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 صعىباث تعلم القزاءة وعالقتها ببعض املتغرياث الذميىغزافيت
 لذي تالميذ املزحلت االبتذائيت واملتىسطت 

 باململكت العزبيت السعىديت

 ملخص الذراست:
 المتغيػػرات بػػبعض  عبلقتىػا القػػراءة تعمػػـ صػع باتسػعت الدراسػػة الياليػة إلػػل تنػػا ؿ       

مػػف  السػػع دية العربيػػة بالمممكػػة  المت سػػطة ائيػػةاالبتد المريمػػة تبلميػػذ لػػد الديم غرافيػػة 
خبلؿ معرفة نسب انتشار صع بات تعمـ القراءة لد  تبلميػذ المريمػة االبتدائيػة  المت سػطة 
بالمممكة،  ما إذا كانت تختمؼ بػاختبلؼ المنػاطؽ التعميميػة،  الصػا ؼ الدراسػية  لتيقيػؽ 

 القراءة )إعداد فتيي الزيات(. وذا الىدؼ تـ استخداـ مقياس التقدير الشخصي لصع بات
  األ ؿ  االبتػدائي الدراسة مف جميع تبلميذ الصػا ؼ الرابػع  السػادسك نت عينة ت        

  بمػػق قػػ اـ وػػذن العينػػة منطقػػة تبػػ ؾ التعميميػػةالمنػػاطؽ التعميميػػة السػػت ب فػػيالمت سػػط 
بػق تمميػذًا  ،  (711ب اقػع ) االبتػدائي( تمميذًا مف تبلميذ الصايف الرابع  السػادس 8311)

أما فيما يخص عينػة المعممػيف ، تمميذًا ،( 711) ق اـ عينة تبلميذ الصؼ األ ؿ المت سط 
 (31بمػق ق امىػا)لصػع بات تعمػـ القػراءة فقػد  التشخيصيالذيف أجاب ا عمل مقياس التقدير 

 ت صػػمت وػػذن  ،المغػػة العربيػػة  فػػي( معممػػة 81( معممػػًا ،   )88، ب اقػػع ) معممػػًا  معممػػةً 
بػيف نسػب شػي ع صػع بات تعمػـ القػراءة لػد   إيصػائياً أنه ال ت جد فر ؽ دالة الدراسة إلل 

أنػه ال ت جػد فػر ؽ    ،تبلميذ المريمتيف االبتدائيػة  المت سػطة  بػاختبلؼ المنطقػة التعميميػة
بػػيف نسػػب شػػي ع صػػع بات تعمػػـ القػػراءة لػػد  تبلميػػذ المػػريمتيف االبتدائيػػة  إيصػػائياً دالػػة 

 .كؿ مف الصا ؼ الدراسية في المت سطة 
 الديم غرافية المتغيرات القراءة، تعمـ صع بات * الكممات الماتايية:

Reading Learning disabilities and its relation with some 
demographic variables for middle and primary stage in 

Saudi Arabian kingdom 

Abstract 

      The study aims to investigate reading learning disabilities and 
its relation with some demographic variables ( educational zone 
and grade levels ) for middle and primary stage in Saudi Arabian 
kingdom for disabilities students in middle and primary stage in 
Saudi Arabian kingdom , The sample of the study consisted of 
(1400) students and ( 40 ) teacher from primary and middle stage 
in Tabuk educational zone ,the study used a questionnaire to 
determine disabilities students ( prepared by: El zyaat , Fathi) ,the 
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results discovered that there are no differences in reading learning 
disabilities between primary and middle students in light of ( 
according to )  educational zone ,and there are no differences in 
reading learning disabilities between primary and middle students 
in light of ( according to )  grade levels .                                                             

  Key words: Reading learning disabilities, demographic variables 
(educational zone and grade levels). 

 مقذمت:
أوـ ال سائؿ الناقمة لثمرات العقؿ البشري،  أنقل المشػاعر اإلنسػانية،  مف القراءة

عمميػة معقػدة  ييػث إنىػا ؛بيد أف القراءة أعمؽ مف ضـ يرؼ إلل يرؼ أ  كممة إلل كممة
 فقػػًا لخبػػرات القػػارئ  واتاػػؾ فيىػػا الرمػػ ز المكت بػػة،  تػػربط فيىػػا المعػػاني،  مػػف ثػػـ تاسػػير 

يػػتـ مػػف خبللىػػا الػػربط  الرمػػ زبػػذلؾ عمميػػة بنػػاء لميقػػائؽ الكامنػػة  راء  السػػابقة، لتكػػ ف
 اإلدراؾ  الم ازنة  الاىـ  االختبار  التق يـ  التػذكر  التنظػيـ  االسػتنباط  االبتكػار،  القػراءة 
في المدرسة ت سع دائرة خبرة الطالب  تنميىا  تنشط ق ان الاكريػة،  تىػذب األذ اؽ  تشػبع 

ناويػؾ  ،رؼ المتعمـ بما يد ر ي له،  ما يػدث فػي أزمنػة  أمكنػة بعيػدةيب االستطبلع  تع
 (.813-818، 8111)شياتة ،يسف ،  عما تقدمه لؤلطااؿ مف إشباع لمخياؿ  المتعة

القػػػراءة مػػػف المىػػػارات المغ يػػػة  األكاديميػػػة المػػػؤثرة تػػػاثيرًا بالغػػػًا فػػػي الج انػػػب   
لمؤسسات التعميمية فيسب بؿ خارج وذن األكاديمية األخر ،  ال تقتصر أوميتىا في إطار ا

َسِِّْاساررَِّْا ْاررقس ِْ ْ ررْ " المؤسسػػات قػػاؿ تعػػالل َِْْ ْ ررٍ   اْقررْأْ ِاسْْمرر ِِْ سرر اْقررْأْ ِ  ْ ْ ررْ ِاْ نسْسْاررْ

َس  ْوِّْاُاَِّْاْ ْأْكْأُم َِْاسْْ ْقْ  َِِْ  ا ْاقس ِْ  ْا ْْْ ر َْ َِْ ِِْْ ِْْ ر َِْاْ نسْسْاْ -8آيػة  –)سػ رة العمػؽ  " ْ  ْا
دراكػػي نمػػ  عقمػػي إلػػل عمميػػة القػػراءة   تيتػػاج( 3  كمػػا، لممػػتعمـ مناسػػب لمعمػػر الزمنػػي  ا 

ت ازنػًا   تتطمب نضجًا جسميًا سميمًا في القدرات اليسية  أجىزة النطػؽ العضػمية  العصػبية، 
باء  المعممػيف آلتؤرؽ ا يلذلؾ فإف الصع بات القرائية تعد مف أخطر المشاكؿ الت  اناعاليًا، 

أناسػػىـ، ليصػػػبئ عندئػػذ الاشػػؿ القرائػػػي مظىػػرًا رئيسػػًا مػػػف مظػػاور صػػػع بات  المتعممػػيف 
 .(893-898، 8188)الظاور ،قيطاف ، التعمـ
المدرسػػة، التمميػػذ فػػي تشػػكؿ القػػراءة فػػي المدرسػػة االبتدائيػػة  جػػزءًا كبيػػرًا مػػف ييػػاة   

الدراسػػية،  يتػػل فػػي الاتػػرات المخصصػػة  المقػػررات فػػل كػػؿ  ،يقػػرأ فػػي كػػؿ  قػػت فالتمميػػذ
 تصػػؿ  ، التثقػػؼ لبلطػػبلعالارصػػة  حتػػاتلمتػػدريب عمػػل المىػػارات المختماػػة لعمميػػة القػػراءة 

فػػي الاصػػ ؿ العاديػػة كمػػا تصػػؿ إلػػل ( % 83-81)نسػػبة صػػع بات القػػراءة إلػػل مػػا بػػيف 
فػػػي فصػػػ ؿ ذ ي صػػػع بات الػػػتعمـ، ممػػػا يسػػػتدعي ضػػػر رة الكشػػػؼ ( % 93-13 )نسػػػبة

ة تػػدريس القػػراءة يمكػػف أف تنقسػػـ إلػػل  التشػػخيص المبكػػريف لصػػع بات القػػراءة ،  عمميػػ
عائقػًا  ؼتقػ بٌ اونػاؾ أسػب   ، مىػارة فىػـ المقػر ء ،ؼ الكممػةمىارتيف رئيسػيتيف: مىػارة تعػرّ 

كػالعجز البصػري  السػمعي،  التخمػؼ العقمػي  الع امػؿ  ؛تقاف المػتعمـ لمىػارات القػراءةإأماـ 
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 اسػتراتيجيات تػدريس  ،ثػةؽ ترب يػة يديائػعػف طر ما يتطمب معه البيث البيئية  الناسية،   
اليديثػة  سػتراتيجياتاال مػف تمػؾ  ،سىـ في معالجػة صػع بات القػراءة أ  اليػد منىػافعالة تُ 

 (.383-893، 8181. )عبد ال ايد، سميماف، يؿ المشكبلت استراتيجية
 تسعل الدراسة الراونة الل بيث العبلقة بيف صع بات تعمػـ القػراءة  بعػض المتغيػرات 

التي تشمؿ المناطؽ التعميمية، النػ ع،  الصػؼ الدراسػي لػد  تبلميػذ المريمػة الديم غرافية   
 االبتدائية  المت سطة بالمممكة العربية السع دية.

 اإلحساس مبشكلت البحث:
 تعددت مصادر اإليساس بمشكمة البيث اليالي  منىا: 

 * الدراسات  البي ث السابقة: 
إلل  ج د فر ؽ دالة إيصائيًا ( 8188عبد الميسف ) الظاورفقد ت صمت دراسة     

في نسب شي ع صع بات تعمـ القراءة لد  طبلب االبتدائية في القصيـ باختبلؼ الصؼ 
لد   يةالدراسي، كما ت جد فر ؽ دالة إيصائيًا في مست   شي ع صع بات التعمـ األكاديم

األكثر  لصالئ نمط صع بة تعمـ القراءة ذلؾ الطبلب أناسىـ باختبلؼ نمط الصع بة، 
 1.1 )، يميىا نمط صع بة تعمـ الرياضيات بنسبة%(  81.7)شي عًا  التي بمغت نسبته 

، إضافة إلل  ج د  %( 8.1 )، ثـ نمط صع بة تعمـ الرياضيات  القراءة بنسبة %(
رتباطية م جبة دالة إيصائيًا بيف درجة تيصيؿ الطبلب ذ ي صع بات تعمـ اعبلقة 

 .صع بات تعمـ القراءة الرياضيات  درجة تيصيؿ ذ ي
 * الدراسة االستكشافية:

أجر  البايث بدراسة استكشػافية تمثمػت فػي إجػراء مقابمػة مػع بعػض معممػي المريمػة      
االبتدائيػػة،  اتضػػئ مػػف خبللىػػا أف كػػؿ المعممػػيف يؤكػػد ف عمػػل أف المتغيػػرات الديم غرافيػػة 

لنػػػ ع(  المسػػػت   الدراسػػػي تػػػرتبط بمىػػػارات القػػػراءة؛ فقػػػد أكػػػد ا عمػػػل أف متغيػػػر الجػػػنس )ا
 )الصؼ الدراسي( يرتبط بصع بات القراءة.

 القػراءة،  جػد بصػع بات تعمػـاوتمػت  التػي مف خبلؿ اطبلع البايػث عمػل الدراسػات       
 الديم غرافية.القراءة  المتغيرات  صع بات تعمـتنا لت العبلقة بيف  التيقمة الدراسات 

 
 التالية: األسئمة عمل لئلجابة تسعل الدراسة الراونة  
وؿ تختمؼ نسب شي ع صع بات تعمـ القراءة لد  تبلميذ المريمة االبتدائية  المت سطة  -أ

 باختبلؼ المناطؽ التعميمية؟
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وؿ تختمؼ نسب شي ع صع بات تعمـ القراءة لد  تبلميذ المريمة االبتدائية  -ب
  المت سطة باختبلؼ الصا ؼ الدراسية؟

  الذراست:أهذاف 
ت الدراسػػة الياليػػة إلػػل معرفػػة نسػػب انتشػػار صػػع بات تعمػػـ القػػراءة لػػد  تبلميػػذ سػػع      

المريمة االبتدائية  المت سػطة بالمممكػة العربيػة السػع دية،  مػا إذا كانػت تختمػؼ بػاختبلؼ 
  المناطؽ التعميمية،  الصا ؼ الدراسية.

 أهميت الذراست:
 : يةالتال النقاط في لدراسةأومية ا تتبم ر

بالمممكػة نسػب انتشػار صػع بات تعمػـ  التعمػيـليف ب زارة ئ  الدراسة لممسوذن  تقدـ .8
بمػػا يسػػىـ فػػي تقػػديـ بػػرام  القػػراءة لػػد  تبلميػػذ المريمػػة االبتدائيػػة  المت سػػطة 

 .تسىـ في معالجة صع بات تعمـ القراءة لىؤالء التبلميذ
ؽ لمبيث قد تايد وذن الدراسة البايثيف في مجاؿ تعميـ المغة العربية في فتئ آفا .8

 بماعداد البرام   النماذج العبلجية  التشخيصية لصع بات تعمـ القراءة إي ؿ 
د  تبلميذ ل القراءة تعمـ صع بات معالجة فل تسىـ برام  تقديـ فل يسىـ

 .المريمتيف االبتدائية  االعدادية
 منهج الذراست:

ات الدراسػة نظرا الرتباطػه بمتغيػر  ؛االرتباطي المنى  ال صؼن الدراسة تستخدـ وذ
اليالة  التعرؼ عمل نسػب انتشػار صػع بات تعمػـ القػراءة لػد  تبلميػذ المػريمتيف االبتدائيػة 

 . االعدادية بالمممكة
 البحث:حذود 

 تيددت نتائ  الدراسة باليد د التالية:
 تبلميذ المريمة االبتدائية  المت سطة بالمممكة العربية السع دية. اليد د البشرية: -8

في المممكة العربية االبتدائية  المت سطة بمنطقة تب ؾ المدارس  ة:اليد د المكاني -8
 السع دية.

