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  :ملخص الدراسة
ى  رف عل ة التع ة الحالی تھدفت الدراس عوبات اس ذ ذوي ص ة للتالمی راءة الالزم ارات الق مھ

سعودیة         ة ال ة العربی ة بالمملك داد      ، التعلم والعادیین في المرحلة االبتدائی م إع دف، ت ذا الھ ق ھ  ولتحقی
ن   ) ٨٤(استبانة بالمھارات الالزمة للقراءة، وتكونت عینة الدراسة الكلیة من     تلمیذًا من بینھم عدد م

تعلم عوبات ال شوف      وذل، ذوي ص ى ك وع إل الل الرج ن خ ك م صیل، وذل ك التح وء مح ي ض ك ف
شكل                     ادتین ب اتین الم ي ھ دنى درجاتھم ف ن ت د م ة والریاضیات للتأك ة العربی درجاتھم في مادتي اللغ

تعلم           دد ذوي صعوبات ال غ ع ذلك بل صفیة، وب ال ال شھریة واألعم ارات ال ي االختب  ) ٣٥(متكرر ف
ذ         ،  تلمیذًا دد التالمی غ ع ا بل ادیین  بینم ة        ) ٤٩( الع ة بمنطق ة االبتدائی سادس بالمرحل ذًا بالصف ال تلمی

ام الدراسي      ذ ذوي صعوبات       ،  م٢٠١٦/٢٠١٧تبوك خالل الع ن حاجة التالمی ائج ع  وأسفرت النت
ا    ا م ن أھمھ ان م ارات ك ن المھ دد م ى ع تعلم إل يال ارة  :  یل ؤ، ومھ ارة التنب یص، ومھ ارة التلخ مھ

ین األفك   ات ب تنتاج العالق رة   اس سة للفق رة الرئی د الفك ارة تحدی ارة   ، ار، ومھ ة، ومھ رة العام  والفك
د     ارة تحدی ین، ومھ ارة التخم ارات مھ اجتھم لمھ ادیون ح ذ الع ر التالمی ا أظھ سیاق، بینم تخدام ال اس
اني            رة الشخصیة ومع ین الخب ربط ب ارة ال روء، ومھ نص المق ي ال ا ف ائج المصرح بھ األسباب والنت

ات ل  ، الكلم ارة عم راءة    مھ اء الق ي أثن ات ف دمت     ، التعلیق یم، وق ات والق تنتاج االتجاھ ارة اس  مھ
 الدراسة عددًا من التوصیات والمقترحات ببحوث مستقبلیة في ضوء نتائج ھذه الدراسة

  مھارات القراءة، التالمیذ ذوي صعوبات، التالمیذ العادیون :الكلمات المفتاحیة
Reading skills for normal and disabilities students in primary stage 

in Saudi Arabian kingdom 
(Comparative study)  

Abstract: 
The study aims to investigate the differences between normal and 

disabilities students in primary stage in reading skills , The sample of the 
study consisted of (84) students divided into :  ( 35 ) from disabilities 
students and ( 49 ) from normal students from six grade in primary stage in 
Tabuk educational zone ,the study used a questionnaire for demanded 
reading skills to discover about these skills for the sample ( prepared by the 
researcher ) ,the results discovered about number of reading skills for 
disabilities students include : summarizing skill , predicting skill, 
explaining skill, main and general idea ,context skill, whereas the results 
discovered about number of reading skills for normal students include 
:guessing skill , conclusion skill , comment skill , relating between personal  
experience and meaning of words , results and reason skill .       
Key words: Reading skills, normal and disabilities students. 
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  :مقدمة
ي       تشكل القراءة في المدرسة االبتدائیة  أھمیة كبیرة للتالمیذ، حیث یقرأ التلمیذ في كل وقت، وف
ة      درات المختلف ارات والق ى المھ دریب عل صة للت رات المخص ي الفت ى ف یة، وحت ررات الدراس المق

ف، وت         ة        لعملیة القراءة تتاح الفرصة لإلطالع والتثق ذ المرحل ین تالمی راءة ب سبة صعوبات الق صل ن
سبة     % ) ١٥-١٠(االبتدائیة إلى ما بین    ى ن ة، و تصل إل ي فصول   %) ٩٥-٨٥(في الفصول العادی ف

راءة       صعوبات الق رین ل شخیص المبك شف والت رورة الك ستدعي ض ا ی تعلم؛ مم عوبات ال  ، ذوي ص
روء،      مھا: ویمكن تقسیم عملیة القراءة إلى مھارتین رئیستین ھما   م المق ارة فھ ة، ومھ رة تعّرف الكلم

سمعي،        صري وال ز الب ا؛ العج راءة منھ ارات الق تعلم لمھ ان الم ام إتق ًا أم ف عائق باٌب تق اك أس وھن
ة،       ة حدیث ق تربوی ن طرائ ث ع ھ البح ب مع ا یتطل سیة، مم ة والنف ل البیئی ي والعوام ف العقل والتخل

عوبات       ة ص ي معالج سھم ف ة ُت دریس فعال تراتیجیات ت ذه     واس ن ھ ا، وم د منھ راءة أو الح  الق
  )٣١٦-٢٩٣، ٢٠١٠عبد الواحد، سلیمان، (. االستراتیجیات الحدیثة استراتیجیة حل المشكالت

سانیة،           ى المشاعر اإلن شري، وأنق ل الب وال تزال القراءة من أھم الوسائل الناقلة لثمرات العق
ك  بید أن القراءة أعمق من أن تكون ضم حرف إلى حرف أو كلمة إلى     كلمة، بل ھي عملیة معقدة تف

ون               سابقة؛ لتك ارئ ال رات الق ًا لخب سیرھا وفق م تف ن ث اني، وم فیھا الرموز المكتوبة، وتربط فیھا المع
م                   ة والفھ ربط واإلدراك والموازن ا ال ن خاللھ تم م وز، ی ة وراء الرم ائق الكامن اء للحق ة بن بذلك عملی

تنب      رة          واالختبار والتقویم والتذكر والتنظیم واالس ي توسیع دائ راءة ف سھم الق م ت ن ث ار، وم اط واالبتك
ا     خبرة الطالب وتنمیھا وتھذیب األذواق وإشباع حب االستطالع ومعرفة الطالب بما یدور حولھ، وم

ة         ، شحاتة (حدث في أزمنة وأمكنة بعیدة إضافة إلى إشباع للخیال والمتعة للتالمیذ بالمرحلة االبتدائی
  ).١٠٥-١٠١، ٢٠٠٨ ، حسن

ة           وتس راءة المطلوب ارات الق ى مھ وف عل ن والوق عى الدراسة الراھنة إلى محاولة الكشف ع
  .والالزمة لدى ذوي صعوبات التعلم والعادیین بالمرحلة االبتدائیة كدراسة مقارنة

  :مشكلة الدراسة
سعودیة            ة ال الحَظ الباحث بوصفھ معلمًا للغة العربیة في مدارس مدینة تبوك بالمملكة العربی

ن            ازدیا ین م ض المعلم ن بع دم تمك راءة، وع ارات الق ي مھ د نسبة التالمیذ الذین یعانون صعوبات ف
معالجة ھذه الصعوبات أو القضاء علیھا، إما لضعف اإلمكانیات أو لضیق الوقت وكثرة عدد طالب      
تعلم    عوبات ال امج ص ضمین لبرن الب المن سن الط ستوى تح اض م ث انخف ظ الباح ا الح صل، كم الف

اء  دم بق ارة     وع ي أداء المھ عف ف دنى أو ض ھ ت تج عن ا ین ویًال، مم ارة ط ة أو المھ ادة العلمی ر الم أث
  .المطلوبة من الطالب

ارات          ذ المھ وقد حظیت القراءة في المرحلة االبتدائیة باھتمام كبیر؛ ففیھا یتم اكتساب التالمی
ذ ال        اري؛ فالتلمی داني والمھ ي والوج ارات    القرائیة التي تمكنھم من النمو المعرف ن مھ تمكن م ذي ال ی

ى       ھ إل الي یتج ا، وبالت ة وفھمھ ادة العلمی راءة الم ى ق درة عل ل ق صبح أق ة ی ك المرحل ي تل راءة ف الق
ذات     McCor(كراھیة القراءة، وانخفاض التحصیل، بل وتكوین اتجاھات سلبیة نحو المدرسة وال

mick , 1994, 160.(    
ة  ي تنمی ین خ    وینبغ دى المتعلم راءة ل ارات الق یم     مھ ل التعل ي مراح راءة ف الل دروس الق

یم               ث أن تعل ا؛ حی ي تلیھ ي المراحل الت ا ف المختلفة وإھمال تعلیم ھذه المھارات یؤدي إلى فشل تعلمھ
راءة              ارات األساسیة للق ستمرة للمھ ة الم ى التنمی ا عل القراءة عملیة نمو متدرج تعتمد كل خطوة منھ

ذه المھ    ون ھ ذا ینبغي أن تك ین، ل دى المتعلم صى  ل ون أق ق المتعلم ستمرة كي یحق ة وم ارات متتابع
  ).٢٧٩، ١٩٩٦، رشدي، ةیونس، فتحي؛ الناقة، محمود؛ طعیم(نجاح ممكن في تعلم القراءة 
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ذ ذوي                 دى التالمی احثین ل ب الب ن جان ر م ام كبی ت باھتم د حظی راءة ق وإذا كانت مھارات الق
ي اھ          ي الدراسات الت ة      صعوبات التعلم، فان الباحث وجد قلة ف راءة المطلوب ارات الق اول مھ تمت بتن

  .لدى التالمیذ العادیین، ومقارنتھا بالتالمیذ ذوي صعوبات التعلم
ن              دى كل م راءة ل ارات الق ین مھ ولذا فقد تساءل الباحث ھل ھناك أوجھ تشابھ أو اختالف ب

 التالمیذ ذوي صعوبات التعلم والتالمیذ العادیین بالمرحلة االبتدائیة؟
  :ة الراھنة اإلجابة على األسئلة اآلتیةوتسعى الدراس

ما مھارات القراءة الالزمة لدى التالمیذ ذوي صعوبات التعلم بالصف السادس المرحلة  -١
  االبتدائیة من وجھة نظر الخبراء والمتخصصین؟

ما مھارات القراءة الالزمة لدى التالمیذ العادیین بالصف السادس المرحلة االبتدائیة من  -٢
 اء والمتخصصین؟وجھة نظر الخبر

  : أھداف الدراسة
  :تسعى الدراسة الراھنة إلى

سادس        -١ صف ال تعلم بال عوبات ال ذ ذوي ص دى التالمی ة ل راءة الالزم ارات الق ى مھ رف عل  التع
  .المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر الخبراء والمتخصصین

سادس المرحلة االبتدائیة  التعرف على مھارات القراءة الالزمة لدى التالمیذ العادیین بالصف ال-٢
  .من وجھة نظر الخبراء والمتخصصین

  :أھمیة الدراسة
  : تكمن أھمیة الدراسة فیما یلي

 :بالمملكة العربیة السعودیة في التاليقد یفید البحث الحالي معلم اللغة العربیة  .١
  مالالزمة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة ذوي صعوبات التعلمھارات القراءة تقدیم قائمة. 
  الالزمة للتالمیذ العادیین بالمرحلة االبتدائیةمھارات القراءة تقدیم قائمة. 

