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 المرحمة األساسية )الدنيا(في الصعوبات التي تواجه معممي المغة العربية في تعميم القراءة 

 ون أنفسهم في محافظة الخميلكما يدركها المعمم 
 *د. جماؿ أبو مرؽ

 الممخص
كمػا يػدرك ا المعممػوف أامسػ ـ فػي محافظػة الوميػؿ، وتقصػي معرفػة  ،المرحمة األساسػية االػدايا في هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الصعوبات التي تواجه معممي المغة العربية في تعميـ القراءة 

تػـ اوتيػارهـ بطريقػة ائػواطية طبقيػة فػي المصػؿ الدراسػي   معممػة   إذ32  معممػًا، ا38، مػا ـ ا  معممًا ومعممػة77لمؤهؿ العممي ، وتألمت العياة مف   االمروؽ في كؿ مف االجاس، الوبرة، ا
اد، البعػد األكػاديمي، العقمػي، الامسػي، الجسػمي،  ػـ   ابارة متاواة في الصعوبة مكواػة مػف ومسػة أبعػ37ئتممت امى ااستبااة مف إاداد الباحث ا ، وألغراض الدراسة تـ بااء 2775األوؿ ا

المرحمػػة األساسػػية الػػدايا مرتمعػػة حيػػث بمػػح المتوسػػط الحسػػابي فػػي االجتمػػااي االصتصػػادش وكئػػمت اتػػاطة الدراسػػة اػػف أف درجػػة الصػػعوبات التػػي تواجػػه معممػػي المغػػة العربيػػة فػػي تعمػػيـ القػػراءة 
المعممات في متغير الجاس والمؤهؿ العممي، في حيف أسمرت الاتاطة اف وجود فروؽ بيف وجود فروؽ دالة إحصاطيًا في متغير الوبرة لصػال   ، وتبيف ادـ وجود فروؽ بيف المعمميف و 2.38ا

 لذوش الوبرة القصيرة.
 وفي ضوء هذه الاتاطة ومصت الدراسة إلى ادد مف التوصيات.
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Arabic language teachers Difficulties and obstacles faced in teaching reading as perceived by teachers themselves in Hebron 

district. 

 

Dr. Jamal Abu Maraq 
 

 

Abstract 

 

 

 The study aims at investigating difficulties faced by teachers of Arabic language in teaching reading for lower primary stage (1
st
 – 4

th
 

class) as perceived by teachers themselves in Hebron district. It also aims at knowing the differences in gender, experience and educational 

qualification. The sample consisted of 70 male and female teachers (38 male and 32 female). The subjects were chosen using the stratified 

random sample in the first semester of the scholastic year 2005/2006. The researcher constructed a thirty-item questionnaire the included five 

domains (academic, mental, psychological, physical and the socio-economical domain). Results showed that the difficulty degree that faces the 

teachers of Arabic language is very high with a mean of (2.38). Results also showed that there are no differences between male and female 

teachers attributed to gender and educational qualification. On the other hand, the researcher found a statistical significant difference in the 

experience variable for the flavor teachers who have short experience. 

  In the light of the results, the researcher presented several recommendations. 

 
 
 

 اسابقًا  جامعة الوميؿ / فمسطيف* اميد كمية التربية 

 المرحمة األساسية )الدنيا(في الصعوبات التي تواجه معممي المغة العربية في تعميم القراءة 
 كما يدركها المعممون أنفسهم في محافظة الخميل 

 *د. جمال أبو مرق
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 لذا ف ي جديرة باالهتماـ والدراسة.  أف القرآف الكريـ ازؿ بالمغة العربية المبياة، ويكمى ئرفًا مكااة في اقولااتعد المغة العربية أسمى المغات وأئرف ا مازلة في صموباا، وأجم ا 
ـْ    مرات و9ا  َتعمَّـاصرأ   الث مرات و اَامَّـ   الث مرات، واوفي القرآف الكريـ ذكرت ا  فقاؿ تعالى مواطبًا ابيه محمد صمى اهلل اميه وسمـ. ،مرة 57اِام

، الػذش َامَّػـ بػالقمـ، َامَّػـ اناسػاف مػا لػـ يعمػـآل االممػؽ، ا يػات ا﴿اصرأ باسـ ربؾ الذش ومؽ، ومػؽ اناسػاف مػف امػؽ،  صػرأ ا وصػاؿ تعػالى فػي سػورة انسػراء ﴿  5-1صػرأ وربػؾ األكػـر
  .2وصوله تعالى في سورة الرحمف ﴿اّمـ الُقرآفآل اآية  14كتابؾ كمى بامسؾ اليـو اميؾ حسيبًاآل آية 

اهػػتـ بعمميتػػي القػػراءة والكتابػػة حيػػث ائػػترط فػػي أسػػرا بػػدر تعمػػيـ بعػػض المسػػمميف القػػراءة والكتابػػة مقابػػؿ فػػؾ أسػػرهـ، وكػػذلؾ اهػػتـ  ،اميػػه أفضػػؿ الصػػالة والسػػالـ ،والمصػػطمى
 لقراءة والكتابة.اقؿ المعرفة مف جيؿ إلى جيؿ إال ابر ايتـ الصحابة والتابعوف وتابعو التابعيف بعمميتي القراءة والكتابة، وال 

ة األولػى فػي تعمػيـ أبااطاػا، ورحمػة الػتعمـ تبػدأ فالقراءة أساس كؿ اممية تعميمية تعممية، وأساس كؿ تطور، فب ا تتقدـ األمـ وتزدهر وترتقػي، ول ػذا يعػد تعمػيـ القػراءة والكتابػة الركيػز 
فػي  ممػة فػي سػاوات العمػر المبكػرة سػواء  بدأ القراءة والقياـ بعديد مف األائػطة التربويػة والتعميميػة الموتماذ ميالد الطمؿ وتستمر مدا الحياة، ولكف أفضؿ بداية ال تتحقؽ إال بأف ا

 مرحمة رياض األطماؿ أـ في المرحمة األساسية اامة.
ؼ، القيػػاس، االسػػتاتاج، التابػػؤ، التواصػػؿ، ـ األساسػػية االمالحظػػة، التصػػايي  إلػػى أف األطمػػاؿ فػػي مرحمػػة الروضػػة يكتسػػبوف امميػػات التعمػػ327:2771فقػػد توصػػمت اجػػوا حمػػد ا

وذلػػؾ مػػف وػػالؿ تػػدريب ـ امػػى م ػػارات تمػػؾ العمميػػات، كمػػا توصػػمت إلػػى أف متغيػػر الجػػاس ال يػػؤ ر فػػي اكتسػػاب كػػؿ مػػف   اسػػتوداـ اناػػداد، اسػػتوداـ االصػػات الزمػػاف والمكػػاف 
.  امميات العمـ ومماهيـ العمـو

ذا اجػػ  ا بػػاءُ وبالمقابػػؿ تعػػد هػػذه المرحمػػة م مػػة لمكئػػؼ اػػف  والمعممػػوف فػػي ترسػػيا القػػراءة والكتابػػة فػػي  بعػػض المئػػكالت السػػموكية واالجتماايػػة والتربويػػة والامسػػية والصػػحية. وا 
ػة فػي توجداف األطماؿ فإف مصدر القراءة لألطماؿ هو أدب الطمؿ، وفي حالة إوماصاا في إرساء حػب القػراءة لػدا أطمالاػا فإااػا غالبػًا اواجػه صػعوب عمػيـ القػراءة لػدا أبااطاػا ات جمَّ

 السيما في المرحمة األساسية الدايا.
اما يئمؿ المعارؼ اناسااية كم ا. ،  أف أدب األطماؿ ال يعاي مجرد القصة أو الحكاية الا رية والئعرية57:2772ويؤكد إسماايؿ ابد الكافي ا  وا 
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 أو اجز في اكتساب م ارة القراءة والكتابة. Dyslexiaوتصب  صعوبات القراءة والكتابة جزءًا ال يتجزأ مف العسر القرآطي االدسمكسيا  
أف االطمػؿ يػتعمـ ليقػرأ،    التي تااولت دراسػة القػراءة وأهميت ػا لممػرد والجمااػة اػف2773، اواؿ ئعباف 2772، الحيمه، وغايـ 1999معظـ الدراسات االطيطي ومحاساه  مرتوأس

  أف القراءة ليسػت دروسػًا أو لػواط  امػؿ أو حػؿ تػدريبات أو مػادة تعميميػة ل ػا وصػت موصػص فػي البراػامة اليػومي المدرسػي، إا ػا 172:1998وصار يقرأ ليتعمـ  ويؤكد ادس ا
ذش اسػتطي  بػه تكػويف الممػاهيـ وزيػادة ال ػروة المغويػة، وامػو المعرفػة واتسػاا ا، وسػعة التقدـ المسػتمر واالكتئػاؼ المتواصػؿ فػي أوصػات المتعػة بالكتػب، وتبػدو بػارزة فػي المػدا الػ

 انطالع.
واالاتمػاع بمػا يم ػـ فػي مواج ػة المئػكالت والمواصػؼ الحياتيػة، فمػـ تعػد القػراءة امميػة يػراد ب ػا إيجػاد الصػمة  ،مػ  الػاصوتماامه كما أف القراءة اممية فكرية ترمي إلى ف ـ القارئ 

يػدة فػي ضػوء ذلػؾ التغيػر الكالـ والرموز الكتابيػة، ولػـ تعػد اااصػرها مقتصػرة امػى المعاػى الػذهاي والممظػي الػذش يؤديػه والرمػز المكتػوب، بػؿ صػارت ترتكػز امػى أسػس جدبيف 
 وهي التعرؼ، والاطؽ، الم ـ، الاقد التمااؿ، حؿ المئكالت، والتصرؼ في المواصؼ الحيوية امى حدش المقروء.

عوبات سػػػواًء الما ػػػاج ليب والطراطػػػؽ المتعػػػددة الػػػذش يسػػػمك ا المعممػػػوف فػػػي تعمػػػيـ التالميػػػذ وبواصػػػة فػػػي المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدايا إال أا ػػػـ يواج ػػػوف العديػػػد مػػػف الصػػػورغػػػـ األسػػػا
حػو ااومػاض اسػب الػذكاء فػي بعػض القػدرات العقميػة، الممسطياي الجديد أو تمؾ المتعمقة بعدـ االكتراث لدا بعض التالميذ أـ مف حيث الصعوبات القراطية في اسػتيعاب الطمبػة ا

اضػطرابات فػي الاطػؽ أو امسػية وادـ القدرة امى معرفة العالصات بيف تكويف العبارات أو اتيجة اواحي صحية احو سػوء التغذيػة المؤديػة إلػى ضػعؼ البصػر أو السػم  أو وجػود 
 اتيجة لبعض األساليب التربوية الواططة في التربية واممية التائطة االجتمااية.واجتمااية احو اامصاؿ أحد األبويف اف ا ور أو موت أحدهما أو 
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غيػاب التأهيػؿ التربػوش بعػد التوػرج مػف ومف األسباب الجوهرية التي تواجه المعمميف اامة ومعممي المغة العربية واصة في صعوبات تعميـ القراءة فػي المرحمػة األساسػية االػدايا  
اداد الدور  ،الجامعة  ومحاولة انطالع امى كؿ ما هو جديد بطراطؽ التعميـ إلى حد ما. ،ات المستمرةوا 

ذا تحػدث ال يسػم  إال التالميػػذ  ،قيػة فػػي الاطػؽ واجػده ال يجيػد موػارج الحػػروؼ ويعػااي مػف الحػديث بصػػوت اػاليأو أف المعمػـ فػي األصػؿ يعػااي مػػف اضػطرابات وايػوب َومْ  وا 
ورغػػـ ذلػػؾ اجػػده معممػػًا لتعمػػيـ المغػػة العربيػػة وما ػػا القػػراءة، وتأوػػذ الصػػعوبات ماحاػػى آوػػر احػػو الػػاظـ الدراسػػية التقميديػػة،  ،ش أو امسػػيالموجػػوديف فػػي المقدمػػة اتيجػػة ومػػؿ اضػػو 

 ا لي في الصموؼ الدايا.الاجاح  الصموؼ المكتظة، ورداءة إوراج الكتب الما جية، إضافة إلى األوطاء الئاطعة سواًء في الوحدات الدراسية أـ في المحتوا ذاته، وال ااسى
والػػتكمـ بالمغػػة  ،وئػػيوع األوطػػاء السػػاطدة فػػي الكتػػب ،وازدواجيػػة تطبيػػؽ األاظمػػة والتعميمػػات انداريػػة ،اػػالوًةَ  امػػى سػػوء األحػػواؿ االجتماايػػة واػػدـ المسػػاواة فػػي التعامػػؿ أحيااػػاً 

ويصػبح امػى التالميػذ صػبغة العاميػة دوف المصػحى واػدـ االكتػراث احػو  ،ية في التعمـ والتعميـكؿ هذا يؤدش إلى ادـ الجد ،أساتذة الجامعات والمذيعيفحتى ااد بعض  العامية
 وجود صعوبات في تعميـ القراءة.إلى  المغة العربية المصحى، كؿ ذلؾ يؤدش

األطمػاؿ و لذيف يعيئوف في مجتمعػات ذات دوػؿ مػاومض، ، األطماؿ اةوالمغة اام ةأف مف األسباب التي تؤ ر سمبًا امى القراءة واصإلى   Catherine et. al, 2002ويئير ا
 ذو الكماية المغوية المحدودة، وجود بعض األطماؿ في مدارس ذات أداء ماومض.

لعربيػة فػي الزرصػاء   تئويص أوطػاء طمبػة المػرحمتيف االبتداطيػة اوػامس وسػادس  واناداديػة ااألوؿ اناػدادش وال ػااي  فػي القػراءة الج ريػة لمغػة ا1985يسرا إبراهيـ ا ودرست
وتكواػت اياػػة الدراسػة مػػف  ،طػالب المرحمػػة االبتداطيػة العميػا واناداديػػة اأوؿ و ػااي  ااػدبػاألردف، ومعرفػة أ ػػر كػؿ مػف المسػػتوا التعميمػي والجػاس امػػى أوطػاء القػراءة الج ريػػة 

 اوتبار مف إاداد الباح ة لقياس أاواع أوطاء الطمبة في القراءة الج رية.مستودمة  ،  طالبًا وطالبة موزايف امى المرحمتيف بالتساوش وامى الصموؼ بالتساوش127ا
  بػػيف الػػذكور واناػػاث فػػي الوطػػأيف التػػالييف / التوصػػؼ الوػػاطل صبػػؿ ا ايػػة الجممػػة، أوطػػاء   =7075داللػػة إحصػػاطية ااػػد مسػػتوا ا اتوتوصػػمت الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذ

 حركات اناراب.
% بػيف طالبػات المراحػؿ االبتداطيػة، أمػا فػي المرحمػة اناداديػة 27 -% 1303وتراوحػت اسػبة هػذا الضػعؼ بػيف  ،م ػارات القػراءةفي امػتالؾ الطمبػة دًا وأظ رت الدراسة تدايًا ئدي

 امى مستوا األداء. كما بيات الدراسة أف بعض التراكيب واأللماظ المغوية تؤ ر سمباً  الذكور وانااث. ااد% 1803-%1303فقد تراوحت اسبة الضعؼ الئديد بيف 
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 Reading muscue  فػي دراسػته الكئػؼ اػف أوطػاء طمبػة المرحمػة االبتداطيػة فػي القػراءة الج ريػة بالمغػة العربيػة وفػؽ اظػاـ تحميػؿ األوطػاء القراطيػة 1988الئػ اب ا وحااول

Inventory)  تـ اوتيارهـ بطريقة ائػواطية، رواػي فػي اوتيػارهـ أف تكػوف  ،االبتداطية ال ال ة   طالبًا مف طمبة الصموؼ اال ااي، الراب  والسادس 37مستودمًا اياة مكواة مف ا
 العياة مم مة بالمستوا الوسط مف حيث القدرات القراطية.

