ومع زمالئيم من التالميذ زادت من دافعية التمميذ نحو -

كسابيا وحفظيا وخزنيا في الذاكرة  رجاعيا في أوقات األسئمة  ،تعمم أشياء جديد وا  وا 
 الموجية إلييم .

ىذا  ،دفيا التكرار واإلعادة لحين إتقان التمميذ الميارات إن إستراتيجية الربط الحسي ى-
 ما ساعد التالميذ من إعطاء نتائج مقبولة في االختبارات.

 االستنتاجات:-4
الربط الحسي كانت ذا فاعمية واثر في تنمية ميارات القراءة الجيرية )  إستراتيجيةان -

 .السرعة( ،الصحة ،الفيم
ر التفكير لدى التالميذ من خالل ربط المعمومات الجديد إستراتيجية الربط الحسي تثي-

بالمعمومات القديمة من كثرة التكرار وأساليب الربط المستعممة في عممية التعميم عند 
 تطبيق التجربة.
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أعطت إستراتيجية الربط الحسي الوقت المفتوح لمتالميذ والتفاعل المستمر مع اقرأنيم -
 ييم.مما نّمى الميارات القرائية لد

 التوصيات: -3
استعمال إستراتيجية الربط الحسي في تعميم التالميذ لما ليا من دور واضح في -

 أتاحت الفرصة الكافية من الوقت لمتالميذ.
 وعدم التركيز عمى القراءة ألجل الحفظ والتمقين . ،تنمية الميارات القرائية -
الطرائق الحديثة  ومنيا ضرورة إدخال المعممين في دورات من اجل استعمال -

 إستراتيجية الربط الحسي.
 المقترحات: -1
 . واإلبداعية ،كالقراءة الناقدة  أخرىت افي متغير  اإلستراتيجيةاستعمال ىذه -
 األخرىت القراءة امن اجل تحسن ميار  أخرىفي صفوف  استعمال ىذا اإلستراتيجية-

 .والميول واالتجاه نحو المادة المدروسة
 

 :المصادر
عالم  ،معجم المصطمحات ومفاىيم التعمم والتعميم ،9447 ،مجدي عزيز،*ابراىيم 

 مصر. ،القاىرة،الكتب لمطباعة 
استراتيجيات تدريس المغة العربية اطر نظرية   ،9404،بميغ حمدي،*إسماعيل

 عمان. ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،وتطبيقات عممية 
مكتب  ،المغة العربية وطرائق تدريسيا  ،9408 ،مرتضى عبد الكاظم ،*االعرجي

 بغداد باب المعظم. ،اليمامة لمطباعة والنشر
المؤسسة الحديثة  ،ميارات القراءة والقيم والتذوق االدبي  ،9447،سجيع ،*الجبيمي
 لبنان.،لمكتاب 
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فاعمية برنامج مقترح قائم عمى الذكاءات   ،9494،حنان عبد اليادي ،جحجيح*
ة ألنماط تعمم تالمذة الصف الخامس االبتدائي في تنمية ميارات المتعددة والموائم

 جامعة بغداد كمية التربية. ،القراءة الجيرية . أطروحة دكتوراه غير منشورة 
مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا  بين  ،9400،عبد السالم يوسف ،*الجعافرة

 عمان .األردن. ،يع مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوز  ،النظرية والتطبيق 
 ،المرجع في تدريس ميارات المغة العربية وعموميا  ،9404 ،عمي سامي ،*الحالق

 طرابمس . ،المؤسسة الحديثة لمكتاب 
مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا في مرحمة  ،9447 ،إبراىيممحمد  ،*الخطيب
 الوراق لمنشر والتوزيع. ،األساسيالتعميم 
 ،الميارات المغوية بين التنظير والتطبيق ،9408 ،سماء تركي ،داخل ،سعد عمي،*زاير

 دار المنيجية لمنشر والتوزيع .
 وطرائق تدريسيا منياجياالمغة العربية ،9408 ،رائد رسم،يونس ،سعد عمي ،*زاير

 المنيجية لمنشر والتوزيع.ار الد،
الدار  ،معجم المصطمحات التربوية والنفسية ،9404،والنجار زينب،حسن،*شحاذة

 مصر. ،القاىرة،المصرية المبنانية 
 ،تعميم القراءة واألدب استراتيجيات مختمفة9448 ،وحمد الشعيبي ،احمدرشدي ،*طعيمة

 القاىرة . ،دار الفكر العربي لمطباعة والنشر 
دار ،أساليب تدريس المغة العربية بين النظرية والتطبيق ،9444،راتب قاسم ،*عاشور

 األردن. ،عمان،المسيرة لمنشر والتوزيع
 عمان االردن  ،دار وائل لمنشر ،منيجية البحث العممي  ، 9448،محمد،*عبيدات
اثر إستراتيجية التصور الذىني في تنمية ميارات  ،9407 ،بيداء عبد الرضا ،*عيدان

وقائع المؤتمر العممي الشاسع ،القراءة الجيرية عند تمميذات لصف الثالث االبتدائي 
 بحث منشور. ،مجمة كمية التربية ،الجامعة المستنصرية ،كمية التربية األساسية  ،عشر 
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دار المسيرة لمنشر ،1ط،فس القياس والتقويم في التربية وعمم الن ،سامي محمد،*ممحم
 األردن ،عمان ،والتوزيع والطباعة

االتجاىات الحديثة في طرائق تدريس مقروئية  ،9407 ،عمي فاضل ،*ميدي
مكتب اليمامة لمطباعة والنشر  ،النصوص القرائية واستراتيجياتيا بين النظرية والتطبيق 

 باب المعظم. ،بغداد  ،
استراتيجيات حديثة في فن  ،9447 ،و طو عمي الدليمي ،عبد الرحمن،*الياشمي
 االرن،وق لمنشر والتوزيع. عماندار الشر ،التدريس 

Post <https :||www almrsal com                                           
                      * 