قد تفید ھذه الدراسة الباحثین في مجال تعلیم اللغة العربیة في فتح آفاق للبحث حول مھارات    .٢
 .القراءة
  :منھج الدراسة

ع ذ اتب ي ھ ث ف ة  الباح في ه الدراس نھج الوص يالم دف   التحلیل ذي یھ ى وال شف إل ن الك  ع
ة    راءة الالزم ارات الق ة     مھ ة االبتدائی ذ المرحل دى تالمی ة ل عوبات  (والمطلوب ادیین، وذوي ص الع

  .)التعلم
  :حدود الدراسة

  : الحالیة بالحدود التالیةالدراسةتتحدد نتائج 
عادیین، وذوي ( مجموعة من تالمیذ الصف السادس بالمرحلة االبتدائیة :الحدود البشریة -١

 ).صعوبات تعلم
 . منطقة تبوك التعلیمیة بالمملكة العربیة السعودیة:د المكانیةالحدو -٢
 .م٢٠١٧تم تطبیق الدراسة المیدانیة في العام الدراسي: الحدود الزمانیة -٣
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  :عینة الدراسة
ن           ة م ة الدراسة الكلی ن         ) ٨٤(تكونت عین تعلم م ذ ذوي صعوبات ال م اشتقاق التالمی ذ ت تلمی

ن خالل ا              ة         بینھم في ضوء محك التحصیل م ة العربی ادتي اللغ ي م ى كشوف درجاتھم ف لرجوع إل
شھریة    ارات ال ي االختب رر ف شكل متك ادتین ب اتین الم ي ھ اتھم ف دنى درج ن ت د م والریاضیات للتأك

تلمیذًا، بینما بلغ عدد التالمیذ العادیین ) ٣٥(واألعمال الصفیة، وبذلك بلغ عدد ذوي صعوبات التعلم  
ام الدراسي         تلمیذًا بالصف السادس بالم   ) ٤٩( وك خالل الع  ٢٠١٦/٢٠١٧رحلة االبتدائیة بمنطقة تب
  .م

  :مصطلحات الدراسة
 : القراءة-١

ا    " و " نظر  " تعرف القراءة بأنھا     ى أنھ راءة عل أي  " نظر " استبصار ففھم بدایة عملیة الق
یس م   ا ل راءة م وم الق ن مفھ رج م ا، یخ ر فیھ دبرھا والتفكی ع ت العین م ة ب وز المطبوع ة الرم ھ رؤی ن

س    ق اللم ن طری ان ع راءة العمی ب   . كاالستماع، وق درك الطال راءة ی ة الق ن عملی ب م ذا الجان ي ھ ف
ددة           ،  الكلمة ة مح ة ذات دالل ى كلم ھ إل ھ     ،  ویحولھا من رمز ال معنى ل ي ذھن ستطیع إحضارھا ف  وی

ا  ا رآھ صار ، كلم م واالستب و الفھ ر    ،  ھ ل والفق اظ والجم دلوالت األلف ین م ات ب ات  وإدراك العالق
وعات ار والموض سطور ، واألفك ا وراء ال ة أو م اني الخفی ى المع ول إل ائج ،  والوص تقراء النت  واس

ین    ،  واتخاذ القرارات وإصدار األحكام، وحسن التوقع والتنبؤ بما سیكون علیھ الواقع       ذا فب ى ھ  وعل
ع التف      العین م ة ب و الرؤی النظر ھ ق؛ ف صوص مطل وم وخ راءة عم ي الق صار ف ر واالستب ر النظ كی

ل          والتدبر، واالستبصار ھو الفھم والتحلیل والتفسیر والتطبیق والنقد والتقویم، عن طریق استخدام ك
سان   ا اهللا لإلن ي منحھ ة الت اھرة والباطن وى اإلدراك الظ دكور( "ق د، م ي أحم -١٣١، ٢٠١٤، عل

١٣٥.(   
ة          ا ترجم تم خاللھ ة، ی ضویة وانفعالی ة وع ة عقلی ا عملی راءة بأنھ رف الق ا تع وز كم الرم

ا        ة    (المكتوبة بقصد التعرف علیھا ونطقھ راءة جھری ت الق ا     )إذا كان تفادة منھ دھا واالس ا، ونق ، وفھمھ
  ).٦٥، ٢٠٠٣فضل اهللا، محمد رجب، (في حل ما یصادف من مشكالت 

ا       ي یتلقاھ وتعرف القراءة أیضًا بأنھا عملیة انفعالیة دافعیة تشمل تفسیر الرموز والرسوم الت
ق ن طری ارئ ع تنتاج   الق اني، واالس ذه المع سابقة وھ رة ال ین الخب ربط ب اني، وال م المع ھ، وفھ  عینی

  . )١٠٥، ١٩٩٣، حسن، شحاتة (والنقد والحكم والتذوق وحل المشكالت
ا     راءة بأنھ ث الق رف الباح ر        "ویع ع التفكی العین م ة ب ي رؤی صار، فھ ر واستب ة نظ عملی

ات وا       ى الحروف والكلم ى التعرف عل دف إل دبر، تھ نص      والت ن ال ى م ا واستخالص المعن لنطق بھ
وفھم وتحلیل وتفسیر الرموز ونقدھا وتقویمھا وربطھا بالخبرات السابقة والتفاعل مع النص وصوًال    

  ".إلى حل المشكالت 
  : صعوبات التعلم-٢

مجموعة متباینة من االضطرابات التي تعبر عن نفسھا :"تعرف صعوبات التعلم على أنھا
 في اكتساب واستخدام مھارات االستماع أو الكالم أو القراءة أو الكتابة، أو من خالل صعوبات دالة

االستدالل أو العملیات الحسابیة، وھذه االضطرابات ذاتیة داخلیة المنشأ، والتي یفترض أن تكون 
راجعة إلى خلل وظیفي في الجھاز العصبي المركزي، ویمكن أن تحدث خالل حیاة الفرد، كما 

تالزمة مع مشكالت الضبط الذاتي ومشكالت اإلدراك والتفاعل االجتماعي دون أن یمكن أن تكون م
تؤدي ھذه األحوال إلى صعوبات تعلیمیة بحد ذاتھا، رغم أن صعوبات التعلم قد تحدث متزامنة مع 

والتخلف العقلي، واالضطراب االنفعالي الشدید ) كاإلعاقة الحسیة(بعض ظروف اإلعاقة األخرى 
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إال أنھا لیست ) كالفروق الثقافیة والتعلیم غیر المالئم أو غیر الكافي(مؤثرات خارجیة جدًا أو على 
  ).٢٢، ٢٠٠٥أسامة وآخرون ، البطاینة( "ناتجة عن ھذه الظروف والمؤثرات

مصطلح یشیر إلى مجموعة غیر متجانسة من األفراد في الفصل : "وتعرف صعوبات بأنھا
سط أو فوق المتوسط، یظھرون تباعدًا واضحًا بین أدائھم الدراسي العادي، وذوي الذكاء المتو

عبد الواحد، سلیمان، (" المتوقع وبین أدائھم الفعلي في مجال أو أكثر من المجاالت األكادیمیة
٣٣-٢٦، ٢٠١٠(.  

المشكالت : "ویعرف الباحث صعوبات التعلم في الدراسة الحالیة إجرائیًا بأنھا
ً  سلیمًة ومعبرة فتؤثر واالضطرابات التي تعیق تالمیذ ا لمرحلة االبتدائیة عن قراءة نصٍ  قراءة

  .على تحصیلھ العلمي
  :اإلطار النظري للدراسة

ارات     ا، ومھ ا، وأنواعھ ا، وأھمیتھ ث تعریفھ ن حی راءة م زء الق ذا الج ي ھ ث ف اول الباح یتن
  : القراءة، وصعوبات التعلم على النحو التالي

  :القراءة: أوًال
  :لقراءةالتعریف اللغوي ل

راً ". استبصار " و  " نظر  " القراءة   أي : ففي المعجم الوسیط أن نظر إلى الشيء نَظرًا ونِظ
ھ ھ بعین صره وتأمل شيء. أب ر ال صره: ونظ ال. أب ر، یق دبر وفك ھ، أي ت ر فی اب، : ونظ ي الكت ر ف نظ

دبر         : فالنظر. ونظر في األمر   التفكیر والت د تصاحب ب ي ق العین، والت : م الوسیط المعج (ھو الرؤیة ب
ا،    . )٩٣٢-٩٣١ إن أولى مراحل القراءة ھي رؤیة الرموز المطبوعة بالعین مع تدبرھا والتفكیر فیھ

العین   " نظر "  ھو فھم بدایة عملیة القراءة على أنھا  إلدراك البصري فا أي رؤیة الرموز المطبوعة ب
ھ كاالستماع             یس من ا ل راءة م وم الق ن مفھ ا، یخرج م ر فیھ دبرھا والتفكی ع ت ن    م ان ع راءة العمی ، وق

ھ        . طریق اللمس  في ھذا الجانب من عملیة القراءة یدرك الطالب الكلمة، ویحولھا من رمز ال معنى ل
  .إلى كلمة ذات داللة محددة، یستطیع إحضارھا في ذھنھ كلما رآھا

  :التعریف االصطالحي للقراءة
د   ده،      ُتع ارئ وح ص الق ث تخ ة حی ات الفردی ن العملی راءة م ة الق ات  عملی ھ معلوم ل إلی وتنق

الزم أن           معینة، ودالالت خاصة قد ال یشاركھ فیھا غیره؛ فقد نقرأ جمیعًا نصًا معینًا، لكن لیس من ال
د؛ طعیم        (.نخرج بنفس المعنى   ي أحم دكور، عل د،      ةم ان أحم دي، إیم د؛ ھری  ،٢٠١٠، رشدي أحم

٤٠٩.(  
ة تنطو  )٤٦-١،  ١٩٩٨الزیات، فتحي،    (ویؤكد ة     على أن القراءة عملی ى درجة عالی ي عل

من التعقید عالوة على كونھا نتاج عملیات اإلدراك البصري، واإلدراك السمعي، واالنتباه االنتقائي،    
  .والذاكرة والفھم اللغوي

ة        و الرؤی النظر ھ وعلى ھذا فبین النظر واالستبصار في القراءة عموم وخصوص مطلق، ف
م        و الفھ ن       بالعین مع التفكیر والتدبر، واالستبصار ھ ویم ع د والتق ق والنق سیر والتطبی ل والتف  والتحلی

ي،  (طریق استخدام كل قوى اإلدراك الظاھرة والباطنة التي منحھا اهللا لإلنسان    : ٢٠١٤مدكور، عل
١٣٥-١٣١(.  