تمػدت فػي صراءت ػا امػى الاظػاـ تبػيف أف المتوسػطات الصػمية جميع ػا ااو وهػي  الحػذؼ وانبػداؿ  ،وتوصمت الدراسة إلى أف أوطاء طمبة العياػة تركػزت فػي األاػواع ال ال ػة التاليػة
اتمادهػػا امػػى الاظػػاميف ا وػػريف االاحػػوش والػػداللي  ممػػا أدا بالطمبػػة إلػػى اػػدـ الوصػػوؿ إلػػى المسػػتوا ااألوؿ مػػف أاظمػػة المغػػة ال ال ػػة وهػػو الاظػػاـ الرمػػزش الصػػوتي، أك ػػر مػػف 

 كما يمترضه الاظاـ السابؽ الذكر. ،المطموب في االستيعاب
ال ال ػة مػف  ى آور في دراسته ابر الحضارية التي تااوؿ ما ا معرفة العااصر االفرادية في كتب القراءة العربية فػي سػبعة بمػداف اربيػة المقػررة لمسػاة  ماح1988واحى سالمي ا

وأف جميػ  هػذه  ،ذلؾ فػي األرصػدة المغويػةوكػ ،التعميـ االبتداطي مستودمًا ما ة تحميؿ المحتوا وتموض اف الدراسة وجود إوتالفات اظرية متعػددة فػي مم ػـو الوحػدات الدراسػية
 العااصر ال تكمي لبااء رصيد لغوش لدا التالميذ.

  طالبػًا 37طمبة الصؼ الساب  وال امف والتاس  في محافظػة اإربػد  امػى اياػة صوام ػا ا ااد  إلى وصؼ أوطاء القراءة الج رية بالمغة العربية وتحميمي ا 1991أبو ايف ا وهدفت
لوسػطى فػي األساسية ال ال ة بأوذ ائر طالبات مف كؿ مستوا دراسي مف مدارس موتممة، وصػد أوػذت فػي االاتبػار مرااػاة مسػتوا هػؤالء الطمبػة مػف المطػة امف طمبة الصموؼ 

 ، Yatta Goodman and Carolyn buarke 1972  لياػا فودمػاف وكػاروليف بيػرؾ R.M.Iمسػتواهـ الدراسػي، وتػـ تحميػؿ تمػؾ األوطػاء وفػؽ اظػاـ تحميػؿ األوطػاء القراطيػة ا
الطمبػة تركػزت  لػى المسػتوا المطمػوب فػي امميػة االسػتيعاب القراطػي، وأف معظػـ أوطػاءإوأظ رت اتاطة الدراسة أف الطمبة جميعًا بغض الاظػر اػف مسػتويات ـ الصػمية لػـ يصػموا 

 ستودموا االستراتيجيات القراطية بالئكؿ المطموب.وأف جمي  أفراد العياة لـ ي ،ة ال ال ة  انبداؿ، انضافة، والحذؼفي األاواع الرطيس
طمبػة الصػؼ الوػامس األساسػي فػي مدياػة اامػاف  وتكواػت العياػة  ااػدوأ ر براامة االجػي فػي تحسػيا ا  ،  بدراسة بعاواف ا تئويص ايوب القراءة الج رية1993امي ا وقام
لقػراءة الج ريػة، وصسػمت العياػة ائػواطيًا بعػد االوتبػار القبمػي إلػى مجمواػة ضػابطة اصػم ا ذكػور والاصػؼ   طالبًا وطالبة وجميع ـ متػأوروف فػي المسػتوا القراطػي فػي ا87مف ا

فػي تصػحيحه األهػداؼ العامػة لمقػراءة  الطمبة أاد الباحػث اوتبػارًا رواػيولتحديد أوطاء القراءة الج رية ااد  ،ا ور إااث، ومجمواة تجريبية اصم ا ذكور والاصؼ ا ور إااث
 ة في ضوء ما اج المغة العربية لممرحمة األساسية.الج ري
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% مػػف أفػػراد المجمواػػة التجريبيػػة تحسػػاًا فػػي القػػراءة 7205م ػػارات القػػراءة الج ريػػة ااػػد أفػػراد المجمواػػة التجريبيػػة فػػي القػػراءة حيػػث حقػػؽ فػػيوأوضػػحت الاتػػاطة أف هاػػاؾ تحسػػاا 
 ػا البراػامة العالجػي إ ػر التعمػيـ العالجػي امػى أفػراد المجمواػة التجريبيػة ، كمػا كئػمت الدراسػة أيضػًا أاػه ال أ ػر % لـ يتحساوا في جوااب التأور التػي لػـ يعالج2705الج رية و

 لمجاس في المجمواة التجريبية امى تحسف المستوا القراطي.
مسػتودمًا اياتػيف أحػػدهما طػالب وال اايػػة فػػي حافظػة مسػادـ طػالب المرحمػة اناداديػػة بم ااػػد  األوطػػاء الئػاطعة فػي القػػراءة الج ريػة 1995أوػرا درس الرمضػااي ا ومان جهااة

تػػداي مسػػتويات أداء اػػف وأسػػمرت الدراسػػة   1981  معممػػًا ومعممػػة مسػػتودمًا اوتبػػار احسػػف ئػػحاته فػػي القػػراءة الج ريػػة 33  طالبػػًا والمعممػػيف ا67الطمبػػة ا بمػػح اػػددُ  ، فو معممػػ
قراءة الج رية، وئيوع أوطاء القراءة الج رية بيا ـ، وكاف أك رها ئيواًا الوطأ في اطؽ الحركة آور الكممػة، والوطػأ فػي طالب الصموؼ ال ال ة لممرحمة انادادية في م ارات ال

 اطؽ حركة بايه الكممة، ووطأ انبداؿ.
ل ال ػة لممرحمػة اناداديػة كمػا احتمػت األسػباب   فػي أوطػاء القػراءة الج ريػة بػيف طػالب الصػموؼ ا7075ااػد مسػتوا ا ة،كما بيات الدراسة ادـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػاطي

الطالب مف وج ة اظر المعممػيف، تمي ػا األسػباب المتعمقػة بالطالػب  ػـ األسػباب المتعمقػة  اادالمتعمقة بالبيطة المحمية المرتبة األولى في درجة انس اـ في أوطاء القراءة الج رية 
 بالبيطة الدراسية.

االبتػداطي، والمتوسػط، والمتقػدـ، ومعرفػة   فػي ا ايػة الحمقػة األولػى فػي الكتابػة التعبيريػة الموج ػة وفػؽ مسػتويات ا ال ال ػة ذقيػيـ أداء التالميػ  امػى ت1995دراسػة اصػر ا واقتصرت
صػؼ الرابػػ  األساسػي باجػاح، ولػػـ   تمميػذًا وتمميػذة ممػػف أا ػوا ال1116اسػبة المتقاػيف لم ػػارات هػذه المسػتويات، وتقصػػي أ ػر اامػؿ الجػػاس فػي ذلػؾ. وتألمػػت اياػة الدراسػة مػػف ا

  أا ػػى، تػػـ اوتيػػارهـ بطريقػػة ائػػواطية بسػػيطة مػػف المػػدارس 498  ذكػػرًا وا618سػػوا ئػػ ر واحػػد، مػػا ـ ا 1993/1994يمػػض امػػى دراسػػت ـ فػػي الصػػؼ الوػػامس وػػالؿ العػػاـ 
 .ة متاواة في الصعوبة وامط األداء  فرصة كتابة تعبيري37اوتبارًا ائتمؿ امى األغراض الدراسة أاد الباحث  ئماؿ األردف،لمديريات التربية بمحافظة اربد، األساسية التابعة 

% فمػا فػوؽ  أظ ػرت 87د اكئمت اتاطة الدراسة اػف وجػود اوػتالؼ فػي متوسػطات أداء العياػة بػاوتالؼ مسػتويات الكتابػة، ودرجػة صػعوبت ا، وفػي ضػوء معيػار انتقػاف المعتمػ
% 35% لممسػػػتوا المتوسػػػط، وااومضػػػت إلػػػى 36% لممسػػػتوا االبتػػػداطي السػػ ؿ، و53المتقاػػػيف مػػػف أفػػػراد العياػػة، حيػػػث بمغػػػت   ـسػػػباػػداد واأالدراسػػة وجػػػود ااومػػػاض حػػػاد فػػػي 

ولصػال    لممسػتوا المتوسػط 7075  لممسػتوا االبتػداطي، ا70771لممستوا المتقدـ، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصػاطيًا بػيف أداء الػذكور وأداء اناػاث ااػد مسػتوا ا
 الذكور، بياما لـ تظ ر فروؽ بيف الجاسيف امى المستوا المتقدـ مف الكتابة التعبيرية.
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  المتعمقػػة بتػػأ ير براػػامة االجػػي متقػػدـ فػػي تحسػػيف القػػدرة القراطيػػة لطمبػػة الصػػؼ السػػادس األساسػػي، ممػػف يعػػااوف مػػف االديسمكسػػيا  1997التػػي أجراهػػا العبػػد اهلل ا وفااي الدارسااة
Dyslcxia  طالبػًا وطالبػة مػوزايف امػى أربعػة مػدارس تػـ تقسػيم ـ إلػى مجمػواتيف، مجمواػة 358مػدارس مديريػة األغػوار الئػمالية بػاألردف. وتكواػت اياػة الدراسػة مػف ا في  

ة، واوتبػػار الػػذكاء االجتمػػااي، واوتبػػار ضػابطة ومجمواػػة تجريبيػػة، ولتحديػػد الطمبػػة الػذيف يعػػااوف مػػف صػػعوبات فػػي القػراءة اسػػتودـ التحصػػيؿ الدراسػػي والعمػػؿ والسػيطرة الجاابيػػ
بيػؽ البراػامة العالجػي امػى مجمػواتيف القراءة، واوتبار جوردف يمرز حاالت الديسمكسيا بأصسامه ال ال ة، القسـ الئموش والقسـ الكتابي وفحص الاظػر، وصاطمػة المالحظػة، وتػـ تط

فػػي الصػػػؼ السػػادس األساسػػي فػػػي المػػدارس الحكوميػػػة  Dyslcxiaلػػػذيف يعػػااوف مػػف صػػػعوبات القػػراءة  أحػػدهما ضػػابطة واألوػػػرا تجريبيػػة وأئػػارت الدراسػػػة أف اسػػبة الطمبػػة ا
 %  .809%  واسبة انااث ا1702%  وبمغت اسبة الذكورا905ا

يػة الػذيف ائػتركوا فيػه، وتػأ ير لمبراػامة أيضػًا فػي وجود تأ ير لمبراامة العالجي المقترح في تحسػيف القػدرة القراطيػة لػدا الطمبػة ذوش الصػعوبات القراطإلى  كما أئارت اتاطة الدراسة
 جوااب القراءة الج رية والصامتة والوط.

وػط اناػاث  أمػا فػي القػراءة  كما تبيف اوتالؼ تأ ير البراامة العالجي المقترح، في جااب الوط باوتالؼ الجاس لصػال  الػذكور اأش أف الػذكور تحسػف وط ػـ أك ػر ممػا تحسػف
 صامتة فإاه لـ يظ ر اوتالؼ في ما يعزا لمجاس.الج رية والقراءة ال

 ،أحػػدهما فػػي المغػػة العربيػػة  اصػػييفإلػػى   فػػي دراسػػته التػػي هػػدفت إلػػى تحميػػؿ ووصػػؼ األوطػػاء القراطيػػة التػػي يرتكب ػػا الطمبػػة أ اػػاء صػػراءت ـ الج ريػػة 1998أبػػو سػػرحاف ا وتوصاال
االستراتيجيات القراطية التي يستودم ا الطمبة أ ااء القراءة الج ريػة فػي المغتػيف العربيػة  امى تعرؼال، كما هدفت إلى وا ور في المغة اناجميزية، ومقاراة هذه األوطاء كمًا واوااً 

 واناجميزية، ومدا تمكا ـ مف استوداـ أاظمة المغة ال ال ة االاظاـ الرمزش الصوتي والاحوش والداللي .
ال ااي ال ااوش األكاديمي تـ اوتيارهـ ائواطيًا مف مدارس محافظة الزرصػاء، ورواػي فػي اوتيػار العياػة المسػتوا المتوسػط    طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ27وتكوات العياة مف ا

 .R.M.I  Goodman and Carolyn Buarke 1987واستودـ الباحث في تحميؿ األوطاء وتصايم ا اظاـ تحميؿ األوطاء القراطية ا ،في التحصيؿ
 ػـ الوطػأ  ،يميػه الوطػأ مػف اػوع الحػذؼ ،وأف الوطػأ مػف اػوع انبػداؿ أك ػر األاػواع ئػيوااً  ،أف الطمبة يرتكبوف األوطاء القراطيػة امسػ ا فػي كمتػا المغتػيف فوأسمرت اتاطة الدراسة ا

 مف اوع انضافة.
، كمػا أف غالبيػة األوطػاء كااػت غيػر مقبولػة مػف حيػث المعاػى ه بيف الصورة الصوتية والوطية لمكممة في الاص واألوطاء التي وصػ  ب ػا الطمبػةدرجة االية مف التئاب وأف هااؾ
 والقوااد.
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 في المغتيف العربية واناجميزية لصال  المغة العربية. هاداللة إحصاطية بيف االمات االستيعاب بئقيه أ ااء القراءة وبعد شوتبيف وجود فرؽ ذ
أدا إلػى اػدـ الوصػوؿ إلػى المسػتوا هػذا الاظاـ الرمزش الصوتي بصوت أكبر مف الاظاميف الاحػوش والػداللي، و وهو  ،اتماد الطمبة امى الاظاـ األوؿ مف أاظمة المغةاكما تبيف 

 المطموب في تصويب األوطاء حيث ُتركت معظـ األوطاء بدوف تصويب.
زية لكف استودام ا في المغػة العربيػة كػاف أفضػؿ وأصػوا ويعػود ذلػؾ إلػى تض  أف الطمبة يستودموف االستراتيجيات القراطية امس ا أ ااء صراءت ـ في المغتيف العربية واناجمياوكذلؾ 

