
 أمساء نتعيأ/                                                                                              املعريف فوق التفكري على قائم برنامج فاعلية
 

 -  78 -                           م2022اكتوبر  -( 4العدد ) -( 2اجمللد ) -جملة جامعة مطروح للعلوم الرتبوية والنفسية 

 

 

 

 

 

 

  

  الخامس البحث

  مهارات  تنمية في المعرفي فوق  التفكير على قائم برنامج فاعلية
  المعلمة الطالبة  لدى برايل بطريقة   والكتابة القراءة

   بمطروح المبكرة الطفولة التربية بكلية
 إعداد  

 محمد سليم خليفة  أسماء نتعي /أ
 

 باحثة ماجستير  
 _ جامعة مطروح   للطفولة المبكرة  التربيةكلية  

 
 



 أمساء نتعيأ/                                                                                              املعريف فوق التفكري على قائم برنامج فاعلية
 

 -  79 -                           م2022اكتوبر  -( 4العدد ) -( 2اجمللد ) -جملة جامعة مطروح للعلوم الرتبوية والنفسية 

 

 

والكتابة بطريقة برايل  فاعلية برنامج قائم على التفكير فوق المعرفي فى تنمية مهارات القراءة
 لطفولة المبكرة بمطروح ل لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية

 

  بحث:ال ستخلصم
تنمية    يالكشف عن فاعلية برنامج قائم على التفكير فوق المعرفي ف   هدف البحث الحالي إلى 

،  لطفولة المبكرة بمطروحل  والكتابة بطريقة برايل لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية   مهارات القراءة
( طالبة معلمة بالفرقة الرابعة لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة  15وتكونت عينة البحث من )

 ، ضابطة  :، واألخرى طالبات (  8)هاتجريبية وعدد م تقسيمهن إلى مجموعتين، األولى:  مطروح، وت
( بطريقة برايل،  والكتابة  ،القراءة)اختبار مهارات    طالبات، وتكونت أدوات البحث من(  7)  هاوعدد 

ام  ، وتمت معالجة البيانات باستخد والبرنامج التدريبي القائم على التفكير فوق المعرفي)إعداد الباحثة(
لحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في    Mann-Whitneyاختبار مان ويتنى  
البعدي و التطبيق  ويلكوكسون  ،  واالنحرافات   Wilcoxonاختبار  الحسابية  المتوسطات  لحساب 

فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات   وأسفرت نتائج البحث عن وجود ،  المعيارية ومتوسطات الرتب 
 (والكتابة  القراءة)مهارات  ل  أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعديدرجات  رتب  

لطفولة المبكرة بمطروح وذلك لصالح المجموعة  ل  بطريقة برايل لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية
وسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في اختبار  ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين مت،  التجريبية

 . مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل في التطبيقين البعدي والتتبعي

الطالبة المعلمة   -مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل  –التفكير فوق المعرفي الكلمات المفتاحية:  
 بكلية التربية الطفولة المبكرة بمطروح.
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The effectiveness of a program based on metacognitive thinking in 

developing reading and writing skills in Braille for the female student 

teacher at the Faculty of Education for Early Childhood in Matrouh. 

Abstract: 

This research aimed at investigating the effectiveness of a program 

based on metacognitive thinking in developing reading and writing skills 

in Braille for the female student teacher at the Faculty of Early Childhood 

Education in Matrouh. The study sample consisted of (15) female teacher 

students in the fourth year of the Faculty of Early Childhood Education, 

Matrouh University. Two groups, the first: experimental, numbering (8) 

female students, and the other: control, numbering (7) female students. The 

study tools consisted of testing skills (reading and writing) in Braille, and 

the training program based on metacognitive thinking (prepared by the 

researcher), and the data were processed. Using the Mann-Whitney test to 

calculate the differences between the experimental and control groups in 

the post-application, and the Wilcoxon test to calculate the arithmetic 

means, standard deviations, and mean ranks, the results of the study 

revealed that there were statistically significant differences between the 

mean scores of the experimental and control groups in the post-

measurement of (reading) skills. and writing) in Braille for the female 

student teacher at the College of Early Childhood Education in Matrouh 

for the benefit of the experimental group. 

Keywords: Metacognitive Thinking- Braille Reading and Writing Skills- 

the Female Student Teacher at Faculty of Education for Early 

Childhood in Matrouh. 
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 مقدمة البحث:

ال   ي"برايل" بالنسببببببببة للطالب الكفيف من أهم وسبببببببائل التعليم التتعد القراءة والكتابة بطريقة  
العملية التعليمية، حيث تسببببببببتخدم تلك الطريقة فى القراءة والكتابة لدى  يسببببببببتاناء عنها فيمكن اال

طريقة تقوم بتوظيف الحروف األبجدية على شبببببببببببكل رموه باره  وظاهرة    وهيالطالب المكفوفين،  
 فوفين من القراءة عن طريق حاسة اللمس.على الورق تمكن الطالب المك

( على أن تنميببة مهبباراتي  39،  2018حنببا،    ؛165،  2017كمببا يتفق كببل من )عبببد  ،  
أصببببببببحت ضبببببببرورة ملحة حيث لم يعد من    –وخاصبببببببة لدى الطالب المكفوفين    -القراءة والكتابة  

طالب في تلبببك المقبول في عصببببببببببببببر المعرفبببة واالنفتببباح التكنولوجي أن تهمبببل تلبببك الفئبببة من ال
 المهارات. 

