
 القرائي االستيعاب مهارات لتحسين النصوص خرائط استراتيجية عمى قائم تعميمي برنامج فاعمية
 التعمم صعوبات ذوي الطمبة لدى

 اعداد

 زهراء ابراهيم النجرة  

 بإشراف

 الدكتورة هيام موسى التاج 

 الممخص

هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجية خرائط   

طالب وطالبة من  11النصوص في تحسين مهارات االستيعاب القرائي. تكونت عينة الدراسة من 

طمبة الصف الثالث األساسي، في مركز مساندة التعمم التابع لوكالة الغوث الدولية في مخيم البقعة، 

( من االناث لمفصل الدراسي االول 4( من الذكور و)(7حيث تم اختيارهم بالطريقة القصدية 

(2021/2020). 

مي قائم عمى استراتيجية خرائط ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير برنامج تعمي

النصوص، واختبار تحصيمي لقياس مهارات االستيعاب القرائي، ثم استخراج دالالت الصدق 

والثبات المناسبة. وأظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات دالة احصائيا في مستوى الفهم واالستيعاب 

 القرائي ومهاراته الفرعية ولصالح التطبيق البعدي. 

( بين α=0.05نتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )وأظهرت ال

المتوسطات الحسابية لمدرجات  القبمية والبعدية عمى مقياس مهارات االستيعاب القرائي تعزى 

لمبرنامج التعميمي المعتمد عمى استراتيجية خرائط النصوص ولصالح التطبيق البعدي. كما أظهرت 



 ب


اللة إحصائية عمى الدرجة الكمية واالبعاد لمهارات االستيعاب القرائي لدى عدم وجود فروق ذات د

( لمدرجة الحالية، α=0.05( أكبر من )Zالطمبة باختالف الجنس. إذ كانت قيم الداللة الخاصة بـ )

 باستثناء بعد "تحديد التفاصيل" ولصالح اإلناث، وبعد "سبب ونتيجة" ولصالح االناث.

إجراء دراسات حول فاعمية االستراتيجية عمى عينات أخرى من كما أوصت الباحثة ب 

الطمبة، وضرورة تدريب معممي الطمبة ذوي صعوبات التعمم عمى توظيف االستراتيجيات الحديثة 

 في التدريس.  

برنامج تعميمي، إستراتيجية خرائط النصوص، مهارات االستيعاب القرائي، الكممات المفتاحية: 

 التعمم.طمبة صعوبات 
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Abstract 

The present study aimed to investigate the effectiveness of an 

educational program based on the text-mapping strategy in improving 

reading comprehension skills. The study sample consisted of 11 students 

from the third grade in the Learning Support Center of the International 

Relief Agency in Al-Baqa'a camp. They were selected by intentional 

method (7) males and (4) female for the first semester (2021/2020).  

  

   To achieve goals, the researcher has developed an educational 

program based on text maps strategy, and achievement test to measure 

reading skills, and then extracted the implications of honesty and 

appropriate stability. And the results showed that there were statistical 

differences in the level of reading comprehension and sub-skills in favor 

of the post  implementation. 

Results showed that there were statistical differences at the level of 

humor (a=0.05) between the calculations of tribal and diminishes on the 

measure of reading skills for reading is attributed to the tutorial strategy 

based on texts and liquidity. As showed there are no differences with its 

statistics on college stairs and remembrance of reading skills at the 
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request by varying sex, if the email is greater than (a=0.05), except after 

"selecting detail" in favor of females, and after "cause and effect" in favor 

of females too. 

The researcher also recommended studies on the strategy for other 

samples of demand and the need for training teachers with learning 

difficulties to hire modern teaching strategies.  

Keywords: educational program, text Map Strategy, reading 

comprehension skills, students with learning difficulties. 

 