 وهذا يؤكد أف اممية القراءة واحدة بغض الاظر اف المغة المستودمة. ،أف المغة العربية ااألـ  أصوا وأفضؿ ألفراد العياة
يػة ااػػد الطالبػات الضػػعيمات فػي الصػػؼ الرابػ  األساسػػي وتكواػت العياػػة مػف الطالبػػات   بدراسػػة اوتبػار مػػدا فعاليػة براػامة االجػػي لتاميػة القػػراءة الج ر 1999أبػػو زيػد ا وقامات

اطاؤها إوتبارًا صبميًا وبعديًا متكرراً  اػص تػـ صراءت ػا  مػفوذلؾ اف طريؽ إاطاء كممػات وفقػرات  ،الضعيمات في القراءة الج رية في اصؼ واحد  وتـ تصميـ المجمواة الواحدة وا 
اسػة امػس الاصػوص ا تـ صياس القدرة القراطية ل ا، ورصد األوطاء القراطية، وبعد صضاء المدة الالزمة لمتدرب امى البراامة المقترح، تـ إاطػاء اياػة الدر كم ،مف صبؿ اياة الدراسة

دث الػذش حػدث فػي القػدرة القراطيػة ذا كػاف التغيػر الحػاالتي سبؽ  ذكرها في االوتبار القبمي وصياس القدرة القراطيػة ل ػا، وبعػدها صػورف بػيف األداء البعػدش واألداء القبمػي لمحػص مػا إ
 واصة ااجمة اف البراامة العالجي المستودـ.اامة وفي م ارات ا الموتممة 

 ومف والؿ المقاراة بيف االوتبار القبمي واالوتبار البعدش تبيف وجود تحسف ممموس وممحوظ امى أداء الطمبة في القراءة.
 عرفة العالصة بيف صعوبات التعمـ وبعض المتغيرات الديمغرافيػة االعمػر، الجػاس، الصػؼ  لػدا تالميػذ المرحمػة األساسػية االعميػا  فػي محافظػة  م2771دراسة أبو مرؽ ا وهدفت

ى البيطػة األردايػة ياسػر سػالـ اػه امػالوميؿ، وكذلؾ معرفة المروؽ في صعوبات التعمـ بيف الجاسيف، مسػتودمًا اوتبػار تئػويص صػعوبات الػتعمـ لممرحمػة االبتداطيػة الػذش أاػده وصا
  مػػف اناػػاث، وجمػػيع ـ مػػف 57  مػػف الػػذكور، ا57  تمميػػذ وتمميػػذة مػػا ـ ا177وصػػد تألمػػت العياػػة مػػف اه صػػالحيته امػػى البيطػػة الممسػػطياية،   بعػػد التأكػػد مػػف  باتػػه وصػػدص1986ا

إحصػاطيًا فػي البعػد االجتمػااي الئوصػي ومتغيػر العمػر مػف ج ػة، ومػف ج ػة أوػرا بػيف  الصؼ الراب  والوامس والسادس وأسمرت اتاطة الدراسة اف وجود االصة ارتباطيه دالػة
ف اػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػاطية بعد التااسؽ الحركي ومتغير العمر، أما بالاسبة لبعد المغة واالستيعاب والمعرفة فمـ يتبيف وجود داللػة إحصػاطية  كمػا أسػمرت الدراسػة اػ

ر/إاػاث  بار صعوبات التعمـ ااالستيعاب، التااسؽ الحركي، اوتبار المغة، البعد االجتمااي الئوصي، المعرفة العامة ، تعزا إلػى اامػؿ الجػاس اذكو امى كؿ بعد مف أبعاد اوت
 وكذلؾ ادـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاطية امى جمي  أبعاد اوتبار صعوبات التعمـ تعزا إلى اامؿ الصؼ.
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طمبة الصؼ ال امف األساسي في محافظة اجمػوف مسػتودمه االسػتراتيجيات القراطيػة التػي يسػتودم ا الطمبػة  اادالقراءة الج رية وتحميم ا    وصؼ أوطاء2773ئعباف ا وحاولت
البػًا وطالبػة مػف متوسػػطي ط 27مػف  وصػت القػراءة الج ريػة ومػدا تمكػا ـ مػف اسػتوداـ أاظمػػة المغػة ال ال ػة االرمػزش الصػوتي، والتركيػب الاحػوش، والػداللي، وتألمػػت اياػة الدراسػة

  Goodman Watson and  المعػدؿ لجودمػاف واطسػوف وبيػرؾ R.M.Iالتحصػيؿ مػوزايف بالتسػاوش بػيف الجاسػيف، وتػـ اسػتوداـ اظػاـ تحميػؿ األوطػاء فػي القػراءة الج ريػة ا

Buarke.  انضافة، كما أئارت الاتػاطة إلػى وصػوع اياػة الدراسػة فػي أوطػاء كبيػرة بػيف وتوصمت الدراسة إلى أف أك ر األوطاء ئيواًا لدا اياة الدراسة، انبداؿ يميه الحذؼ  ـ
 صوت الكممة وصورت ا في الاص ولمظ القارئ ل ا باسبة أامى مف المجاالت األورا.

وصػت و في الاسب المطويػة فػي امميتػي االسػتيعاب األمر الذش أدا إلى وجود فروؽ  ،تض  أف استوداـ اياة الدراسة لالستراتيجيات القراطية جميع ا كاف دوف المستوا المطموباو 
 القراءة وبعد االات اء ما ا، إضافة إلى وجود اوتالؼ في األوطاء القراطية ااد الذكور أك ر مف انااث.

وث فػي بيػت لحػـ، وتوصػؿ إلػى القػوؿ   معالجة ضعؼ طمبة الصؼ الساب  األساسي فػي م ػارات المغػة العربيػة بمػدارس وكالػة الغػ173  2774وفي هذا انطار بحث أبو كتَّه ا
 % .57%، ذكور 65% اإااث 61%  بمح متوسط أداء الطمبة في القراءة الصامته 56%، ذكور 54%، اانااث 56بأف متوسط أداء الطمبة في القراءة الج رية 

اض واالبتػداطي بصػعوبات الػتعمـ فػي دولػة الكويػت وتكواػت العياػة مػف   إلى معرفة إلماـ معمميف ومعممات وأوصاطييف وأوصاطيات مرحمتي الريػ2774وتوصؿ المسعد وآوروف ا
الدراسػة أف جميػ  أفػراد العياػة   معممًا ومعممة وأوصاطيًا وأوصاطية مف مرحمتي الرياض واالبتداطية، وصمـ فريؽ البحث استبااه لجم  المعمومات ل ػذا الغػرض وبياػت هػذه 352ا

 ـ بصػعوبات الػتعمـ فػي القػراءة والحسػاب، وتبػيف وجػود اوػتالؼ واضػ  بػيف سػاوات الوبػرة وأ رهػا امػى المتوسػطات الحسػابية أش كممػا حصموا امى درجات متداية بالاسبة نلمام
 زادت ساوات الوبرة كمما زادت الدرجات، وكذلؾ كمما كاف المؤهؿ العممي االيًا كاات انجابة أفضؿ اسبيًا.

تواجػه معممػي التربيػة الواصػة فػي امم ػـ، وكػذلؾ معرفػة مػدا تػأ ير بعػض المتغيػرات المتعمقػة ب ػـ فػي مجػاؿ تحديػدهـ لتمػؾ   معرفة مدا الصعوبات التي 2775اواد ا وهدف
واػة مػف   بطريقػة ائػواطية ماتظمػة، إذ صػاموا بتعبطػة اسػتبااة مك261  معممػًا ومعممػة اوتيػروا مػف مجتمػ  الدراسػة البػالح اػددهـ ا179الصعوبات. وصد تكوات اياة الدراسة مػف ا

   ابارة تم ؿ األبعاد المتعمقة بصعوبات العمؿ م  ذوش االحتياجات الواصة.98ا
ف مػدا هػذه الصػعوبات مػف وأئارت اتاطة الدراسة بئكؿ اػاـ إلػى مػدا متوسػط امػى الدرجػة الكميػة مػف حيػث الصػعوبات التػي تواجػه معممػي التربيػة الواصػة، وأكػدت امػى تبػاي

، يقابم ػػا ا25إذ تبػػيف أف هاػػاؾ ا المتػػداي إلػػى المتوسػػط فػػالمرتم ،   صػػعوبة ذات مػػدا متوسػػط. كمػػا 48  صػػعوبة ذات مػػدا مرتمػػ ، ويتوسػػط ما ا25  صػػعوبة ذات مػػدا متػػدفب
بيا مػا، وكػذلؾ التمااػؿ مػا  والدور الذش يقـو به المعمـ والتمااػؿ ،أظ رت الاتاطة باستوداـ تحميؿ التبايف ال ال ي ادـ وجود فروؽ دالة احصاطيًا تعزا إلى متغيرش المؤهؿ العممي
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سػػاوات،  7ولصػال  فطػة الوبػرة األصػؿ مػف  ،بػيف المؤهػؿ العممػي والػدور الػذش يقػـو بػػه المعمػـ وسػاوات الوبػرة، فيمػا تبػيف وجػػود فػرؽ داؿ احصػاطيًا يعػزا إلػى متغيػر سػاوات الوبػػرة
التػي تواجػه معممػي التربيػة الواصػة فػي امم ػـ مػ  التالميػذ ذوش االحتياجػات الواصػة بحسػب  والتمااؿ بيف المؤهؿ العممي وسػاوات الوبػرة، وبياػت الاتػاطة أف ترتيػب الصػعوبات
وأسػموب التعمػيـ،  ػـ اندارة فػي المرتبػة ال ال ػة، فاألسػرة، وأويػرًا المعمػـ فػي المرتبػة الوامسػة،  ،أهميت ا يرتبط بالصعوبات المتعمقة بالتمميذ فػي المرتبػة األولػى تمي ػا البيطػة التعميميػة

يعػزا إلػى متغيػر اػوع انااصػة اسػمعية، بياما كػاف البعػد المتعمػؽ بالما ػاج اػديـ األ ػر. كمػا بياػت اتػاطة الدراسػة باسػتوداـ تحميػؿ التبػايف األحػادش اػدـ وجػود فػرؽ داؿ إحصػاطيًا 
 جات الواصة.بصرش، اقمية، حركية  امى تحديد معممي التربية الواصة لمصعوبات التي تواج  ـ في امم ـ م  ذوش االحتيا

ومػا تضػماته مػف توصػيات يتبػيف أف أيػًا ما ػا لػـ يتعػرض إلػى الصػعوبات التػي تواجػه معممػي المرحمػة األساسػية فػي تعمػيـ القػراءة مػف ماظػور  ،وبالاظر إلػى اتػاطة هػذه الدراسػات
 تااولت هذا الموضوع في المجتم  الممسطياي واصة والمجتمعات العربية اامة.المعمميف والمعممات كوا ـ فرساف العممية التربوية. آوذًا في ايف االاتبار ادرة الدراسات التي 

الطمبػة فػي تعمػـ  ااػدطػؽ التقيػيـ وأف معظـ الدراسات التي أجريت افي حدود معرفة الباحث  امػى الصػعيد المحمػي والعربػي ركػزت امػى األوطػاء الئػاطعة والبػرامة العالجيػة وطرا
، 1995،  اصػر 1997، العبػد اهلل 1998، أبػو سػرحاف 1995، رمضػااي 1993، امػي 1991، أبػو اػيف 1988، الئػ اب 1985سػات اإبػراهيـ ومف هذه الدرا ،القراءة وكتابت ا

  .2774، أبو كته، 2773، ئعباف2771، أبو مرؽ 1999أبو زيد 
تحميػؿ لػدي ا المقػرر الدراسػي ضػمف الدراسػات اابػر الحضػارية  م ػؿ دراسػة هـ التالميذ أو الطمبة اامة، واامردت بعض الدراسات حيػث جعمػت وحػدة ال اادهـوأف وحدة التحميؿ 
  .2775والبعض ا ور درس الصعوبات مف ماظور معممي التربية الواصة م ؿ دراسة اواد ا 1988ابد المجيد سالمى 

و مػة مػا يضػمي أهميػة امػى هػذه الدراسػة  ،اءة بالمرحمػة األساسػية االػدايا ولـ يجد الباحث دراسة تااولت مم ػـو درجػة الصػعوبات مػف ماظػور معممػي المغػة العربيػة فػي تعمػيـ القػر 
يف المعممػيف والمعممػات فػي مػدا أا ا تتااوؿ متغيرات احو اجاس المعمـ/ ووبرته، والمؤهؿ العممي  صد تساهـ في توضي  بعض الػدالالت الوصػمية انحصػاطية لمعرفػة المػروؽ بػ

 تعميـ القراءة، كذلؾ تكمف أهمية الدراسة في بااء أداة جديدة.الصعوبات التي تواجه هذه الئريحة في 
 واميه فمف المتوص  أف تساهـ اتاطة هذه الدراسة في بااء لباة جديدة أسوة بالدراسات والبحوث السابقة التي استماد ماه الباحث.