 .ـ8187الدراسي العاـ دراسة الميدانية فيؽ اليطبت رالزمانية: اقتصاليد د  -3
 

 مصطلحاث الذراست:
 القراءة: -8



 ـ 8181الجزء الثاني( أبريؿ لسنة  871ة األزور، العدد: )مجمة كمية التربية، جامع

 

 -331- 

نظر "   " استبصار فاىػـ بدايػة عمميػة القػراءة عمػل أنىػا "  بانىا "تعرؼ القراءة 
يخػرج مػف ماىػ ـ القػراءة  فيىا،رؤية الرم ز المطب عة بالعيف مع تدبروا  التاكير نظر" أي 

 قػراءة العميػاف عػف طريػؽ الممػس. فػي وػذا الجانػب مػف عمميػة  كاالسػتماع،ما ليس منػه 
القراءة يدرؾ الطالب الكممة ،  يي لىا مف رمز ال معنػل لػه إلػل كممػة ذات داللػة ميػددة ، 

دراؾ العبلقػػات بػػيف يسػػتطيع إيضػػاروا فػػي ذونػػه ك ممػػا رآوػػا ،  االستبصػػار وػػ  الاىػػـ ،  ا 
ال ص ؿ إلل المعػاني الخايػة أ    مدل الت األلااظ  الجمؿ  الاقرات  األفكار  الم ض عات ، 

مػػا  راء السػػط ر ،  اسػػتقراء النتػػائ   يسػػف الت قػػع  التنبػػؤ بمػػا سػػيك ف عميػػه ال اقػػع ، 
صػػدار األيكػػاـ ،  بػػيف النظػػر  االستبصػػار فػػي القػػراءة عمػػ ـ ف  مػػف ثػػـ اتخػػاذ القػػرارات  ا 

فػػالنظر وػػ  الرؤيػػة بػػالعيف مػػع التاكيػػر  التػػدبر،  االستبصػػار وػػ  الاىػػـ  ؛ خصػػ ص مطمػػؽ
 التيميػػؿ  التاسػػير  التطبيػػؽ  النقػػد  التقػػ يـ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ كػػؿ قػػ   اإلدراؾ الظػػاورة 

 (. 833-838، 8183عمي أيمد ،، الباطنة التي منيىا اهلل لئلنساف ") مدك ر 
 عضػػ ية  اناعاليػػة يػػتـ خبللىػػا ترجمػػة  عقميػػة،كمػػا تعػػرؼ القػػراءة بانىػػا عمميػػة 

 نقػدوا   فىمىػا، جىريػة(،بقصد التعرؼ عميىا  نطقىا )إذا كانت القراءة  ،الرم ز المكت بة
 (.33 ،8113 رجب،ميمد  اهلل، االستاادة منىا في يؿ ما يصادؼ مف مشكبلت )فضؿ 

انىػا عمميػة اناعاليػة دافعيػة تشػمؿ تاسػير الرمػ ز  الرسػ ـ  تعرؼ القراءة أيضًا ب
 الػػربط بػػيف الخبػػرة السػػابقة  وػػذن  المعػػاني، فىػػـ  عينيػػه،التػػي يتمقاوػػا القػػارئ عػػف طريػػؽ 

 ،8993 شػػياته، يسػػف،)المشػػكبلت  االسػػتنتاج  النقػػد  اليكػػـ  التػػذ ؽ  يػػؿ  المعػػاني،
813.)  

فىػي رؤيػة بػالعيف   استبصػار،نظػر  بانىػا "عمميػة إجرائيػاً   يعرؼ البايػث القػراءة
تىػػدؼ إلػػل التعػػرؼ عمػػل اليػػر ؼ  الكممػػات  النطػػؽ بىػػا  اسػػتخبلص   التػػدبر،مػع التاكيػػر 

المعنل مف النص  فىـ  تيميؿ  تاسير الرم ز  نقدوا  تق يمىا  ربطىا بػالخبرات السػابقة 
 ". التااعؿ مع النص  ص اًل إلل يؿ المشكبلت في بيئة إلكتر نية مناسبة

  Reading Learning Disabilitiesصع بات تعمـ القراءة -8
 وػي عجػػز جزئػي فػػي القػػدرة عمػل قػػراءة  فىػػـ مػا يقػػ ـ بػػه التمميػذ، قػػراءة صػػامته أ       

جىريػػة،  أف يكػػ ف وػػذا العجػػز مسػػتمرا  ال يتناسػػب مػػع مسػػت   القػػدرة العقميػػة  الصػػؼ 
 (8911الدراسي لمتمميذ )السرطا ي، السرطا ي: 

 نظزي للذراست:ال اإلطار
 أ اًل: القراءة: تعرياىا،  أوميتىا،  أن اعىا:

 التعريؼ االصطبليي لمقراءة:
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عمميػػة القػػراءة مػػف العمميػػات الارديػػة التػػي تخػػص القػػارئ  يػػدن،  تنقػػؿ إليػػه معم مػػات 
معينة،  دالالت خاصة قد ال يشاركه فيىا غيرن؛ فقد نقرأ جميعًا نصػًا معينػًا، لكػف لػيس مػف 

خرج بناس المعنل. )مدك ر، عمي أيمد؛ طعيمه، رشػدي أيمػد؛ وريػدي، إيمػاف البلـز أف ن
 (.319، 8181أيمد، 
أف القػراءة عمميػة تنطػ ي عمػل درجػة عاليػة  (33-8، 8991 )الزيات، فتيي،يؤكد   

ك نىػػا نتػػاج عمميػػات اإلدراؾ البصػػري،  اإلدراؾ السػػمعي،  االنتبػػان االنتقػػائي، ؛ لمػػف التعقيػػد
 .المغ ي الذاكرة  الاىـ 

 عمػل وػػذا فبػػيف النظػر  االستبصػػار فػػي القػراءة عمػػـ   خصػػ ص مطمػؽ؛ فػػالنظر وػػ  
الرؤيػػة بػػالعيف مػػع التاكيػػر  التػػدبر،  االستبصػػار وػػ  الاىػػـ  التيميػػؿ  التاسػػير  التطبيػػؽ 
 النقػػد  التقػػ يـ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ كػػؿ قػػ   اإلدراؾ الظػػاورة  الباطنػػة التػػي منيىػػا اهلل 

 (.833-838: 8183، لئلنساف )مدك ر عمي
 تعرؼ القراءة بانىا: فىـ  نقد  تااعؿ،  نشاط عقمي يستمـز تدخؿ شخصية اإلنساف 

 (.31 -89، 8113بكؿ ج انبىا. )طعيمه، رشدي أيمد؛ الشعيبي، ميمد عبلء الديف، 
العممية التي يقصد بىا إيجاد الصمة بانىا: " (8117 ،ـىا )إبراويـ، عبد العمييعرف  

ييث تتالؼ لغة الكبلـ مف األلااظ  المعاني التي تؤديىا  ؛ـ  الرم ز الكتابيةبيف لغة الكبل
 ". فؽ ثبلثة عناصر رئيسية وي: المعنل الذوني، الماظ الذي يؤديه، الرم ز المكت بة

 (888، 8187ميم د كامؿ  ، القراءة تتضمف ثبلث عمميات وي: )الناقة
الرم ز المكت بة،  االستجابة لىا عممية فسي ل جية ميكانيكية: تتمثؿ في إدراؾ ِ- أ

 بصريًا  نقمىا إلل العقؿ.

عممية عقمية فكرية:  تتمثؿ في العمميات العقمية التي تقـ  بتاسير الرم ز التي  ِ- ب
تمقاوا العقؿ مف العممية السابقة، بييث تصبئ رم زًا ماى مة لىا دالالت،  تعبر 

 عف معنل ما في عقؿ القارئ.

 تتمثؿ فيما يقـ  به القارئ مف ربط بيف المعنل الم ج د في عممية ناسية خبرية:  -ج
الرمز  بيف خبراته  ما لديه مف دالالت  معاف، أي الربط بيف معاني الرم ز 
 خبرته الشخصية مما يضاي عمل المادة المقر ءة بعدًا خبريًا،  يضيؼ إلل 

 القارئ خبرة جديدة.
 المبادئ األساسية لعممية القراءة:

تتمثػؿ  مبادئ أساسية لعممية القراءة تؤثر عمل تعممىا  وذن األسسوناؾ خمسة 
 (33-8، 8991 )الزيات، فتيي، :فيما يمي
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  يجػػب أف يتعػػرؼ القػػارئ أ  المػػتعمـ الكممػػات بالطبلقػػة: القػػراءة يجػػب أف تتصػػؼ
ألف ذلػػؾ ياقػػد شػػكمىا؛ فػػبل يػػتـ التركيػػز عمػػل بنيػػة الكممػػات أ   ،بسػػرعة  بسػػى لة

 ليسػػت ( Automatic) المعنػل أي أف القػراءة عمميػة آليػة القػارئ التركيػز عمػل
 شع رية تق ـ عمل بذؿ الجىد.

  القراءة عممية بنائية تراكمية: فػالقراءة عمميػة بنائيػة تقػـ  عمػل بعػث المعنػل فػي
 ،  ذلػػؾالمػػتعمـ منتجػػًا  مقيمػػًا لممعنػػل  مػػف ثػػـ ينبغػػي أف يكػػ ف ،الػػنص المكتػػ ب

  مػػا يعكػػس عجػػز ذ ي صػػع بات الػػتعمـ فػػي  وػػ اعتمػػادًا عمػػل الخبػػرات السػػابقة،
 القراءة.

  يستخدـ أسم به المبلئـ لكؿ فالقارئ الجيد مرف ذونياً  ستراتيجية:االقراءة عممية ،
م قػػػؼ أ  نػػػص  فقػػػًا لطبيعػػػة الػػػنص م ضػػػ ع القػػػراءة،  الغػػػرض منىػػػا،  درجػػػة 
صػػػػع بة المػػػػادة المقػػػػر ءة،  لػػػػذلؾ فػػػػإف ذ ي صػػػػع بات الػػػػتعمـ ياتقػػػػر ف لىػػػػذن 

تيجية، فىػػـ أقػػؿ فىمػػًا لمسػػياؽ  ميدداتػػه،  الػػربط بػػيف معػػارفىـ  خبػػراتىـ سػػترااال
 .السابقة

  القػػػراءة تقػػػـ  عمػػػل الدافعيػػػة: ييػػػث يصػػػعب االسػػػتمرار فػػػي القػػػراءة مػػػا لػػػـ يكػػػف
الم ض ع مثيرًا الوتماـ القارئ أ  جديدًا يثير انتباوه عمػل األقػؿ،  وػ  مػا يعكػس 

 شػع روـ  ،ب ضػللة اليصػيمة المعرفيػةبسػب ،افتقار ذ ي صع بات التعمـ لمدافعية
بالقمؽ  الت تر الناشئ عف فىـ ما يقػرأ ف،  وػ  مػا ينمػي لػديىـ اتجاوػات سػمبية 

 ني  النص المقر ء.
 الماىـ  الذي ستتبنان الدراسة اليالية لمقراءة مؤدان أف القراءة ليست مىارة آلية 

عميا،  أنىا نشاط ينبغي أف بسيطة، إنىا عممية ذونية تاممية تستند إلل عمميات عقمية 
ييت ي كؿ أنماط التاكير  التق يـ  اليكـ  التيميؿ  التعميؿ  يؿ المشكبلت،  ليست مجرد 
نشاط بصري ينتىي بتعرؼ الرم ز المطب عة أ  فىـ دالالتىا فقط )طعيمه، رشدي أيمد، 

8118 ،838.) 
ب  يدن،  يخمص البايث في ض ء ما سبؽ أف القراءة عممية فردية تخص الطال

 تنقؿ إليه معم مات معينة،  دالالت خاصة قد ال يشاركه فيىا غيرن، فىي تعرؼ  فىـ 
 نقد  تااعؿ،  أنىا نشاط عقمي يستمـز تدخؿ شخصية الطالب بكؿ ج انبىا،  وي أيضًا 
نشاط ينبغي أف ييت ي كؿ أنماط التاكير  التق يـ  اليكـ  التيميؿ  التعميؿ  يؿ 

د نشاط بصري ينتىي بتعرؼ الرم ز المطب عة أ  فىـ دالالتىا المشكبلت،  ليست مجر 
 فقط.

 :خصائص القراءة

  مف الخصائص المميزة لمقراءة ما يمي:
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القراءة نافذة اإلنساف عمل الدنيا، يطؿ منىا عمل كؿ شيء،  ير  منىا اليياة  -8
  . األيياء،  يطمع عمل الك ف

ي التعميـ،  ال يمكف ل سيمة اف يجر األساس فدنىا مع قرينتىا )الكتابة( يعإ -8
 .أخر  أف تغني عنىما

نىا ال تعترؼ بالا اصؿ الزمنية،  الا ارؽ االجتماعية،  اليد د الجغرافية، إ -3
 .فالقارئ يستطيع أف يعيش كؿ العص ر،  في كؿ الممالؾ  األقطار

لل كؿ الطبقات  الىيئاتإ -3 د ف  -نىا تسمئ لمكاتب أف يتيدث في كؿ األ قات،  ا 
 .فيز ؿ بذلؾ كثير مف الا ارؽ الاكرية بيف طبقات المجتمع -استثناء

نىا تنقؿ القارئ مف عالمه الضيؽ إلل عالـ أ سع أفًقا، فىي مف أوـ ال سائؿ إ -3
التي تعال  ضيؽ األفؽ، إذ تجعؿ مف الرجؿ ميد د التاكير رجبًل  اسع األفؽ 

  .بعيد النظر

وات اإلنساف  مست ان الخمقي نىا  سيمة لمتنمية أ  لمىدـ، فىي تؤثر في اتجاإ -3
 يًا.أ  طال اً  معتقداته  تصرفاته، عمل يسب ما يقرأ يك ف التاثر، إف صالي

تتميز بسى لة المراجعة،  سبلمة المغة،  سى لة التثبيت في الذاكرة،  قد جاء  -7
  (.فانسل، أقرأ فاتذّكر )أسمع في المثؿ الصيني:

ص، فالمرء لكي يعي النص يبدأ نىا سبيؿ الاىـ،  وي بداية التعامؿ مع النإ -1
بقراءته،  ييف يك ف النص عميًقا في بنائه، ييتاج المرء إلل معالجة أخر ، 

 ،)النصار وي في يد ذاتىا قراءة ثانية أ  ثالثة يستعيف معىا بالقمـ  ال رؽ
  (.8388، زبف عبد العزي دخال

 
 خصائص القارئ الجيد:

 :ثمت خصائص لمقارئ الجيد مف أومىا ما يمي

 يمتمؾ اتجان  اعٍ  لمقراءة. -8

 يتمتع بدقة  استقبلؿ في معرفة الكممات. -8

 يتمكف يركات تقدمية مف العينيف عمل السطر. -3

 يقتصر في اليركات الرجعية عمل مد  ما و  ضر ري. -3

 الربط بيف المعم مات السابقة  المعم مات المقر ءة. -3

في األفكار التي لديه القدرة عمل مزج الكممات الماردة  مجم عات الكممات  -3
 تمثمىا.