( أن التفكير سببببلسببببلة من النشبببباطات العقلية التي يقوم  12،  2018ويذكر )رهوقي ومحمد، 
بهبا البدمبان عنبدمبا يتعري لمثير مبا؛ بحثًبا عن المعنى أو الخبرة، وهو سببببببببببببببلوك هبادف وتطوري  

والمعرفة   يتشببببببببببكل مق تداخل القابليات والعوامل الشببببببببببخصببببببببببية، والعوامل المعرفية وفوق المعرفية،
الخاصبببة التي يجري حولها التفكير، ومق بداية السببببعينيات من القرن العشبببرين ظهر مفهوم يبحث  

المعرفي   فوق  التفكير  اسببببببببببببببم  عليببببببر  يطلق  مببببببا  وهو  تفكير ،  في  الفرد  تفكير    Thinkingعن 

Metacognition. 
( أن ظهور اسبببببببتراتيجيات التفكير فوق المعرفي عمل على 122،  2012األحمدي، )ويرى  

تحسبببببببببببين الفهم القرائي، وبذلك تجاوه هدف تدريس الموضبببببببببببوعات القرائية من مجرد التركه على  
م للمتعلمين بصبببورة نمطية بواسبببطة الطرق واألسببباليب المعتادة، إلى  التحصبببيل الدراسبببي والتي تقدت

ببببداء الرأي في المحتوى  تحقيق أهبببداف عليبببا، مثببب ل: قبببدرة المتعلم على فهم مبببا بين السببببببببببببببطور واو
المقروء، وتقديم النقد والتاذية الراجعة، والمشبببببببببببباركة في التخطيو ومراقبة خطواتر، والتقويم واتخاذ 

 القرار، وهذا ما تهدف إلير استراتيجيات التفكير فوق المعرفي. 
كير فوق المعرفي تسببببباعد الطالب على إلى أن مهارات التف  (Ulgen, 1997,56)ويشبببببير  

فهم العمليات المعرفية الخاصبببببببببة بهم، وتمكنهم من تنظيم العمليات خالل التعليم الفعال، فالطالب 
الذي يمتلك مهارات التفكير فوق المعرفي لدير القدرة على الرصبد والتخطيو والتنفيذ في كل خطوة 

 سين كفاءتر األكاديمية.من خطوات عملية التفكير، وتنعكس إيجاًبا على تح
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( أنبر إذا كبان للابة العربيبة أهميبة كبيرة لبدى المتعلمين بصببببببببببببببفبة  3،  2015ويرى )مخلوف،  
عامة في المراحل التعليمية؛ فإنها أكثر أهمية لدى المعاقين بصبريًا، فهي وسبيلة التفاهم والتواصبل  

عر، إلى جانب دورها في لديهم، والتي تسببببببببببهم في التعرف على المجتمق وامتالك أدوات التعامل م
 إشباع حاجاتهم ومتطلباتهم الثقافية والنفسية والعاطفية والروحية. 

( أنر على الرغم من أهمية القراءة والكتابة لدى الطالب ذوي 186،  2013إبراهيم،  )ويذكر 
 اإلعاقة البصبببرية، إال أن اإلعاقة ت ثر على النمو اللاوي لديهم؛ فتبره لديهم مشبببكالت لاوية مما
يترتب علير ضببعف تكيفهم مق البيئة المحيطة بهم، باإلضببافة إلى هيادة الدور التي ت دير الحواس 

 األخرى كالسمق، واللمس؛ حيث يعتمد علير ذو اإلعاقة البصرية في تواصلهم اعتمادًا كليًا. 
( إلى مبدأ الحق الكامل للطالب ذوي اإلعاقة البصبرية  231،  2009الكبيسبي،  )أشبار  كما 

التربية والتعليم مثل المبصبببببببببرين؛ ألنهم يمتلكون االسبببببببببتعدادات والقدرات العقلية والفعلية التي في ب
يمتلكها اإلنسبان المبصبر، ليتم دمجهم في المجتمق لتلهليهم، فاالهتمام بذوي االحتياجات الخاصبة  

 مهمة إنسانية واجتماعية تقضيها ضرورة التقدم العلمي.
التدريب على مهارات التفكير فوق المعرفي مثل دراسبببببببببة  وقد حاولت العديد من الدراسبببببببببات 

(Costa, 2008,20)   والتي توصببببببلت إلى أن التدريب وفق التفكير فوق المعرفي سبببببباعد الطالب
إلى أن  (Tuncer &   Kaysi., 2013,70)توصبببببل على التفكير بصبببببورة أكثر فعالية، وكذلك  

مشببببببببببكالت التي يواجهونها وتطوير الطرق التدريب وفق التفكير فوق المعرفي أسببببببببببهم في تحديد ال
أن التدريب وفق التفكير فوق المعرفي سبببباعد  (Hargrove, 2007, 1) وتوصببببلالسببببليمة لحلها، 

 الطالب على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.
 مشكلة البحث:

 يمكن صياغة مشكلة البحث في التسا لين اآلتيين:
التفكير فوق المعرفي فى تنميبة مهبارات القراءة والكتباببة  هبل يوجبد تبلثير للبرنبامج القبائم على   •

بطريقببة "برايببل" لببدى الطببالبببة المعلمببة بكليببة التربيببة الطفولببة المبكرة بمطروح فى القيبباس 
 البعدى؟

هبل يوجبد تبلثير للبرنبامج القبائم على التفكير فوق المعرفي في تنميبة مهبارات القراءة والكتباببة   •
المعلمة بكلية التربية الطفولة المبكرة بمطروح لما بعد االنتهاء    بطريقة "برايل" لدى الطالبة