لصعوبات تعمـ القراءة تبيف وجود اضطراب واوػتالؿ فػي القػدرة امػى الػتعمـ بصػورة فعالػة مف والؿ مراجعة األدب التربوش والدراسات والبحوث التي تيسر لمباحث انطالع امي ا 
 عرفػة امومػًا، ووصوصػًا األداء المدرسػيبما يتااسب م  صدرات المرد ويتض  ذلؾ جميًا في مورجات العممية التربوية أو صدرة المرد امى استقباؿ المعمومػات المتعمقػة باكتسػاب الم

 في الم ـ الكتابي والممظي، وهااؾ لبس وومط بيف مم ـو صعوبات التعمـ والتأور الدراسي وبطء التعمـ والضعؼ العقمي. ـتراتيجيات القراءة أم ارات واس سواءُ 



 13 

مػف يتصػموف بالتػأور  التحصػيؿ وأف ت  أف التػأور الدراسػي هػو االاومػاض فػي مسػتوا التحصػيؿ الدراسػي اػف المسػتوا المتوصػ  فػي اوتبػارا1998حيث يؤكػد الػوصمي وآوػروف ا
 في أامارهـ وفي صم ـ الدراسي. فيو الدراسي يكوف مستوا تحصيم ـ أصؿ مف مستوا زمالط ـ المتسا

 وصد يكوف هذا التأور مؤصتًا أو داطمًا. ،وال اجب أف يكوف التأور الدراسي في جمي  المساصات الدراسية وفي مادة دراسية أو أك ر
 التمميذ في تكييؼ امسه م  المااهة الدراسية اتيجة صصور وادـ صدرة امى التعمـ. اادبة أما بطيء التعمـ فيقصد وجود صعو 

يػة أو هو حالة اقػص أو تػأور أو توصػؼ أو اػدـ اكتمػاؿ الامػو العقمػي والمعرفػي يولػد ب ػا الطمػؿ أو تحػدث لػه فػي الطمولػة المبكػرة اتيجػة اوامػؿ ورا في حيف أف الضعؼ العقمي 
 كما يؤدش إلى اقص في درجة الذكاء. ،امى الج از العصبيمرضية أو بيطية تؤ ر 

 وتتض  آ ارها في ضعؼ مستوا أداء المرد في المجاالت المرتبطة بالاضة والتعميـ والتوافؽ.
تحصػم ـ الدراسػي، واػدـ صػدرت ـ امػى  وتعد صػعوبات الػتعمـ أحػد العوامػؿ األساسػية فػي تع ػر بعػض تالميػذ المرحمػة األساسػية االػدايا  فػي ،فالتوضي  بيف هذه المماهيـ ضرورش

 مواصمة الدراسة في التعميـ العاـ.
امػػا لجميػػ  الدارسػػيف، والقػػرار امومػػًا فػػي ئػػتى العمػػـو ولػػيس فػػي مجػػاؿ  وزيػػادة فػػي التحصػػيؿ لػػيس لمتمميػػذ ،ول ػػذا تعتبػػر القػػراءة الجيػػدة م ػػارة أساسػػية مػػف م ػػارات الم ػػـ فحسػػب وا 

، ووفقػًا لمػا تقتضػيه العمميػة التعميميػة فػإف الػتعمـ يعتمػد بدرجػة اػدة الذش يجيد م ارة القراءة يستطي  بكػؿ سػ ولة أف يكػوف مممػًا باػواحي معرفيػةالمغة، فالتمميذ أو الدارس المتمكف 
 ية لذا فإف الصعوبات ك يرة سواًء التي تعزا لمتمميذ أو المعمـ.اطكبيرة امى القدرة القر 

 ، الحيمػػػة وغاػػػػيـ، 138:2777يػػػة مػػػػف معممػػػيف ومػػػربيف يضػػػػعوف ُجػػػؿَّ اهتمػػػػام ـ فػػػي تعمػػػػـ القػػػراءة والكتابػػػة، حيػػػػث أئػػػار مطػػػػاوع ااألمػػػر الػػػذش جعػػػػؿ المئػػػتغميف بػػػػالعمـو التربو 
   إلى أف أهمية القراءة تكمف في ا تي 593:2772ا
 ل ا امى مف حوله.لمعرفة صديمًا وحدي ًا، واف طريق ا يكتسب المرد معموماته ويتعرؼ مف والاإف القراءة وسيمة حية مف وساطؿ  -
 تعمؿ القراءة امى زيادة ال روة المغوية لمقراء والمتعمميف. -
 وسيمة اتصاؿ وتواصؿ المرد بغيره مف باي جاسه، رغـ تعدد صاوات االتصاؿ. -
 تعمؿ امى إئباع حاجات الدارسيف وتحقيؽ رغبات ـ . -
 تي يعااوف ما ا في ضوء المعطيات المكتسبة.تامي م ارات التمكير االبتكارش، وتعمؿ امى مواج ة المئكالت ال -
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موتممػة    إلى أف أهداؼ القراءة تكمف في سراة القراءة الصامتة، صحة القراءة الج رية المعبرة، ف ػـ المعاػى، إضػافة إلػى تزويػد التالميػذ بمعػارؼ22:1998ويئير أبو رضواف ا
   أف أاواع القراءة هي 12:2771قي، وتؤكد فاطمة وميمة اوالتعبير الماط ـومماهيـ متاواة، وتدريب ـ امى التمكير السمي

دراكه،  ا صدرة المستم  امى ف ـ ما يسم ما  صراءة االستماع  ويراد 1ا وتقػـو  ،ويكوف ذلؾ بتمكاه مف ترجمة األصوات إلى دالالت، ويحتاج ذلػؾ إلػى صػدرة فاطقػة امػى التركيػز وا 
 امى ااصريف 

 السم  المرافقة. وأج زة بانذفتمقى الصوت  -أ    
 المرافقة المسمواة. تإدراؾ المعااي التي تحم ا األصوا -ب    

 ااصر  ا صدرة الدارس امى ترجمة رموز الكتابة إلى أصوات ياطق ا، وصدرته امى أف يستواب ويم ـ ما يقرأ، وتقـو القراءة الج رية امى أربعة اما  ويراد   القراءة الج رية2ا
 اندراؾ الذهاي لمصورة المقروءة. -ب  المقروءة.  رؤية العيف المادة -أ
 اطؽ المادة المقروءة. -د   إدراؾ وف ـ معاى المقروءة -ج
روءة إلػى قػ ا صدرة القارئ امػى ف ػـ معػااي المػادة المقػروءة دوف اسػتوداـ أج ػزة الاطػؽ، ويتػأتى ذلػؾ إذا امتمػؾ القػارئ القػدرة امػى ترجمػة المػادة المما  القراءة الصامتة  يقصد 3ا

، والقراءة الصامته ال تتحقؽ إال إذا كااػت مسػبوصة بالقػدرة امػى القػراءة الج ريػة، ومػا يصػاحب ا مػف التعػرؼ امػى أئػكاؿ الحػ روؼ وأصػوات ا وهػي تقػـو امػى  ال ػة دالالت ومعافب
 اااصر 

 صراءة الكممات والجمؿ. -ب  الاظر بالعيف إلى المادة المقروءة. -أ
 صاحب والمؤدش إلى الم ـ.الائاط الذهاي الم -ج

أش  -فػي العالصػات االجتماايػة  العمميػة التعميميػة سػواءُ دورًا هامػًا فػي اجػاح  ؤدشأف كيميػة تعامػؿ المعمػـ مػ  بعػض المواصػؼ التعميميػة يػ إالوامى الػرغـ مػف هػذا التقسػيـ الميَّسػر 
فعمػى سػبؿ الم ػاؿ القػدرة امػى تحميػؿ الكممػة بمااميػة مػف  ،لمتعػددة والمتاواػة فػي المواصػؼ التعميميػةأو مػف حيػث الم ػارات ا - يتعامؿ م  تالميذه كمااف في العالصات االجتمااية

ى مكواػة، إضػافة إلػوكذلؾ تاوع األساليب التي يتبع ا القارئ احو التحميؿ البايوش الذش يعتمد امى تمييػز الكممػات والتعػرؼ امي ػا بتحميم ػا إلػى األجػزاء ال ،أهـ تعمـ القراءة الجيدة
 ئكؿ الكممة، واستوداـ الصور وانفادة مف الكممات المألوفة في تحميؿ السياؽ.

    الث مراحؿ اماطية يمر ب ا الطمؿ حيا ا يت يأ لتعمـ القراءة وهي 91:2777ويذكر ابيؿ ابد المتاح ا
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لصحؼ والمجالت والكتب التي يقمب ا بأصابعه وصػد يسػأؿ الكبػار امػا تػدؿ اميػه وهػو   يبدأ اهتماـ الطمؿ بتعمـ القراءة بتأمؿ الصور والرسومات الموجودة في االمرحمة العشوائية
 في أ ااء هذا يقـو برؤية ائواطية غير ماظمة لمجمؿ والكممات والحروؼ.

 بصرش مف جااب المعمـ.ومعرفة أئكال ا المتباياة مستعياًا بالم يريف السمعي وال ،في ا يقـو الطمؿ بتمييز الجمؿ والكممات والحروؼ  مرحمة التمييز
  2777، وابػد المتػاح ا 1998ابقة. واتمػؽ كػؿ مػف الزيػات افي ا يتمكف الطمؿ مف إاادة صراءة المقرة ككؿ ومعرفة مضموا ا بعد أف أّلـ بأجزاط ا فػي المرحمػة السػ  مرحمة التكامل

 فيه برامة التعميـ األولى في تحقيقه. ، إلى أف األائطة التدريسية تعمؿ امى تصحي  ما فئمت 2773محمود وسالـ وآوروف ا
   أاواع تعميـ القراءة إلى  الث مراحؿ 92:2777ول ذا صاؼ ابد المتاح ا

  مف ائاط تعميـ القراءة تقريبًا.97،  85 ا تعميـ الطمؿ القراءة حسب صدراته ومستوا اموه ويئمؿ هذا الاوع ما بيف مايراد  القراءة الاماطية % 
  بػطء سػراة  يراد ب ا تصحي  أوطاء تعمـ القراءة في المرحمة الاماطية متم مة في صعوبة التعػرؼ امػى الكممػة أو ف ػـ الممػردة أو الجممػة أو المقػرة أوالقراءة التصحيحة  و

 ويمكف لممعمـ العادش أف يمارسه في المصوؿ العادية. ،% مف ائاط تعميـ القراءة17،  15ويم ؿ هذا الائاط ما بيف  ،القراءة

 وهػي توجػه لمػف يعػااي صػعوبة أو  ،%1أو  2 ا االج ما فئمت فػي تحقيقػه القػراءة الذاتيػة والقػراءة التصػحيحية وال تتعػدا اسػبة هػذا الائػاط ماالعالجية  يقصد  القراءة
 وغالبًا ما يتـ هذا في ايادة أو فصؿ االجي.،  Dyslexiaاسر القراءة 

 وصعوبات التعمـ األكاديمية هي االصة السبب بالاتيجة. ،ةويم ـ مف ذلؾ أف العالصة بيف صعوبات التعمـ الاماطي
  144:2773  أف األطمػػاؿ ذوش صػػعوبات الػػتعمـ يئػػكموف اسػػبة كبيػػرة مػػف الحػػاالت الئػػاطعة فػػي الػػتعمـ المدرسػػي ويػػداـ هػػذه الاتيجػػة اسػػالـ وزمػػالؤه 412:1988ويؤكػػد الزيػػات ا

% مف ذوش صعوبات التعمـ هػـ ممػف لػدي ـ صػعوبات فػي القػراءة إضػافة 87تعمـ األكاديمية ئيواًا بؿ إف أك ر مف حيث يقوؿ إف صعوبات القراءة تم ؿ أك ر أاماط صعوبات ال
 إلى اقص في الدافعية وااوماض في مستوا تقدير الذات.

 الصعوبات القرائية:
بالػػدارس ف ػػي مػػف أهػػـ الم ػػارات التػػي يػػتـ تعمم ػػا فػػي المدرسػػة وهػػي االقػػراءة   الصػػعوبات القراطيػػة اواػػاف، الاػػوع األوؿ متعمػػؽ بالػػدارس وا وػػر بػػالمعمـ. أمػػا الصػػعوبات المتعمقػػة

ميػه أف يكػوف صػادرًا امػى القػراءة، وتؤدش الصعوبات في القراءة إلى فئؿ في ك ير مف المواد األورا في الما ة المدرسي، ويتساى لمدارس أف يحقؽ الاجاح فػي أش مػادة يابغػي ا
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راهيـ ممػػة التػػي تعػػد ضػػرورية لزيػػادة فااميػػة القػػراءة، واػػدـ امػػتالؾ هػػذه الم ػػارات يعػػد مػػف صػػعوبات تعمػػيـ القػػراءة التػػي تواجػػه المعممػػيف، ويقسػػـ إبػػوهاػػاؾ اػػددًا مػػف الم ػػارات الموت
   هذه الم ارات إلى صسميف 32:1994ا

مػات فػي الػدماغ، فأحيااػًا ال يسػتطي  الػدماغ صػراءة بعػض الحػروؼ يز الكممات وهي ما تسمى بالصعوبات القراطية والتي تتعمؽ بػأج زة الػربط العصػبية وتمسػير المعمو يتم - أ
 مما يسبب صعوبة في صراءة ذلؾ الحرؼ مما يؤ ر امى تعميـ الدارس صراءة هذا الحرؼ ويجعم ا صعوبة أماـ المعمـ.

ضػرورياف فػي امميػة القسػماف المعمػـ فػي تعمػيـ القػراءة. و  إذا فقػدها ال يسػتطي  القػراءة وهػي ضػرورية بحيػث تسػااد ،م ارات االستيعاب، وهي م ػارة م مػة جػدًا لمػدارس - ب
  امػػى أف المقصػػود بالصػػعوبات القراطيػػة ااجػػز المػػتعمـ فػػي اكتسػػاب م ػػارة القػػراءة ويتم ػػؿ ذلػػؾ فػػي صػػعوبة 599:2772تعمػػـ القػػراءة. ويؤكػػد كػػؿ مػػف الحيمػػة وغاػػيـ ا

القػػدرة امػػى تكػػويف كممػػات ذات معاػػى مػػف الحػػروؼ ال جاطيػػة بػػالرغـ مػػف اػػدـ وجػػود أيػػة التعػػرؼ امػػى أصػػوات الحػػروؼ والرمػػوز والكممػػات أو تمييزهػػا، وكػػذلؾ اػػدـ 
، والوطػأ فػي ضػبط الكممػات، والقمػز األصػوات الممػدودة وغيػر الممػدودة صعوبات أو مئكالت بصرية، ومف مظاهرها  القراءة المتقطعة أو البطيطػة، واػدـ التمييػز بػيف

مقروء أو المكتوب، وادـ إدراؾ مػا يئػتمؿ اميػه الػاص مػف االصػات بػيف األفكػار والمعػااي أو التعبيػر اا ػا، والقػراءة غيػر اف بعض الكممات أو السطور، وادـ ف ـ ال
اما هي ايب في التمسير البصرش لمرموز الئموية .  المعبرة وهذه الصعوبات ليست ااجمة اف إااصة اقمية وا 

 التالميذ:عند أنماط صعوبات القراءة 
    * اندراؾ البصرش

كيميػة التعامػؿ مػ    إلى أاه يجب في اممية القراءة بأف ياظر التمميذ لمكممات كوحدات مستقمة محاطة بمراغ، وامى المعمػـ مراصبػة التمميػذ أو التالميػذ فػي 42:1999تئير ئقير ا
رئادهـ احو الطراطؽ الصحية.  هذه الكممات وا 

مػػف   إبصػػار،  ـو بػػأك ر مػػف  ال ػػيف امميػػة أ اػػاء القػػراءةأف القػػراءة أمػػر معقػػد صػػعب، فحػػيف يقػػرأ المػػرد يقػػ"    593:2772الحيمػػة وغاػػيـ ا المئػػار إليػػه فػػي Crivnenويقػػوؿ 
   انبصار بأاه ااتقاؿ الضوء مف الكممة إلى العيف  ـ إلػى الػدماغ، وأمػا المالحظػة فيػراد ب ػا العمميػة التػي يقػـو ب ػا القػارئ1998ومالحظة ، وف ـ ، وردود فعؿ، ويعرؼ ادس ا

 حتى تتئكؿ لديه الصور امى الصمحة كمسمسؿ مف الكممات وكذلؾ يحدث الواي بمعاى الكممة، أما الم ـ فيضـ امميات فكريه معقدة أيضًا".
 * القراءة العكسية لمحروؼ أو الكممات 
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ب ػا بعػض التالميػذ الػذيف يعػااوف مػف صػعوبات فػي القػراءة، حيػث  االتجاه أو الميؿ إلى صراءة الحروؼ أو الكممات أو كتابت ػا بئػكؿ معكػوس مػف السػمات المعرفيػة التػي يتصػؼ
جػػار  أو أف يػػتـ تغييػػر  يميػػؿ هػػؤالء األفػػراد إلػػى صػػراءة بعػػض الحػػروؼ بئػػكؿ معكػػوس أو الكممػػات أو أف يسػػتبدؿ بعضػػ ـ الصػػوت األوؿ فػػي الكممػػة بصػػوت آوػػر ادار بػػداًل مػػف

 ممة مجاوزة فقد يغير المعاى ال سيما في الصموؼ ال الث األولى مف المرحمة األساسية.مواص  الحروؼ في الكممة أو ياقموف صوتًا مف كممة إلى ك
أو  ،أو ئػمث بػدؿ ئػمس ،بصػوت آوػر يغيػر المعاػى، امػى سػبيؿ الم ػاؿ يقػوؿ التمميػذ اتمػب بػدؿ كمػب صػوت   ستبدؿُ   في مئكمة انبداؿ اادما يُ Haynes ,1997ويؤكد ذلؾ ا

التػي هػدفت إلػى معرفػة العيػوب االبداليػة ااػد األطمػاؿ  1999تحدث غالبًا في أوؿ الكممة أك ر ما تحػدث فػي ا ايت ػا، وأسػمرت دراسػة السػعيد  وظاهرة انبداؿ ،سمي ا مى بدؿ ا
%  مػػف مجمػػوع 71142  صػػوتًا تػػـ اسػػتبدال ما أش باسػػبة ا27فػػي األسػػرة إلػػى أف ا ت فػػي الكممػػة والترتيػػب  سػػاوات وأ ػػر كػػؿ مػػف الجػػاس والعمػػر وموصػػ  الصػػو 7-3مػػا بػػيف ا

امػا تبػيف وجػود فػروؽ فػي العمػر لصػال  الم ،األصوات الساكاة طػات العمريػة ولـ تسمر الاتاطة اف أش أ ر لموص  الصوت فػي الكممػة أو الجػاس أو فػي ترتيػب الطمػؿ فػي األسػرة وا 
 الكبيرة.