ميمد عبلء  ،طعيمه، رشدي أيمد؛ الشعيبي)لديه القدرة عمل تاسير وذن األفكار  -7
 (.833 -833، 8113الديف، 
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 القراءة: أومية 
القراءة مف أوـ المىارات التي يمكف أف يمتمكىا الارد فػي المجتمػع؛ ألنىػا  سػيمة 

العقميػػػة،  مضػػػاعاة فػػػرص الخبػػػرة  التاػػػاوـ  االتصػػػاؿ  السػػػبيؿ إلػػػل ت سػػػيع آفػػػاؽ الاػػػرد
 اإلنسانية،   سيمة مف  سائؿ التذ ؽ  االستماع.

بػػدير كريمػػاف صػػادؽ، )  مػػف األمػػ ر التػػي تػػدؿ عمػػل أوميػػة القػػراءة كمػػا يػػذكروا
يميمي   ( أنىا:19، 8118 ا 

 عامؿ ياسـ في اكتساب الطبلب الخبرات المختماة  المعارؼ الخصبة. -8

 ا تباعدت المسافات أ  األزماف.تسىـ في اتصاؿ الارد بغيرن مىم -8

  سيمة مف  سائؿ التىذيب  غرس األخبلؽ اليميدة في نا س الصغار. -3

تيقؽ الراية الناسية،  تغػرس فػي ناػ س التبلميػذ الطمانينػة،  عػف طريقىػا  -3
يقرأ الطالب القصػص  الكتػب األخػر  غيػر المغػة العربيػة؛ يسػبب قدرتػه عمػل 

 الماظ بشكؿ سميـ.

ر، ممػا يؤكػد وػذن األوميػة أف اهلل سػبيانه  تعػالل جعػؿ مىمة في يياة البش -3
 القراءة فاتية مخاطبته لمرس ؿ صمل اهلل عميه  سمـ في غار يراء.

إف تعمػػـ القػػراءة فػػي المريمػػة المت سػػطة يكػػ ف بمثابػػة النشػػاط التعميمػػي الػػرئيس  
تعمػـ فػي  الذي يقـ  به الطبلب، ييث تعد مىارات القراءة مػف أوػـ المىػارات الدراسػية التػي

 .(Perfetti, & Curtis, 1986, 155تمؾ المريمة  التي تمثؿ أساسًا لمنجاح الدراسي )
 تمكف القراءة التبلميػذ مػف النمػ  المعرفػي  ال جػداني  المىػار  فالطالػب الػذي ال  

يػػتمكف مػػف مىػػارات القػػراءة فػػي تمػػؾ المريمػػة يصػػبئ أقػػؿ قػػدرة عمػػل قػػراءة المػػادة العمميػػة 
ي يتجػػه إلػػل كراويػػة القػػراءة،  انخاػػاض التيصػػيؿ، بػػؿ  تكػػ يف اتجاوػػات  فىمىػػا،  بالتػػال

  .(McCormick, 1994, 160) سمبية ني  المدرسة  الذات

 مػػف ثػػـ ينبغػػي غػػرس يػػب القػػراءة فػػي ناػػ س الطػػبلب  خاصػػة ذ ي صػػع بات 
التعمـ، يتل تصبئ عادة له يمارس نىا  يستمتع ف بىا، لمكانتىا المتميزة بيف فنػ ف المغػة 

لعربيػػة. ييػػث تعػػد  سػػيمة التاػػاوـ  االتصػػاؿ  السػػبيؿ إلػػل ت سػػيع آفػػاؽ الطالػػب العقميػػة، ا
  مضاعاة فرص الخبرة اإلنسانية، كما أنىا تعد مف  سائؿ التذ ؽ  االستماع.

 القراءة:أن اع  
الىدؼ مف معرفة أن اع القراءة ليس معرفتىا في ذاتىا،  لكف مف أجؿ أف يعرؼ 

مة لكؿ ن ع،  مف ثـ يعمؿ عمل تنمية وذن المىارات البلزمة لكؿ ن ع، المعمـ المىارات البلز 
  مف ثـ يعمؿ عمل تنمية وذن المىارات  تدريب الطبلب عميىا.
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  تصنؼ أن اع القراءة إلل تصنيايف:
 مف ييث الشكؿ.    ب( مف ييث غرض القارئ.ِ( أ

 مف ييث الشكؿ ن عاف وما: ةأ( القراء

 ة الصامتة.القراء -8القراءة الجىرية.     -8

 القراءة الجىرية: -8

 تتمثؿ مىارات القراءة الجىرية في المىارات الرئيسية لمقراءة  وي التعرؼ 
  النطؽ  المست   األ ؿ مف مست يات الاىـ.

 عمل المعمـ أف يدرب الطبلب عمل مىارات تعرؼ شكؿ الير ؼ  الكممات، 
المعاني لتنتقؿ إلل السامعيف،   مىارات نطقىا نطقًا سميمًا  صيييًا،  التعبير بالص ت عف

 عمل كياية النبر  التنغيـ،  عمل أف ييمؿ ص ت القارئ المعاني التي تدؿ عميىا عبلمات 
الترقيـ،  عمل فىـ المضم ف عند المست   الذي يمكنىـ مف نقؿ وذا الاىـ  التعبير عنه 

 بالنطؽ  القراءة الجىرية لآلخريف. 
قراءة الجىرية تت لد لديه الثقة بالناس، فالطالب الذي يتمكف مف مىارات ال

متاعىـ  اكتساب   القدرة عمل م اجىة المستمعيف،  الميؿ لبلستمتاع بمخاطبة اآلخريف  ا 
 ايترامىـ.

 تستخدـ القراءة الجىرية لتشخيص بعض ج انب الضعؼ في مىارات القراءة، خاصة 
،  اإلبداؿ  اليذؼ  التردد مىارات النطؽ، كالنطؽ الخاطئ لؤلص ات المتشابىة  المتجا رة

سقاط الير ؼ،  عدـ القدرة عمل النبر  التنغيـ،   التمعثـ  التاتاة  ارتعاش الص ت  ا 
 التعبير الص تي عف المعنل، فىذا الىدؼ التشخيصي ييقؽ في ذات ال قت الىدؼ 

 العبلجي. 
 القراءة الصامتة: -8

رن، د ف تيريؾ الشاان  الجىر  وي القراءة التي تعتمد عمل رؤية الرمز  فىـ معنان  تدب
 بالمقر ء،  تسمل بالقراءة لماىـ،  وي أشيع أن اع القراءة.

  تتن ع القراءة مف ييث غرض القارئ أن اع كثيرة منىا ما يمي:

 قراءة الدراسة  التيصيؿ  االستذكار. -8

 قراءة البيث  التنقيب. -8

صدار األيكاـ. -3  قراءة النقد  التقدير  ا 

 لماـ بىا.القراءة لممعرفة  اإل  -3

 القراءة ليؿ المشكبلت. -3
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 (.8187)الناقة، ميم د كامؿ،    القراءة لقضاء ال قت  االستمتاع. -3

 برغـ مف األومية الكبر  المعطاة لمقراءة الصامتة  أوميتىا في عالـ       
، إال أف الصغار ييتاج ف أيضًا لمقراءة الجىرية فىـ يستايد ف ترب يًا مف  ؛اليـ 

نثر  المسرييات بص ت عاؿ، كـ أف القراءة الجىرية تؤدي إلل قراءة الشعر  ال
 تذ قىـ لم سيقل األدب،  تيسف نطقىـ  تعبيروـ.

فالقراءة الصامتة تيسر لممعمـ الكشؼ عف األخطاء التي يقع فيىا الطبلب في 
النطؽ،  بالتالي تتيئ له فرصة عبلجىا، كما أنىا تساعدن في اختبار قياس 

 القراءة.الطبلقة  الدقة في 
 تتسـ القراءة الجىرية،  اليركات الرجعية، كما أف  قااتىا أط ؿ؛  لىذا فإف 
القراءة الجىرية أبطا مف القراءة الصامتة،  تستدعل القراءة الجىرية تاسير 
المقر ء لممستمعيف، بينما القراءة الصامتة تتـ بيف المرء  ناسه.  القراءة 

يسف اإللقاء  تنغيـ الص ت لتجسيـ الجىرية تتطمب المىارات الص تية،   
 Dechant E.v., Improving The)المعاني  المشاعر التي قصدوا الكاتب 

Teaching of Reading، op. Cit., pp .22. لىذا فىي ليست باألمر  )
 السىؿ. 

 تيظل القراءة الجىرية في الصا ؼ الثبلثة األ لل مف مريمة التعميـ األساسي 
في تعميـ القراءة، أما القراءة الصامتة فتاتي في الصدارة بعد الصؼ باأل ل ية  التقدـ 

الثالث االبتدائي،  الجد ؿ التالي ي ضئ النسب المعطاة لكؿ مف القراءة الجىرية  القراءة 
الصامتة مف إجمالي الزمف المخصص لتعميـ القراءة في كؿ صؼ مف صا ؼ التعميـ 

 (.888، 8183ي نس، فتيي، )األساسي 
 

 النسب المخصصة لكؿ مف القراءة الجىرية  القراءة الصامتة مف الزمف
 المخصص لبرنام  تعميـ القراءة في صا ؼ التعميـ األساسي

 الصا ؼ
 ن ع القراءة

األ ؿ 
 االبتدائي

الثاني 
 االبتدائي

الثالث 
 االبتدائي

الرابع 
 االبتدائي

الخامس 
 االبتدائي

السادس 
 االبتدائي

األ ؿ 
 المت سط

لثاني ا
 المت سط

الثالث 
 المت سط

القراءة 
 %83 %83 %83 %83 %83 %83 %31 %73 %73 الجىرية

القراءة 
 %73 %73 %73 %73 %73 %73 %31 %83 %83 الصامتة

اتضئ مف الجد ؿ السابؽ أف القراءة الجىرية تيظل بنصيب أكبر مف االوتماـ 
ريمة االبتدائية، بينما يتسا   خبلؿ الصايف األ ليف مف الصا ؼ الثبلثة األ لل مف الم
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نصيب االوتماـ بكؿ مف القراءة الجىرية  الصامتة خبلؿ الصؼ الثالث االبتدائي، بينما 
يزيد نصيب القراءة الصامتة مف االوتماـ خبلؿ الصا ؼ الثبلثة األخيرة مف المريمة 

 االبتدائية  الصا ؼ الثبلثة مف المريمة المت سطة.
ف كبًل مف ال          قراءة الجىرية  القراءة الصامتة يتاقاف في اعتماد كؿ منىما عمل ا 

مىارتي التعرؼ  الاىـ،  أف الجانب المعرفي لعممية القراءة في القراءة الجىرية أكبر مف 
ييث إف الجانب المعرفي في القراءة  ؛الجانب المعرفي لعممية القراءة في القراءة الصامتة

م ز المغ ية المكت بة  نطقىا، بينما يقتصر الجانب الجىرية يتـ في كؿ مف تعرؼ الر 
المعرفي في القراءة الصامتة عمل تعرؼ الرم ز المغ ية المكت بة فيسب، بينما الجانب 
الاكري العقمي لعممية القراءة في يالة القراءة الصامتة أكبر مف الجانب الاكري العقمي في 

ىرية يت قؼ عند مست   الاىـ المباشر؛ يالة القراءة الجىرية، ييث إنه في القراءة الج
ألف الغاية مف القراءة الجىرية وي القراءة لآلخريف  ليست لمذات  الغرض منىا التعبير 
عف المعاني  ت صيؿ وذن المعاني لممستمعيف فيسب، بينما يمتد الجانب الاكري العقمي 

ف الىدؼ مف القراءة في القراءة الصامتة ليشمؿ مست يات الاىـ القرائي المختماة ييث إ
يمدي ، الصامتة و  أف ياىـ القارئ  يستمتع  يبدع  يبتكر  يتااعؿ مع ما يقرأ )يجاج 

 ،8188 ،89.) 
 

 طرؽ التعرؼ عمل ذ ي صع بات تعمـ القراءة:
رشدي أيمد؛  ،ثمت عدة طرؽ لمتعرؼ عمل ذ ي الصع بات في القراءة منىا: )طعيمه

 (.813 -813، 8113ميمد عبلء الديف،  الشعيبي،
 أف الطالب ال يستطيع قراءة الم ض عات الدراسية المختماة. -8

أف الطالب ال يعبر الطالب عف ناسه صراية بعجزن في عممية القراءة أ  عف  -8
 إيساسه بمشكمة معينة فيىا.

 أف تك ف رتبته في القراءة متدنية  وي عادة في الربع األخير مف الزمبلء. -3

مغ ية مف اختبارات الذكاء أعمل مف مست   أدائه أف تك ف درجته في الج انب ال -3
 الاعمي في القراءة.

 أف ياىـ الطالب ما يستمع إليه مف م ض عات يعجز عف فىمىا عند قراءتىا.  -3

أف يك ف مست ان في مجاالت النشاط المغ ي التي ال تتطمب قراءة أعمل مف  -3
 مست ان في تمؾ التي تعتمد عمل القراءة.

عنه مف تقارير ما ينبئ عف ظر ؼ بيئية تتسبب في وذا أف يك ف فيما ُيكتب  -7
 التخمؼ القرائي.  