سان        : وتعرف القراءة على أنھا    دخل شخصیة اإلن ستلزم ت ي ی شاط عقل فھم ونقد وتفاعل، ون
  ).٣٠ -٢٩ ،٢٠٠٦لشعیبي، محمد عالء الدین، ، رشدي أحمد؛ اةطعیم(. بكل جوانبھا
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ة     : "بأنھا) ٢٠٠٧إبراھیم، عبد العلیم،    (ویعرفھا   العملیة التي یقصد بھا إیجاد الصلة بین لغ
ة         ق ثالث ا، وف ي تؤدیھ اني الت اظ والمع ن األلف الم م ة الك ألف لغ ث تت ة؛ حی وز الكتابی الم والرم الك

  ".ي یؤدیھ، الرموز المكتوبةالمعنى الذھني، اللفظ الذ: عناصر رئیسیة ھي
  )٢١٢، ٢٠١٧الناقة، محمود كامل (: والقراءة تتضمن ثالث عملیات ھي

وتتمثل في إدراك الرموز المكتوبة، واالستجابة لھا بصریًا : عملیة فسیولوجیة میكانیكیة  - أ
 .ونقلھا إلى العقل

تفسیر الرموز التي وتتمثل في العملیات العقلیة التي تھتم وتركز على :  عملیة عقلیة فكریة  - ب
یتلقاھا العقل من العملیة السابقة، بحیث تصبح رموزًا مفھومة لھا دالالت، وتعبر عن معنى 

 .ما في عقل القارئ
وتتمثل فیما یقوم بھ القارئ من ربط بین المعنى الموجود في الرمز وبین :  عملیة نفسیة خبریة-ج

عاني الرموز وخبرتھ الشخصیة، مما خبراتھ وما لدیھ من دالالت ومعان، أي الربط بین م
  .یضفي على المادة المقروءة بعدًا خبریًا، ویضیف إلى القارئ خبرة جدیدة

  :المبادئ األساسیة لعملیة القراءة
س ھي             ذه األس ا وھ ى تعلمھ ؤثر عل : ثمت خمسة مبادئ أو تعمیمات أساسیة لعملیة القراءة ت

  )٤٦-١، ١٩٩٨الزیات، فتحي، (

 ب أن تت راءة یج ةالق سرعة  : صف بالطالق ات ب تعلم الكلم ارئ أو الم رف الق ي أن یتع فینبغ
ى           ز عل ارئ التركی د الق ك یفق ات أو شكلھا؛ ألن ذل ة الكلم وبسھولة، فال یتم التركیز على بنی

  . شعوریة تقوم على بذل الجھد ولیستالمعنى أي أن القراءة عملیة آلیة
  ة ة تراكمی ة بنائی راءة عملی ة ب:الق القراءة عملی نص   ف ي ال ى ف ث المعن ى بع وم عل ة تق نائی

رات            ى الخب ادًا عل ى، اعتم ًا للمعن ًا ومقیم ون منتج تعلم أن یك ى الم ھ فعل وب، وعلی المكت
  .السابقة، وھو ما یعكس عجز ذوي صعوبات التعلم في القراءة

   ف          : القراءة عملیة استراتیجیة م لكل موق ستخدم أسلوبھ المالئ ًا، ی فالقارئ الجید مرن ذھنی
ادة     أو ن  ص، وذلك وفقًا لطبیعة النص موضوع القراءة، والغرض منھا، ودرجة صعوبة الم

ًا         ل فھم م أق تراتیجیة، فھ ذه االس رون لھ تعلم یفتق عوبات ال إن ذوي ص ذلك ف روءة، ول المق
 .للسیاق ومحدداتھ، والربط بین معارفھم وخبراتھم السابقة

    ة ى الدافعی وم عل راءة تق ر  :الق ي الق صعب االستمرار ف رًا    فی ن الموضوع مثی م یك ا ل اءة م
الھتمام القارئ أو جدیدًا یثیر انتباھھ على األقل، وھو ما یعكس افتقار ذوي صعوبات التعلم      
ا           م م ن فھ ئ ع وتر الناش القلق والت عورھم ب ة وش صیلة المعرفی آلة الح سبب ض ة ب للدافعی

  .یقرأون، وھو ما ینمي لدیھم اتجاھات سلبیة نحو النص المقروء
م الذي ستتبناه الدراسة الحالیة للقراءة مؤداه أن القراءة لیست مھارة آلیة بسیطة، والمفھو

إنھا نشاط ینبغي أن یحتوي كل أنماط التفكیر . إنھا عملیة ذھنیة تأملیة تستند إلى عملیات عقلیة علیا
والتقویم والحكم والتحلیل والتعلیل وحل المشكالت، ولیست مجرد نشاط بصري ینتھي بتعرف 

  ).١٣٢، ٢٠٠١طعیمھ، رشدي أحمد، (لرموز المطبوعة أو فھم دالالتھا فقط ا
 :خصائص القراءة

   :تتمتع القراءة بخصائص عدیدة، تم إیجازھا فیما یلي
یعدان حجر األساس في التعلیم، وال یمكن لوسیلة أخرى أن تغني ) الكتابة(إنھا مع قرینتھا  .١

 .عنھما
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 - دون استثناء- وقات، وإلى كل الطبقات والھیئاتإنھا تسمح للكاتب أن یتحدث في كل األ .٢
 .فیزول بذلك كثیر من الفوارق الفكریة بین طبقات المجتمع

 .تتمیز بحریة االختیار دون تقیید .٣
 .إنھا متعة عظیمة بسعر رخیص، بالمقارنة مع تكالیف الھوایات األخرى .٤
رة، وقد جاء في المثل تتمیز بسھولة المراجعة، وسالمة اللغة، وسھولة التثبیت في الذاك .٥

  ).أسمع فأنسى، أقرأ فأتذّكر: (الصیني
 .إنھا وسیلة أساسیة لالتصال بین األفراد والمجتمعات، والربط بین أفراد المجتمع .٦
إنھا سبیل الفھم، وھي بدایة التعامل مع النص، فالمرء لكي یعي النص یبدأ بقراءتھ، وحین  .٧

إلى معالجة أخرى، ھي في حد ذاتھا قراءة ثانیة یكون النص عمیًقا في بنائھ، یحتاج المرء 
  ).١٤٢١، خالد بن عبد العزیز،النصار(أو ثالثة یستعین معھا بالقلم والورق 

  :أھمیة القراءة
اھم    یلة التف ا وس ع؛ ألنھ ي المجتم رد ف ا الف ن أن یمتلكھ ي یمك ارات الت م المھ ن أھ راءة م الق

رد العقل         اق الف ن        واالتصال والسبیل إلى توسیع آف یلة م سانیة، ووس رة اإلن ة، ومضاعفة فرص الخب ی
ع                ى رف ساعد عل ن أن ی ة یمك ادة المكتوب ق الم ن طری ا أن التواصل ع وسائل التذوق واالستماع، كم

  .مستوى المعیشة ویدعم الروابط االجتماعیة، ویساعد أیضًا على الذوق وتعمیق العواطف اإلنسانیة
راءة     ة الق ى أھمی دل عل ي ت ور الت ن األم ح  وم ا أوض ي   كم ادق، إیمیل ان وص دیر، كریم ب

  : بأنھا)٨٩، ٢٠٠٢(
 .عامل حاسم في اكتساب الطالب الخبرات المختلفة والمعارف الخصبة -١
 .وسیلة من وسائل التھذیب وغرس األخالق الحمیدة في نفوس الصغار -٢
ي              -٣ سیة، وتغرس ف م الراحة النف ق لھ ي تحق یم الت عن طریقھا یتذوق الصغار األدب والق

ھم ة     نفوس ر اللغ رى غی ب األخ صص والكت ب الق رأ الطال ا یق ن طریقھ ة، وع  الطمأنین
 .العربیة؛ یسبب قدرتھ على اللفظ بشكل سلیم

ھ               وم ب ذي یق رئیس ال شاط التعلیمي ال ة الن إن تعلم القراءة في المرحلة المتوسطة یكون بمثاب
م                  ي تعل ارات الدراسیة الت م المھ ن أھ راءة م ارات الق ي     الطالب، حیث تعد مھ ة والت ك المرحل ي تل ف

  .)Perfetti, & Curtis, 1986, 155(تمثل أساسًا للنجاح الدراسي 
درات               ساب الطالب الق تم اكت ا ی رًا؛ ففیھ ة كبی ومن ھنا كان االھتمام بالقراءة في ھذه المرحل

ن والمھارات القرائیة التي تمكنھم من النمو المعرفي والوجداني والمھاري فالطالب الذي ال یتمكن م     
الي یتجھ              ا، وبالت ة وفھمھ ادة العلمی راءة الم ى ق درة عل مھارات القراءة في تلك المرحلة یصبح أقل ق
ذات       ة وال و المدرس لبیة نح ات س وین اتجاھ ل وتك صیل، ب اض التح راءة، وانخف ة الق ى كراھی  إل

)McCormick, 1994, 160(.   
  :أنواع القراءة

 ذاتھا، ولكن من أجل أن یعرف المعلم الھدف من معرفة أنواع القراءة لیس معرفتھا في
المھارات الالزمة لكل نوع، ومن ثم یعمل على تنمیة ھذه المھارات الالزمة لكل نوع، ومن ثم یعمل 

  .على تنمیة ھذه المھارات وتدریب الطالب علیھا
  :وتصنف القراءة إلى تصنیفین

 .من حیث غرض القارئ) ب.    من حیث الشكل  ) أ
 :كل نوعان ھماالقراءة من حیث الش) أ
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 . القراءة الصامتة- ٢.    القراءة الجھریة -١
 :القراءة الجھریة -١

وھي قراءة لآلخرین ولیست قراءة للنفس، وھي نوع مھم من أنواع القراءة، وتتمثل 
مھارات القراءة الجھریة في المھارات الرئیسیة للقراءة وھي التعرف والنطق والمستوى األول من 

  .مستویات الفھم
لى المعلم أن یدرب الطالب على مھارات تعرف شكل الحروف والكلمات، وینبغي ع

ومھارات نطقھا نطقًا سلیمًا وصحیحًا، والتعبیر بالصوت عن المعاني لتنتقل إلى السامعین، وعلى 
كیفیة النبر والتنغیم، وعلى أن یحمل صوت القارئ المعاني التي تدل علیھا عالمات الترقیم، وعلى 

 المستوى، الذي یمكنھم من نقل ھذا الفھم والتعبیر عنھ بالنطق والقراءة الجھریة فھم المضمون عند
  . لآلخرین

 :القراءة الصامتة -٢
وھي القراءة التي تعتمد على رؤیة الرمز وفھم معناه وتدبره، دون تحریك الشفاه والجھر 

  .بالمقروء، وتسمى بالقراءة للفھم
 :القارئ إلى أنواع كثیرة منھا ما یليوتتنوع أغراض القراءة الصامتة من حیث غرض 

 .قراءة الدراسة والتحصیل واالستذكار -١
 .قراءة البحث والتنقیب -٢
 .قراءة النقد والتقدیر وإصدار األحكام -٣
 .القراءة للمعرفة واإللمام بھا -٤
 .القراءة لحل المشكالت -٥
 .)٢٠١٧الناقة، محمود كامل، ( .القراءة لقضاء الوقت واالستمتاع -٦

یة الكبرى المعطاة للقراءة الصامتة وأھمیتھا في عالم الیوم، إال أن وبرغم من األھم
الصغار یحتاجون أیضًا للقراءة الجھریة، فھم یستفیدون تربویًا من قراءة الشعر والنثر 
والمسرحیات بصوت عال، كم أن القراءة الجھریة تؤدي إلى تذوقھم لموسیقى األدب، وتحسن 

  .نطقھم وتعبیرھم
ءة الصامتة للمعلم الكشف عن األخطاء التي یقع فیھا الطالب في النطق، حیث تیسر القرا

  .وبالتالي تتیح لھ فرصة عالجھا، كما أنھا تساعده في اختبار قیاس الطالقة والدقة في القراءة
ولكن القراءة الجھریة فیھا كثیر من لحظات الثبات، والحركات الرجعیة، كما أن وقفاتھا أطول؛ 

ءة الجھریة أبطأ من القراءة الصامتة، والقراءة الجھریة تستدعي تفسیر المقروء ولھذا فإن القرا
والقراءة الجھریة تتطلب المھارات . للمستمعین، بینما القراءة الصامتة تتم بین المرء ونفسھ