 * صعوبات متعمقة بالمعمـ 
المعممػيف، فاالاتماضػة الممسػطياية مػف اػاـ  ااػدهااؾ صعوبات جمَّة تكاد توتمؼ حسب الزماف والمكاف، وبحسب األوضاع السياسية واالجتماايػة واالصتصػادية والتربويػة والذاتيػة 

العمميػػة التربويػػة وأسػػاليب التمااػػؿ االجتمػػااي، واالصػػة    ااعكػػس سػػمبًا امػػى التعمػػيـ فػػي فمسػػطيف وتوػػّرج بعػػض المعممػػيف ال يػػدركوف الحػػد األداػػى مػػف أساسػػيات1997-1987ا
ق قػر فػي العمميػة التربويػة وفػي فمسػمة المعمـ بالطالب، االوة امى ديااميات التغير االجتمػااي واالاحػدار االصتصػادش وارتمػاع معػدالت البطالػة وااتئػار المقػر كػؿ ذلػؾ أدا إلػى ت

 التربية.
المعممػيف، واألغػرب مػف ذلػؾ ااػدما يعػااي المعمػـ امسػه مػف صػعوبات فػي الاطػؽ فػإف ذلػؾ يػاعكس  ااػدوسياسػية واصتصػادية وصػحية كؿ هػذا يسػبب ضػغوطًا امسػية واجتماايػة 

التػػدريس  قراطيػػة االيػػة ويجيػػد فػػفامػػى التالميػػذ فػػي صػػعوبات تعمػػيـ القػػراءة واصػػة، وفػػي تعمػػيـ بػػاصي المػػواد الدراسػػية اامػػة، فػػال بػػد أف تكػػوف موػػارج الحػػروؼ سػػميمة وم اراتػػه ال
 وم اراته ومالطمة الما اج لمحتوا دالالت القراءة والكتابة.

 ،واسػتوداـ الوسػاطط العمميػة المااسػبة ،واستوداـ التغذية الراجعة في الوصت المااسب. إضافة إلى ضبط إدارة المصؿ فػي حكمتػه التربويػة، وانطػالع امػى طراطػؽ التػدريس الجديػدة
أف أفمػػ  معمػػـ متمػػوؽ فػػي تحبيػػب المغػػة  درَ َاػػ  وَ 51  2775وؿ الموسػػى اػػػػويق. أمكػػف حتػػى يسػػتطي  أف يقػػـو بػػدوره فػػي حػػب تاميػػة القػػراءةإف  ،وحضػػور ورئػػات العمػػؿ والػػدورات

ذا هو أفم  فإامػا كػاف األمػر يقتصػر امػى أف يتػرؾ  ،العربية إلى التالميذ مف والؿ ما ة صصير في مقاربة الاصوص المدروسة ف ذكػرا طيبػة فأّمػا بعػض التالميػذ الاػاب ي ااػدوا 
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صػػدرة امػػى ف ػػـ تالميػػذه ات الػػتعمـ، فكممػػا اكتسػػب المعمػػـ أف يرصػػى ب ػػـ إلػػى مسػػتوا الكمايػػة فػػال. فػػالمعمـ بااتبػػاره أحػػد أركػػاف العمميػػة التعميميػػة لػػه دور كبيػػر فػػي اكتئػػاؼ صػػعوب
الصػػات االجتماايػػة، أصػػب  أك ػػر ف مػػًا وتميػػزًا فػػي اكتئػػاؼ اقػػاط القػػوة والضػػعؼ أوػػذًا فػػي ومسػػتويات ـ الذهايػػة والمعرفيػػة المعميػػة ومئػػاكم ـ االدراكيػػة. وتعامػػؿ مع ػػـ كماػػاف فػػي الع

 التالميذ والعمؿ امى تامية صدرات ـ وميول ـ ورغبات ـ في ئتى مااحي الحياة. ااداالاتبار مراااة مبدأ المروؽ المردية 
 مشكمة الدراسة:

واج  ػػا معممػػو المغػػة العربيػػة فػػي تعمػػيـ القػػراءة لػػدا تالميػػذ المرحمػػة األساسػػية االػػدايا  مػػف واصػػ  المعممػػيف أامسػػ ـ فػػي تعػػد مئػػكمة صػػعوبات الػػتعمـ مػػف المئػػاكؿ األساسػػية التػػي ي
مػػف ومػػا يتػػوفر  ،وفػػي امميػػة التائػػطة االجتماايػػة ،وػػتالؼ هػػذه المجتمعػػات فػػي فمسػػمة التربيػػةاولكػػف باسػػب متماوتػػه وفقػػًا لطبيعػػة  ،محافظػػة الوميػػؿ كبػػاصي المجتمعػػات األوػػرا

األمػر الػذش جعػؿ العديػد مػف البػاح يف فػي مجػاؿ العمػـو التربويػة  إمكاايات مادية وغير مادية مف مجتم   وػر، ااهيػؾ اػف االوػتالؼ فػي أسػاليب وطراطػؽ التػدريس هاػا وهاػاؾ.
، 1995،  الرمضػػااي 1993، امػػي 1991، أبػػو اػػيف 1988 ، الئػػ اب 1985والامسػػية واالجتماايػػة يتاػػاولوف دراسػػة صػػعوبات تعمػػيـ القػػراءة فػػي جوااػػب متعػػددة ما ػػا اإبػػراهيـ 

  التػي تااولػت مػدا 2774ف اي  وجميع ا تااولت وحدة التحميؿ الطمبػة باسػت ااء دراسػة طػالؿ المسػعد وآوػر 2773، ئعباف 1999، أبو زيد 1998، أبو سرحاف 1997العبد  اهلل 
  التي تااولػت العااصػر انفراديػة فػي كتػب القػراءة العربيػة فػي سػب  دوؿ 1988بصعوبات التعمـ ودراسة سالمى ا وصاطي مرحمتي الرياض واالبتداطيا  إلماـ المعمميف والمعممات و 

 اربية.
 % مف تالميذ المدارس العادية في المجتمعات الغربية يواج وف صعوبات تعمـ متعددة ومتاواة وواصة الصعوبات المغوية. 25-27  إلى أف  Torgeen, 2001وأئار ا
 اضطرابات في العوامؿ الجياية وصصور وظيمي في الدماغ، واوتالالت إحياطية كيمياطية . مف أسباب صعوبات التعمـ وجودَ  فَّ   أَ Constable 2002ا ويذكر

 ،ف يعػااوف مػف صػعوبات فػي الػتعمـوال يئػترؾ تػوفر جميػ  هػذه األسػباب فػي تمميػذ واحػد فقػد يوتمػؼ ا اػاف أو أك ػر ممػ ،ول ذا فإف صعوبات تعمـ القراءة توتمؼ مػف تمميػذ  وػر
األمػػر الػػذش جعػػؿ  وااػػد رسػػـ الوطػػط التربويػػة. ،وبالتػػالي يجػػب التركيػػز امػػى أهميػػة سػػيكولوجية المػػروؽ المرديػػة فػػي التعامػػؿ ،ويعاػػي ذلػػؾ أف كػػؿ تمميػػذ صػػد يكػػوف لػػه حالػػة واصػػة

أف هػؤالء التالميػذ ليسػوا معػاصيف ، ال سػيما العربية بااتبارهـ األصدر اػف كئػؼ هػذه الصػعوباتحاجة الباحث يتااوؿ دراسة صعوبات تعمـ القراءة وفقًا لوج ات اظر معممي المغة 
ورغػـ ذلػؾ فػإا ـ يواج ػوف مئػاكؿ وصػعوبات تكػوف وميَّػه وظػاهرة فػي اكتسػاب م ػارات القػراءة  ،وفوؽ المتوسط ف ـ اادة أسوياء ،تراوح بيف المتوسط ،بؿ يتمتعوف بقدرات اقمية

لتالميػذ بالرسػوب وبعض المعمميف وا باء ال يالحظوف مظاهر الصعوبات بؿ يكتموف بوصمه بالغباء والتومؼ وادـ االكتراث والكسؿ وبالتالي يػاعكس ذلػؾ امػى اواستراتيجيات ا، 
 تالية المئؿ وكراهية كؿ ما يتعمؽ بالعممية التعميمية مف هذا الماطمؽ يمكف تحديد مئكمة الدراسة إجراطيًا بالصيغة التقريرية الو 
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 يؿ. الصعوبات التي تواجه معممي المغة العربية في تعميـ القراءة بالمرحمة األساسية االدايا  كما يدرك ا المعمموف أامس ـ في محافظة الوم
 أهمية الدراسة:

كمػػا يػػدرك ا  ،اءة بالمرحمػػة األساسػػية االػػدايا تسػػتمد أهميػػة الدراسػػة مػػف وػػالؿ موضػػوا ا المتعمػػؽ بمعرفػػة الصػػعوبات التػػي تواجػػه معممػػي المغػػة العربيػػة فػػي تعمػػيـ القػػر  -
 المعمموف أامس ـ الاتبار القراءة بم ابة المدوؿ إلى معرفة المكر اناسااي المرتبط بكؿ أاواع المعرفة الموتممة.

طاع امػػى االج ػػا مػػف وػػالؿ مئػػاركة والعمػػؿ بقػػدر المسػػت ،إف معرفػػة الصػػعوبات التػػي يتعػػرض ل ػػا المعممػػوف فػػي تعمػػيـ التالميػػذ القػػراءة يكئػػؼ اػػف مػػواطف الضػػعؼ -
 واستبعاد كؿ ما هو غير مرغوب في العممية التعميمية. ،أصحاب القرار في ذلؾ وتعزيز مواطف القوة م  زيادة الدافعية احو االستمرار في تاميذ كؿ ما هو مميد

لوصػمية االحصػاطية اػف متغيػرات الدراسػة المسػتقمة والتابعػة، فػي باػاء أداة تكمف أهمية الدراسة في الاتػاطة التػي تسػمر اا ػا ال سػميا فػي الوصػوؿ إلػى بعػض الػدالالت ا -
 جديدة مف إاداد الباحث الحالي.

 أهداف الدراسة:
 تحقؽ مف األهداؼ ا تية إلى التسعى الدراسة 

سػػ ـ فػػي محافظػػة الوميػػؿ / ايا  كمػػا يػدرك ا المعممػػوف أامتالميػػذ المرحمػػة األساسػػية االػػد ااػدالتعػرؼ امػػى الصػػعوبات التػػي تواجػػه معممػي المغػػة العربيػػة فػػي تعمػػيـ القػػراءة  -
 فمسطيف.

اءة مػف ماظػور المعممػيف معرفة المػروؽ فػي كػؿ مػف متغيػرات الدراسػة االجػاس، المؤهػؿ العممػي، الوبػرة  احػو الصػعوبات التػي تواجػه معممػي المغػة العربيػة فػي تعمػـ القػر  -
 أامس ـ.

 أسئمة الدراسة:
  السؤال األول :
 ؿ؟عوبات التي يواج  ا معممو المغة العربية في تعميـ القراءة بالمرحمة األساسية االدايا  كما يدرك ا المعمموف أامس ـ في محافظة الوميما درجة الص

 
 السؤال الثاني:
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 ـ وفقًا لكؿ مف االجاس، الوبرة، المؤهؿ العممي ؟كما يدرك ا المعمموف أامس  ،هؿ توتمؼ الصعوبات التي يواج  ا معممو المغة العربية في تعميـ القراءة بالمرحمة األساسية
 حدود الدراسة :

محافظػة فػي كمػا يػدرك ا المعممػوف أامسػ ـ  ،اصتصرت حدود الدراسة الحالية امى معرفة الصػعوبات التػي تواجػه معممػي المغػة العربيػة فػي تعمػيـ القػراءة بالمرحمػة األساسػية االػدايا 
كما تتحدد بالمتغيرات المستودمة، والعياة، واألداة المستودمة لجم  البيااات إضػافة إلػى أف الاتػاطة التػي تسػمر اا ػا الدراسػة  ، 2775/2776الوميؿ في المصؿ الدراسي األوؿ ا
 هي مم مه لمعياة المستودمة فقط.
 مصطمحات الدراسة االجرائية :

والقػدرة امػى تئػكيؿ  ،ى أئكاؿ الحروؼ وأصوات اامهو التعرؼ   الجااب ا لي  ألربعة ول ا جاابافالمغوية ا ت  بأا ا واحدة مف أهـ الم ارا6  1998  اّرف ا طممية ا* القراءة
ى اػواي القػراءة الج ريػة والصػامتة، كممات وجمؿ ما ا ، وجااب إدراكي ذهاي يؤدش إلى ف ـ المادة المقروءة ، وال يمكف المصؿ بيف الجػاابيف ا لػي واالدراكػي، وياطبػؽ ذلػؾ امػ

 فإف القراءة الصامتة تحتاج إلى القدرة امى ترجمة المادة المقروءة إلى دالالت ومعاف. ،الج رية تحتاج إلى الجااب الصوتي واالدراكي معاً فإف كاات 
والقػراءة جػزء مػف فاػوف المغػة  ،اصعيػةأا ا اممية معرفة الرموز المكتوبة التي تكمف مف وػالؿ الوبػرة السػابقة لمقػارئ فػي صػورة ممػاهيـ أدرؾ مضػاميا ا الو   1995ويعّرف ا ااميرة 