 خصائص ذ ي صع بات تعمـ القراءة:
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 ثمت عدة خصائص لذ ي صع بات القراءة تتمثؿ فيما يمي:

 في تعرؼ الماردات:ِ( أ

 العجز عف نطؽ الكممات. -8

 التردد في القراءة. -8

أ  إيبلؿ بعض الير ؼ الخطا عند قراءة الكممة: مثؿ عدـ النطؽ الصييئ لىا  -3
 ميؿ البعض اآلخر أ  إبدالىا أ  الخطا في تشكيؿ وذن الير ؼ.

 في القراءة الجىرية: ِ( ب

 الخطا في نطؽ الكممات. -8

 اإليبلؿ  اإلبداؿ. -8

 الت قؼ كثيرًا في أثناء القراءة بقراءة الجمؿ كممة كممة. -3

 تدنل القدرة عمل االيتااظ بمكاف القراءة. -3

 ترقيـ.ضعؼ االلتزاـ بعبلمات ال -3

 تدنل القدرة عمل فىـ المادة المقر ءة بعد قراءتىا جىريًا. -3

 ضعؼ بعض الكممات أ  الجمؿ التي قرأوا مف قبؿ. -7

 
 

 ج( في القراءة الصامتة:
 العجز عف االيتااظ بمكاف القراءة. -8
 ضعؼ عف تذكر بعض الكممات الرئيسة عندما يجيب عف سؤاؿ المعمـ. -8
 .صع بة تذكر أفكار المؤلؼ -3
 ضعؼ فىـ التعميقات في أثناء القراءة. -3
 تيريؾ الشاة في أثناء القراءة. -3

اتضػئ ممػا سػبؽ أف الطػػبلب ذ ي صػع بات الػتعمـ لػػديىا بعػض الخصػائص التػػي  
تميزوا عف غيروا مف الطبلب العادييف،  التي تؤثر سمبًا عمل أدائىـ  الاىـ القرائي  منىػا: 

الطػػبلب بالمجمجػػة أثنػػاء القػػراءة،  عػػدـ االنتبػػان لمعػػاني فػػي القػػراءة الجىريػػة، يتسػػـ وػػؤالء 
النصػػ ص المكت بػػة لبلسػػتاادة منىػػا، لخطػػئىـ فػػي نطػػؽ الكممػػات المكت بػػة،  عجػػزوـ عػػف 
تاسيروا، مػع تكػراروـ لمجمػؿ ألكثػر مػف مػرة لميا لػة نطقىػا بشػكؿ صػييئ،  فىمىػا،  فػي 

ير ميتػػ    مقصػػد الػػنص القػػراءة الصػػامتة تتسػػـ تمػػؾ الائػػة مػػف الطػػبلب بػػالعجز عػػف تاسػػ
 الىدؼ منه،  انتىائىـ بقراءة النص إلل ال شيء د ف الخر ج بما قصدن الكاتب مػف ذلػؾ 
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النص، كما يستغرؽ الكثير مف ال قت لػؤلداء القرائػي لمػنص  الػذي قػد يسػتغرؽ ضػعؼ مػا 
 . يستغرقه الطبلب العادييف

 القراءة: تعميـثانيًا: 
( فيمػػا 833، 8183اليػػة أ ضػػيىا )يػػ نس، فتيػػي، يمػػر تعمػػيـ القػػراءة بخمػػس مرايػػؿ متت

 يمي:
 ( سن ات.3-3مريمة االستعداد لمقراءة:  تمثمىا مريمة رياض األطااؿ مف ) .8
مريمة البدء فػي تعمػيـ القػراءة:  يمثمىػا الصػؼ األ ؿ االبتػدائي،  خبللىػا يتعػرؼ  .8

المػػػتعمـ اليػػػر ؼ الىجائيػػػة،  يتعػػػرؼ مػػػف الماػػػردات  الجمػػػؿ،  ياىػػػـ معناوػػػا، 
 سيطر عمل المىارات األساسية لمتعرؼ،  بعض مىارات الاىـ. ي

مريمة السيطرة عمل المىارات األساسية لمقػراءة:  يمثمىػا الصػااف الثػاني  الثالػث  .3
مف المريمة االبتدائيػة،  خبللىػا يػتمكف المػتعمـ مػف المىػارات األساسػية لمقػراءة، 

 الاىـ  السرعة. س اء أكانت في مىارات التعرؼ  النطؽ أـ كانت في مىارات
مريمة القراءة ال اسعة:  تمثمىا الصا ؼ الثبلثػة األخيػرة مػف المريمػة االبتدائيػة،  .3

 يستخدـ المتعمـ خبللىػا مىػارات القػراءة التػي اكتسػبىا فػي المرايػؿ السػابقة فػي 
 تيصيؿ الم اد الدراسية المختماة.

ثان يػػة،  يػػتـ مريمػػة الصػػقؿ  المراجعػػة  التىػػذيب:  تمثػػؿ المريمػػة المت سػػطة  ال .3
خبللىػػػا مسػػػاعدة المتعممػػػيف بصػػػ رة أ سػػػع عمػػػل القػػػراءة فػػػي المػػػ اد الدراسػػػية 
المختماة،  ي جػه االوتمػاـ فػي وػذن المريمػة إلػل تيديػد مشػكبلت المتعممػيف فػي 
القراءة  العمػؿ عمػل عبلجىػا مػف خػبلؿ اسػتخداـ القػراءة العبلجيػة  التصػيييية، 

قػراءة لمدراسػة فػي إجػراء بعػض البيػ ث كما يبرز خبلؿ وػذن المريمػة اسػتخداـ ال
  كتابة المقاالت.

يبليػػظ مػػف خػػبلؿ العػػرض السػػابؽ أف البيػػث اليػػالي يركػػز عمػػل مريمػػة الصػػقؿ 
 المراجعة  التىذيب  وي مريمة القراءة ال ظياية التػي تىػدؼ إلػل ت ظيػؼ مىػارات القػراءة 

ة نصػ ص المػ اد الدراسػية التي اكتسبىا المتعمـ في مريمة القراءة التعميمية مف خبلؿ قراء
 المختماة،  فيما يمي يعرض البايث المريمة الخامسة مف مرايؿ تعميـ القراءة في التعميـ:

 مريمة الصقؿ  المراجعة  التىذيب:
 تمثػػػؿ مريمػػػة الصػػػقؿ  المراجعػػػة  التىػػػذيب المريمػػػة المت سػػػطة،  يػػػتـ خبللىػػػا 

لدراسػػػية المختماػػػة،  ي جػػػه مسػػػاعدة المتعممػػػيف بصػػػ رة أ سػػػع عمػػػل القػػػراءة فػػػي المػػػ اد ا
االوتماـ في وذن المريمة إلل تيديػد مشػكبلت المتعممػيف فػي القػراءة  العمػؿ عمػل عبلجىػا 
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مف خبلؿ اسػتخداـ القػراءة العبلجيػة  التصػيييية، كمػا يبػرز خػبلؿ وػذن المريمػة اسػتخداـ 
 القراءة لمدراسة في إجراء بعض البي ث  كتابة المقاالت.

 ( أف وذن المريمة تتضمف ما يمي:837 :8118،شياته، يسف )  ير 
  ،الت سع في القراءة،  تمتاز وذن المريمة بتنمية الشغؼ بػالقراءة  دقػة الاىػـ لمػا يقػرأ

 االسػػتقبلؿ فػػي تعػػرؼ الكممػػات،  االنطػػبلؽ فػػي القػػراءة الجىريػػة،  ازديػػاد السػػرعة فػػي 
 بنػاء رصػيد كبيػر القراءة،  قراءة القطع األدبية السىمة،  قطع المعم مات،  القصػص 

 مف الماردات،  تنمية البيث عف م اد جديدة لمقراءة.
  ت سيع الخبرات  زيادة القدرات  الكاايات،  تتميز وػذن المريمػة بػالقراءة ال اسػعة التػي

 تزيد مف خبرات القارئ ِغنًا  امتدادًا في اتجاوات كثيرة.
 الميػػ ؿ  تصػػنياىا فػػي  تىػػذيب العػػادات  األذ اؽ  الميػػ ؿ،  فيىػػا يػػتـ تنميػػة العػػادات 

أن اع القراءة المختماة،  ت سيع األذ اؽ  ترقيتىا،  زيػادة الكاايػة فػي اسػتخداـ الكتػب 
  المكتبات  مصادر المعم مات  القراءة الخاطاة  القراءة الستمتاع  الدرس.

 ومذاخل عالجها: صعىباث تعلم القزاءةثالثًا:  
 التعمـ: صع بات*  ماىـ  

تعرياات مصطمئ صع بات  (33-83، 8181سميماف )، دعبد ال ييصنؼ 
التعمـ في أربعة مست يات وي المست   الترب ي،  الطبي،  الاسي ل جية،  الايدرالية 
)المؤسسات  الىيئات(،  قد تعددت تعرياات وذا المصطمئ عمل كؿ مست   فاي المست   

أنه تمؾ  صع بات التعمـ عمل (883، 8118عبدالعزيز )، الترب ي يعرؼ الجبار
أكثر مف العمميات الناسية األساسية التي تدخؿ في فىـ  أ  االضطرابات التي تصيب  ايدة

 استخداـ المغة المنط قة، أ  المكت بة،  يظىر وذا القص ر في القدرة عمل االستماع أ 
الكبلـ، أ  القراءة أ  الكتابة، أ  الىجاء، أ  القياـ بالعمميات اليسابية  قد ينت  عنه 

أ  إصابة في المخ ، بينما يشير نبيؿ يافظ إلل أنه اضطراب في  اقة في اإلدراؾإع
 ، العمميات العقمية، أ  الناسية األساسية التي تشمؿ االنتبان أ  اإلدراؾ،  تك يف الماىـ 

  التذكر،  يؿ المشكمة.
( صع بات التعمـ طبيًا بانه اختبلؼ في  ظائؼ 88، 8111نبيؿ ) ، يعرؼ يافظ

الياالت التي ليس لىا فئة  فالعصبي المركزي  تعني مجم عة غير متجانسة مالجىاز 
عبد بينما يعرؼ ،  يظىر ف تاا تًا في القدرة العقمية  مست   التيصيؿ  الاشؿ  ايدة،
( صع بات التعمـ بانه يشير إلل مجم عة غير متجانسة مف 33، 8181سميماف ) ،دال ي

يظىر ف تباعدًا  مت سط، ي ذكاء مت سط أ  ف ؽ ذ العادي،األفراد في الاصؿ الدراسي 
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أكثر مف المجاالت   اضيًا بيف أدائىـ المت قع  بيف أدائىـ الاعمي في مجاؿ أ 
 األكاديمية(.
المشكبلت  االضطرابات التي  يقصد البايث بصع بات التعمـ في وذن الدراسة  

 معبرة فتؤثر عمل  تعيؽ طالب الصؼ األ ؿ المت سط عف قراءة نصٍ  قراءةً  سميمةً 
 تيصيمه العممي، كما يقاس باختبارات التيصيؿ في المغة العربية.

  تعمـ القراءة: صع باتأسباب 
 رصعبة، غيتعد عممية التعرؼ عمل األساليب المؤدية لصع بات التعمـ عممية 

 :(33، 8118الراشد، خالد، )كالتالي أف البايثيف يذكر ف أوـ األسباب 
 الدماغ.إصابات  -

 االناعالية.ضطرابات اال -

 الخبرة.نقص  -

فاي خمؿ في  ظائؼ الدماغ يؤثر سمبيًا عمل  ظائؼ ياستي )السمع، البصر( 
 .المتيف تعداف قناتي استقباؿ المثيرات المغ ية،  بالتالي تتاثر عممية القراءة تاثرًا  اضياً 

  قد صنؼ بعض البايثيف أسباب صع بات تعمـ القراءة  غيروا إلل ما يمي:  
تتعمؽ بضعؼ القدرات العقمية  العمميات المسئ لة عف المغة  صع بات تعمـ نمائية: -8

 (. التذكر  تشمؿ )االنتبان، اإلدراؾ، التاكير،
اضطرابات الكبلـ  المغة مف المؤشرات المبكرة  دالمغ ي: تعاضطرابات النم  الكبلمي  -8

إخراج أص ات  عمل  ج د صع بات تعمـ فغالبًا ما يعاني ذ ي صع بات المغة مف
أ   (الراء)الكبلـ،  التيدث،  الاىـ كاشؿ طاؿ مف نطؽ يرؼ )الباء( أ  

خراج المغة النمائي ك نه ليس  (التاء)أ   (الشيف)  و  ما يسمل باضطراب  ا 
اضطرابًا ناتجًا عف التخمؼ العقمي أ  خمؿ السمع أ  اضطرابات عصبية ، بينما 

ليشير إلل تمؾ  (Dyslexia)مل بياتي اضطراب القراءة النمائي أ  ما يس
االضطرابات النمائية المتعمقة بالعمميات العقمية  و  منتشر بيف الذك ر أكثر مف 

 اإلناث.

 مظاور صع بات تعمـ القراءة:

إف الكشؼ عف أخطاء القراءة يتطمب مبليظة عادات القراءة عند الطالب،  ييف 
الصامتة  قراءة الكممات  تمييز الكممات يتـ اختبار الطالب في القراءة الجىرية  القراءة 

يستطيع المعمـ مبليظة نمط قراءة الطالب  الصع بات التي ي اجىىا،  مف أوـ األخطاء 
(، )ميم د، أيبلـ 38، 8113التي تصدر عف الطبلب في القراءة ما يمي: )السيد، رأفت، 

 (319-313، 8111(، )بطرس، يافظ بطرس، 31-37، 8181يسف، 
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 فمثبًل عبارة )سافرت  كممات أ  أجزاء مف الكممة المقر ءة،يذؼ بعض ال
 بالطائرة( قد يقرأوا الطالب )سافر بالطائرة(.