 من التطبيق بشهر؟
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 هدف البحث:
تنميبببة    يهبببدف البحبببث إلى التحقق من فببباعليبببة برنبببامج قبببائم على التفكير فوق المعرفي في

مهبارات القراءة والكتباببة بطريقبة برايبل لبدى الطبالببة المعلمبة بكليبة التربيبة الطفولبة المبكرة بمطروح  
 والتتبعى بعد مرور شهر. البعديوالكشف عن مدى استمراريتر من خالل القياسين 

 أهمية البحث:
 تتحدد أهمية البحث من خالل األهمية النظرية واألهمية التطبيقية كما يلتي:

 النظرية: ةأواًل: األهمي
توجير نظر كل من مخططي وواضبببببببببببببعي برامج التربية الخاصبببببببببببببة والدمج والمعلمين إلى  -

االهتمام بفئة التالميذ ذوي اإلعاقة البصببببببرية، ومسبببببباعدتهم في تقديم أنسببببببب البرامج التي  
 مية.تناسب ظروفهم؛ أسوة بايرهم من التالميذ العاديين؛ وأخًذا لمبدأ تكاف  الفرص التعلي

من منطلق المبببادرات التي تحببث عليهببا الببدولببة لتايير النظم والظروف    بحببث ال  التي هببذ يبب -
لوضبق المتعلمين من ذوي الهمم والقدرات الخاصبة في بيئة تعليمية أفضبل للحصبول على  

 خريج ذي كفاءة عالية، ويمكن االنتفاع بكل الطاقات في بناء مجتمق أفضل.
 التطبيقية: ةثانًيا: األهمي

تقديم جلسبببببببات تدريبية قائمة على التفكير فوق المعرفي واسبببببببتراتيجياتر المختلفة بداًل من  -
االعتماد على الطرق التقليدية التي لم تثبت فعاليتها مق فئة المعاقين بصبببببببرًيا في القراءة 

ل مق والكتابة وتكون بمثابة مرشببببد ودليل للمعلمين داخل الفصببببول التعليمية لكيفية التعام
تلك الفئة في التعلم؛ وذلك لضببببببببببببمان مبدأ تكاف  الفرص ومسبببببببببببباواتهم تربويًا مق همالئهم 

 العاديين.
توجر نظر كل من مخططي وواضببعي برامج التربية الخاصببة إلى ما قد تسببفر عنر نتائج   -

الحالي، وغيرها من الدراسببات موضببق االهتمام بفئة التالميذ ذوي اإلعاقة العقلية،  بحث ال
 بتوصيات يمكن االعتماد عليها أثناء إجراء الدراسات المستقبلية. والخروج

 مصطلحات البحث:
 :Metacognitive Thinkingالتفكير فوق المعرفى 

ا ببببلنبببر: مجموعبببة من ال العقليبببة المعقبببدة والتي   مهبببارات ُيعرَّف التفكير فوق المعرفي إجرائيبببً
دارة التفكير بطريقة تحقق األهداف تتضببببببمن وعي الطالبة المعلمة باألنشببببببطة العقلية والمعرفي ة، واو

التي تسببببعى إليها من خالل اسببببتخدام مهارات التخطيو لرنشببببطة ومراقبتها وضبببببطها أثناء التنفيذ  
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والتقويم البذاتي خالل تجهيههبا للمعلومبات، وسببببببببببببببيتم تبدريبب طبالببات المجموعبة التجريبيبة عليهبا في 
 الجلسات التدريبية في البحث.

 :Reading Skillsمهارة القراءة 
ا بببلنهببا: قببدرة    وتعرف على فهم معبباني  الطببالبببة المعلمببة بكليببة التربيببة للطفولببة المبكرة  إجرائيببً

الكلمات المتشبببببببببابهة والمتضبببببببببادة والاريبة، والتوفيق بين الكلمات لتكوين جملة تامة المعنى، وفهم 
المعنى العام من النص المقروء، والتمييه بين العالقات اللاوية المتشببببببببببابهة والمتناقضببببببببببة، وتقاس  

 )إعداد الباحثة(. تحصل عليها الطالبة المعلمة على اختبار مهارات القراءة التيبالدرجة 
 :Writing Skillsمهارة الكتابة 

ا ببلنهبا: قبدرة الطبالببة المعلمبة بكليبة التربيبة للطفولبة المبكرة على التمييه بين   وتعرف إجرائيبً
همهتي الوصبببببل والقطق، وتوظيف عالمات الترقيم أثناء الكتابة، والكتابة الصبببببحيحة للكلمات التي 

عكس، والتمييه بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء تشبببببببتمل على حروف تنطق وال تكتب وال
آخر الكلمة، والتمييه بين الحروف المتشبببببببابهة في الكتابة، والتعبير بجملة تامة من خالل صبببببببور 

تحصبببل عليها الطالبة   التيمعروضبببة، وكتابة قصبببة قصبببيرة وفق معطيات معينة، وتقاس بالدرجة  
 المعلمة على اختبار مهارات الكتابة )إعداد الباحثة(.

 :Brailleطريقة برايــــل 
يمكن تعريف طريقة برايل بلنها "طريقة أو وسبببببببببببببيلة تسبببببببببببببتخدم للكتابة والقراءة، لكي يتمكن  
وه المكفوفين وضبببعاف البصبببر من الكتابة والقراءة، والتي تقوم على حروف أبجدية على شبببكل رم

 بارهة وظاهرة على الورق ُتمك ِّن المكفوفين من القراءة عن طريق استعمال حاسة اللمس ".
 :البحث محددات

فى تنمية    المعرفيفاعلية برنامج قائم على التفكير فوق   الموضببببببببببببوعي: الكشببببببببببببف عن د ( الح1) 
 القراءة والكتابة بطريقة "برايل" لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية للطفولة المبكرة بمطروح.