 التي تتطمب ف ـ الرموز المغوية المكتوبة. ول ذا فإف اممية القراءة تتطمب امميتيف أساسيتيف هما  المتسمسمة غاطبًا ااالستماع والكالـ والقراءة والكتابة 
فػي  يسػ ـ المعمػـ والػدارس ،ف ـ ما تاطوش اميه مف معااي ومضاميف تػرتبط فػي حياتاػا   ال اايةكممات تدوؿ في تكويف جمؿ وفقرات األولى  معرفة الرموز المغوية مف حروؼ و 

 .تحديدها
وهػػو "الحػػرؼ" لتصػػؿ إلػػى المعاػػى الػػذهاي ابػػر الصػػوت الػػذش يئػػير إليػػه الرمػػز  ،أا ػػا امميػػة اضػػوية امسػػية اقميػػة تبػػدأ بػػالرمز المكتػػوبيعّرف ػػا الباحػػث الحػػالي إجراطيػػًا فػػي حػػيف 

 ااؿ بيف القارئ والمادة المقروءة.المؤدش إلى التم
أو ف ػػـ مػػا يقػػـو المػػرد  ،أا ػػا اجػػز حركػػي فػػي القػػدرة امػػى صػػراءة  صػػعوبة القػػراءة 1967ا Frierson  اقػػاًل اػػف فريرسػػوف 1997اػػّرؼ ابػػد الػػرحيـ ا * صااعوبات تعماام القااراءة:

 أو ج رية. ،بقراءته صراءة صامتة
أو وجود اضطراب فػي العمميػات الامسػية الاماطيػة ااالاتبػاه، االدراؾ،  ،اض  في تعمـ القراءة أو الكتابة أو الت جي أو الحساباالضطراب الو    144:2774ويعرفه سالـ وآوروف ا

والقػػدرة امػػى  ودام ا،واسػػت فػػتعمـ القػػراءة يتطمػػب القػػدرة امػػى ف ػػـ الممػػردات المغويػػة ،الطمػػؿ حيػػث تػػرتبط الصػػعوبات األكاديميػػة إلػػى حػػدب كبيػػر فػػي الصػػعوبات الاماطيػػة ااػػدالػػذاكرة  
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القػدرة امػى   وكذلؾ القدرة امى التمييز السمعي بيف أصوات الكػالـ. وكػذلؾ تعمػـ الكتابػة فإا ػا تتطمػب العديػد مػف العمميػات الاماطيػة م ػؿ ،يز البصرش بيف الحروؼ والكمماتيالتم
 البصرية.وكذلؾ التكامؿ البصرش والذاكرة  ،والتآزر بيف حركة العيف واليد ،إدراؾ التتاب 

رجػ  هػذه   إلى أف هذا المصطم  يئير إلى صعوبة دالػة فػي اكتسػاب أو اسػتوداـ م ػارات االسػتماع أو الكػالـ أو القػراءة أو الكتابػة أو الحسػاب وال ت12:2775وتؤكد الوطيب ا
 الصعوبة إلى صصور حاسي أو اقمي.

قػراءة أو الكتابػة أو الحسػاب، وغالبػًا يسػبؽ ذلػؾ مؤئػرات م ػؿ صػعوبات فػي تعمػـ المغػة الئػم ية مصػحوبة ويعرف ا الباحث الحالي وجود مئكمة في التحصيؿ الدراسي فػي مػواد ال
 بمئاكؿ اطقية تسمر اف صعوبات في التعامؿ م  الرموز.

بيػػر آوػػر فػػإف صػػعوبات تعمػػـ القػػراءة يمكػػف وبتعمتمػػؽ امي ػػا بػػيف متحػػد ي هػػذه المغػػة، وال سػػيما بػػأف المغػػة هػػي مجمواػػة مػػف الرمػػوز اأصػػوات كالميػػة يمي ػػا الحػػروؼ ال جاطيػػة ال
ؿ كممػات بػأورا متئػاب ة، إضػافة حػرؼ تحديدها في القراءة البطيطة لمحروؼ والكممات، ضعؼ الم ـ القراطػي، ظػاهرة القػراءة العكسػية، تبػديؿ مواصػ  الحػروؼ أ اػاء القػراءة اسػتبدا

 صؼ الواطل صبؿ ا اية الجممة.غير موجود أصاًل في الكممة أيضًا القراءة الج رية البطيطة، التو 
جرائياً   تقاس صعوبات تعمـ القراءة بالدرجة التي يتـ تحديدها في ضوء األداة المستودمة في الدراسة الحالية. وا 

 منهجية الدراسة:
عربية في تعميـ القراءة بالمرحمػة األساسػية االػدايا  كمػا * ااتمدت الدراسة امى الما ة الوصمي التحميمي الذش يقـو امى جم  البيااات اف الصعوبات التي تواجه معممي المغة ال

 يدرك ا المعمموف أامس ـ في محافظة الوميؿ، ومف  ـ التحقؽ ما ا إحصاطيًا وتمسيرها في ضوء مااصئة الاتاطة.
 إجراءات الدراسة:
 مجتمع الدراسة:

  معممػًا، 126مػدارس أساسػية لمباػيف والباػات فػي محافظػة الوميػؿ بمػح مجمػوع معممػيف الباػيف ا  9  معممًا ومعممػة مػوزايف امػى ا239ا مف تألؼ المجتم  األصمي لعياة البحث
  معممػػًا ومعممػػة يقومػػوف بتعمػػيـ المغػػة 77  معممػػة وبعػػد الكئػػؼ اػػف اػػدد معممػػي المغػػة العربيػػة مػػف واصػػ  سػػجالت التربيػػة بمحافظػػة الوميػػؿ تبػػيف اػػدد ا113والمعممػػات لمباػػات ا

% مػػف مجتمػػ  الدراسػػة الحاليػػة التػػي تػػـ االاتمػػاد امي ػػا فػػي التحميػػؿ 2903  معممػػة ويئػػكموف مػػا اسػػبته 32  معممػػًا، ا38أساسػػية باػػيف وباػػات، مػػا ـ ا   مػػدارس9العربيػػة فػػي ا
  .1في المالحؽ اممحؽ رصـ  1انحصاطي موزايف وفقًا لمتغيرات الدراسة كما يوضحه الجدوؿ رصـ ا
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 أداة الدراسة ومبرراتها:
 مف أهداؼ الدراسة صاـ الباحث ببااء استبااة لجمي  المعمومات والبيااات المطموبة لغرض فحص المرضيات المطروحة وهي  قؽلمتح

امػا  ،ة امػى الصػعيد المحمػيبعد انطالع امى ما تيسر مف مقاييس واوتيارات ودراسات حوؿ صعوبات تعميـ القراءة لػـ يجػد الباحػث أش اوتبػار أو مقيػاس يمػي بغػرض الدراسػ وا 
، أبػػػو زيػػػد 1998، طميمػػػة 1997، العبػػػد اهلل 1997، الرمضػػػااي 1994، اػػػواد 1997، غسػػػاف 1989، سػػػالمي 1988، الئػػػافعي 1985. اإبػػػراهيـ انصميمػػػيوجػػػد امػػػى الصػػػعيد 

وتػأ ير االحػتالؿ الصػ يواي وااومػاض المسػتوا  ،يالوػتالؼ وصوصػيات المجتمػ  الممسػطيا  مف هػذه االوتبػارات والمقػاييس صػاـ بباػاء أداة جديػدة استمادة البحث ، ورغـ 1999
وفػي ضػوء هػذه المعطيػات والمبػررات  ،كؿ هذا كميؿ بأف يجعؿ الئوصية الممسطياية توتمؼ اسبيًا اف باصي المجتمعات العربيػة ،وزيادة المقر ،وارتماع اسبة البطالة ،االصتصادش

 تساؤالت ا .والتحقؽ مف  ،صاـ الباحث ببااء أداته لمحص أهداؼ الدراسة
 وبعد هذا تـ ما يمي  

   معممًا ومعممة مف معمميف المغة العربية وهو  57تـ طرح سؤاؿ ممتوح امى ا
   ما الصعوبات التي تواجهها في تعميم القراءة بالمرحمة األساسية )الدنيا(؟
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أبعػاد هػي البعػد األكػاديمي، والبعػد العقمػي، والبعػد الامسػي، والبعػد الجسػمي، والبعػد    استبااات لعدـ ترجيع ا، وزات االستجابات إلػى ومػس8  استبااة واستبعاد ا42وبعد جم  ا
السػتجابات تػـ صػياغة العبػارات وفػؽ االجتمااي واالصتصادش، ووالؿ توزي  االستجابات كاف يتـ استبعاد جمي  االستجابات المكررة سواًء مف المعمميف أو المعممػات ومػف واصػ  ا

 ه العبارة.البعد الذش تاتمي إلي
ضافة بعػض العبػارات وأصػبحت االسػتبااة تتكػوف مػف  ،وبعد ارض االستبااة امى مجمواة مف المحكميف ب دؼ معرفة ااتماء كؿ ابارة لمبعد المئار إليه وتـ تصحي  وحذؼ وا 

 خمسة أبعاد:ة امى ػ  ابارة موزا37ا
  .17-1  ابارات تبدأ مف ا17التالميذ بئكؿ متكرر في القراءة والكتابة ويم ؿ هذا البعد ايقصد الصعوبات واألوطاء التي يق  ب ا   أواًل : البعد األكاديمي:

   .15-11  ابارات تبدأ مف ا5ه صصور في امو العمميات العقمية ويم ؿ هذا البعد ا  يقصد ما ثانيًا : البعد العقمي
  .27-16  ابارات تبدأ مف ا5ات الامسية ويم ؿ هذا البعد االووؼ والتوتر واالضطراب في العممي ماه يقصدثالثًا : البعد النفسي: 
  .25-21  ابارات تبدأ مف ا5ه القصور في الاواحي السمعية والبصرية واضطرابات في الاـو وسوء التغذية ويم ؿ هذا البعد ا  يقصد ما رابعًا : البعد الجسمي

  .37-25  ابارات تبدأ مف ا5طة المازلية التماامية وااوماض مستوا الدوؿ ويم ؿ البعد اه سموكيات البييقصد ما خامسًا : البعد االجتماعي االقتصادي:
 

 * تصحيح األداة:
  درجػػات، واتاطبػػؽ غالبػػًا  درجتػػاف، واال تاطبػػؽ  درجػػة واحػػدة، وبالتػػالي يكػػوف أامػػى درجػػة 3ًا  اامػػبعػػد االات ػػاء مػػف إجػػراءات التطبيػػؽ ذات الػػوزف ال ال ػػي أاطيػػت اتاطبػػؽ تم

  .37  وأصؿ درجة ا97ؿ امي ا الممحوص هي ايحص
 ثبات وصدق األداة:

، تػػـ حسػػاب معامػػؿ ال بػػات باسػػتوداـ ألمػػا كروابػػاخ  7. 72وبمغػػت صيمتػػه  Spearman Brownاسػػتودـ فػػي حسػػاب معامػػؿ ال بػػات طريقػػة التجزطػػه الاصػػمية لسػػبيرماف بػػراوف 
Alpha ، 7. 82وبمغت صيمته. 

  2جدوؿ رصـ ا                                     
 يبيف االتساؽ الداومي واالرتباطات لكؿ ابارة م  مجموا ا في األداة ومستوا الداللة.
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 مستوى الداللة معامل االرتباط العبارات م
 أواًل :  البعد األكاديمي :

 7. 771 7. 492 صعوبة في تمييز الحروؼ المتما مة. 1
 7. 771 7. 491 صعوبة في تمييز الكممات المتئاب ة. 2

 7. 771 7. 488 ادـ معرفة الكممة بمعااها في الجممة. 3

 7. 771 7. 428 ادـ معرفة الكممة بموصع ا في الجممة. 4

 7. 771 7. 315 ادـ القدرة امى تمييز المقاط . 5

 7. 771 7. 462 ادـ معرفة أسماء الحروؼ. 6

 7. 771 7. 462 ادـ التمريؽ بيف همزة المصؿ وهمزة القط . 7

 7. 771 7. 322 ادـ التمريؽ بيف األلؼ الممدودة واأللؼ المقصورة. 8

 7. 771 7. 367 صراءة حرؼ محؿ الحركة. 9

 7. 771 7. 442 وض  اوف مكاف التاويف. 17

 ثانيًا: البعد العقمي:
 7. 771 7. 328 صصور في اممية االاتباه. 11

 7. 771 7. 321 .اضطراب في اندراؾ السمعي أو البصرش 12

 7. 771 7. 315 صصور في الذاكرة. 13

 7. 771 7. 377 ااوماض في مستوا الذكاء. 14

 7. 771 7. 592 الاطؽ غير السميـ. 15

 ثالثًا : البعد النفسي:
 7. 771 7. 352 الرهبة مف بعض المعمميف. 16

 7. 771 7. 192 البكاء المستمر أو الماقط . 17

 7. 771 7. 421 الوروج مف المازؿ.الووؼ بمجرد  18
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 7. 771 7. 592 الووؼ مف الي ود. 19

 7. 771 7. 487 المعاااة مف الائاط الزاطد. 27

 رابعًا : البعد الجسمي:
 7. 771 7. 582 سوء التغذية. 21

 7. 771 7. 571 صصر الاظر أو طوله. 22

 7. 771 7. 562 الضعؼ في السم . 23

 7. 771 7. 571 .الصداع المستمر 24

 :خامساً : البعد االجتماعي واالقتصادي
 7. 771 7. 457 إهماؿ دور األسرة في المتابعة. 26

 7. 771 7. 436 غياب األب اف المازؿ. 27

 7. 771 7. 521 تداي المستوا االصتصادش لألسرة. 28

 7. 771 7. 623 اائغاؿ األبويف. 29

 7. 771 7. 542 ك رة المااسبات االجتمااية. 37

 ، وهذا مؤئر االي لم بات.7. 771  أف جمي  العبارات دالة ااد مستوا 2يتبيف مف الجدوؿ رصـ ا
   ذلؾ.  يوض3في االستبااه وجدوؿ رصـ اولزيادة التحقؽ والتأكد تـ استودـ االتساؽ الداومي نيجاد معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لالستبااه وكؿ بعد مف األبعاد الومسة 

  3جدوؿ رصـ ا
 يوض  معامؿ االرتباط بيف البعد والدرجة الكمية لالستبااه

ترتيب األبعاد في 
 مستوا الداللة معامؿ االرتباط مسمى األبعاد االستبااة

 دالة 7. 81 البعد األكاديمي األوؿ
 -- 7. 73 البعد العقمي ال ااي
 -- 7. 67 البعد الامسي ال الث
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 -- 7. 68 ميالبعد الجس الراب 
 -- 7. 52 البعد االجتمااي االصتصادش الوامس

  مما يبعث امى االطمطااف في  7. 75في كافة األبعاد الومسة دالة إحصاطيًا ااد مستوا ا Pearson  يتض  بأف جمي  معامالت االرتباط لبريسوف 3مف والؿ الجدوؿ رصـ ا
 استوداـ هذه األداة.