  بعض   الجممة، أ النص األصمي إللفي الم ج دة غير إضافة بعض الكممات
المقاطع أ  األيرؼ إلل الكممة المقر ءة فمثبًل كممة )سافرت بالطائرة( قد يقرأوا 

 إلل أمريكا(. )سافرت بالطائرة
  قد يقرأ كممة  معناوا، فمثبلً إبداؿ بعض الكممات باخر  قد تيمؿ بعضًا مف

)العالية( بداًل مف)المرتاعة(أ )الطبلب(بداًل مف)الطبلب( أ  أف يقرأ )يساـ  لد 
  وكذا. شجاع(

  إعادة بعض الكممات أكثر مف مرة بد ف أي مبرر فمثبًل قد يقرأ )غسمت األـ
 .الثياب(غسمت األـ … غسمت األـ  الثياب( فيق ؿ:)

  الشائعة في صع بات القراءة ييث  األخطاء مف أوـ ي تبديمىا،  وقمب األيرؼ
يراوا في المرآة: فقد يقرأ كممة  همعك سة،  كانيقرأ الطالب الكممات أ  المقاطع 

ب أيرؼ يترت )برد( فيق ؿ )درب(  يقرأ كممة )رز( فيق ؿ )زر(  أييانًا يخطئ في
  وكذا.يقرأ كممة )الات( فيق ؿ )فتؿ(  دة، فقالكمم

 .)ضعؼ في التمييز بيف أيرؼ العمة فقد يقرأ كممة )ف ؿ( فيق ؿ )فيؿ 
  عند االنتقاؿ  هييرته،  ارتباكصع بة في تتبع مكاف ال ص ؿ في القراءة  ازدياد

 .مف نىاية السطر إلل بداية السطر الذي يميه أثناء القراءة
  سريعة  غير  اضية.قراءة الجممة بطريقة 
 .قراءة الجممة بطريقة بطيئة كممة/كممة 

  صع بات تعمـ القراءة: ذ يأساليب تشخيص 
إف شع ر طبلب ذ ي صع بات التعمـ بالعجز،  االفتقار إلل النجاح يعد المشكمة 
الرئيسية لديىـ، مما يجعمىـ أقؿ تااعبًل  تكياًا مع األقراف  المعمميف  ربما ال الديف، 

لمختص ف عمل ضر رة الكشؼ المبكر عف أسباب تمؾ الصع بات،  البيث عف  يتاؽ ا
برام   أساليب عبلجية قبؿ تاشي الظاورة  تازمىا،  البد عندئذ مف أف يشمؿ التشخيص 
أربعة أبعاد  وي: البعد الناسي، البعد الطبي، البعد الترب ي،  البعد االجتماعي، ضمف 

 ميؿ النتائ .مرايؿ أومىا: التخطيط  التقييـ  تع
لقد تباينت أساليب  اختبارات الكشؼ  التشخيص المبكر لصع بات التعمـ ما بيف 

 (:833، 8118شاكر،  )قنديؿ،
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 .دراسة اليالة 

 .بطاريات االختبارات 

 .األد ات  االختبارات الاردية 

 .تق يـ  أيكاـ المدرسيف 

اليالة  ييث يتركز جىد المختصيف في دراسة اليالة ي ؿ جمع المعم مات عف
الصيية لمطاؿ،  أبعاد نم ن جسميًا  عقميًا أ  يركيًا  اجتماعيًا، بينما يقصد ببطاريات 

ية مف االختبارات التي تقيس خاصية أ  سمة، متغيرًا االختبارات مجم عة تكاممية أ  ت افق
أياديًا أ  متعدد األبعاد، ثـ تؤخذ الدرجة الكمية لبلختبار كاسم ب لمقياس  التشخيص 

  التنبؤ،  يتـ تط يروا فرديًا أ  جماعيًا خبلؿ جمسة  ايدة أ  جمسات متعددة.
  مف أمثمة تمؾ البطاريات االختبارات اإلدراكية: 
  التميز السمعي.اختبار 

 .اختبار التيميؿ السمعي 

 .اختبار سعة الذاكرة السمعية التتابعية 

 .اختبار التداعي البصري اليركي 

 .اختبار التيميؿ البصري 

 :ميكات تشخيص صع بات التعمـ
 مف الميكات التي اعتمد عميىا البايث ف في تشخيص صع بات التعمـ، مف 

سميماف،  (، )عبد ال ايد،39-33، 8113أومىا ما يمي: )الياسري، يسيف ن ري، 
8181 ،838-839:) 

يظىر الطبلب  ه في (:The Discrepancy Criterion. ميؾ التباعد أ  التعارض )8
ذ   صع بات التعمـ فر قًا فردية ممي ظة في كؿ مف المجاالت األكاديمية  النمائية، 

 ينقسـ التعارض إلل: عميه 
تاا ت في النم  في ال ظائؼ المغ ية  الناسية عند بعض أ. التباعد في النم : فقد ل يظ 

األطااؿ في مست   ما قبؿ المدرسة  في وذن الياالت كاف الطاؿ ينم  بشكؿ عادي في 
 بعض ال ظائؼ  يتاخر في بعض ال ظائؼ.

ب. التباعد في التيصيؿ األكاديمي  األداء المت قع: تباعد المست   التيصيمي عف 
 المت قع  له مظىراف:

  التاا ت في المقررات: فقد يك ف متا قًا في الرياضيات  يعاني مف صع بات في
المغة العربية،  قد يك ف التاا ت في بعض أجزاء مقرر دراسي  ايد، فاي المغة 
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العربية قد يك ف طمؽ المساف في القراءة جيدًا في التعبير  لكنه يعاني مف 
 األدبية. صع بات في استيعاب در س الني  أ  ياظ النص ص

  التاا ت في القدرات: مثؿ التاا ت بيف القدرة المغ ية مع  ج د نسبة ذكاء
 معق لة.

يستبعد الطبلب ذ   صع بات  ه:  في(Exclusion Criterion. ميؾ االستبعاد )8
التعمـ الناتجة مف االضطرابات العقمية،  االضطرابات السمعية،  االضطرابات البصرية، 

 لية،  نقص الارص لمتعمـ. االضطرابات االناعا

. ميؾ التربية الخاصة: فاألطااؿ ذ ي صع بات التعمـ ال تصمئ لىـ الطرؽ المتبعة في 3
نما  التدريس مع العادييف، فضبًل عف عدـ صبليية الطرؽ المتبعة مع المعاقيف،  ا 
ينبغي أف يت فر ل ف مف التربية الخاصة تشخيصًا  تصنياًا  تسكينًا  تعميمًا  رعاية 

 ناسية  اجتماعية تختمؼ عما يىيا لمائات سالاة الذكر.

. ميؾ الخصائص السم كية:   فقًا له فإف ذ ي صع بات التعمـ لديىـ مف الخصائص 3
 ما يميزوـ عف غيروـ مف فئات منخاضي التيصيؿ.

 قد تـ  ضع العديد مف النماذج التي تيا ؿ تشخيص صع بات التعمـ،  مف وذن 
 (37 -33، 8979ماف، سيد أيمد، النماذج ما يمي: )عث

  نم ذجBateman (8933 يتضمف الخط ات اآلتية  التي مف خبللىا يمكف  :)
 تشخيص صع بات التعمـ:

المقارنة بيف المست   المت قع لممتعمـ  أدائه الاعمي،  عند يد ث تاا ت بينىما  -8
 فإنه يرجئ  ج د صع بة في التعمـ.

مكاف معتمدًا عمل نتائ  االختبارات ال ص ؿ إلل  صؼ سم كي كامؿ بقدر اإل -8
 المختماة.

دراسة الن ايي الجسمية  العصبية  ن ايي التعمـ المرتبطة بم ض ع الصع بة  -3
 األساسي.

خضاعه لمتيقيؽ  التعديؿ أثناء التطبيؽ. -3   ضع البرنام  العبلجي  ا 

 :القراءة في التعمـ صع بات تشخيص خط ات
( 88-88، 8113(  يافظ، نبيؿ )33-38، 8181 اتاؽ كؿ مف ميم د، أيبلـ )

  :كالتالي القراءة في التعمـ صع بات تشخيص خط ات عمل
التعرؼ عمل الطبلب ذ ي األداء التيصيمي المنخاض )عف طريؽ الدرجات  -8

 عمؿ ال اجبات(. –الشىرية 
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ن ع األخطاء التي  –مبليظة سم ؾ الطالب في المدرسة: في الاصؿ  خارجه  -8
وؿ يعاني مف اضطراب اناعالي أ  نشاط  –مع زمبلئه  كيؼ يتااعؿ –يقع فيىا 

 زائد.
مست ياته  –تاريخه مف السجبلت  –التق يـ غير الرسمي: دراسة خمايته األسرية  -3

االتصاؿ باسرته،  مف ثـ يرسـ خطة عبلج أ  يييمه إلل فريؽ  –مع المعمميف 
 مف المتخصصيف.

األخصائي  –لمادة قياـ فريؽ مف المتخصصيف ببيث يالة الطالب: مدرس ا -3
الطبيب الزائر أ   –المرشد الناسي  –أخصائي القياس الناسي  –االجتماعي 

 المقيـ،  ذلؾ مف أجؿ:
 .فرز  تنظيـ البيانات الخاصة بالمشكمة التي يعاني منىا 
 .تيميؿ  تاسير البيانات 
 .تيديد و ية الع امؿ المؤثرة  ترتيبىا يسب أوميتىا 
 سية  درجة يدتىا.تيديد أبعاد المشكمة الدرا 
 .كتابة نتائ  التشخيص في تقرير شامؿ 
 .تيديد ال صاة العبلجية أ  البرنام  العبلجي المطم ب 

 مداخؿ عبلج ذ ي صع بات تعمـ القراءة:
تباينت مداخؿ عبلج ذ ي صع بات القراءة تبعًا لنظرة أصياب كؿ مدخؿ منىا 

 عرض ألوـ مداخؿ العبلج الرئيسة:إلل الع امؿ المسىمة في صع بات القراءة،  فيما يمي 
العمميات الناسية في وذا  رتعتبمدخؿ التدريب عمل العمميات الناسية: ِ. أ

المدخؿ قدرات عقمية مناصمة يمكف التدريب عميىا بشكؿ مناصؿ،  يىدؼ وذا 
المدخؿ إلل إزالة األسباب  ُييدد سبب  ايد،  يصمـ العبلج ي له،  يشتمؿ عمل 

ي  اإلدراؾ البصري  اضطراب اإلدراؾ السمعي طرؽ عبلج القص ر البصر 
 مىاراته الارعية،  طرؽ عبلج االضطراب السم كي  االضطراب ال ظياي لممخ. 

(Temple, R.,1998, 50) 
( تدريبات لعبلج عي ب نظاـ اإلدراؾ البصري 2009, 26) hoell قد قدـ و يؿ 

نتائ  أشارت إلل عدـ فاعمية العصبي،  التناسؽ البصري اليركي،  يركات العيف، إال أف ال
 تمؾ التدريبات في رفع مست   األداء القرائي لذ ي صع بات القراءة.

 يبليظ أف التدريب عمل العمميات الناسية يركز عمل الصع بات النمائية الناسية 
د ف التركيز عمل الميت    و  يناسب الطبلب في مريمة االستعداد لتعمـ القراءة ك قاية 

 لقراءة.مف صع بات ا
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يقـ  وذا المدخؿ عمل افتراض أف المدخؿ القائـ عمل الي اس المتعددة:  -ب
المثيرات وي الطرؽ لممدخبلت اليسية التي تدعـ عممية التعمـ،  يؤكد استغبلؿ 
ي اس السمع  البصر  اليركة لتعميـ القراءة،  مف أوـ طرؽ وذا المدخؿ ما 

 يمي:
 (V.A.K.T) قة*  طريقة الي اس المتعددة،  تسمل طري

الياسة اليس  K ياسة السمع، Aياسة البصر،  V ييث يمثؿ يرؼ اؿ
ياسة الممس،  تقـ  وذن االستراتيجية عمل مبدأ أف الطالب يك ف أكثر قابمية  Tيركية، 

لمتعمـ عندما يستخدـ ال سائط اليسية األربعة التي يركز عميىا المعمـ في تدريبه أ  
تعمؿ عمل معالجة القص ر المترتب عمل اعتماد الطالب  اىتدريسه لمىارة القراءة، ألن

 .عمل بعض الي اس د ناؿ بعض اآلخر

قتريت فرنالد طريقة في تعميـ الىجاء لمطبلب الذيف يمق ف صع بة في التعمـ، ا 
 :(9، 8113)مميـ، سامي ميمد،  فيما يمي نتنا ؿ الطريقة المنظمة التي اتبعتىا 

التي يريد تعميمىا لمطبلب عمل السب رة أ  عمل  يجب أف يكتب المدرس الكممة -8
 .(Visual)ل ية مف ال رؽ أي تستخدـ الياسة البصرية 

  دقة.يقدـ المدرس الكممة لمطبلب بكؿ  ض ح  -8

ثـ يطمب منه أف ينطؽ   دقة،يتاح لمطالب  قت كاؼ لدراسة الكممة بكؿ  ض ح  -3
 .(Auditory) ونا استخدمنا الياسة السمعية مع الطالب  الكممة،

 .(Kinsthetic) في وذا يتتبع الياسة اليركية  الكممة،أف يتتبع الطالب  -3

 .(Tactile) في وذا يستخدـ الياسة الممسية  بإصبعه،أف يتتبع الطالب الكممة  -3

يينما يتاكد المدرس مف أف الطالب تعمـ الكممة يجب أف يساعدن عمل كتابتىا  -3
 .مف الذاكرة

 ثـ تكتب مرة ثانية.تقمب الم ية أ  تمسئ السب رة  -7

يجب اتخاذ الترتيبات البلزمة يتل يستطيع الطالب استخداـ الكممة المتعممة في  -1
 التعبير الكتابي.

مف الضر ري أف يقدـ لمطالب الشكؿ الصييئ لمكممة في أي  قت  يينما  -9
 تصادفه صع بة في وجائىا بطرؽ سميمة.