جامعة مطروح   -تتمثل في الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة البشبببببببببببري:  د ( الح2)
 الفرقة الرابعة. -
  .م2021/2022خالل الفترة الهمنية للعام الدراسي  بحث تم تطبيق إجراءات ال( الحد الهمني: 3)
 جامعة مطروح. -كلية التربية للطفولة المبكرة المكاني: تحددت في اختيار  د ( الح4)
 ( الحد المنهجي: تحددت في استخدام المنهج شبر التجريبي.5)
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 إجراءات البحث:
 أواًل: التصميم التجريبي للبحث:

ر التجريبي بهدف التحقق من فاعلية برنامج قائم على التفكير  الباحثة المنهج شببب اسببتخدمت 
تنميببة مهببارات القراءة والكتبباببة بطريقببة برايبل لبدى الطببالبببة المعلمببة بكليببة التربيبة    فيفوق المعرفي  

 والتتبعى. البعديالطفولة المبكرة بمطروح والكشف عن مدى استمراريتر من خالل القياسين 
 :بحثالمشاركون في الثانيًا: 
 المشاركون في الدراسة االستطالعية:  .1

( طالبة معلمة بالفرقة الرابعة بكلية التربية  23تكونت عينة الدراسبببببببببببببة االسبببببببببببببتطالعية من )
للطفولة المبكرة بمطروح، حيث طبقت الباحثة أدوات الدراسببببببببببة على جميق الطالبات الحاضببببببببببرات  

؛ باري حسبببببببببباب الخصببببببببببائص  2022/  2021الجامعي خالل الفصببببببببببل الدراسببببببببببي الثاني للعام  
 السيكومترية ألدوات البحث.

 المشاركون في الدراسة األساسية: 
طالبة معلمة من بين طالبات الفرقة الرابعة بكلية    (15األسبببباسببببية من ) بحث تكونت عينة ال

ا على  التربيببة للطفولببة المبكرة بمطروح، وتم اختيببارهن بطريقببة عشببببببببببببببوائيببة، وتوهيعهن   عشببببببببببببببوائيببً
( طبالببات،  7( طبالببات، والثبانيبة: ضببببببببببببببابطبة، وعبددهن )8مجموعتين، األولى: تجريبيبة، وعبددهن )

 ةوتم التكاف  بينهما في العمر الهمني ومهارات القراء  ( سبببببببببببنة22 -  21ويتراوح أعمارهن ما بين )
 .والكتابة

 ثالثًا: أدوات البحث: 
 :داد/ الباحثةإع مهارات القراءة بطريقة برايل اختبار - 1

تحدد الهدف من اختبار مهارات القراءة في قياس مهارات القراءة لدى الطالبة المعلمة بكلية  
 التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح، ويتطلب ذلك إعداد اختبار في مهارات القراءة.

 خطوات بناء االختبار:
 مر بناء اختبار مهارات القراءة بالخطوات اآلتية:

االطالع على بعي األطر النظرية والدراسببببات السببببابقة المتعلقة بمهارات القراءة وخصببببائص   .1
وسبمات الطالب ذوي اإلعاقة البصبرية، وذلك لتسبتفادة منها في إعداد اختبار مهارات القراءة 

  ؛Wallace, et al. 2004  ؛2004الحببالي، ومن تلببك الببدراسببببببببببببببببات )طعيمببر،    بحببث في ال
Mart, 2012؛  2019خوجة، ؛  2018الديري،   ؛2014نصببببببببببببر،   ؛Apriliana, 2020   ؛

Telaumbanua, 2020.) 
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االسببببببببببتفادة من آراء الخبراء من السببببببببببادة موجهين ومعلمين اللاة العربية واالطالع على كتب  .2
وهارة التربية والتعليم ومناهج اللاة العربية، باإلضبببافة إلى الدراسبببات السبببابقة واالختبارات التي 

ال في إعداد قائمة بمهارات القراءة تمهيًدا لعرضببببببببببببببها على السببببببببببببببادة المحكمين،  اهتمت بالمج
مهارة فهم معنى الكلمة، ومهارة فهم معنى  وبالتالي تضببببمنت القائمة المهارات الرئيسببببة اآلتية:  

 الجملة، ومهارة فهم المعنى من النص القرائي.
 

  برايل:الخصائص السيكومترية الختبار مهارات القراءة بطريقة 
 حساب الصدق: -1

تم حسبببببببببباب صببببببببببدق االختبار بطريقة "صببببببببببدق المحكمين"، حيث تم عري االختبار على 
( محكًما، من السبببببادة األسببببباتذة المتخصبببببصبببببين في اللاة 13مجموعة من المحكمين بلغ عددهم )

ا بتعليمببات توضببببببببببببببح الهببدف من   العربيببة وعلم النفس التربوي، حيببث تم تقببديم االختبببار مسبببببببببببببببوقببً
 استخدامر، وطبيعة العينة التي سوف تطبق عليها.