 تحميل النتائج ومناقشتها: 
  سؤال األول :ال

 حافظة الوميؿ؟ما درجة الصعوبات التي يواج  ا معممو المغة العربية في تعميـ القراءة بالمرحمة األساسية االدايا  كما يدرك ا المعمموف أامس ـ في م
 ، 38  معممػػًا ومعممػػة مػػا ـ ا77المرحمػػة األساسػية اف = هػػذا السػؤاؿ تػػـ حسػػاب المتوسػطات الحسػػابية واالاحرافػػات المعياريػػة لصػعوبات تعمػػـ القػػراءة لػدا معممػػي  فولإلجابػة اػػ

   معممة.32ا
وهذا يؤكد أف الصعوبات التي تواجه معممي المغػة العربيػة فػي تعمػيـ القػراءة بالمرحمػة األساسػية الػدايا  ، 7064واالاحراؼ المعيارش بمح ا ، 2038وتبيف أف المتوسط الحسابي بمح ا

 – 1067  مػاومض وتعاػى اال تاطبػؽ  ، ومػف 1066-1الػذش أاػدها الباحػث الحػالي مػف ا أوزاا ػا المتوسطات الحسػابية وفقػًا لػدرجات االسػتبااةوذلؾ ألف ممتاح   مرتمعة واالية
   مرتم  .3077 – 2034متوسط وتعاى اتاطبؽ أحيااًا  ومف  2033

كمػػا يػػدرك ا المعممػػوف  ،المغػػة العربيػػة فػػي تعمػػيـ القػػراءة بالمرحمػػة األساسػػية االػػدايا  ممػػويواج  ػػا مع   يوضػػ  المتوسػػطات واالاحرافػػات المعياريػػة لمصػػعوبات التػػي4وجػػدوؿ رصػػـ ا
                    أامس ـ في محافظة الوميؿ.

  4جدوؿ رصـ ا                                      
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارات م
 7067 2098 ة.صعوبة في تمييز الكممات المتئاب  2
 7052 2096 صعوبة في تمييز الحروؼ المتما مة. 1

 7063 2095 وض  اوف مكاف التاويف. 17

 7071 2094 إضطراب في االدراؾ السمعي أو البصرش. 12
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 7073 2094 الاطؽ غير السميـ. 15

 7051 2093 صصور في الذاكرة. 13
 7064 2087 الرهبة مف بعض المعمميف. 16

 7062 2086 اة مف الائاط الزاطد.المعاا 27

 7057 2085 البكاء المستمر أو المتقط . 17

 7064 2083 صصر الاظر أو طوله. 22

 7073 2079 الضعؼ في السم . 23

25 .  7056 2071 ك رة الاـو

 7052 2077 اائغاؿ األبوييف. 29

 7041 2066 إهماؿ دور األسرة في المتابعة. 26

 7062 2066 ازؿ.غياب األب اف الم 27

 7063 2063 صصور في اممية االاتباه. 11

 7061 2057 سوء التغذية. 21

 7055 2055 ادـ التمريؽ بيف همزة الوصؿ وهمزة القط . 7

 7053 2052 ادـ القدرة امى تمييز المقاط . 5

 7052 2051 ادـ معرفة الكممة بمعااها في الجممة. 3

 7049 2057 ادـ معرفة أسماء الحروؼ. 6

 7062 2047 ك رة المااسبات االجتمااية. 37

 7041 2045 ادـ معرفة الكممة بموصع ا في الجممة. 4

 7042 2043 ادـ التمريؽ بيف األلؼ الممدودة واأللؼ المقصورة. 8

 7041 2042 صراءة حرؼ محؿ الحركة. 9

 7061 2041 الووؼ بمجرد الوروج مف المازؿ. 18
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 7063 2035 الذكاء.ااوماض في مستوا  14

 7071 2017 تداي المستوا االصتصادش لألسرة. 28

 7019 2015 الصداع المستمر. 24

 7078 2079 الووؼ مف الي ود. 19

روؼ المتما مػػة، حيػػث   وجػػود صػػعوبة فػػي تمييػػز الحػػ2  وتاتميػػاف إلػػى البعػػد األكػػاديمي وتػػاص العبػػارة رصػػـ ا17، 1، 2  أف أامػػى  ػػالث ابػػارات هػػي ا4يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ رصػػـ ا
  أش أف وجػػود صػػعوبة فػػي تمييػػز الكممػػات المتئػػاب ة فػػي الئػػكؿ امػػى اوػػتالؼ فػػي الحػػروؼ م ػػؿ اابػػات، باػػات، ضػػيؼ، 2098إحتمػػت المرتبػػة األولػػى فبمػػح متوسػػط ا الحسػػابي ا

 ، فحقيقػة ضػعؼ القػدرة امػى التميػز بػيف الحػروؼ 2. 96ط ا الحسابي ا  والتي تئير إلى وجود صعوبة في تميز الكممات المتما مة حيث بمح متوس1صيؼ  ويمي ا العبارة رصـ ا
  وتػاص امػى وضػ  أو صػراءة 2195  بمػح متوسػط ا الحسػابي ا17المتما مة في األئكاؿ الموتممة تكاد تكوف ئبة ظاهرة وم ػاؿ ذلػؾ اد ، ذ   ، اج ، ح ، خ  يمي ػا العبػارة رصػـ ا

 ف  ، اسـ  ، سمف . حرؼ اوف مكاف التاويف م ؿ كممة امعًا ، مع
  ويعػػزو 2.09  إلػػى البعػػد الامسػػي وتػػاص امػػى الوػػوؼ مػػف الي ػػود حيػػث بمػػح متوسػػط ا الحسػػابي ا19  وتاتمػػي العبػػارة رصػػـ ا24،28، 19أصػػؿ  ػػالث ابػػارات هػػي رصػػـ ا توجػػاء

فػي داوػؿ الظػروؼ الصػعبة، إذ أف المػدارس اػادًة تػوفر لمتالميػذ بيطػة الباحث هذه الاتيجػة إلػى أف ارتبػاط وػوؼ التالميػذ مػف الجػيش يبػدو موضػواًا صميػؿ التػأ ير امػى مػا يجػرش 
 صمية تومو مف الت ديد المتم ؿ بجيش االحتالؿ.

   وربمػا يعػود ذلػؾ إلػى أف األطمػاؿ اػادة يكواػوف فػي وضػ 2.15وتاتمي إلى البعد الجسمي وتاص امى الصداع المستمر حيث بمح متوسػط ا الحسػابي ا ، 24يمي ا المقرة رصـ ا
 صحي سميـ وال يعااوف مف الصداع بدرجات كبيرة إذ تحرص إدارات المدارس امى متابعة األطماؿ مف الااحية الصحية.

ا   وصػد يعػود ذلػؾ إلػى أف مػ2017  وتاتمي إلى البعد االجتمػااي االصتصػادش وتػاص العبػارة امػى تػداي المسػتوا االصتصػادش لألسػرة حيػث بمػح متوسػط ا الحسػابي ا28 ـ المقرة ا
 وتعميم ـ دوف تمييز.يجرش في الصؼ مف تعميـ لمقراءة غير مرتبط بالحالة االصتصادية واالجتمااية لمطمؿ، فجمي  األطماؿ مف موتمؼ المطات يتـ التعامؿ مع ـ 

هذه المقػررات ال تحقػؽ األهػداؼ المائػودة سػواء مػف  وأف ،  إلى وجود مئكالت وصعوبات االية1988فقد توصؿ السالمي ا ،وتتمؽ هذه الدراسة جزطيًا م  اتاطة الدراسة الحالية
أف المحتػوا االفػرادش فػي هػذه الكتػب يعػااي مػف  غػرات ه في الرصيد الػوظيمي، كمػا تبػيف % مما إحتوت امي3حيث اسبة المماهيـ الوالية وبعض ا لـ تصؿ اسبة المماهيـ سوا 

 ما ا في بعض ا ا ور.  في الممردات وزيادة ال طاطؿ واضواقص  ،في مجاالت المماهيـ



 29 

ي األردف   أف اسػػبة الطمبػػة الػػذيف يعػػااوف مػػف صػػعوبات القػػراءة فػػي الصػػؼ السػػادس األساسػػي فػػي المػػدارس الحكوميػػة التابعػػة لمديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ فػػ1997ويؤكػػد العبػػد اهلل ا
 مة.%  أش ضمف الحجـ العاطمي لممئك809%  واسبة انااث ا1702وبمغت اسبة الذكور ا ، 905ا

 .ي  أف األطماؿ ذوش صعوبات التعمـ يئكموف اسبة كبيرة مف الحاالت الئاطعة في التعمـ المدرس412:1988ويقوؿ الزيات ا
بػػة فػػي وبمػػح متوسػػط أداء الطم ،% 56% ، الػػذكور ا45%  ، اناػػاث ا56  إلػػى القػػوؿ بػػأف متوسػػط أداء الطمبػػة فػػي القػػراءة الج ريػػة ا2775ه اوفػػي هػػذا السػػياؽ توصػػؿ أبػػو كتّػػ

 % .75% ، الذكور ا65%  انااث ا61القراءة الصامتة ا
% مػف ذوش 87تم ؿ أك ر أاماط صػعوبات الػتعمـ األكػاديمي ئػيواًا، بػؿ إف أك ػر مػف  وصعوبت ا   فيئير إلى أف مئكالت القراءة144:2773ويداـ هذه الاتيجة سالـ وزمالؤه ا

 ًة امى الاقص في الدافعية واالاوماض في مستوا تقديرهـ لذوات ـ.صعوبات التعمـ هـ مف لدي ـ صعوبات في القراءة االو 
 ، بقول ـ إف األائطة التدريسػية تعمػؿ امػى تصػحي  مػا فئػمت فيػه 1998، ابد المتاح حافظ 1988ويوتمؼ م  بعض الاتاطة المراية في الدراسة الحالية كؿ مف افتحي الزيات 

 ؽ البرامة العالجية والوطط ال ادفة وتحديد األوطاء وتحميم ا.برامة التعميـ األولى في تحقيقه في حالة تطبي
فػػي القػػراءة، واػػدـ معرفػػة  ويعػػزو الباحػػث أف سػػبب الصػػعوبات التػػي تواجػػه معممػػي المغػػة العربيػػة فػػي تعمػػيـ القػػراءة يعػػود إلػػى اػػدـ وجػػود بػػرامة االجيػػة تعػػالة مظػػاهر الضػػعؼ

هػذا إضػافة إلػى أف الما ػاج الممسػطياي فػي المرحمػة األساسػية يحتػاج إلػى التركيػز  ،ااء اممية القراءة ال سيما فػي القػراءة الج ريػةاالستراتيجيات القراطية التي يستودم ا التالميذ أ 
اسػية التػي تػؤدش إلػى ااومػاض وكيمية التعامؿ م  مف يعااوف صعوبة في تعميـ القراءة إضافة إلى معاااة المعمميف االصتصادية واالجتمااية والامسػية والسي ،امى الم ارات القراطية

 الدافعية لدي ـ.
 السؤال الثاني:

 كما يدرك ا المعمموف أامس ـ وفقًا لكؿ مف االجاس، الوبرة، المؤهؿ العممي ؟ ،هؿ توتمؼ الصعوبات التي يواج  ا معممو المغة العربية في تعميـ القراءة بالمرحمة األساسية
  لمحػص المرضػية المتعمقػة بػالجاس واوتبػار تحميػؿ التبػايف األحػادش الوتبػار المرضػية المتعمقػة بػالوبرة والمؤهػؿ العممػي والجػداوؿ tاهػذا السػؤاؿ تػـ اسػتوداـ اوتبػار  فلإلجابة اػ

   امى الترتيب توض  ذلؾ .7، 6، 5ا
 (5جدول رقم )

    وداللة المروؽ في صعوبات تعميـ القراءة وفقًا لجاس المعمـtيبيف اتاطة تحميؿ اوتبار ا
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المتوسط  العدد الجاس
 الحسابي

 االاحراؼ
الداللة   tا درجة الحرية المعيارش

 انحصاطية
 2023 2039 38 معمـ

68 70154 70712 
 7025 2032 32 معممة

ـ القػراءة مػف ماظػور المعممػيف فػي الصػعوبات التػي تواجػه معممػي المغػة العربيػة فػي تعمػي ، 7075  ادـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاطية ااػد مسػتوا ا5يتض  مف الجدوؿ رصـ ا
 حصاطيًا مما يئير إلى صبوؿ المرضية الصمرية. إ  وهي صيمة غير دالة 70154ت صيمة ت اغوالمعممات أامس ـ في محافظة الوميؿ إذ بم

 ،فػي تعمػيـ األطمػاؿ امسػ ا سػاليب والوسػاطؿ واألدواتويسػتودموف األ ،إلى أف كاًل مف المعمميف والمعممات فػي المػدارس األساسػية يعممػوف امػس الكتػب المدرسػية ذلؾ يعزا وربما
 هػػذه الدراسػػة مػػ  توتمػػؼايا  و األمػػر الػػذش أدا إلػػى اػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف المعممػػيف والمعممػػات فػػي وج ػػات اظػػرهـ حػػوؿ الصػػعوبات القراطيػػة لألطمػػاؿ فػػي المرحمػػة األساسػػية االػػد

 .جاس إذ تبيف وجود فروؽ بيف المعمميف والمعممات لصال  المعممات في مدا انلماـ بصعوبات التعمـ  المتعمقة بمتغير ال2774المسعد ورفاصه ا اتاطة دراسة بعض
 .كما يدرك ا المعمموف والمعممات  ،  يبيف اتاطة تحميؿ التبايف األحادش في درجة الصعوبات القراطية6فالجدوؿ رصـ ا  الوبرةاأما فيما يتعمؽ بمتغير 

 
  6جدوؿ رصـ ا

 األحادش في متغير الوبرة تبايف  يوض  اتاطة تحميؿ ال6وؿ رصـ اجد           

 المتوسط العدد ساوات الوبرة
 الحسابي

االاحراؼ 
 المعيارش

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
الداللة  صيمة ؼ المربعات

 االحصاطية
 -- 70342 3 70162 2042 8 ساوات 5اصؿ مف 

 70156 -- -- .7.82 2037 12 ساوات17-5مف  70731 20971
 -- -- 67 70171 2022 27 ساة17-15

 70741 30177 -- 70186 2029 37 ساه 15أك ر مف 
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اف ات إذ كػ  أف الصعوبات التي يدرك ا المعمموف والمعممات في تعميـ القػراءة كااػت دالػة إحصػاطيًا لصػال  ذوش الوبػرة القصػيرة لمطػة أصػؿ مػف ومػس سػاو 6يتبيف مف الجدوؿ رصـ ا
وصػػد كااػػت دالػػة لصػػال  ذوش الوبػػرة القصػػيرة وُيمسػػر ذلػػؾ بػػأف الصػػعوبات التػػي يػػدرك ا  ،  Scheffeالمتوسػػط الحسػػابي أامػػى مػػا يمكػػف وهػػذا تػػـ فحصػػه بواسػػطة اوتبػػار ئػػميه  