 Dechant(الصوتیة، وحسن اإللقاء وتنغیم الصوت لتجسیم المعاني والمشاعر التي قصدھا الكاتب 
E.v., Improving The Teaching of Reading، op. Cit., pp .22. ( ولھذا فھي لیست

  . باألمر السھل
وفي الصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعلیم األساسي تحظى القراءة الجھریة باألولویة 

   .والتقدم في تعلیم القراءة، أما القراءة الصامتة فتأتي في الصدارة بعد الصف الثالث االبتدائي
 الجانب الفكري العقلي لعملیة القراءة في حالة القراءة الصامتة أكبر من الجانب وإن

الفكري العقلي في حالة القراءة الجھریة، حیث إنھ في القراءة الجھریة یتوقف عند مستوى الفھم 
المباشر؛ ألن الغایة من القراءة الجھریة ھي القراءة لآلخرین ولیست للذات والغرض منھا التعبیر 

 المعاني وتوصیل ھذه المعاني للمستمعین فحسب، بینما یمتد الجانب الفكري العقلي في القراءة عن
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الصامتة لیشمل مستویات الفھم القرائي المختلفة حیث إن الھدف من القراءة الصامتة ھو أن یفھم 
  ).٢٩، ٢٠١١ ، حمدي، حجاج(القارئ ویستمتع ویبدع ویبتكر ویتفاعل مع ما یقرأ 

  :ف على ذوي صعوبات القراءةطرق التعر
 رشدي أحمد؛ ،ةطعیم (:ثمت عدة طرق للتعرف على ذوي الصعوبات في القراءة منھا

  ).٢٨٥ - ٢٨٤، ٢٠٠٦الشعیبي، محمد عالء الدین، 
 .أن الطالب ال یستطیع قراءة الموضوعات الدراسیة المختلفة -١
ة أو عن إحساسھ أن الطالب ال یعبر الطالب عن نفسھ صراحة بعجزه في عملیة القراء -٢

 .بمشكلة معینة فیھا
 .أن تكون رتبتھ في القراءة متدنیة وھي عادة في الربع األخیر من الزمالء -٣
أن تكون درجتھ في الجوانب اللغویة من اختبارات الذكاء أعلى من مستوى أدائھ الفعلي في  -٤

 .القراءة
 .ءتھا أن یفھم الطالب ما یستمع إلیھ من موضوعات یعجز عن فھمھا عند قرا -٥
أن یكون مستواه في مجاالت النشاط اللغوي التي ال تتطلب قراءة أعلى من مستواه في تلك  -٦

 .التي تعتمد على القراءة
أن یكون فیما ُیكتب عنھ من تقاریر ما ینبئ عن ظروف بیئیة تتسبب في ھذا التخلف  -٧

  .  القرائي
  :خصائص ذوو صعوبات القراءة

 :ة تتمثل فیما یليھناك عدة خصائص لذوي صعوبات القراء
 :في تعرف المفردات  ) أ

 .العجز عن نطق الكلمات -١
 .التردد في القراءة -٢
مثل عدم النطق الصحیح لھا أو إحالل بعض الحروف محل : الخطأ عند قراءة الكلمة -٣

 .البعض اآلخر أو إبدالھا أو الخطأ في تشكیل ھذه الحروف
 : في القراءة الجھریة ) ب
 .الخطأ في نطق الكلمات -١
 .إلبدالاإلحالل وا -٢
 .التوقف كثیرًا في أثناء القراءة بقراءة الجمل كلمة كلمة -٣
 .عدم القدرة على االحتفاظ بمكان القراءة -٤
 .عدم االلتزام بعالمات الترقیم -٥
 .عدم القدرة على فھم المادة المقروءة بعد قراءتھا جھریًا -٦
 .تكرار بعض الكلمات أو الجمل التي قرأھا من قبل -٧

  :في القراءة الصامتة) ج
  . العجز عن االحتفاظ بمكان القراءة-١
  . العجز عن تذكر بعض الكلمات الرئیسة عندما یجیب عن سؤال المعلم-٢
  . العجز عن تذكر أفكار المؤلف-٣
  . العجز عن فھم التعلیقات في أثناء القراءة-٤
  . تحریك الشفة في أثناء القراءة-٥
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  :مھارات القراءة: ثانیًا
یم      للقراءة مھارات ینبغي أن      ي مراحل التعل راءة ف تنمى لدى المتعلمین من خالل دروس الق

ا؛             ي تلیھ ي المراحل الت ا ف شل تعلمھ ى ف ؤدي إل ا ی المختلفة وإھمال تعلیم ھذه المھارات في مرحلة م
یة              ارات األساس ستمرة للمھ ة الم ى التنمی ا عل ل خطوة منھ د ك درج تعتم و مت ة نم راءة عملی تعلم الق ف

ین    دى المتعلم راءة ل ون          للق ق المتعلم ستمرة كي یحق ة وم ارات متتابع ذه المھ ذا ینبغي أن تكون ھ ، ل
راءة   م الق ي تعل ن ف اح ممك صى نج دي،  (أق ھ، رش ود؛ طعیم ة، محم ي؛ الناق ونس، فتح ، ١٩٩٦ی

٢٧٩.(  
القدرة على األداء والتعلم الجید وقتما نرید، والمھارة نشاط متعلم : "وتعرف المھارة بأنھا

رسة نشاط ما تدعمھ التغذیة الراجعة، وكل مھارة من المھارات تتكون من یتم تطویره خالل مما
" مھارات فرعیة أصغر منھا، والقصور في أي من المھارات الفرعیة یؤثر على جودة األداء الكلي

)Cottrell, , 1999(.  
  :وفیما یلي بیان تفصیلي لھذه المھارات

  : مھارات ترتبط بالجانب المعرفي لعملیة القراءة-١
تعرف الرموز اللغویة المكتوبة، ومھارة : یشتمل الجانب المعرفي لعملیة القراءة مھارتي

  :نطق ھذه الرموز، وفیما یلي بیان بھاتین المھارتین
، أن القراءة عملیة عقلیة "مارتن وآخرون" یؤكد :مھارة تعرف الرموز اللغویة المكتوبة  - أ

 عینیھ، وتتطلب ھذه الرموز فھم تشمل تفسیر الرموز التي یتلقاھا القارئ عن طریق
المعاني، كما تتطلب الربط بین الخبرة الشخصیة وھذه المعاني؛ مما یجعل العملیة النفسیة 

  .)١٧٤، ٢٠٠١مارتن ھنلي، وآخرون، (المرتبطة بالقراءة معقدة إلى درجة كبیرة 
ذه ال     شمل ھ ا، وت ارة تعرف   ویقصد بھذه المھارة إدراك الرموز اللغویة المكتوبة وتمییزھ مھ

ة، وھي      ونس، فتحي،   (الحرف والكلمة والجملة، وتتضمن ھذه المھارة عددًا من المھارات الفرعی ی
  ):٣٠، ٢٠٠٦الناقة، محمود؛ حافظ، وحید، ) (١٢١، ٢٠١٤
  تعرف أشكال الحروف العربیة والتمییز بینھا، وكذلك تعرف أشكال الكلمات والتمییز بینھا

  .قدرة على تحلیل الكلمات المكتوبة بصریًاكل في مواقعھ المختلفة أي ال

 ربط الصوت بالرمز المكتوب.  

 تعرف عالمات الترقیم وإدراك وظیفة كل منھا.  

 تعرف عالمات الوقف والوصل في النص المكتوبة.  
  :ویؤثر في مھارة تعرف الرموز اللغویة المكتوبة لدى القارئ العوامل التالیة

 حرك عینیھ في سلسلة من الحركات، مع تثبیت لحظي فعندما یقرأ القارئ تت: حركة العین
: للعین في نھایة كل حركة، وعندھا یفكر القارئ في المعنى للرموز، وتنقسم حركة العین إلى

حركات التقدم التي تبدأ من حیث انتھى البصر في الحركة من الیمین إلى الیسار، وحركة 
إلى الخلف، وزیادة عدد حركات التحقق التحقق وتكون حیث انتھى البصر في الحركة السابقة 

عصر، حسنى، (أثناء القراءة یظھر أن القارئ یعاني صعوبة في قراءة المادة المقروءة 
  .وھناك كذلك الوقفات التي یقوم بھا القارئ للتفكیر والتدبر، )١٣١، ٢٠٠٠

 ى  یختلف األطفال عن الراشدین من حیث القدرة عل:استخدام السیاق في تعرف الكلمات
استخدام السیاق في تعرف الكلمات، ویرجع ذلك للنضج العقلي وطبیعتھ في كل مرحلة 
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عمریة، ومن الضروري أن تقدم الكلمات الجدیدة للمتعلم تدریجیًا ألنھ قد یستطیع أن یتعرف 
الجملة التي تحتوي على كلمة واحدة جدیدة، ولكنھ قد یعجز عن تعرف جملة تحتوي على 

  ).٣٢، ٢٠١٤نس، فتحي، یو(كلمتین جدیدتین 

 للذاكرة دور مھم في تعرف الكلمات، فتعد مخزن للصور البصریة عن الرموز :الذاكرة 
والكلمات التي ینبغي وجودھا لفھم الجملة؛ فإن تعرف األسباب المؤدیة للنسیان، سوف یجعل 

 .القارئ یكتشف بنفسھ كیف یتغلب علیھا ویضع اآللیات التي تعینھ على ذلك
تأثیر ما تختزنھ الذاكرة من أفكار نتیجة قراءة سابقة على ما یقرأ : أسباب النسیانومن أھم 

ومنھا األثر النفسي وعلیھ بعدھا . بعدھا مباشرة، لذا ینبغي على القارئ الفصل بین القراءتین
  ).٣٤، ٢٠١٤یونس، فتحي، (. البدء في القراءة

ة نطق الرموز اللغویة المكتوبة ھو أن ویقصد بمھار:  مھارة نطق الرموز اللغویة المكتوبة-ب
یعبر القارئ صوتیًا عن الرموز اللغویة المكتوبة أو المطبوعة بما یقابلھا من أصوات؛ ومن 
ثم ینطق صوت الحرف نطقًا صحیحًا سواء كان ھذا الحرف منفردًا أو في كلمة، وتتضمن 

  ):٣٥، ٢٠٠١لد، الراشد، خا(مھارة النطق عددًا من المھارات الفرعیة، من أھمھا 

 وتتمثل فیما یلي  :مھارات النطق:         
          .إخراج األصوات من مخارجھا الصحیحة -
            .نطق األصوات مضبوطة بالشكل -
          .الوصل أو الوقف في مواضعھ الصحیحة -
          .تنویع نبرات الصوت بما یتناسب والمعنى -
  .مراعاة عالمات الترقیم ودالالتھا في األداء الصوتي -
        .الم الشمسیة والقمریة بشكل واضحنطق ال -
الوطن : ، مثل)ك(و) ف(و) ب(و) ل(التي دخلت علیھا ) أل(نطق الكلمة المعرفة بـ -

  ).كالوطن(و) فالوطن(و) بالوطن(و) للوطن(
      .نطق الكلمات بدون تداخلھا مع غیرھا -

 وتتمثل فیما یلي:مھارات الطالقة والسالسة :            
              .راءةتنظیم التنفس في أثناء الق -
                .التسكین عند الوقف -
  ). الثأثأة– اللجلجة –التأتأة : (خلو القراءة من أخطاء الكالم مثل -
 .نطق الحروف المكونة للكلمات دون إسقاط أو إبدال أو تكرار أو إضافة -
         .القراءة بسرعة مناسبة -
 .ضعف التردد أثناء القراءة -