 ( نسب اتفاق المحكمين على عناصر التحكيم لمفردات اختبار مهارات القراءة1جدول )
 نسب االتفاق  عناصر التحكيم م
 % 11,95 العينةمدى دقة صياغة المفردات ومالءمتها لمستوى   1
 % 54,88 والس ال والبدائل.مدى صحة الصياغة اللاوية للنص القرائي  2
 % 70,91 مدي انتماء الس ال للهدف الذي وضق لقياسر.   3
 % 13,92 التصحيح.مدي صحة إجابة كل س ال عند مطابقتر بمفتاح  4
 % 87,91 متوسو نسب االتفاق 

يتضببببببببح من الجدول السببببببببابق أن أعلى نسبببببببببة اتفاق على عناصببببببببر التحكيم بين المحكمين  
%( ومن ثم بلغ متوسبو نسببة االتفاق    54,88%( وأقل نسببة اتفاق بلات )  11,95وصبلت إلى )

  على معامل صدق مرتفق، وصالحية االختبار للتطبيق. النسبة تدلوهذ   (%87,91بينهم )

 حساب ثبات االختبار:   -3
قامت الباحثة بحساب ثبات اختبار مهارات القراءة بطريقة برايل بطريقة إعادة تطبيق       

 التالي يوضح ثبات المهارات الفرعية والدرجة الكلية لالختبار.( 4)االختبار، والجدول 
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 ( ثبات اختبار القراءة بطريقة إعادة التطبيق 2جدول )
 معامل الثبات  المهارات م
 0,823 الكلمة فهم معنى  1
 0,943 فهم معنى الجملة  2
 0,958 فهم المعنى العام  3

 0,767 الدرجة الكلية
 وصف االختبار في صورته النهائية: 

رئيسبببة ويندرج تحت كل سببب ال رئيس  سبببئلةأمن تسبببعة  االختبار في صبببورتر النهائية  يتكون  
الرابق المهارات السببب ال  لى إول السببب ال األحيث تقيس األسبببئلة من   مجموعة من األسبببئلة الفرعية،
والسبببب ال  ،والسبببب الين الخامس والسببببادس يقيسببببا مهارة فهم معنى الجملة  ،الفرعية لفهم معنى الكلمة

 فهم المعنى العام من النص المقروء(. )مهارة التاسق يقيسمن السابق إلى 

 :الباحثة برايل إعداداختبار مهارات الكتابة بطريقة  – 2
يهببدف االختبببار قيبباس مهببارات الكتببابببة لببدى الطببالبببة المعلمببة بكليببة التربيببة للطفولببة المبكرة 

 .ةكتابال إعداد اختبار في مهارات ، ويتطلب ذلك جامعة مطروح

 االختبار:خطوات بناء 
 مر بناء اختبار مهارات الكتابة بالخطوات اآلتية:

بمهارات الكتابة وخصائص  السابقة المتعلقة    دراسات األطر النظرية والبعي  االطالع على   .1
ة  كتابال مهارات منها في إعداد اختبار وسمات الطالب ذوي اإلعاقة البصرية، وذلك لتستفادة 

 ,Mart  ؛ Wallace, et al. 2004  ؛ 2004)طعيمر،    دراسات ، ومن تلك البحث الحاليفي ال

؛   Apriliana, 2020؛  2019خوجة،  ؛  2018الديري،    ؛ 2014نصر،    ؛2012

Telaumbanua, 2020). 
االستفادة من آراء الخبراء من السادة موجهين ومعلمين اللاة العربية واالطالع على كتب وهارة   .2

التربية والتعليم ومناهج اللاة العربية، باإلضافة إلى الدراسات السابقة واالختبارات التي اهتمت 
 لى السادة المحكمين.بالمجال في إعداد قائمة بمهارات الكتابة تمهيًدا لعرضها ع

 ة بطريقة برايل: كتابمهارات ال ختبارالخصائص السيكومترية ال .3
 حساب الصدق: -1
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حيث تم عري االختبار على تم حسبببببببببباب صببببببببببدق االختبار بطريقة "صببببببببببدق المحكمين"،  
لاة المتخصبببببصبببببين في الالسبببببادة األسببببباتذة  ( محكًما، من  13مجموعة من المحكمين بلغ عددهم )

ا بتعليمببات توضببببببببببببببح الهببدف من  التربوي   وعلم النفس  العربيببة ، حيببث تم تقببديم االختبببار مسبببببببببببببببوقببً
 .استخدامر، وطبيعة العينة التي سوف تطبق عليها

 ن على عناصر التحكيم لمفردات اختبار مهارات الكتابة ( نسب اتفاق المحكمي3جدول )
 نسب االتفاق  عناصر التحكيم م
 % 65,93 العينةمدى دقة صياغة المفردات ومالءمتها لمستوى   1
 % 28,86 مدى صحة الصياغة اللاوية للنص القرائي والس ال والبدائل. 2
 % 73,93 مدي انتماء الس ال للهدف الذي وضق لقياسر.   3
 % 38,91 التصحيح.مدي صحة إجابة كل س ال عند مطابقتر بمفتاح  4
 % 26,91 متوسو نسب االتفاق 

يتضببببببببح من الجدول السببببببببابق أن أعلى نسبببببببببة اتفاق على عناصببببببببر التحكيم بين المحكمين  
%( ومن ثم بلغ متوسبو نسببة االتفاق    28,86%( وأقل نسببة اتفاق بلات )  73,93وصبلت إلى )

  على معامل صدق مرتفق، وصالحية االختبار للتطبيق. النسبة تدلوهذ   (%26,91بينهم )

    حساب ثبات االختبار:   -3

بطريقة إعادة تطبيق االختبار، والجدول   كتابةقامت الباحثة بحسبباب ثبات اختبار مهارات ال
 فرعية والدرجة الكلية لالختبار.التالي يوضح ثبات المهارات ال( 9)