 .(Gillingham) طريقة جمنجىاـ * 
 تستخدـ مع الطبلب الذيف ال يقدر ف عمل  الىجائية يةتسمل الطريقة الص ت

تاسير رم ز الكممات  قراءتىا بالطريقة العادية،  تقـ  عمل التعامؿ مع الير ؼ الىجائية 
ك يدات ص تية  تسمل أيضًا بالطريقة الىجائية،  تبدأ بتعميـ الير ؼ ثـ الكممة ثـ 

 عمل: الجممة كما تسمل بالطريقة الترابطية ألنىا تعتمد
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 مع اسـ اليرؼ. المكت ب لميرؼ ربط الرمز البصري -8

 ميرؼ.المقابؿ ل ص تالمع  لميرؼ ربط الرمز البصري -8

لص ته.  هسماع تسمية اليرؼ  الص ت مف خبلؿ مع )السمع(ربط ي اس الطالب  -3
 (83، 8113)سالـ، ميمد ع ض اهلل؛ الشيات، مجدي ميمد؛ عاش ر، أيمد يسف، 

 Hegg – Kirk كيرؾ: –طريقة وي   * 
 وي تعتمد عمل نظاـ القراءة الص تية بطريقة منظمة في إطار مبادئ التعميـ 

 (Feedback)المبرم  الذي يتيكـ في العممية التعميمية  يعطي الطالب تغذية مرتدة 
تصيئ خطان  تص ب مسارن باستمرار  تقـ  عمل البدء باستخداـ الير ؼ الساكنة ثـ 

( Torgesen) وذا  قد أشار كؿ مف ت رجيس ف، طبلبالمتيركة  تعميـ أص اتىا لم
إلل الد ر الذي يمكف أف يمعبه استخداـ أسم ب التدريس الذي يستعيف ( Barker) باركر

في عبلج صع بات تعمـ  Computer Assissted Instructionبالياسب اآللي 
ات القراءة  في تدريب الطبلب عمل التعرؼ عمل الير ؼ الىجائية  قراءة الكمم

  النص ص.
 ج. المدخؿ القائـ عمل التدريس المباشر: 

ذلؾ الن ع مف أساليب التدريس الذي يتك ف مف  يعرؼ التدريس المباشر بانه: " 
آراء  أفكار المعمـ الذاتية )الخاصة(  و  يقـ  ت جيه عمؿ التمميذ  نقد سم كه،  يعد وذا 

ييث نجد  .طة داخؿ الاصؿ الدراسياألسم ب مف األساليب التي تبرز استخداـ المعمـ لمسم
أف المعمـ في وذا األسم ب يسعل إلل تز يد التبلميذ بالخبرات  المىارات التعميمية التي 
ير  و  أنىا مناسبة، كما يقـ  بتق يـ مست يات تيصيمىـ  فقًا الختبارات ميددة 

يبد  أف وذا يستىدؼ منىا التعرؼ عمل مد  تذكر التبلميذ لممعم مات التي قدمىا لىـ،   
األسم ب يتبلءـ مع المجم عة األ لل مف طرؽ التدريس خاصة طريقة المياضرة 

 (83: 8117 ،ععبد السمي ، صبلحؽعبد الراز) ". المناقشة المقيدة
ا المدخؿ عمل المىارة،  يتـ فيه تجزئة المىارة إلل خط ات صغيرة ركز وذ ي

التعرؼ عمل  المىارة، ييث يتـ بناء در س ميكمة الصياغة تقدـ مف خبللىا أجزاء 
ا ىمؿ وذي ال   الخبلؼ،الكممة ك يدة متكاممة،  مبليظة مابيف الكممات مف أ جه الشبه 

 .(Wimir, 2002, 42)لمكممات المعم مات الص تية  التركيبة  المدخؿ
 يتـ التعميـ  فؽ وذا المدخؿ في شكؿ مجم عات صغيرة مع اليااظ عمل الخط  

لضماف نشاطه في عممية تعممه،  يتميز وذا المدخؿ باستخداـ الاردي لكؿ متعمـ 
استراتيجيات يمكف تعميمىا مف خبلؿ عدد ميد د مف األمثمة،  لكنىا قابمة لمتعميـ عمل 
نطاؽ أمثمة أ سع،  تقديـ التغذية الراجعة الا رية،  التصييئ الا ري ألخطاء المتعمميف، 

ات القبمية،  تقديـ تطبيقات متعددة لممىارة،  تنظيـ التعمـ بعناية لمبناء عمل المىار 
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 استخداـ نقاط ق ة المتعمـ لتق ية دافعيته لمتعمـ مف خبلؿ معرفته بنتائ  تعممىـ  امتداح 
 (.Fitzpatrick, 2004, 57سم كيات المتعمميف المرغ بة  استخداـ األلعاب المش قة )

التدريس  ( إلل أف استخداـSwanson, 1999, 20 قد ت صؿ س انس ف )
المباشر في عبلج صع بات القراءة يؤدي إلل نتائ  أفضؿ مف مدخؿ التدريس الضمني، 
ييث ت صؿ مف خبلؿ تيميؿ نتائ  طرؽ العبلج المختماة في أبياث عبلج صع بات 

 القراءة إلل فاعمية التدريس المباشر في عبلج صع بة تعرؼ الكممة،  الاىـ.
  التصيييية:القراءة العبلجية  -د 

أصبئ التعميـ العبلجي مف األنماط التعميمية الذي يعتمد عميه الترب ييف ييث يتـ  
إعدادن في سبيؿ الت صؿ إلل تصييئ أ  عبلج أل جه القص ر في المىارات األساسية 

 (838:  8117 ،دانياؿ ،وبلالواف )  التي يعاني منىا الطبلب أ  في أي منىا.
يسمئ باستخداـ كافة اآلليات الطبية أ    التعميـ العبلجي  التدخؿ العبلجي 
السم كية  المعرفية،  الناس عصبية  اإلنسانية، المباشرة  غير المباشرة  الترب ية،

باستخداـ آليات معينة، لائة معينة، بالتطبيؽ عمل   األكاديمية،لتيسيف المىارات النمائية 
 (888:  8113 ،فتيي ،ت الزيا) ميت   معينة لاترة معينة لتيقيؽ األوداؼ المرغ بة.

 القراءة العبلجية وي أسم ب يتضمف عبلج ما فشمت في تيقيقه القراءة النمائية 
 القراءة الصامتة،  وي ت جه لمف يعاني صع بة أ  عسر القراءة،  غالبًا ما يتـ وذا في 

 (833:  8113، نبيؿ عبدالاتاح ، يافظ) فصؿ عبلجي.
ستخدـ مع األطااؿ ممف ال زالت مىارة اإلجراءات التي تيتـ ذلؾ مف خبلؿ   

القراءة عندوـ غير متط رة بعد تعريضىـ لمقراءة النمائية،  كذلؾ القراءة التصيييية ، 
مما يدؿ عمل عجز  Dyslexia أييانا ما يطمؽ عمل وؤالء األطااؿ ذ ي العسر القرائي 

 مف الممكف أف  –قراءة صامتة أ  جىرية  –جزئي لديىـ في القدرة  فىـ ما يتـ قراءته 
يك ف لديىـ صع بة خاصة في الج انب النمائية )االنتبان  الذاكرة  اإلدراؾ  التاكير أ  
العجز المغ ي(  التي تتدخؿ في عممية القراءة  النجاح فيىا، فاي وذن الياالت يجب عبلج 

-838:  8911 ،كيرؾ  كالانت) تمؾ الصع بات الخاصة  الج انب النمائية المرتبطة بىا.
833) 

أ  ما يعرؼ أيضًا بالتعميـ  (Remedial Education) التربية التصيييية  
وي جممة مف اإلجراءات يتـ تنايذوا لتيسيف  (Clinical Teaching)العبلجي/ العيادي 

أداء الطالب أ  تصيييه ليصبئ قريبا مف األداء الطبيعي قدر المستطاع،  لمتعميـ 
جه عاـ، لكف الارؽ و  أف التعميـ العبلجي مكثؼ أكثر العبلجي خصائص التعميـ الجيد ب  

 يناذ عمل مست   فردي، كذلؾ فإف التعميـ العبلجي يمثؿ استراتيجية عامة أكثر مما يمثؿ 



 ـ 8181الجزء الثاني( أبريؿ لسنة  871مجمة كمية التربية، جامعة األزور، العدد: )
 

 -337- 

، منل ، اليديدي ) التالية:أساليب تعميمية ميددة،  تشمؿ د رة التعميـ العبلجي الخط ات 
8113  :888-883) 
 مطالب.تقييـ الياجات التعميمية ل -8

 تصميـ الخطة التدريسية. -8

 تنايذ الخطة التدريسية. -3

 تقييـ أداء الطالب. -3

إعادة تقييـ ياجات الطالب  تصميـ خطة تدريسية جديدة  تنايذوا  تقييـ  -3
 فاعميتىا،  االستمرار بد رة التعميـ العبلجي.

 منهج الذراست وإجزاءاتها
 الذراست:منهج   -1

ييػث إف  الدراسػة،طبيعػة لمبلءمتػه نظػرا ل ال صػاي،  الدراسة طابع المنى استخدمت      
التعرؼ عمػل مػد  شػي ع صػع بات تعمػـ القػراءة  عبلقتىػا بػ اليالية التل تىػتـوذن الدراسة 

المممكػة العربيػة لػد  تبلميػذ المريمػة االبتدائيػة  المت سػطة ب الديم غرافيةببعض المتغيرات 
 تيميمىػا مبلءمػة لدراسػة وػذن الظػاورة   مف ثـ فإف المنى  ال صاي يك ف أكثر السع دية،
 . تاسيروا

 الذراست:عينت   -2
 السػػادس  االبتػدائيالرابػع  يفمػف جميػع تبلميػذ الصػػا الياليػػةمجتمػع الدراسػة  تكػ ف      

،  ـ 8187 الدراسػيلمعػاـ   منطقػة تبػ ؾ التعميميػةالمناطؽ التعميمية السػت ب فيالمت سط 
تػػـ   التػػيدارس عػػف طريػػؽ القػػ ائـ ، مػػوػػذن ال ميػػذتبل  تػػـ اختيػػار عينػػة عشػػ ائية ، مػػف

 زعيف يسػػػب ( مػػػ 8187الدراسػػػي)العػػػاـ  فػػػياليصػػػ ؿ عميىػػػا مػػػف قبػػػؿ   زارة التربيػػػة  
:  كالتػالي( مدرسة مف جميع المناطؽ التعميميػة  وػل 33المناطؽ التعميمية ثـ تـ اختيار )

عينة الدراسة األ لية   كانت( مدرسة مت سطة  ، 88 تـ اختيار )، ( مدرسة ابتدائية 88)
( تمميػذًا  ، 711 السػادس المت سػط ب اقػع ) االبتدائيالصايف الرابع ب( تمميذًا 8311) وي
( 711(   )1.31مقػػدارن ) معيػػاري( بػػانيراؼ 9.89ألعمػػاروـ ) اليسػػابيبمػػق المت سػػط   

( ، 88.89ألعمػػاروـ ) اليسػػابيبمػػق المت سػػط    ،مػػف تبلميػػذ المريمػػة المت سػػطة ًا تمميػػذ
 (.1.39مقدارن ) معيارينيراؼ با

لصػػع بات  التشخيصػيمقيػاس التقػػدير  عػػفالػػذيف أجػاب ا  المعممػيف،أمػا فيمػػا يخػص عينػػة 
مػادة  فػي( معممػة 81  ) معممػًا،( 88ب اقػع )  معممػة،معممػًا  (31)تعمـ القراءة فقد كان ا 
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يسػب المنػاطؽ ت زيع تبلميذ العينػة األ ليػة  اف ضيي( 3  )( 8 الجد الف ) العربية،المغة 
 التعميمية.

  
 
 
 

 (8)جد ؿ   
لمصؼ الرابع  المدارس يسب المناطؽ التعميمية فيت زيع تبلميذ عينة الدراسة األ لية 

 االبتدائي

 العدد المنطقة التعميمية
 العمر الزمنل

 معياريانيراؼ  يسابيمت سط 

 1.37 9.81 881 تب ؾ

 1.37 9.81 881 ال جه

 1.33 9.33 831 ضبا

 1.33 9.13 881 يماءت

 1.33 9.88 881 يقؿ

 1.38 9.83 881 أمم 

   711 ـ

 بمػق المت سػط  تمميػذًا،( 711أف عدد تبلميذ الصؼ الرابػع بمػق ) (،8)ضئ مف الجد ؿ ات  
 (.1.31مقدارن ) معياريبانيراؼ  (،9.89ألعماروـ ) اليسابي
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 ( 3)جد ؿ 

لمدارس يسب المناطؽ التعميمية لمصؼ السادس ا فيت زيع تبلميذ عينة الدراسة األ لية 
 المت سط

 العدد المنطقة التعميمية
 العمر الزمنل

 معياريانيراؼ  يسابيمت سط 
 1.78 88.83 831 تب ؾ
 1.39 88.88 813 ال جه
 1.71 88.31 883 ضبا

 1.31 88.83 881 تيماء
 1.38 88.38 881 يقؿ
 1.13 88.83 881 أمم 
   711 ـ

( تمميذًا،  بمق 711أف عدد تبلميذ الصؼ السادس المت سط بمق ) (،3)مف الجد ؿ تضئ ا
 (.1.39مقدارن ) معياريبانيراؼ  (،88.89المت سط ألعماروـ )

 أدواث الذراست  -3
(، 8117، إعػػػداد: الزيػػػات، فتيػػػيلصػػػع بات القػػػراءة ) التشخيصػػػيمقيػػػاس التقػػػدير  -8
 (8مميؽ: )

 المقياس:الىدؼ مف 
مػف تبلميػذ  القػراءة صػع بات تعمػـ ذ يتبلميػذ  التعػرؼ عمػلالمقياس إلل وذا  يىدؼ      

مػف خػبلؿ تقػدير المدرسػيف لمػد  تػ اتر الخصػائص السػم كية المتعمقػة  االبتدائية،المريمة 
 بصع بات تعمـ القراءة.
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 المقياس:ميت   
 بات الخصػػائص السػػم كية المتعمقػػة بصػػع تنا لػػتفقػػرة  (81المقيػػاس مػػف ) وػػذا تكػػ ف    
 المجاؿ.وذا  فياجريت  التياتاقت عميىا الدراسات   التي القراءة،تعمـ 

 
  تصيييه:طريقة تطبيؽ المقياس 

عتمد وذا المقياس عمل تقدير المعمـ لمد  تػ اتر الخصػائص السػم كية المتعمقػة بصػع بة ا
ا ح تػر  خماسػيمػد   فػي تتمػايز االسػتجابة عمػل وػذا المقيػاس  التبلميػذتعمـ القػراءة لػد  