  :ملیة القراءةمھارات ترتبط بالجانب الفكري العقلي لع -١
یتمثل الجانب الفكري العقلي لعملیة القراءة في تلك العملیات العقلیة التي یقوم بھا 
القارئ بھدف فھم الرموز اللغویة المكتوبة، وتتمثل في مھارات الفھم القرائي ومھارات 

  .السرعة في القراءة
ة، فھو یعمل على توسیع خبرات محور العملیة القرائییعد الفھم القرائي : مھارات الفھم القرائي. أ

الفرد التعلیمیة، واالرتقاء بمستویاتھ المعرفیة، تحقیقًا لألھداف التربویة المنشودة، التي تسعى 
إلى تغییر دور الطالب في العملیة التعلیمیة، من دور المتلقي السلبي إلى دور النشط الفاعل، 

  .مالذي یتذكر، ویربط، ویفّسر، ویحلل، وینقد أو ُیقیِّ
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ا            ى أنھ راءة عل ى الق دما ُنظر إل راءة، فعن وم الق وقد ارتبط مفھوم الفھم القرائي بطبیعة ومفھ
ذكر                    تعرُّ ى استدعاء، وت ارئ عل درة الق ي ق ي یعن م القرائ ان الفھ ا، ك ف الرموز المكتوبة والنطق بھ

ق      ن طری ى            : الرسالة المكتوبة ع دما ُنظر إل شفویة، وعن ئلة ال ات، واألس ي للمعلوم االستدعاء الجزئ
دة    ن الرؤی   : القراءة على أنھا عملیة عقلیة مركبة، تشتمل مھارات عدة متداخلة ومعق دأ م العین،  تب ة ب

ى          ا، وصوًال إل ا، وإعادة تركیبھ اني، وتحلیلھ ذه المع م ھ ان، وفھ ى مع ة إل ة الرموز المكتوب وترجم
ى     درة عل ارئ، والق سابقة للق رة ال الل الخب ن خ ب م صده الكات ذي یق ى ال ؤ : المعن تنتاج، والتنب االس

ع    بالنتائج، والتذوق، وحل المشكالت، والنقد والحكم، كان الفھم القرائي یعني    شطة م عملیة تفاعلیة ن
العنوان أو  : النص المكتوب؛ للتوصل للمعاني، واألفكار، وذلك اعتمادا على خبرات القارئ السابقة    ب

الموضوع، ومفردات النص، كما یعتمد على درجة التنبؤ بما لھ عالقة بالمعلومات في النص، وكلما     
لفھم عملیة مركبة تشتمل على العدید من زادت درجة التفاعل مع النص، كان الفھم أیسر، وبالتالي فا     

  ).٨٨، ٢٠٠٩عبده،محمد، (العملیات، تبدأ بفك الرموز وتنتھي باإلبداع
ن  ة م ي بمجموع م القرائ ات الفھ رتبط عملی ددت  : ت د تع ة، وق ستویات الخاص ارات، والم المھ

راء      ة الق م طبیع احثین لفھ رة الب ًا لنظ ستویاتھ تبع ي وم م القرائ ارات الفھ صنیفات مھ دافھا، ت ة، وأھ
ي      م القرائ ستویات الفھ ین م راءة ب اء الق ض علم ط بع د رب ي، فق م القرائ ي الفھ ؤثرة ف ل الم والعوام
دث          ط، وتح ستویات فق ن الم ومھاراتھ، وفصل بعضھم المستویات عن المھارات، وتحدث البعض ع

ار   د أش سب، وق ارات فح ن المھ بعض ع د "ال ي، محم سیین "  لطف صنیفین رئی اك ت ى أن ھن إل
 :لمستویات مھارات الفھم القرائي، ھما

ي        : المستوى األفقي لمھارات الفھم القرائي     -١ ا یل سیة فیم ذا المستوى الرئی ارات ھ م  : تتمثل مھ فھ
معنى الكلمة، وفھم معنى الجملة، وفھم معنى الفقرة، وفھم معنى الموضوع أو المقال، والبحث 

  .عن المعلومة
ة  : المستوى الرأسي لمھارات الفھم القرائي   -٢ سیة التالی : ھذا المستوى یندرج تحتھ المھارات الرئی

 .الفھم المباشر، والفھم االستنتاجي، والفھم النقدي، والفھم التذوقي، والفھم اإلبداعي
ى            اج إل المتعلم یحت ة والرأسیة، ف حیث ُیالحظ أن ھناك عالقات تبادلیة بین المستویات األفقی

ى       فھم الكلمات والجمل؛ لیفھم الفقرة، بمع      م المباشر أوًال؛ لیصل إل ارات الفھ نى أنھ ال بد أن یتقن مھ
ة،                 ة، والجمل ى الكلم ھ لمعن ن خالل فھم ي، وم م القرائ سة للفھ ارات الرئی ن المھ ھ م ى من ا ھو أعل م
ذا          رات، وھ ي الفق ة ف ل المفتاحی سة، والجم ار الرئی رف األفك ل، ویتع ین الجم ربط ب ستطیع أن ی ی

ین        یستدعي معرفة العالقات بین ا    ا ب م م ارئ، وفھ دف الق ة ھ ائج، ومعرف لجمل، وربط األسباب بالنت
  )٥٠-١٥، ٢٠٠٣لطفي،محمد، ( .السطور، ومعرفة اتجاھات الكاتب، وتفسیرھا، ونقدھا

ت    د حاول ت "وق اري ایف ة       " م ي مجموع ي، ف ي والمستوى األفق ین المستوى الرأس ع ب الجم
اتیجیة القراءة، ومحاولة فھم النص، واستخدام  تحدید استر : مستویات تتفق وطبیعة عملیة القراءة من     

ن خالل                     ك م ویم ذل م، وتق ع الفھ راءة م ي الق سرعة ف ارات ال ا ینمي مھ د؛ مم ب جدی ي قال مفرداتھ ف
  .التعلیقات الكتابیة

ھ ال    ھ؛ فإن ستویاتھ، وأنماط ي، وم م القرائ ارات الفھ صنیف أم ذاك لمھ ذا الت ان ھ واء أك وس
ارات أو ال      ذه المھ بعض، أو إعطاء أفضلیة         یمكن عزل ھ ن بعضھا ال ًا ع اط عملی ستویات أو األنم م

ن مستوى             شكل م ذا ال ا بھ لمھارة أو مستوى أو نمط على اآلخر، حیث إنھا جمیعًا مترابطة، وتتابعھ
ارة أو       الكلمة إلى الجملة إلى الفقرة بشكل منفصل، غالبًا ما یكون مستحیًال، وأكثر من ذلك، فإن المھ

نم   یعرض        المستوى أو ال ف آخر، وس ي موق ة ف ر أھمی ا، وأكث ف م ي موق ًا ف ن أن یكون مھم ط یمك
ي       ا یل ل فیم ي، ویتمث م القرائ ارات الفھ ستویات مھ صنیف لم م ت ث أھ د اهللا(الباح د، عب  ، عبدالحمی

  ):٢١٨-٢١٥، ٢٠٠٢ ، وحید، محمود ؛ حافظ، الناقة) (٢٥٤-٢٥٣، ٢٠٠٢



       ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        مجلة البحث العلمى فى التربیة    
 - 82 - 

o والجمل، واألفكار، والمعلومات فھمًا الكلمات،: مستوى الفھم المباشر، ویقصد بھ فھم 
: مباشرًا، كما ورد ذكرھا صراحة في النص، ویتضمن ھذا المستوى المھارات التالیة

تحدید المعنى المناسب للكلمة من السیاق، وتحدید مرادف الكلمة، ومضادھا، وتحدید الفكرة 
 الجزئیة، وإدراك الترتیب الرئیسیة للفقرة، وتحدید الفكرة العامة المحوریة، وتحدید األفكار

  .المكاني والزماني
o  مستوى الفھم االستنتاجي، ویقصد بھ التقاط المعاني الضمنیة العمیقة، التي أرادھا الكاتب

ولم یصرح بھا في النص، والقدرة على الربط بین المعاني، واستنتاج العالقات بین 
اء السطور، واستنتاج األفكار، والتخمین واالفتراض لفھم ما بین السطور، وما ور

 .االتجاھات والقیم، واستنتاج خصائص أسلوب الكاتب
o  ،مستوى الفھم النقدي، ویقصد بھ إصدار حكم على المادة المقروءة لغویًا، وداللیًا، ووظیفیًا

جودتھا، ودقتھا، وقوة تأثیرھا على القارئ، وفق معاییر مناسبة : وتقویمیًا من حیث
بین األفكار األساسیة والثانویة، والتمییز بین ما یتصل ومضبوطة، من خالل التمییز 

بالموضوع وما ال یتصل بھ، والتمییز بین الحقیقة والرأي، والتمییز بین المعقول 
 . والالمعقول، وتكوین رأي حول القضیة المطروحة

o  مستوى الفھم التذوقي، ویقصد بھ الفھم القائم على خبرة تأملیة جمالیة تبدو في إحساس
اتب، ویعبر القارئ بأسلوبھ عن تلك الفكرة، التي یرمي إلیھا الكاتب، ویتضمن ھذا الك

ترتیب األبیات حسب قوة المعنى، وإدراك القیمة الجمالیة واإلیحائیة في : المستوى مھارات
 .التعبیرات، وإدراك الحالة الشعوریة المخیمة على جو النص، واختیار أجمل األبیات

o داعي م اإلب ستوى الفھ ي  م د ف ري جدی سار فك راح م دة، واقت ار جدی ار أفك ھ ابتك صد ب ، ویق
ارات       روء، ویتضمن مھ م الشخصي للمق ة الموضوع أو     : ضوء الفھ داث وحبك ؤ باألح التنب

ة للقصة،                  د نھای داث، وتحدی ات لألح ى توقع ا، والتوصل إل ن قراءتھ اء م ل االنتھ القصة قب
رو       نص المق داث بصورة     واقتراح حلول جدیدة للمشكلة، ومسرحة ال ب األح ء، وإعادة ترتی

  .مبتكرة
راءة . ب ي الق سرعة ف ارة ال ل : مھ اج"یحلِّ و الحج ي " أب ات، ھ س عملی ى خم راءة إل ات الق : عملی

سح  صفح Scanningالم راءة     Skimming، والت ة أو الق سرعة الثالث ادة أو ال راءة المعت ، والق
م   تعلم Comprehension Reading forللفھ ذكر ، واLearning، وال ، Memorizingلت

ى        راءة عل ا الق ن خاللھ دث م وتعد السرعة الثالثة، أو القراءة المعتادة من بین العملیات، التي تح
ي                 ات، الت ن خالل التعلیم ك م ة، وذل ك العملی ر تل ى تغیی نحو معتاد، غیر أن القّراء یتم حثھم عل

راءة، أو الصعو               ن الق داف المرجوة م راءة، أو األھ ل الق م قب روءة   تقدم لھ واد المق سبیة للم  بة الن
  ).١٦، ٢٠٠٦ ، أحمد، زینھم(

ًا         ا محیط فالسرعة في القراءة ھي فھم القارئ ألكبر كم من المادة المطبوعة أو المكتوبة فھم
ة،                     راءة الجھری ست الق صامتة ولی راءة ال ي الق سرعة ف وم بال ذا المفھ رتبط ھ ن، وی في أقل وقت ممك

تمكن ا  راءة ب ي الق سرعة ف رتبط ال ى   وت ؤثر عل ة وی ة المكتوب وز اللغوی م الرم ارة فھ ن مھ ارئ م لق
ا        ن أھمھ ادة       : سرعة القارئ في القراءة عدد من العوامل م دى سھولة الم ارئ، وم ي للق النضج العقل

درة              راءة وق ن الق ارئ، والغرض م رات الق نص بخب المقروءة أو صعوبتھا، ومدى ارتباط خبرات ال
ي   القارئ اللغویة، ویستخدم لتنمیة مھ  ارات السرعة في القراءة لدى المتعلمین مواد قرائیة متدرجة ف

دة          ات الجدی ن الكلم رًا م ددًا كبی الصعوبة حیث تقدم للمتعلمین في البدایة نصوص سھلة ال تتضمن ع
ات      رف الكلم ى أن تع ین عل دریب المتعلم ي ت ا، وینبغ سیاق لتعرفھ تخدام ال یھم اس صعب عل ي ی الت
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ي  ل، فینبغ م الجم یلة لفھ ن  وس ت ممك ل وق ي أق رأ ف ا یق م م ھ لفھ ھ اھتمام حاتة(أن یوج سن، ش  ، ح
١٢٤، ٢٠٠٢.(  

ة أو       ادة المكتوب راءة الم ي ق ارئ ف رعة الق ق س واع وف ة أن ى ثالث راءة إل صنف الق وت
  ):٢٢٠، ٢٠٠٢الناقة، محمود؛ حافظ، وحید،  (المطبوعة، وھي

 ھا الفكرة العامة للنصھي تلك القراءة التي یلتقط القارئ من خالل: القراءة الخاطفة.  