 ة بطريقة إعادة التطبيق كتاب( ثبات اختبار ال4)جدول 
 معامل الثبات المهارات م
 0,787 التمييه بين "ال" الشمسية والقمرية -1
 0,827 التمييه الصحيح بين الحروف التي تكتب وال تنطق والعكس -2
 0,958 المربوطةالتمييه بين التاء المفتوحة والتاء  -3
 0,978 التعبير الكتابي على مستوى الكلمات  -4
 0,789 يقيس التعبير الكتابي على مستوى الجمل -5
 0,868 التعبير الكتابي بالنظر للصورة -6
 0,657 يقيس التعبير الكتابي على مستوى األفكار -7
 0,877 الدرجة الكلية 
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اختبار   كل مهارة من مهارات أن معامالت الثبات مرتفعة في  السبببببببابقجدول  اليتضبببببببح من  
 مما يدعو إلى الثقة في نتائج االختبار.  ،وفي الدرجة الكليةمهارات الكتابة 

 : ختبار في صورته النهائيةوصف اال
رئيسبببة ويندرج تحت كل سببب ال رئيس  سبببئلةأمن سببببعة  االختبار في صبببورتر النهائية  يتكون  

السبببببب ال األول: يقيس مهارة التمييه بين "ال" الشببببببمسببببببية والقمرية،   مجموعة من األسببببببئلة الفرعية،
والسبب ال الثاني: يقيس مهارة التمييه الصببحيح بين الحروف التي تكتب وال تنطق والعكس، السبب ال 

بوطة، والسببببببببببببب ال الرابق: يقيس التعبير الكتابي  الثالث: يقيس التمييه بين التاء المفتوحة والتاء المر 
على مسببببببببتوى الكلمات، السبببببببب ال الخامس: يقيس التعبير الكتابي على مسببببببببتوى الجمل، السبببببببب ال 
السببببببببادس يقيس: التعبير الكتابي بالنظر للصببببببببورة، السبببببببب ال السببببببببابق: يقيس التعبير الكتابي على  

 مستوى األفكار.

 :إعداد/ الباحثة تفكير فوق المعرفيقائم على الالتدريبي البرنامج ال – 3

 الهدف العام من التدريب:
يتحبدد الهبدف العبام في تبدريبب الطبالببات على التفكير فوق المعرفي وأثر  في تنميبة مهبارات 

 القراءة والكتابة بطريقة برايل لدى الطالبة المعلمة بكلية الطفولة المبكرة جامعة مطروح.

 ا:وتفسيره اومناقشته بحثنتائج ال
اإلحصبببببائية  األسببببباليب    وعري ، بحث بعد االنتهاء من إجراءات التطبيق الميداني ألدوات ال

ها  تالنتائج وناقشببب  فسبببرت الباحثةالحالي،   بحث المسبببتخدمة والمناسببببة للتحقق من صبببحة فروي ال
المشبباركين، وأسببلوب ، وخصببائص  السببابقة  دراسببات وال  بحث األسبباسببية لل  النظرية  في ضببوء المفاهيم

، المقترحة بحوث الفصبببببل بتقديم بعي التوصبببببيات وال  مت تتخا، ثم  التدريب على البرنامج التدريبي
 وفيما يلتي عري النتائج التي تم التوصل إليها.

توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب أواًل: نتائج الفرض األول والذي ينص على أنه: "
التجريب  المجموعتين  التطبيق  درجات  في  برايل  بطريقة  القراءة  مهارات  اختبار  في  والضابطة  ية 
والختبار صحة هذا الفري استخدمت الباحثة اختبار )مان  ،  التجريبية"  البعدي لصالح المجموعة

ويتني( لحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي؛ والجدول التالي  
 يوضح تلك النتائج:
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( داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في 5جدول )

 برايل  القراءة بطريقةالتطبيق البعدي الختبار مهارات 
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كبير  
 جًدا 

 تجريبية
8 

9,62 1,76 10,8
1 

86,5 

ــم  ــهـــــ فـــــ
الــمــعــنــى  

 العام

 28,5 4,07 1,39 7,42 7 ضابطة
5 

3,2
0 

0.09 
1 

كبير  
 جًدا 

 تجريبية
8 

12,12 1,24 11,4
4 

91,5 

الدرجة  

 الكلية 

 28 4 4,57 23,71 7 ضابطة   
00
0 

3,2
5 

0.01 
1 

كبير  
 جًدا 

 92 11,5 1,55 36,87 8 تجريبية

 8=  2، و ن7=  1عند درجة حرية ن  28الجدولية =  (u)قيمة *

( لحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة  Uالسابق أن قيمة )   يتضح من الجدول
( وهى قيم أقل من قيمتها الجدولية 000،  5،  5,5،  000في القياس البعدي بلات على الترتيب )

مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين )التجريبية والضابطة( في القياس  
( السابق يشير إلى أن متوسو  11البعدي، وهذ  الفروق لصالح متوسو الرتب األعلى، والجدول )
التجريبية أعلى من متوسو رتب درجات  المجموعة  ي كد    رتب درجات  المجموعة الضابطة مما 

تنمية مهارات القراءة بطريقة برايل لدى طالب المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة بفروق  
 دالة إحصائًيا.  

توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب  ثانًيا: نتائج الفرض الثاني والذي ينص على أنه: "  
في والضابطة  التجريبية  المجموعتين  التطبيق    درجات  في  برايل  بطريقة  الكتابة  مهارات  اختبار 

والختبار صحة هذا الفري استخدمت الباحثة اختبار )مان  "،  البعدي لصالح المجموعة التجريبية
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ويتني( لحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي؛ والجدول التالي  
 يوضح تلك النتائج:

داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق  ( 6جدول )
 البعدي الختبار مهارات الكتابة بطريقة برايل 

 8=  2ون ،  7=  1عند درجة حرية ن   28الجدولية =   (u)*قيمة 

( لحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة  Uالسابق أن قيمة )   يتضح من الجدول
في القياس البعدي أقل من قيمتها الجدولية مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  
المجموعتين )التجريبية والضابطة( في القياس البعدي، وهذ  الفروق لصالح متوسو الرتب األعلى،  

لى أن متوسو رتب درجات المجموعة التجريبية أعلى من  ( السابق يشير إ13لجدول )بالرجوع لو 
متوسو رتب درجات المجموعة الضابطة مما ي كد تنمية مهارات الكتابة بطريقة برايل لدى طالب  

 المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة بفروق دالة إحصائًيا.  

 العدد المجموعات   المهارات  
متوسط  

 الرتب  

مجموع  

 الرتب
U* Z* 

مستوى  

 الداللة 

حجم  

 التأثير 

 التمييز بين )أل(
 30 4,29 7 ضابطة   

2 3,06 0.01 
1 

 90 11,25 8 تجريبية كبير جدًا

 التمييز بين الحروف 
 37,5 5,36 7 ضابطة   

9,5 2,19 0.01 
1 

 82,5 10,31 8 تجريبية كبير جدًا

 التمييز التاء 
 32 4,57 7 ضابطة 

4 2,88 0.01 
1 

 88 11 8 تجريبية كبير جدًا

 التعبير الكتابي كلمات 
 34 4,86 7 ضابطة   

6 2,69 0.01 
1 

 86 10,75 8 تجريبية كبير جدًا

 بير الكتابي جمل التع
 30 4,29 7 ضابطة   

2 3,04 0.01 
1 

 90 11,25 8 ةتجريبي  كبير جدًا

 التعبير الكتابي صور 
 28 4 7 ضابطة   

000 3,29 0.01 
1 

 92 11,50 8 ةتجريبي  كبير جدًا

 التعبير الكتابي أفكار 
 28 4 7 ضابطة   

000 3,38 0.01 
1 

 92 11,50 8 ةتجريبي  كبير جدًا

 جة الكلية الدر
 28 4 7 ضابطة   

000 3,28 0.01 
1 

 92 11,50 8 ةتجريبي  كبير جدًا
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إحصائًيا بين متوسطي رتب   توجد فروق دالةثالًثا: نتائج الفرض الثالث والذي ينص على أنه: "
   برايل في التطبيقين البعدي والتتبعي"   القراءة بطريقةدرجات المجموعة التجريبية في اختبار مهارات  

المتوسطات  الباحثة اختبار )ويلكوكسون( لحساب  الفري استخدمت  والختبار صحة هذا 
للفروق بين التطبيقين    (Z)الحسابية واالنحرافات المعيارية ومتوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة  

تي والدرجة الكلية، والجدول اآلمهارات القراءة بطريقة برايل  للمجموعة التجريبية في  البعدي والتتبعي  
 يوضح تلك النتائج.

( نتائج اختبار )ويلكوكسون( للفروق بين متوسطي رتب درجات التطبيقين  7جدول )
 . برايل القراءة بطريقةفي اختبار مهارات البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية 

 التطبيقين  المهارات 
االنحراف  المتوسو 

 المعياري 
متوسو   الرتب

 الرتب 
مجموع  
 الرتب

قيمة 
*Z 

مستوى 
 الداللة 

معنى   فهم 
 الكلمة

 10,50 3,50 سالبة 1,12 15,12 البعدي
0,632 

0,527 
 17,50 4,38 موجبة 1,50 15,37 التتبعي  غير دالة 

معنى   فهم 
 الجملة

 5 2,50 سالبة 1,76 9,62 البعدي
0,707 

0.480 
 10 3,33 موجبة 1,24 9,87 التتبعي  غير دالة 

المعنى   فهم
 العام 

 10,50 3,50 سالبة 1,24 12,12 البعدي
0,00 

1.00 
 10,50 3,50 موجبة 1,72 12,12 التتبعي  غير دالة 

الدرجة  
 الكلية 

 10,50 3,50 سالبة 1,55 36,87 البعدي
0,602 

0.547 
 17,50 4,38 موجبة 2,66 37,37 التتبعي  غير دالة 

 3,01( = 0,01وعند )  ، 2,16( =  0,05( وعند مستوى داللة )7الجدولية عند درجة حرية )  (Z)*قيمة 

لمعرفة الفروق بين القياسين البعدي والتتبعي غير    (Z)أن قيمة    الجدول السابقيتضح من  
 دالة إحصائًيا مما يشير إلى عدم وجود فروق بين القياسين البعدي والتتبعي. 

توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب الرابع والذي ينص على أنه: "رابًعا: نتائج الفرض  
   درجات المجموعة التجريبية في اختبار مهارات الكتابة بطريقة برايل في التطبيقين البعدي والتتبعي" 

المتوسطات  الباحثة اختبار )ويلكوكسون( لحساب  الفري استخدمت  والختبار صحة هذا 
للفروق بين التطبيقين    (Z)لمعيارية ومتوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة  الحسابية واالنحرافات ا
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والتتبعي   التجريبية في  البعدي  بطريقةمهارات  للمجموعة  والجدول  برايل    الكتابة  الكلية،  والدرجة 
 اآلتي يوضح تلك النتائج. 