 (.1( ال ينطبؽ )8) ( نادرا8أييانا )( 3( غالبا )3بيف دائما )
 إجزاءاث الذراست  -4
معممػًا ( 31) عمل عينة مك نة مف القراء لصع بات التشخيصي التقدير مقياستطبيؽ  -8

 ، ممف يدرس ف المغة العربية،  طمب منىـ تقدير صع بات القراءة لطبلبىـ. معممة
 يصائي المناسب لتيميؿ البيانات.استخداـ األسم ب اإل -8
 مناقشة  تاسير النتائ  في ض ء اإلطار النظري  الدراسات  البي ث السابقة. -3
 األساليب اإلحصائيت:  -5

دخػاؿ البيانػات إلػل الياسػب اآللػي، باسػتخداـ      لئلجابة عف أسئمة الدراسػة، تػـ ترميػز  ا 
 استخدـ البايث المعالجة اإليصائية  (SPSSبرنام  اليـز اإليصائي لمعمـ  االجتماعية )

 اآلتية:
التكػػرارات،  النسػػب المئ يػػة لمعرفػػة مػػد  انتشػػار صػػع بات تعمػػـ القػػراءة لػػد  تبلميػػذ  -8

 العينة.
( البل بارامتر ،  ذلؾ لمتيقؽ مف داللة الار ؽ بيف نسب انتشار صع بات تعمػـ 8)ؾ ا -8

 القراءة لد  تبلميذ العينة.
 (. Pearson Correlation Coefficien ف )معامؿ ارتباط بيرس -3

 نتائج الذراست ومناقشتها:
 مقذمت:

القراءة  عمـوؿ تختمؼ نسب شي ع صع بات ت  نصه " ؿ لئلجابة عمل وذا السؤاؿ األ 
 لد  تبلميذ المريمتيف االبتدائية  المت سطة باختبلؼ المناطؽ التعميمية؟"
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الممثمة لممناطؽ  عينة الدراسة ية عمل استخدـ البايث التكرارات  النسب المئ       
 الجد ؿ  تمميذًا،( 8311 البالق عددوا ) في المممكة العربية السع دية،التعميمية الست 

 التيميؿ.( يبيف نتائ  3)
 (3)جد ؿ 

نسب شي ع صع بات تعمـ القراءة لد  تبلميذ المريمتيف االبتدائية  المت سطة باختبلؼ 
 المناطؽ التعميمية

 النسبة المئ ية التكرار العدد التعميمية المناطؽ

 %88.8 83 833 تب ؾ

 %7.3 87 838 ال جه

 %9 88 833 ضبا

 %88 81 838 تيماء

 %9.7 83 833 يقؿ

 %9.3 88 838 أمم 

 %9.1 837 8311 المجم ع

شار صع بات ت، بانه ت جد فر ؽ ظاورة بيف نسب ان (3) تضئ مف نتائ  التيميؿ لمجد ؿا
المناطؽ التعميمية الست  ، إذا أشارت النتائ  باف نسبة التبلميذ ذ    فيراءة تعمـ الق

% 7.3) ال جهمنطقة  في،  بمغت (%88.8 )بمغت تب ؾمنطقة  فيصع بات تعمـ القراءة 
منطقة  في،  بمغت  (%88) تيماءمنطقة  في بمغت  (%9) ضبامنطقة  في،  بمغت (

،  يبليظ البايث مف (% 9.3) أمم ارؾ منطقة مب في،  بمغت أخيرا (% 9.7)يقؿ 
 يقؿ  ضباكؿ مف  فيتقارب نسب التبلميذ ذ   صع بات تعمـ القراءة  السابؽالجد ؿ 

 فل  تقاربىا النسب،  ارتااع (%7.3) ول  ال جه منطقة في انخااض نسبل  أمم ،  
 .(%88 (،)%88.8 ييث  صمت النسبة) تب ؾ   تيماء منطقتي

 تيماءصع بات تعمـ القراءة لد  تبلميذ منطقة  ذ يار التبلميذ أف نسبة انتش مما يعنل
 األخر .أكثر شي عا منىا لد  المناطؽ التعميمية 

 لمتيقؽ مف داللة الار ؽ الظاورة بيف نسب انتشار صع بات تعمـ القراءة لد  تبلميذ 
التعميمية المناطؽ  لمممكة العربية السع دية باختبلؼالمريمتيف االبتدائية  المت سطة با
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 (8)كابارامتر   البايث االختبار البل استخدـ )تب ؾ، ال جه، ضبا، تيماء، يقؿ، أمم (
 يبيف نتائ  التيميؿ. (3) الجد ؿ رقـ 

 
 (3)جد ؿ 

 فيمتر  لمار ؽ بيف نسب شي ع صع بات تعمـ القراءة ابار  البل (8)كانتائ  اختبار 
 المناطؽ التعميمية الست

المناطؽ 
النسبة  التكرار ددالع التعميمية

درجات  2xقيمة  المئ ية
 اليرية

الداللة 
 المشاودة

 %88.8 83 833 تب ؾ

3.877 3 1.331 

 %7.3 87 838 ال جه

 %9 88 833 ضبا

 %88 81 838 تيماء

 %9.1 83 833 يقؿ

 %9.3 88 838 أمم 

نسب شي ع  يصائيًا، بيفإأنه ال ت جد فر ؽ دالة  (3) لجد ؿاتضئ مف نتائ  التيميؿ ا
باختبلؼ المنطقة   المت سطة،صع بات تعمـ القراءة لد  تبلميذ المريمتيف االبتدائية 

غير دالة إيصائيًا عند مست     وي( 3.877( )8كابمغت قيمة ) فقد التعميمية،
(a≤0.05.) 

لعينة ال داللة الار ؽ فل نسب انتشار صع بات تعمـ القراءة لد  أفراد ا أف إللمما يشير 
 ياسر البايث وذن النتيجة باف سبب  ج د نسب  التعميمية،تختمؼ باختبلؼ المنطقة 

لمت سطة مف خبلؿ خبرته كمعمـ اشي ع صع بات التعمـ لد  تبلميذ المريمة االبتدائية   
 أ لياء االم ر  االجتماعي  االختصاصي آراء بعض الم جىيف  رؤساء األقساـ  المعمميف 

صع بات تعمـ القراءة  في تتماؿ أف تك ف وناؾ أسباب فرعية قد ساوميتاق ف عمل اي
 مف أومىا ما يمي:
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 فيصع بات تعمـ القراءة  ذ يتطبيؽ الكشؼ المبكر عف التبلميذ تاخر  -
  المت سطة.المريمتيف االبتدائية 

االوتماـ  فيعف بعض الد ؿ األجنبية  الد ؿ العربية المممكة الل يد ما تاخر  -
 القراءة.ات تعمـ بمجاؿ صع ب

ييث ل يظ  المممكة، فيالم اد الدراسية  اليقيقي، بيفاالرتباط  تدنل أ  ضعؼ -
 التعميمية. ؽالمناطكؿ  فيانتشار نسبة صع بات تعمـ القراءة   ج دوا 

صع بات  ذ يتدريس  فيكميات المعمميف تعنل بتخري  معمميف  فيأقساـ  ندرة -
 .اال مؤخرا التعمـ

فل  ثروا عمل التبلميذأالعبلمية لمتعريؼ بصع بات التعمـ   د ر لمت عية ا ضعؼ -
 .المريمتيف االبتدائية  االعدادية

لد  الكثير مف األسر لمعرفة مف وـ التبلميذ الذيف لديىـ  الثقافي ال عيقمة  -
القراءة يت قؼ عمل ما يشعر به  فيصع بات تعمـ القراءة  أف تيصيؿ التمميذ 

   أسرته. مييط في  صيي ثقافيمف مناخ 
مراعاة المعمـ أ  المعممة لمار ؽ الاردية بيف التبلميذ  أف المراجع التعميمية  قمة -

 مثؿمة أساليب التدريس لبعض التبلميذ  تجعمىا ءغالبا ما تشير الل عدـ مبل
 التعمـ.الع امؿ المرتبطة بصع بات 

  تعتبر الظر ؼ التعميمية مف أوـ تدرجىا،ط ؿ المناو   صع بتىا  عدـ  -
المنىاج  ط له  كثافته   منىا:صع بات تعمـ القراءة  اينشا عنى التياألسباب 

 التبلميذ. صع بته  الار ؽ الاردية بيف 
الصع بات  ذ يلمتعرؼ عمل  ،المدارس فيلممعمـ  األكاديميعداد نقص اإل -

 فل دراسة ي ؿ أسباب صع بات تعمـ المغة العربية لتبلميذ المريمة  ،التعمـ
 .االبتدائية

  الثاني:ئ  السؤاؿ انت
"وؿ تختمؼ نسب شي ع صع بات تعمـ القراءة   نصه السؤاؿ الثاني عف لئلجابة       

 "الدراسية؟لد  تبلميذ المريمتيف االبتدائية  المت سطة باختبلؼ الصا ؼ 
 الرابع،التكرارات  النسب المئ ية عمل العينة الممثمة لتبلميذ الصا ؼ ) تـ يساب
 يبيف نتائ  التيميؿ  التالي،  الجد ؿ  تمميذة ً  اً ( تمميذ8311الق عددوـ ) الب السادس(
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 (3)جد ؿ 

نسب شي ع صع بات تعمـ القراءة لد  تبلميذ المريمتيف االبتدائية  المت سطة باختبلؼ 
 الصا ؼ الدراسية

المناطؽ 
 التعميمية

 النسبة المئ ية التكرار العدد

 السادس الرابع سالساد الرابع السادس الرابع

 %88.1 %9.3 83 88 887 887 تب ؾ

 %81.3 %3.3 88 3 883 883 ال جه

 %9.3 %1.3 88 81 887 887 ضبا

 %88.9 %88.8 83 83 883 883 تيماء

 %9.3 %81.8 88 88 881 881 يقؿ

 %7.7 %88.8 9 83 883 883 أمم 

 %81.3 %9.8 73 33 711 711 المجم ع

منطقة  فيعدد التبلميذ  التمميذًات ،ذ   صع بات تعمـ القراءة  ( أف3تضئ مف الجد ؿ )ا
لمصؼ تمميذًا ( 83لمصؼ الرابع ،) تمميذاً  (88تمميذًا ب اقع ) (83)التعميمية بمق  تب ؾ
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 ال جه%( لمصؼ السادس . فل منطقة 88.1%( لمصؼ الرابع ، )9.3السادس بنسبة )
لمصؼ السادس  تمميذاً ( 88لمصؼ الرابع   ) تبلميذ( 3تمميذًا   ب اقع ) 87التعميمية بمق 

التعميمية ضبا لمصؼ السادس  فل منطقة ( % 81.3 )لمصؼ الرابع  ( % 3.3)بنسبة 
لمصؼ السادس بنسبة  تمميذاً  (88لمصؼ الرابع   )تبلميذ ( 81تمميذًا ب اقع ) (88) بمق
 81مية بمق التعميتيماء ( لمصؼ السادس ،  فل منطقة 9.3%( لمصؼ الرابع   )1.3)

لمصؼ السادس بنسبة  تمميذاً ( 83لمصؼ الرابع ،   ) تمميذاً ( 83تمميذًا  ب اقع )
%( لمصؼ السادس  فل منطقة يقؿ التعميمية بمق 88.9%( لمصؼ الرابع ،   )88.8)
لمصؼ السادس بنسبة  تمميذاً  (88لمصؼ الرابع  ) تمميذاً  (88تمميذًا  ب اقع ) (83)
التعميمية  أمم  ة%( لمصؼ السادس ،  فل منطق9.3) %( لمصؼ الرابع ،81.8)

لمصؼ السادس بنسبة  تبلميذ (9لمصؼ الرابع ،  ) تمميذاً  (83تمميذًا ب اقع )( 88)بمق
 %( لمصؼ السادس81.3%( لمصؼ الرابع ،   )9.8)

 (7)جد ؿ 
راءة متر  لداللة الارؽ بيف نسب شي ع صع بات تعمـ القابار  نتائ  اختبار كاي تربيع البل

 باختبلؼ الصا ؼ الدراسية

المناطؽ 
 التعميمية

 النسبة المئ ية التكرار
درجات  2xقيمة 

 اليرية
الداللة 
 السادس الرابع السادس الرابع المشاودة

 %88.1 %9.3 83 88 تب ؾ

1.117 8 1.938 

 %81.3 %3.3 88 3 ال جه

 %9.3 %1.3 88 81 ضبا

 %88.9 %88.8 83 83 تيماء

 %9.3 %81.8 88 88 يقؿ

 %7.7 %88.8 9 83 أمم 

 %81.3 %9.8 73 33 المجم ع

أنه ال ت جد فر ؽ دالة إيصائيًا بيف نسب شي ع  السابؽ ئ  التيميؿ لمجد ؿاتضئ مف نتا
كؿ مف الصا ؼ  فيصع بات تعمـ القراءة لد  تبلميذ المريمتيف االبتدائية  المت سطة 

،  ياسر البايث وذن النتيجة باف نسبة انتشار صع بات تعمـ السادس(  الدراسية )الرابع 
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الصؼ الرابع  فيالقراءة ال تختمؼ باختبلؼ الصا ؼ الدراسية  ذلؾ لعم مية الظاورة 
غير دالة إيصائيًا عند مست     وي( 1.117تربيع ) كاي السادس إذ بمغت قيمة 

(a≤0.05.) 
 املزاجع

 أوالً: املزاجع العزبيت
 ف الكريـالقرآ

دار المعػػػارؼ:  العربيػػػة،الانػػػي لمدرسػػػي المغػػػة  ه(: الم جػػػ8117) ـعبػػػد العمػػػي ،إبػػػراويـ 
 القاورة.

(: تعمػػيـ األطاػػاؿ المىػػارات القرائيػػة  الكتابيػػة، دار 8118)  صػػادؽ، ايميمػػي بػػدير، كريمػػاف
 .8المسيرة لمنشر  الت زيع: عماف، األردف، ط

ع بات الػػػتعمـ، كميػػػة ريػػػاض األطاػػػاؿ، (. األطاػػػاؿ ذ ي صػػػ8111يػػػافظ بطػػػرس ) ،بطػػػرس
 جامعة القاورة.