  ة       : القراءة السریعة ى الفكرة العام ا باإلضافة إل ھي تلك القراءة التي یلتقط القارئ من خاللھ
  .للنص بعض التفاصیل

  ر          : القراءة المتأنیة اد أخرى غی ن أبع ا ع ارئ بحث ق الق ھي تلك القراءة التي من خاللھا یتعم
  . من القراءتین الخاطفة والسریعةالفھم المباشر، وتحتاج ھذه القراءة لسرعة أقل

سرعة         ي ال ة ف راءات المختلف ن الق ة م واع الثالث ذه األن ستخدم ھ د ی ارئ الجی ویالحظ أن الق
  .وفق الغرض من القراءة وطبیعة المادة المقروءة

  :صعوبات التعلم: ثالثًا
  :ماھیة صعوبات التعلم

بات التعلم في  تعریفات مصطلح صعو)٣٣-٢٦، ٢٠١٠(سلیمان ، عبد الوحدیصنف 
المؤسسات (أربعة مستویات وھي المستوى التربوي، والطبي، والفسیولوجیة، والفیدرالیة 

 ، وقد تعددت تعریفات ھذا المصطلح على كل مستوى ففي المستوى التربوي یعرف)والھیئات
 صعوبات التعلم على أنھ تلك االضطرابات التي تصیب واحدة )٢١٥، ٢٠٠٢(العزیز  عبد ،الجبار

أو أكثر من العملیات النفسیة األساسیة التي تدخل في فھم استخدام اللغة المنطوقة، أو المكتوبة، 
ویظھر ھذا القصور في القدرة على االستماع أو الكالم، أو القراءة أو الكتابة، أو الھجاء، أو القیام 

نما یشیر نبیل حافظ إلى  بی، بالعملیات الحسابیة وقد ینتج عنھ إعاقة في اإلدراك أو إصابة في المخ
أنھ اضطراب في العملیات العقلیة، أو النفسیة األساسیة التي تشمل االنتباه أو اإلدراك، وتكوین 

  .المفھوم، والتذكر، وحل المشكلة
 مصطلح صعوبات التعلم طبیًا بأنھ اختالف في وظائف )١٢، ٢٠٠٠(نبیل  ، حافظویعرف

ر متجانسة من الحاالت التي لیس لھا فئة واحدة، الجھاز العصبي المركزي وتعني مجموعة غی
سلیمان  ،حدا عبد الوویظھرون تفاوتًا في القدرة العقلیة ومستوى التحصیل والفشل، بینما یعرف

مصطلح یشیر إلى مجموعة غیر متجانسة من األفراد في ( صعوبات التعلم بأنھ )٤٦، ٢٠١٠(
توسط، یظھرون تباعدًا واضحًا بین أدائھم الفصل الدراسي العادي، ذوي ذكاء متوسط أو فوق م

  ).المتوقع وبین أدائھم الفعلي في مجال أو أكثر من المجاالت األكادیمیة
تلك المشكالت واالضطرابات التي  بأنھا ه الدراسة بصعوبات التعلم في ھذویقصد الباحث

ً  سلیمًة ومعبرة فتؤثر ٍ  قراءة  على تحصیلھ تعیق طالب الصف األول المتوسط عن قراءة نص
  .العلمي، كما یقاس باختبارات التحصیل في اللغة العربیة

  :مظاھر ذوي صعوبات تعلم القراءة
  ):٥٦، ٢٠٠١الراشد، خالد، (من أھم األسباب المؤدیة لصعوبات التعلم ما یلي 

 .إصابات الدماغ -
 .االضطرابات االنفعالیة -
 .نقص الخبرة -
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اللتین تعدان ) السمع، البصر(وظائف حاستي فأي خلل في وظائف الدماغ یؤثر سلبًا على 
  .قناتي استقبال المثیرات اللغویة، وبالتالي تتأثر عملیة القراءة تأثرًا واضحًا

  : وقد صنف بعض الباحثین أسباب صعوبات تعلم القراءة وغیرھا إلى ما یلي
ة وتشمل تتعلق بضعف القدرات العقلیة والعملیات المسئولة عن اللغ: صعوبات تعلم نمائیة -١

  ).االنتباه، اإلدراك، التفكیر، والتذكر(
 تعد اضطرابات الكالم واللغة من المؤشرات المبكرة على :اضطرابات النمو الكالمي اللغوي -٢

وجود صعوبات تعلم فغالبًا ما یعاني ذوي صعوبات اللغة من إخراج أصوات الكالم، 
وھو ) التاء(أو ) الشین(أو ) الراء(أو ) الباء(والتحدث، والفھم كفشل طفل من نطق حرف 

ما یسمى باضطراب وإخراج اللغة النمائي كونھ لیس اضطرابًا ناتجًا عن التخلف العقلي أو 
 بینما یأتي اضطراب القراءة النمائي أو ما یسمى ، خلل السمع أو اضطرابات عصبیة

ة وھو منتشر  لیشیر إلى تلك االضطرابات النمائیة المتعلقة بالعملیات العقلی(Dyslexia)ب
 .بین الذكور أكثر من اإلناث

إن الكشف عن أخطاء القراءة یتطلب مالحظة عادات القراءة عند الطالب، وحین یتم 
اختبار الطالب في القراءة الجھریة والقراءة الصامتة وقراءة الكلمات وتمییز الكلمات یستطیع المعلم 

من أھم األخطاء التي تصدر عن الطالب مالحظة نمط قراءة الطالب والصعوبات التي یواجھھا، و
، )٥٨-٥٧، ٢٠١٠محمود، أحالم حسن، (، )٦١، ٢٠٠٣السید، رأفت، (: في القراءة ما یلي

  )٣٠٩- ٣٠٦، ٢٠٠٨بطرس، حافظ بطرس، (
  قد ) سافرت بالطائرة(حذف بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة المقروءة، فمثًال عبارة

  ).سافر بالطائرة(یقرأھا الطالب 

 افة بعض الكلمات غیر الموجودة في النص األصلي إلى الجملة، أو بعض المقاطع أو إض
سافرت بالطائرة (قد یقرأھا ) سافرت بالطائرة(األحرف إلى الكلمة المقروءة فمثًال كلمة 

  ).إلى أمریكا

  بدًال ) العالیة(إبدال بعض الكلمات بأخرى قد تحمل بعضًا من معناھا، فمثًال قد یقرأ كلمة
  .وھكذا) حسام ولد شجاع(أو أن یقرأ ) الطالب(بدًال من)الطالب(أو)المرتفعة(من

  غسلت األم الثیاب(إعادة بعض الكلمات أكثر من مرة بدون أي مبرر فمثًال قد یقرأ (
  ).غسلت األم الثیاب… غسلت األم :( فیقول

 یقرأ قلب األحرف وتبدیلھا، وھي من أھم أألخطاء الشائعة في صعوبات القراءة حیث 
فیقول ) برد(فقد یقرأ كلمة : الطالب الكلمات أو المقاطع معكوسة، وكأنھ یراھا في المرآة

وأحیانًا یخطئ في ترتیب أحرف الكلمة، فقد یقرأ ) زر(فیقول ) رز(ویقرأ كلمة ) درب(
  .وھكذا) فتل(فیقول ) الفت(كلمة 

  یلف(فیقول ) فول(ضعف في التمییز بین أحرف العلة فقد یقرأ كلمة.(  

  صعوبة في تتبع مكان الوصول في القراءة وازدیاد حیرتھ، وارتباكھ عند االنتقال من نھایة
  .السطر إلى بدایة السطر الذي یلیھ أثناء القراءة

 قراءة الجملة بطریقة سریعة وغیر واضحة.  

 كلمة /قراءة الجملة بطریقة بطیئة كلمة.  
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  :تشخیص ذوي صعوبات تعلم القراءة
قندیل، (واختبارات الكشف والتشخیص المبكر لصعوبات التعلم ما بین تباینت أسالیب 

  ):١٦٤، ٢٠٠١شاكر، 
 دراسة الحالة. 
 بطاریات االختبارات. 
 األدوات واالختبارات الفردیة. 
 تقویم وأحكام المدرسین. 

ویتركز جھد المختصین في دراسة الحالة حول جمع المعلومات عن الحالة الصحیة للطفل، 
جسمیًا وعقلیًا أو حركیًا واجتماعیًا، بینما یقصد ببطاریات االختبارات مجموعة تكاملیة وأبعاد نموه 

أو توافقیة من االختبارات التي تقیس خاصیة أو سمة، متغیرًا أحادیًا أو متعدد األبعاد، ثم تؤخذ 
یًا خالل الدرجة الكلیة لالختبار كأسلوب للقیاس والتشخیص والتنبؤ، ویتم تطویرھا فردیًا أو جماع

  .جلسة واحدة أو جلسات متعددة
  :ومن أمثلة تلك البطاریات االختبارات اإلدراكیة التي تضمنت

 اختبار التمیز السمعي. 
 اختبار التحلیل السمعي. 
 اختبار سعة الذاكرة السمعیة التتابعیة. 
 اختبار التداعي البصري الحركي. 
 اختبار التحلیل البصري. 