( نتائج اختبار )ويلكوكسون( للفروق بين متوسطي رتب درجات التطبيقين  8جدول )
 . في اختبار مهارات الكتابة بطريقة برايلبعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية ال

 التطبيقين   المهارات 
االنبببحبببراف  المتوسو

 المعياري 
متوسبو   الرتب

 الرتب 
مجموع  
 الرتب

قببببببيببببببمبببببببة  
*Z 

مسببببببببببببببببببتبببببوى 
 الداللة

ببببيبببن  البببتبببمبببيبببيبببه 
 )أل(

 12 4 سالبة 0,834 10,12 البعدي
0,333 

0,739  
 9 3 موجبة 0,534 10 التتبعي غير دالة

ببببيبببن   البببتبببمبببيبببيبببه
 الحروف

 5 2,5 سالبة 1,06 5 البعدي
0,00 

 غير دالة 1
 5 2,5 موجبة 0,534 5 التتبعي

 التمييه التاء
 1,5 1,5 سالبة 0,640 5,12 البعدي

0,00 
 غير دالة 1

 15 1,5 موجبة 0,353 5,12 التتبعي
التعبير الكتبببابي 

 كلمات
 1,5 1,5 سالبة 1,16 6,25 البعدي

0,816 
0,414  
 4,5 2,25 موجبة 0,755 6,50 التتبعي غير دالة

التعبير الكتبببابي 
 جمل

 10 3,33 سالبة 1,12 8,87 البعدي
0,680 

0,496  
 5 2,50 موجبة 0,925 8,50 التتبعي غير دالة

التعبير الكتبببابي 
 صور

 00 00 سالبة 0,886 7,25 البعدي
1,73 

غبيبر    0,83
 6 2 موجبة 0,916 7,62 التتبعي دالة

التعبير الكتبببابي 
 أفكار

 2 2 سالبة 0,462 5,25 البعدي
0,577 

0,564  
 4 2 موجبة 0,744 5,37 التتبعي غير دالة

 الدرجة الكلية
 16,5 4,13 سالبة 1,88 47,87 البعدي

0,212 
0,832  
 19,5 4,88 موجبة 1,88 48,12 التتبعي غير دالة

لمعرفة الفروق بين البعدي والتتبعي في مهارات   (Z)أن قيمة  يتضح من الجدول السابق  
الكتابة بطريقة برايل والدرجة الكلية غير دالة إحصائًيا مما يشير إلى عدم وجود فروق بين القياسين  

 البعدي والتتبعي.  

 : ومناقشتها تفسير النتائج

ال نتائج  أنر    بحث توصلت  درجات " إلى  رتب  متوسطي  بين  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد 
القراءة   مهارات  اختبار  في  والضابطة  التجريبية  بطريقةالمجموعتين  التطبيق    والكتابة  في  برايل 

فروق دالة إحصائًيا بين    كما توصلت النتائج إلى عدم وجود البعدي لصالح المجموعة التجريبية،  
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في اختبار مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل في  متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية  
 " التطبيقين البعدي والتتبعي

نتائج بعي الدراسات والبحوث عن دور استراتيجيات التفكير    النتيجة السابقة تتفق مق و  
  ؛ 2006  ة،عطي)فوق المعرفي في تنمية القراءة والفهم القرائي لدى المتعلمين مثل دراسة كل من  

عيسى، ماجد عثمان    ؛(2012،  األحمدي؛  2011،  المخهومي  ؛2009،الاامدي؛  2009،  العذيقي
  ؛ 2014،  حمد ؛ أ 2013،  نهابة؛  2013،  ؛ الاامدي 2012،  الشهري (.  2017)السيد  وخليفة، وليد  

الحق وعبد  هراع،  2016،  صومين  استراتيجيات  و   ،(2017؛  فعالية  إلى  نتائجهم  توصلت  التي 
لى  مهارات اللاة العربية  تنمية  التفكير فوق المعرفي في   القراءة ومهارات    ة مهارات تنميبوجر عام، واو

ن  ألى إشارت تلك الدراسات أكما بوجر خاص، الفهم القرائي والقراءة االبداعية واالستيعاب القرائي 
استراتيجيات التفكير فوق المعرفي مهمة في تدريس القراءة وتحسين الفهم القرائي ويمكن استخدامها  

 . لى الجامعةإبتدائية وفي مختلف المراحل التعليمية من اال الطالب ذوي الفئات الخاصةمق 

 :بحثتوصيات ال
 توصيات اآلتية: تقديم ال ةمكن للباحثأالحالي؛  بحث في ضوء ما توصلت إلير نتائج ال    
عقد دورات تدريبية لمعلمات كلية التربية للطفولة المبكرة لتدريبهم على كيفية إعداد ضرورة   -

لرطفال   التدريس  من  يتمكنوا  لكي  برايل  بطريقة  والكتابة  القراءة  مهارات  لتنمية  برنامج 
 المكفوفين. 

ت القراءة والكتابة بطريقة  المبادرة في حضور الدورات التدريبية المرتبطة بكيفية تدريس مهارا -
 برايل لدى المعلمات المختصين بالتدريس لمرحلة رياي األطفال خاصة للمكفوفين. 

تعليم طالب  - بداًل من طريقة االلقاء خالل  المعرفي  التفكير فوق  ضرورة االعتماد على 
 الجامعة، مما ينمي لديهم قدرات عقلية عليا تساعدهم في حل مشكالتهم األكاديمية.  

جير أنظار المهتمين بمصممي البرامج اإللكترونية مراعاة الطالب المكفوفين في تبسيو  تو  -
البرامج حتى يتسنى لهم استخدامها بسهولة دون حدوث فجوة تعليمية بينهم وبين أقرانهم  

 األسوياء. 
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 .252 – 207، 4(3عربية في التربية وعلم النفس، )
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 كلية التربية، جامعة أم القرى. ماجستير شير منشورة، رسالةالطائف. 
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