 الػتعمـ،الضػر رية لمعممػي األطاػاؿ ذ ي صػع بات  (، المىارات8118) زالجبار، عبد العزي
 (.8(، العدد )83مجمد ) سع د،مجمة جامعة الممؾ 

صع بات التعمـ  التعميـ العبلجي، مكتبػة زوػراء الشػرؽ،  (:8113) حعبد الاتا يافظ، نبيؿ
 اورة.الق
 العمميػػات العقميػػة  الػػتعمـ  التعمػػيـ العبلجػػي تصػػع با (.8111) حعبػػد الاتػػا يػػافظ، نبيػػؿ

 .، القاورةمكتبة زوراء الشرؽ·  الذكاء، 
(: برنام  مقترح في عبلج بعػض صػع بات القػراءة لػد  طػبلب 8188طه ) يجاج، يمدي

لعربيػػة، الصػػؼ األ ؿ االبتػػدائي، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػ رة، جامعػػة الػػد ؿ ا
 معىد البي ث  الدراسات العربية.

التعميـ المستند إلػل البيػث العممػي لمطمبػة ذ ي صػع بات الػتعمـ  (:8113منل ) ،اليديدي
في المريمة االبتدائية، مشكبلت  يم ؿ، المؤتمر الد لي األ ؿ لصػع بات الػتعمـ، 

 الرياض، المممكة العربية السع دية.
رح لتنميػػة مىػػارات القػػراءة الصػػامتة  أثػػرن فػػي تيسػػيف ( برنػػام  مقتػػ8118) الراشػػد، خالػػد

جامعػػة  التربيػة،كميػػة  منشػ رة،رسػالة ماجسػػتير غيػر  العممػػي.مسػت   التيصػيؿ 
 الممؾ سع د.
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دراسػػة القيمػػة التنبؤيػػة لتيديػػد  تشػػخيص صػػع بات الػػتعمـ بػػيف  (:8113) الزيػػات، فتيػػي
د لي األ ؿ لصػع بات نماذج التيميػؿ الكمػي  نمػاذج التيميػؿ الكياػي، المػؤتمر الػ

 التعمـ، الرياض، المممكة العربية السع دية.
(: صع بات التعمـ، األسس النظرية  التشخيصية  العبلجية، سمسمة 8991فتيي ) ،الزيات

 (.3عمـ الناس المعرفي )
(. 8113أيمػػػد يسػػػف ) ،عاشػػػ ر ميمػػػد؛مجػػػدي  ،الشػػػيات اهلل؛عػػػ ض  سػػػالـ، ميمػػػد

 ، عماف، األردف، دار الاكر العربي. العبلج صالتعمـ: التشخيصع بات 

: أثػػػر برنػػػام  عبلجػػػي ألطاػػػاؿ المريمػػػة التاسيسػػػية ذ ي صػػػع بات (8113رأفػػػت ) ،السػػػيد
 جامعة القاورة. منش رة،التعمـ، رسالة دكت ران غير 

(: تعمػػػيـ المغػػػة العربيػػػة بػػػيف النظريػػػة  التطبيػػػؽ، القػػػاورة، الػػػدار 8118) ، يسػػػفشػػػياته
 المصرية المبنانية.

. اسػػتراتيجيات التعمػػيـ  الػػتعمـ اليديثػػة  صػػناعة العقػػؿ العربػػي. ـ(8111) ، يسػػفشػػياته
 القاورة: الدار المصرية المبنانية.

(: تعمػػػيـ المغػػػة العربيػػػة بػػػيف النظريػػػة  التطبيػػػؽ، القػػػاورة، الػػػدار 8993)يسػػػف  ،شػػػياته
 المصرية المبنانية.

عميـ األساسػي، دار الاكػر (: مناو  تدريس المغة العربيػة بػالت8118طعيمه، رشدي أيمد )
 العربي.

(: تعمػػيـ القػػراءة  األدب، دار 8113طعيمػػه، رشػػدي أيمػػد؛ الشػػعيبي، ميمػػد عػػبلء الػػديف )
 الاكر العربي.

 .3التعمـ، مكتبة  ائؿ: عماف، األردف، ط ت(: صع با8188أيمد ) الظاور، قيطاف
االجتماعيػػػػة فػػػػي صػػػػع بات الػػػػتعمـ النمائيػػػػة    ع(: المرجػػػػ8181) فسػػػػميما ،ال ايػػػػدعبػػػػد 

  االناعالية، مكتبة األنجم  المصرية، القاورة.  
المعمػـ  أسػاليب التػدريس، دار الاكػر العربػي،  (:8117) ععبػد السػمي ، صػبلحؽعبد الراز

 القاورة.
 المصرية، القاورة.األنجم   مكتبةصع بات التعمـ،   (.8979أيمد ) عثماف، سيد
شي ع صػع بات الػتعمـ األكاديميػة  عبلقتىػا (: 8188الميسف عبد الريمف ) الاريدي، عبد

ببعض المتغيرات لد  طبلب المريمة االبتدائية بمنطقػة القصػيـ بالمممكػة العربيػة 
 السع دية، رسالة ماجستير غير منش رة، جامعة الخمي  العربي.

 العربيػة،التجاوات الترب ية المعاصػرة فػي تػدريس المغػة ا (:8113رجب ) اهلل، ميمدفضؿ 
 .القاورة كتب،العالـ 
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( مشػكبلت التشػخيص فػي التربيػة الخاصػة  أسػاليب تطػ يرن "نمػ ذج 8118شاكر ) ،قنديؿ
مقترح"، المؤتمر السن ي الثامف لمركز اإلرشاد الناسي" األسرة في القرف اليادي 

)تيػػػديات ال اقػػػع  آفػػػاؽ المسػػتقبؿ، القػػػاورة، مركػػػز االرشػػػاد الناسػػػي،  العشػػريف 
 .8118 ربن فم 3-3جامعة عيف شمس، 

زيػداف السػرطا ي  ترجمػة:صع بات الػتعمـ األكاديميػة  النمائيػة، ) (:8911)  كالانتكيرؾ 
 السرطا ي(، مكتبة الصايات الذوبية، الرياض. ز عبد العزي

(. صػػػع بات الػػػتعمـ بػػػيف التنظيػػػر  التشػػػخيص  العػػػبلج، 8181يسػػػف ) ميمػػػ د، أيػػػبلـ
 اإلسكندرية، مركز إسكندرية لمكتاب.

 ، القاورة، دار الاكر العربي.3(. تدريس فن ف المغة العربية، ط8183أيمد ) مدك ر، عمي
(: المرجػػع فػػي 8181أيمػػد؛ طعيمػػه، رشػػدي أيمػػد؛ وريػػدي، إيمػػاف أيمػػد ) مػػدك ر، عمػػي

 مناو  تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات أخر ، دار الاكر العربي.

 دف، دار المسيرة.(. صع بات التعمـ، عماف، األر 8113سامي ميمد ) ،مميـ

 (: تعميـ المغة العربية ألبنائىا، دار الاكر العربي.8187الناقة، ميم د كامؿ )
 القػػػراءة، دار اإلضػػػاءة فػػػي أوميػػػة الكتػػػاب  (:8388) زالنصػػػار، خالػػػد بػػػف عبػػػد العزيػػػ

 العاصمة.
التعمػػيـ العبلجػػي،  –طبيعتىػػا  –ماى مىػػا  الػػتعمـ:صػػع بات  (:8117) وبلالوػػاف، دانيػػاؿ
 ميمد(، دار الاكر، عَماف. عبد اهللة: عادؿ )ترجم
.8113ن ري ) الياسري، يسيف  (. صع بات التعمـ الخاصة، بير ت، الدار العربية لمعمـ 

(: اتجاوػػات يديثػػة  قضػػايا أساسػػية فػػي تعمػػيـ القػػراءة  بنػػاء 8183فتيػػي عمػػي ) ،يػػ نس
 المنى ، القاورة، مكتبة  وبة.
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155. 
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 املالحق
 (1)ملحق 

 مقاييس التقذيز التشخيصيت لصعىباث التعلم القزاءة
 المدرسة عزيزتيالمدرس /  عزيزياألم /  عزيزتياألب/  عزيزي

 عليكن ورحمة هللا وبزكاته السالم

اضطرابات أ  صع بات التعمـ  ذ يالغرض مف وذن المقاييس و  الكشؼ عف التبلميذ 
الذيف يت اتر لديىـ ظى ر بعض أ  كؿ الخصائص السم كية المتعمقة باضطرابات أ  

 صع بات التعمـ الم ضية فيما بعد.
ت اتر وذن الخصائص   قد أعدت وذن المقاييس بىدؼ اليص ؿ عمل تقديراتكـ لمد 

 السم كية لد  بعض أبنائكـ أ  بعض تبلميذكـ.
 لذا فإف معرفتؾ الجيدة بالطاؿ أ  التمميذ م ض ع التقدير  تكرار مبليظتؾ له ضر رية 

 لبلستخداـ الصييئ لىذن المقاييس  اليكـ الصادؽ مف خبللىا.
د  ت اتر ظى روا لد   مف ثـ فإف االوتماـ بقراءة كؿ فقرة أ  خاصية سم كية  تقدير م

االبف أ  الطاؿ أ  التمميذ م ض ع التقدير يعد أمرًا اساسيا عند االستجابة عمل وذن 
  فل التشخيص الجيد لىذن الصع بات أ  االضطرابات. المقاييس،

 بيف: خماسيمد   فيتتمايز االستجابة عمل وذن المقاييس 
 صار(. تنطبؽ )ال  (   أ 8نادرا ) (،8أييانا ) (،3غالبا ) (،3دائما )

  المطم ب منؾ أخي األب/أختي األـ / أخي الزميؿ /أختي الزميمة:
أماـ الاقرة  فل خانة التقدير الذي تران أكثر  قراءة الاقرات بعناية ثـ  ضع عبلمة 

 انطباقا عمل ابنكـ أ  طامكـ أ  تمميذكـ م ض ع التقدير عمل الني  التالي:

 دائما اتر وذن الخاصية لد  التمميذإذا كاف تقديرؾ بت   تيت دائما
 غالبا  إذا كاف تقديرؾ بت اتر وذن الخاصية لد  التمميذ أ  تيت غالبا
 أييانا  إذا كاف تقديرؾ بت اتر وذن الخاصية لد  التمميذ أ  تيت أييانا
 نادرا إذا كاف تقديرؾ بت اتر وذن الخاصية لد  التمميذ أ  تيت نادرا
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 ال تنطبؽ كاف تقديرؾ أف وذن الخاصية بالنسبة التمميذ إذا أ  تيت ال تنطبؽ

 
 فقط.هذه الفقزة خاصة بالمدرسين والمدرسات 

عزيزي المدرس / عزيزتي المدرسة، تستغرؽ االستجابة عمل فقرات وذن المقاييس مف 
خمس عشرة إلل عشريف دقيقة في المت سط لكؿ تمميذ،  لضماف سبلمة التقدير يرجل 

 في االستجابة عميىا ألكثر مف ستة تبلميذ في الجمسة ال ايدة.عدـ االستمرار 
  اآلف إلل فقرات المقاييس.

 شكرا لؾ أخي الزميؿ الم قر عمل تعا نؾ  سعة صدرؾ.
 مقياس التقدير التشخيصي لصع بات تعمـ القراءة

 ال ظياة ........ تاريخ التقدير /   اسـ القائـ بالتقدير..........................
/8187  

الجنس ...........جىة العمؿ  المدرسة.................................
........... 

يقصد بصع بات القراءة: ضعؼ أ  قص ر عمل التعرؼ عمل الير ؼ  الكممات  الجمؿ 
 فىـ معاني  مضاميف النص ص القرائية.

مف اإلزعاج نظرا العتماد  صع بات القراءة مف أكثر الصع بات األكاديمية التي تثير الكثير
مدخبلت التعمـ عمل القراءة  مف ثـ تؤثر كااءة القراءة تاثيرا ج وريا عمل كافة األنشطة 

 األكاديمية األخر .
 التعميمات:

في رأيؾ الشخصي، إلل أي يد يظىر التمميذ م ض ع التقدير أشكاؿ السم ؾ المذك رة فيما 
 ن منطبقا عمل التمميذ م ض ع التقدير.( تيت التقدير الذي ترايمي. ضع عبلمة )

اسـ التمميذ م ض ع التقدير ..........................الصؼ 
 .............المدرسة............
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ال  نادرا أييانا غالبا دائما الخصائص
 تنطبؽ

      عب سا عندما يقرأ. -متمممبل  –يبد  عصبيا  -8
      ل شاتيه.يضغط عم –يقرأ بص ت مرتاع  ياد  -8
      ييا ؿ تشتيت المدرس. –يقا ـ القراءة، يبكي  -3
ياقد مكاف القراءة،  يعيد ما يقرأ بص رة  -3

      متكررة.

      ينطؽ بطريقة متقطعة متشنجة خبلؿ القراءة. -3
      يبد  قمقا مرتبكا، يقرب م اد القراءة مف عينيه. -3
 قع إلل اخر ييذؼ بعض الكممات، يقاز مف م -7

      أثناء القراءة.

يستبدؿ بعض الكممات بكممات أخر  غير  -1
      م ج دة بالنص.

      يعكس /أ  يستبدؿ بعض الير ؼ  الكممات. -9
يخطئ في نطؽ الكممات / يعاني مف س ء  -81

      نطؽ الير ؼ.

يقرأ كياما اتاؽ د ف أف يبد  ن ع مف الاىـ  -88
      لما يقرأ.

      يقرأ الكممات بترتيب خاطئ. -88
يبد  ترددا عند الكممات التي ال يستطيع  -83

      نطقىا.

      يجد صع بة في التعرؼ عمل الكممات. -83
يجد صع بة في استنتاج اليقائؽ  المعاني  -83

      ال اردة في النص.
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ال  نادرا أييانا غالبا دائما الخصائص
 تنطبؽ

ياشؿ في إعادة مضم ف قصة قصيرة بعد  -83
      قراءتىا.

      عجز عف استنتاج الاكرة الرئيسية لما يقرأ.ي -87
      كممة بكممة. –يقرأ بطريقة متقطعة  -81
يقرأ بص ت مرتاع  ياد، يختمؼ عف  -89

      الميادثة العادية.

يجد صع بة في استخداـ النقط  الا اصؿ  -81
       المعاني.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