تي اعتمد علیھا الباحثین في تشخیص صعوبات التعلم، من وتوجد العدید من المحكات ال
، ٢٠١٠عبد الواحد، سلیمان، (، )٣٩-٣٦، ٢٠٠٦الیاسري، حسین نوري، (: أھمھا ما یلي

١٣٩- ١٣١:(  
 وفیھ یظھر الطالب ذوو ):The Discrepancy Criterion(محك التباعد أو التعارض . ١

ینقسم المجاالت األكادیمیة والنمائیة، وعلیھ صعوبات التعلم فروقًا فردیة ملحوظة في كل من 
  :التعارض إلى

فقد لوحظ تفاوت في النمو في الوظائف اللغویة والنفسیة عند بعض األطفال في : التباعد في النمو. أ
مستوى ما قبل المدرسة وفي ھذه الحاالت كان الطفل ینمو بشكل عادي في بعض الوظائف 

  .ویتأخر في بعض الوظائف
تباعد المستوى التحصیلي عن المتوقع ولھ : عد في التحصیل األكادیمي واألداء المتوقعالتبا. ب

  :مظھران

 فقد یكون متفوقًا في الریاضیات ویعاني من صعوبات في اللغة : التفاوت في المقررات
العربیة، وقد یكون التفاوت في بعض أجزاء مقرر دراسي واحد، ففي اللغة العربیة قد 

 في القراءة جیدًا في التعبیر ولكنھ یعاني من صعوبات في استیعاب یكون طلق اللسان
  .دروس النحو أو حفظ النصوص األدبیة

 مثل التفاوت بین القدرة اللغویة مع وجود نسبة ذكاء معقولة: التفاوت في القدرات. 
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 وفیھ یستبعد الطالب ذوو صعوبات التعلم :)Exclusion Criterion(محك االستبعاد . ٢
ة من االضطرابات العقلیة، واالضطرابات السمعیة، واالضطرابات البصریة، الناتج

 .واالضطرابات االنفعالیة، ونقص الفرص للتعلم
فاألطفال ذوي صعوبات التعلم ال تصلح لھم الطرق المتبعة في التدریس : محك التربیة الخاصة. ٣

 وإنما ینبغي أن یتوفر لون مع العادیین، فضًال عن عدم صالحیة الطرق المتبعة مع المعاقین،
من التربیة الخاصة تشخیصًا وتصنیفًا وتسكینًا وتعلیمًا ورعایة نفسیة واجتماعیة تختلف عما 

 .یھیأ للفئات سالفة الذكر
ووفقًا لھ فإن ذوي صعوبات التعلم لدیھم من الخصائص ما یمیزھم : محك الخصائص السلوكیة. ٤

  .عن غیرھم من فئات منخفضي التحصیل
) ١٢-١١، ٢٠٠٤(وحافظ، نبیل ) ٥٥-٥٢، ٢٠١٠(وقد اتفق كل من محمود، أحالم      

  :على خطوات لتشخیص صعوبات التعلم كالتالي
 –عن طریق الدرجات الشھریة (التعرف على الطالب ذوي األداء التحصیلي المنخفض  -١

  ).عمل الواجبات
 –طاء التي یقع فیھا  نوع األخ–في الفصل وخارجھ : مالحظة سلوك الطالب في المدرسة -٢

  . ھل یعاني من اضطراب انفعالي أو نشاط زائد–كیف یتفاعل مع زمالئھ 
 مستویاتھ مع – تاریخھ من السجالت –دراسة خلفیتھ األسریة : التقویم غیر الرسمي -٣

 االتصال بأسرتھ، ومن ثم یرسم خطة عالج أو یحیلھ إلى فریق من –المعلمین 
  .المتخصصین

 – األخصائي االجتماعي –مدرس المادة : خصصین ببحث حالة الطالبقیام فریق من المت -٤
  : الطبیب الزائر أو المقیم، وذلك من أجل– المرشد النفسي –أخصائي القیاس النفسي 

 فرز وتنظیم البیانات الخاصة بالمشكلة التي یعاني منھا.  
 تحلیل وتفسیر البیانات.  
 تھاتحدید ھویة العوامل المؤثرة وترتیبھا حسب أھمی.  
 تحدید أبعاد المشكلة الدراسیة ودرجة حدتھا.  
 كتابة نتائج التشخیص في تقریر شامل.  
 تحدید الوصفة العالجیة أو البرنامج العالجي المطلوب. 

  : صفات ذوي صعوبات التعلم
یتصف ذوي صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة بأن نسبة ذكائھم متوسطة أو فوق 

نصر اهللا، عمر؛ مزعل،  (ى تحصیل متدني، وأھم خصائصھم ما یليالمتوسطة، ویعانون من مستو
  ):١٥٧، ٢٠١١عمر، 
 أكثر  ضعف التحصیل العلمي في مادة أو. 
 النشاط الزائد، مما یسبب التشتت. 
 التھور. 
 ضعف التآزر الحسي الحركي العام. 
 ضعف التعبیر اللغوي كإخراج الحروف من مخارجھا، أو فھم المسموع. 
 و االنتباهضعف التركیز أ. 
 عدم االستقرار االنفعالي. 
 قصورھم في استخدام استراتیجیات مالئمة لحل المشكالت. 
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 االفتقار لعملیة التنظیم الذاتي. 
 شرود الذھن. 
 ضعف االستیعاب القرائي. 
 المیل إلى العبث والشقاوة الزائدة، والعدوانیة، واالنطوائیة. 
 في إقامة عالقات عاطفیةاضطرابات في االتزان العاطفي مثل عدم الثبات . 
 القلق المستمر. 
 انخفاض الدافعیة نحو التعلم. 

  : وتشمل ما یلي:إجراءات الدراسة
   منھج الدراسة-١

نھج  لباحث ااستخدم  ھ    الوصفي  الم ي نظرا لكون د  التحلیل ن  یع اھج  أفضل  م ق    المن ي تحق الت
  .الدراسات من نوع ھكذا مثل في المطلوبة النتائج

  :  عینة الدراسة-٢
ن      ة م ن        ) ٨٤(تكونت عینة الدراسة الكلی تعلم م ذ ذوي صعوبات ال م اشتقاق التالمی ذًا ت تلمی

ك    وء مح ي ض نھم ف صیلبی ة      التح ة العربی ادتي اللغ ي م اتھم ف شوف درج ى ك الرجوع إل ك ب  وذل
تعلم        دد ذوي صعوبات ال غ ع ذلك بل ادیین       ) ٣٥(والریاضیات، وب ذ الع دد التالمی غ ع ا بل ذًا، بینم تلمی

ام الدراسي             ) ٤٩( وك خالل الع  ٢٠١٦/٢٠١٧تلمیذًا بالصف السادس بالمرحلة االبتدائیة بمنطقة تب
  .م
    أدوات الدراسة-٣

  )١: ملحق(استبانة المھارات الالزمة للقراءة 
  :الھدف من االستبانة

ن     ة م ة االبتدائی ذ المرحل دى تالمی راءة ل ة للق ارات الالزم د المھ ى تحدی تبانة إل دف االس تھ
  .ر الخبراء والمختصینوجھة نظ

  :وصف االستبانة
دًا،            ھ جی دف فھم ھ بھ ذ قراءت ن التالمی ب م      االستبانة عبارة عن نص قرائي صغیر، یطل

نص؟  " ویوجد أسفل النص سؤاًال مفتوح اإلجابة ینص على        ما المھارات الالزمة لقراءة وفھم ھذا ال
  .لیھ من مھارات لقراءة ھذا النص وفھمھ، ویوضح الباحث للتالمیذ أن یكتب كل منھم ما یحتاج إ"
   إجراءات الدراسة-٤

  :مرت إجراءات الدراسة بالمراحل التالیة
 إعداد استبانة المھارات المطلوبة والالزمة للقراءة لدى تالمیذ الصف السادس للمرحلة -١

  .االبتدائیة
) ٤٩(تلمیذًا، وعلى ) ٣٥( تطبیق االستبانة على التالمیذ ذوي صعوبات التعلم والذین بلغ عددھم -٢

  ).تالمیذ عادیین(تلمیذًا ممن لیس لدیھم صعوبات تعلم 
  . تصحیح االستبانة في ضوء معاییر تصحیحھا-٣
  . استخدام األسلوب المناسب لتحلیل استجابات التالمیذ-٤
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  . مناقشة وتفسیر النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة-٥
  مستخدم  األسلوب ال-٥

  .استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا

  :في ھذا الجزء یعرض الباحث نتائج الدراسة ومناقشتھا على النحو التالي
  :بالنسبة لنتائج السؤال األول) أ

سادس   " وینص على   ما مھارات القراءة الالزمة للتالمیذ ذوي صعوبات التعلم بالصف ال
  " .حلة االبتدائیة من وجھة نظر الخبراء والمختصین؟ في المر

ن   األسلوب اإلحصائي المناسب ل   ولإلجابة على ھذا السؤال قام الباحث باستخدام       لكشف ع
ة ل  راءة الالزم ارات الق د    مھ تعلم، وق عوبات ال ة ذوي ص ة االبتدائی سادس بالمرحل صف ال ذ ال تالمی

ارات ال  ن المھ دد م ى ع ل إل ائج التحلی لت نت ذ ذوي توص ا التالمی ي أقرھ ة والت ة والالزم مطلوب
  :صعوبات التعلم بالصف السادس في المرحلة االبتدائیة ثم عرضھا على النحو التالي

  .مھارة التلخیص -١
 .مھارة التنبؤ باألحداث من النص المقروء -٢
 .مھارة استنتاج العالقات بین األفكار -٣
 .مھارة الربط بین المعاني -٤
 .سة للفقرة، والفكرة العامةمھارة تحدید الفكرة الرئی -٥
 .مھارة استخدام السیاق في معرفة معاني الكلمات الصعبة -٦
 .مھارة التمییز بین أشكال الكلمات في مواقع مختلفة -٧
 .مھارة السرعة في القراءة -٨
 .مھارة تحدید مرادف ومضاد الكلمات -٩

  .مھارة إدراك الترتیب المكاني والزماني لألحداث في النص - ١٠
  .ن المعانيمھارة الربط بی - ١١
  .مھارة الوعي بالقراءة - ١٢
  .مھارة االلتزام بعالمات الترقیم وفھم وظیفة كل منھا - ١٣

  :بالنسبة لنتائج السؤال الثاني) ب
ى   نص عل ي     " وی سادس ف ادیین بالصف ال ذ الع دى التالمی ة ل راءة الالزم ارات الق ا مھ م

 ".المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر الخبراء والمختصین؟ 
ة  م ولإلجاب سؤال ت ذا ال ى ھ ل عل ب االتحلی صائي المناس لوب اإلح تخدام األس تجابات باس س

د توصلت         الالزمة لللتعرف على المھارات   ادیین، وق ة الع ة االبتدائی سادس بالمرحل ذ الصف ال تالمی
ة             ي المرحل سادس ف صف ال ادیین بال ذ الع ة للتالمی ارات الالزم ن المھ دد م ى ع ل إل ائج التحلی نت

  :  عرضھا على النحو التالياالبتدائیة، وتم
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  .مھارة التخمین واالفتراض لفھم ما بین السطور -١
 .مھارة تحدید األسباب والنتائج المصرح بھا في النص المقروء -٢
 .مھارة الربط بین الخبرة الشخصیة ومعاني الكلمات -٣
 .مھارة عمل التعلیقات في أثناء القراءة -٤
 .مھارة استنتاج االتجاھات والقیم -٥
 .ز بین األفكار األساسیة والثانویةمھارة التمیی -٦
 .مھارة التمییز بین الحقیقة والرأي -٧
 .مھارة التمییز بین المعقول والالمعقول -٨

  :تفسیر عام للنتائج السابقة
 ،)٢٠٠١مارتن ھنلي، وآخرون،  (تتفق النتائج السابقة الباحث مع ما أشار الیھ كل من

یونس، فتحي، (، )٢٠٠٩ه، محمد، عبد(، )٢٠٠٦زینھم، أحمد، (، )٢٠٠٣لطفي، محمد، (
٢٠١٤.(  

مھارات القراءة الالزمة لدى التالمیذ ذوي ویرى الباحث أن ھناك ثمة اختالف بین 
صعوبات التعلم والتالمیذ العادیین في الصف السادس بالمرحلة االبتدائیة، فبالنسبة لمھارات القراءة 

البتدائیة یتبین أنھا تعد مھارات بسیطة الالزمة لدى التالمیذ ذوي صعوبات التعلم في المرحلة ا
وأساسیة وضروریة للقراءة بصفة عامة، وھذا یعد منطقیا فھم یعانون من صعوبات وقصور 

  . واضح في مھارات القراءة بشكل عام البسیط منھا والمعقد أو المركب
دائیة في حین یتضح أن مھارات القراءة الالزمة لدى التالمیذ العادیین في المرحلة االبت

یتبین أنھا تعد مھارات تتجاوز مستوى المھارات السھلة البسیط مقارنة بالمھارات الالزمة لدى 
التالمیذ ذوي صعوبات التعلم، فھي ترتبط بالمستویات العلیا واألكثر عمقا بالفھم والقراءة، وھذا 

ة والتي یفتقرھا التالمیذ أمر منطقي، فالتالمیذ العادیین یمتلكون العدید من المھارات األساسیة للقراء
ذوي صعوبات التعلم، ویتطلعون إلى المھارات التي ترتبط بمستویات علیا تمكنھم من القراءة 

  .والفھم
  :البحوث المقترحة

دى       -١ ي ل ذات القرائ وم ال  دراسة العالقة بین مھارات القراءة ومحتوى النصوص ونوعھا ومفھ
  .عینة من طالب المرحلة المتوسطة

ة -٢ سابق         تنمی ارف ال ل المع ا مث أ بھ ي تتنب رات الت ض المتغی وء بع ي ض راءة ف ارات الق مھ
  .والخبرة

  . بحث العالقة بین ما وراء المعرفة ومھارات القراءة لدى طالب المرحلة المتوسطة-٣
  . دراسة العالقة بین مھارات القراءة وبعض المتغیرات الدیموغرافیة-٤
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  قائمة المراجع
  :غة العربیةمراجع باللال: أوًال

 .القاھرة: الموجھ الفني لمدرسي اللغة العربیة، دار المعارف): ٢٠٠٧(إبراھیم، عبد العلیم 
  .المعجم الوسیط، القاھرة، مجمع اللغة العربیة): ت.د(ابن منظور، جمال الدین 

د   ف، محم و یوس دین     ): ٢٠٠٨(أب دى المرش ادیة ل ارات اإلرش ة المھ دریبي لتنمی امج ت ة برن فاعلی
ة     الن شورة، الجامع ر من الة ماجستیر غی زة، رس اع غ ة الغوث بقط دارس وكال ي م سیین ف ف

 .اإلسالمیة، غزة، فلسطین
شر     ): ٢٠٠٥(البطاینة، أسامة محمد وآخرون     سیرة للن ة والممارسة، دار الم صعوبات التعلم النظری

 .والتوزیع، عمان
رس    افظ بط رس، ح ة ر  ). ٢٠٠٨(بط تعلم، كلی عوبات ال ال ذوي ص ة   األطف ال، جامع اض األطف ی

 .القاھرة
ة        )٢٠٠٢(الجبار، عبد العزیز     تعلم، مجل ال ذوي صعوبات ال ارات الضروریة لمعلمي األطف ، المھ

 ).١(، العدد )١٤(جامعة الملك سعود، مجلد 
لحافظ  اح   ، نبی د الفت ذكاء،    ).٢٠٠٠(عب ة وال ات العقلی ي والعملی یم العالج تعلم والتعل ·  صعوبات ال

  .، القاھرةشرقمكتبة زھراء ال
دى طالب الصف      ): ٢٠١١(حجاج، حمدي طھ     راءة ل برنامج مقترح في عالج بعض صعوبات الق

وث          د البح ة، معھ دول العربی ة ال شورة، جامع ر من ستیر غی الة ماج دائي، رس األول االبت
  .والدراسات العربیة

د    د، خال ي        ) ٢٠٠١(الراش ره ف صامتة وأث راءة ال ارات الق ة مھ رح لتنمی امج مقت ستوى  برن  تحسین م
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود. التحصیل العلمي

ي  ات، فتح م   ): ١٩٩٨(الزی سلة عل ة، سل صیة والعالجی ة والتشخی س النظری تعلم، األس عوبات ال ص
  ).٤(النفس المعرفي 
و حجاج       د أب ي مرا          : زینھم، أحم ات ف ض الطالب دى بع راءة ل ي الق سرعة ف دل ال ام    مع یم الع حل التعل

  .م٢٠٠٦، العدد الحادي والستون، دیسمبر مجلة القراءة والمعرفةوالجامعي، القاھرة، 
الة    ): ٢٠٠٣(السید، رأفت    أثر برنامج عالجي ألطفال المرحلة التأسیسیة ذوي صعوبات التعلم، رس

  .دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاھرة
  .بین النظریة والتطبیق، القاھرة، الدار المصریة اللبنانیةتعلیم اللغة العربیة ): ١٩٩٣(حسن  ،شحاتة
 .تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، القاھرة، الدار المصریة اللبنانیة): ٢٠٠٢( ، حسنشحاتة
دار  : القاھرة. استراتیجیات التعلیم والتعلم الحدیثة وصناعة العقل العربي . )م٢٠٠٨( ، حسن شحاتة ال

  .انیةالمصریة اللبن
  .مناھج تدریس اللغة العربیة بالتعلیم األساسي، دار الفكر العربي): ٢٠٠١(، رشدي أحمد ةطعیم
دین      ةطعیم  الء ال د ع شعیبي محم د؛ ال دي أحم ر   ): ٢٠٠٦(، رش راءة واألدب، دار الفك یم الق تعل

  .العربي
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ا    فعالیة استراتیجیات معرفیة معینة في تنمیة : عبد الحمید، عبد اهللا عبد الحمید      ارات العلی ض المھ  بع
انوي،       ة   للفھم في القراءة لدى طالب الصف األول الث راءة والمعرف ة الق اني،   مجل دد الث ، الع

  .م٢٠٠٢
ة      ): ٢٠١٠(عبد الواحد، سلیمان     ة، مكتب ة واالنفعالی ة واالجتماعی المرجع في صعوبات التعلم النمائی

  . األنجلو المصریة، القاھرة
دى طالب       برن). ٢٠٠٩(عبده، محمد أحمد     ي ل م القرائ امج إلكتروني لمقرر اللغة العربیة لتنمیة الفھ

شورة،        المرحلة الثانویة في ضوء معاییر الجودة للتعلم اإللكتروني، رسالة ماجستیر غیر من
 .معھد الدراسات التربویة، جامعة القاھرة

ب  د رج ضل اهللا، محم ة ال ): ٢٠٠٣(ف دریس اللغ ي ت رة ف ة المعاص ات التربوی الم التجاھ ة، ع عربی
 .الكتب، القاھرة

رح  "مشكالت التشخیص في التربیة الخاصة وأسالیب تطویره ) ٢٠٠١( قندیل، شاكر   وذج مقت ، "نم
سي     اد النف ز اإلرش امن لمرك سنوي الث ؤتمر ال شرین    " الم ادي والع رن الح ي الق رة ف األس

ی  اإلرشادتحدیات الواقع وآفاق المستقبل، القاھرة، مركز  ( ة ع  ٦-٤ن شمس،   النفسي، جامع
 .٢٠٠١نوفمبر 

ي لطالب            : لطفي، محمد محمد جاد    م القرائ ارات الفھ ض مھ ة بع ي تنمی فعالیة استراتیجیة مقترحة ف
، كلیة التربیة، جامعة عین شمس،  مجلة القراءة والمعرفةالصف الثاني اإلعدادي، القاھرة،  

  .م٢٠٠٣، مایو ٢٢العدد 
خصائص الطالب ذوي االحتیاجات   ): ٢٠٠١(ین مارتن ھنلي، وروبیرتا رامزي، وروبرتن ألجوز   

ة   سھم، ترجم تراتیجیات تدری ة واس ر     : الخاص اھرة، دار الفك ابر، الق د ج د الحمی ابر عب ج
 .العربي

سن  الم ح ود، أح كندریة،   ). ٢٠١٠(محم الج، اإلس شخیص والع ر والت ین التنظی تعلم ب عوبات ال ص
  .مركز إسكندریة للكتاب

  .، القاھرة، دار الفكر العربي٣ فنون اللغة العربیة، طتدریس). ٢٠١٤(مدكور، علي أحمد 
یم     ): ٢٠١٠(، رشدي أحمد؛ ھریدي، إیمان أحمد ة أحمد؛ طعیممدكور، علي  اھج تعل ي من المرجع ف

 .اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى، دار الفكر العربي
 المعجم الوسیط

  .ا، دار الفكر العربيتعلیم اللغة العربیة ألبنائھ): ٢٠١٧(الناقة، محمود كامل 
ود ة، محم سید الناق د ال افظ، وحی ل، ح ھ  ): ٢٠٠٦( كام ام، مداخل یم الع ي التعل ة ف ة العربی یم اللغ تعل

  . جامعة عین شمس–القاھرة، كلیة التربیة وفنیاتھ، 
  .اإلضاءة في أھمیة الكتاب والقراءة، دار العاصمة): ١٤٢١(النصار، خالد بن عبد العزیز 

ر،  صر اهللا، عم ر ن ل، عم شر   :)٢٠١١(مزع ل للن ة، دار وائ شكالت اللغ تعلم وم عوبات ال  ص
  .عمان، األردن: والتوزیع

  .صعوبات التعلم الخاصة، بیروت، الدار العربیة للعلوم). ٢٠٠٦( حسین نوري ،الیاسري
ھ،  ): ١٩٩٦(، رشدي ة، الناقة، محمود كامل، طعیم یونس، فتحي  تعلیم اللغة العربیة أسسھ وإجراءات
 .ھرة، سعد سمك للطباعةالقا

ي    ي عل ونس، فتح نھج،       ): ٢٠١٤(ی اء الم راءة وبن یم الق ي تعل یة ف ضایا أساس ة وق ات حدیث اتجاھ
  .القاھرة، مكتبة وھبة
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  مالحق الدراسة
  )١: ملحق(

  استبیان المھارات المطلوبة والالزمة للقراءة
 )الباحث: إعداد(

  عزیزي التلمیذ
  تحیة طیبة وبعد

ة وا           ارات المطلوب ذ     یھدف االستبیان التالي إلى تحدید وتعیین المھ دى تالمی راءة ل ة للق لالزم
ھ               دف فھم ھ بھ ك قراءت وب من ي صغیر، والمطل المرحلة االبتدائیة، واالستبیان عبارة عن نص قرائ

راءة   " جیدًا، ویوجد أسفل النص سؤاًال مفتوح اإلجابة ینص على      ة لق ما المھارات المطلوبة والالزم
نص؟  ذا ال م ھ راءة ا "وفھ ن ق اء م د االنتھ ك بع وب من ن   ، والمطل ھ م اج إلی ا تحت ب م نص أن تكت ل

  .مھارات تراھا من وجھة نظرك أنھا مھمة وضروریة لقراءة ھذا النص وفھمھ
  وشكرا لحسن تعاونكم
  الباحث
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  الصدیقان

    :واآلن بعد أن انتھیت من قراءة النص أجب عن السؤال التالي
  رك؟ما المھارات المطلوبة والالزمة لقراءة وفھم ھذا النص من وجھة نظ

١-....................................................................  
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٤-....................................................................  
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