 المعمموف والمعممات الجدد أامى مف غيرهـ مف فطات الوبرات األورا.
الجدد مف ج ة ومف ج ة أورا فإف ذوش الوبرة الطويمة أصدر مػف ذوش الوبػرة القصػيرة فػي حػؿ مئػكالت الطمبػة التعميميػة األمػر ويمسر الباحث ذلؾ حماسة المعمميف والمعممات 

  .2774وتتمؽ هذه الدراسة جزطيًا م  اتاطة دراسة المسعد ورفاصه ا الذش جعم ـ ال يئعروف بالصعوبات بامس الدرجة التي يدرك ا المعمموف الجدد.
 األحادش التبايف تحميؿبيف اتاطة   ي7تعمؽ بمتغير االمؤهؿ العممي  فإف جدوؿ رصـ اوأما فيما ي

  7جدوؿ رصـ ا
 يوض  اتاطة اوتبار تحميؿ التبايف األحادش وفقًا لمتغير المؤهؿ العممي  

 المتغير   
 المؤهؿ

 العممي
 العدد

 المتوسط
 الحسابي

االاحراؼ 
 المعيارش

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

سط متو 
 المربعات

 صيمة
 ؼ 

الداللة 
 انحصاطية

 70143 70272 3 7021 2026 6 دبمـو
2076 
 

70582 
 -- -- -- 7027 2039 67 بكالوريوس 

 70757 30251 67 7025 2036 4 ماجستير
، بكػػالوريوس، ماجسػػ7يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ رصػػـ ا تير  أش أف حممػػة البكػػالوريوس مػػف المعممػػيف والمعممػػات   اػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاطية تعػػزا المؤهػػؿ العممػػي ادبمػػـو

أف الصػػعوبات التػػي  ذلػػؾ إلػػىولعػػؿ ذلػػؾ يعػػود  ،يوتممػػوف اػػف حممػػة البكػػالوريوس أو الػػدبمـو فػػي درجػػات إدراك ػػـ لمصػػعوبات القراطيػػة التػػي يواج  ػػا األطمػػاؿ فػػي محافظػػة الوميػػؿ
 المؤهؿ الذش يحممه المعمـ أو المعممة. يواج  ا األطماؿ في تعميـ المغة العربية غير مرتبطه باوع

  حيث توصؿ إلى ادـ وجود فروؽ دالة إحصاطيه تعزا إلى متغيرش المؤهؿ العممي والدور الػذش يقػـو بػه المعمػـ وسػاوات الوبػرة، فيمػا يتبػيف 2775ويتمؽ م  هذه الاتيجة اواد ا
وتوتمػؼ هػذه الاتيجػة مػ  بعػض    ساوات والتمااؿ بيف المؤهؿ العممي وساوات الوبرة.7الوبرة األصؿ مف ا وجود فروؽ دالة إحصاطيًا يعزا إلى متغير ساوات الوبرة ولصال  فطة

 اتاطة المسعد ورفاصه في المؤهؿ العممي أش كمما زاد المؤهؿ العممي كمما كاف األداء أحسف.
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 التوصيات والبحوث المقترحة:
 أواًل : التوصيات:

 لج رية في المرحمة األساسية، وزيادة الوصت لمقراءة الج رية، وتعويد الطمبة امى الجرأة في ممارسة القراءة.زيادة االهتماـ بتدريس القراءة ا 
  ادادهـ االهتماـ بتدريب معممي المغة العربية  امى تئويص أوطاء القراءة الج رية ومحاولة معالجت ا.وا 

  لى ال سيما ما اج االقراءة .إاادة الاظرة في مااهة المغة العربية بالصموؼ االبتداطية األو 

 مواطبة طمبت ـ داوؿ المصؿ. دإلزاـ معممي المغة العربية ومعممي المواد الدراسية األورا باستوداـ المغة المصحى اا 

  العمؿ جديًا امى تحديد الصعوبات التي تواج  ـ ومحاولة وض  وطط االجية ل ذه الغاية.و الكئؼ المبكر اف ضعؼ الطمبة في القراءة 

 وفقًا الوتبارات اصعوبة القراءة  المقااة امى البيطة العربية. ـدريب المعمميف امى امميات التئويص والتقييت 

 ثانيًا : البحوث المقترحة:  
 لمحػص   ة اابػر  قافيػة جػراء دراسػإ .إجراء دراسات مما مة امى مراحؿ دراسية موتممة في كؿ مف الضػمة الغربيػة وصطػاع غػزة ب ػدؼ رفػ  مسػتوا التعمػيـ والم ػـ القراطػي

 أ ر الم جة العامية امى المغة العربية المصحى لدا جمي  المراحؿ التعميمية في المؤسسات التعميمية الممسطياية.
 .اداد برامة االجية واصة بمعرفة أسباب صعوبات تعمـ القراءة  إجراء دراسة تعاى بتصميـ وا 
 راءة الج رية والصامته واالصت ا بعوامؿ الضعؼ والقوة لدا المرحمة األساسية.إجراء دراسة تتااوؿ أساليب المعمميف في تعميـ الق 

 .تقايف اوتبارات ومقاييس تئويصية لتحديد صعوبات تعمـ م ارات القراءة في كافة المراحؿ التعميمية 
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 المراجع:
 القرآف الكريـ.  1ا
 القراءة ، امادة ئؤوف المكتبات، جامعة الممؾ سعود، الرياض.  كتاب مترجـ جورج، كمير امقياس صالحية 1988إبراهيـ الئافعي ا  2ا

ة  قافػة الطمػؿ، المجمػد ير امائػورة  مجمػ  مدا فاامية براامة تدريبي لعالج بعض صعوبات التعمـ لدا تالميذ المرحمة االبتداطيػة، رسػالة ماجسػت1994أحمد اواد إبراهيـ ا  3ا
   وزارة ال قافة / القاهرة.17ا

الكبار، مجمة الطمولة والتامية، العدد الوامس، المجمد ال ااي، الاائػر، المجمػس العربػي لمطمولػة  ةطالصغار بواس  القراءة لألطماؿ 2772اح ابد الكافي اإسماايؿ ابد المت  4ا
 والتامية، الجيزة، القاهرة.

حمػة األساسػية فػي محافظػة الوميػؿ، مجمػة جمعيػة البحػوث والدراسػات   العالصػة بػيف صػعوبات الػتعمـ وبعػض المتغيػرات الديمغرافيػة لػدا تالميػذ المر 2771جماؿ أبو مرؽ ا  5ا
 / فمسطيف. غزة التربوية والممسطياية، العدد الوامس، فبراير،

   ساوات، رسالة ماجستير غير مائورة الجامعة األرداية، اماف، األردف.7-3العيوب االبدالية ااد األطماؿ الطبيعيف ما بيف ا ، 1999حمزة السعيد ا  6ا

صطػر، العػدد تقويـ مستويات الكتابة التعبيرية لدا تالميذ ا اية الحمقة األولى مػف المرحمػة األساسػية بػاألردف، مجمػة مركػز البحػوث التربويػة/ جامعػة   1995ف اصر احمدا  7ا
 الساب ، صطر.

سػ   فػي محافظػة إربػد، رسػالة ماجسػتير غيػر مائػورة، جامعػة ال ػامف والتا ،  وصؼ أوطاء القراءة الج رية وتحميم ػا لػدا طمبػة الصؼاالسػاب 1991ومود سميـ أبو ايف ا  8ا
 اليرموؾ، اماف، األردف.

   تطوير اوتبار لقياس القراءة، سمسمة بحوث امسية وتربوية، الاائر دار ال دا، الرياض.1995زيداف السرطاوش ا  9ا
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بعػػض وصػػاطص األطمػػاؿ ممرطػػي الائػػاط، مجمػػة كميػػة ا داب والعمػػـو    فااميػػة براػػامة االجػػي معرفػػي سػػموكي متعػػدد المحػػاور امقتػػرح  فػػي تعػػديؿ1999زياػػب ئػػقير ا  17ا
 .القاهرة  جامعة المايا، 34اناسااية بالمايا، العدد ا

  األوطػػاء الئػػاطعة فػػي القػػراءة الج ريػػة لػػدا طػػالب المرحمػػة اناداديػػة بمحافظػػة مسػػادـ، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر مائػػورة، جامعػػة السػػمطاف 1995سػػيؼ محمػػد الرمضػػااي ا  11ا
 وس، ُاماف.صاب

   براامة لعالج الضعؼ في القراءة ضمف بحوث المؤتمر القومي األوؿ لمتربية الواصة، وزارة التربية والتعميـ، القاهرة.1995صالح اميرة امى ا  12ا

 الكويت.وزارة التربية والتعميـ /  صعوبات التعمـ، الرياض واالبتداطي في تي  مدا إلماـ معمميف ومعممات وأوصاطييف وأوصاطيات مرحم2774طالؿ المسعد وآوروف ا  13ا

 ، كمية األميرة  روت، اماف، األردف.2  مقدمة في صعوبات التعمـ، ط1998ابد العزيز الوصؼ وآوروف ا  14ا

سػتير غيػر مائػورة، جامعػة العااصر االفرادية في كتػب القػراءة العربيػة لمسػاة ال ال ػة مػف التعمػيـ االبتػداطي فػي سػبعة بمػداف اربيػة، رسػالة ماج ، 1988ابد المجيد سالمي ا  15ا
 الجزاطر، الجزاطر.

 دار ال دا، الرياض. ،اوتبار مم ـو تعمـ القراءة، سمسمة بحوث امسية وتربوية، الاائر ، 1997غساف بادش ا  16ا

 تعمـ وتعميـ القراءة أم مة وتدريبات إجراطية، وزارة التربية والتعميـ األرداية، اماف، األردف. ، 2771فاطمة وميمة ا  17ا

 ، دار القمـ، الكويت.2، ط2 ، سيكولوجية األطماؿ غير العادييف واستراتيجيات التربية الواصة، ج1997لسيد ابد الرحيـ افتحي ا  18ا

تحااػػات، صسػػـ   دليػػؿ المعمػػـ إلػػى تعمػػيـ وتعميػػـ م ػػارتي القػػراءة والتعبيػػر أسػػموب التقػػويـ التئويصػػي، وزارة التربيػػة والتعمػػيـ، المديريػػة العامػػة لالم1998ة اميمػػفوػػرش أحمػػد ط  19ا
 اف، االردف.االوتبارات التئويصية، امَّ 

الصعوبات القراطية والكتابة فػي الصػموؼ األربعػة األولػى، ائػرة تربويػة، صسػـ انئػراؼ والتػدريب مديريػة التربيػة والتعمػيـ، محافظػة  ، 1999محمد الطيطي، محمد محاساة ا  27ا
 جرش.

 مكر لمطبااة والائر والتوزي ، اماف، األردف.  صعوبات التعمـ، دار ال1998محمد ابد الرحيـ ادس ا   21ا

أ ر األلعاب التربوية المغوية المحوسبة والعادية فػي معالجػة الصػعوبات القراطيػة لػدا طمبػة الصػؼ الرابػ  األساسػي،  ، 2777ااطئه ابد القادر غايـ امحمد محمود الحيمة   22ا
 اابمس، فمسطيف. ،16 ، المجمد2، العدد عمـو اناساايةملامجمة جامعة الاجاح لألبحاث 
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 ، دار المكر لمطبااة والائر، اماف.1والعالج، ط   صعوبات التعمـ، التئويص2773ف امحمود اوض سالـ وآورو   23ا

 ، فمسطيف.، مكتبة فراس، الوميؿ1  كيؼ تعالة ضعؼ الطالب في المغة العربية، ط1998محمود محمد أبو رضواف ا  24ا

مة االجػػػي مقتػػػرح فػػػي تحسػػػيف القػػػدرة القراطيػػػة لطمبػػػة الصػػػؼ السػػػادس األساسػػػي، ممػػػف يعػػػااوف مػػػف صػػػعوبات فػػػي القػػػراءة  ، تػػػأ ير براػػػا1997محمػػػود فاػػػدش العبػػػد اهلل ا  25ا
 االديسمكسيا  في مدارس األغوار الئمالية، رسالة ماجستير غير مائورة، جامعة اليرموؾ، األردف.

 ، فمسطيف.23المغة العربية بمدارس وكالة الغوث، مجمة جامعة بيت لحـ، المجمد  ، معالجة ضعؼ طمبة الصؼ الساب  األساسي في م ارات 2774محمود أبو كتة ا  26ا

ه براػامة االجػي لتاميػة القػراءة الج ريػة ااػد الطمبػة الضػعاؼ فػي الصػؼ الرابػ  األساسػي، رسػالة ماجسػتير غيػر مائػورة، يػ  اوتبار درجة فعال1999مي حسف أبو زيد ا   27ا
 الجامعة األرداية، اماف، األردف.

 اد األطماؿ مف مرحمة الرياض، رسالة دكتوراه، مائورة، جامعة ايف ئمس، القاهرة. ر براامة م ارات امميات العمـ ا  أ2771الصاحب أحمد ااجوا   28ا

   برامة ذوش القدرات الواصة، صسـ انرئاد الامسي والتربية الواصة، الكويت.2775اميسة إسماايؿ الوطيب ا  29ا

ؼ أوطػاء القػراءة الج ريػة وتحميم ػا لػدا طمبػة الصػؼ ال ػامف األساسػي فػي محافظػة اجمػوف، جامعػة اليرمػوؾ، كميػة التربيػة، صسػـ وصػ ، 2773اواؿ أحمد العمػي ئػعباف ا  37ا
 المااهة والتدريس، رسالة ماجستير غير مائورة، اماف/األردف.

 / ، السػػاة الوامسػػة12جامعػػة الزرصػػاء األهميػػة، العػػدد ،، مجمػػة ا فػػاؽتػػدريس المغػػة العربيػػة متطمبػػًا جامعيػػًا، دراسػػيًا اػػرض الحػػاؿ ومئػػروع الحػػؿَّ  ، 2775ا ػػاد الموسػػى ا  31ا
 األردف.

  ايػػػوب القػػػراءة الج ريػػػة ااػػػد طمبػػػة المػػػرحمتيف االبتداطيػػػة واناداديػػػة فػػػي لػػػواء الزرصػػػاء، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر مائػػػورة، الجامعػػػة األردايػػػة، 1985يسػػػرا أحمػػػد إبػػػراهيـ ا  32ا
 اماف/األردف.

، 24 ،صػػعوبات التػػي تواجػػه معممػػي التربيػػة الواصػػة فػػي امم ػػـ مػػ  التالميػػذ ذوش االحتياجػػات الواصػػة، مجمػػة جامعػػة بيػػت لحػػـ، المجمػػد  بعػػض ال2775يوسػػؼ اػػواد ا  33ا
 فمسطيف.

 

(34) Catherine E., Snow, M., Susan Burns, & Peg Griffin U.S.A (2002), Learning difficulties National research councel. 
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(37) Joan M. Togeen, (2001), How to Diagnose and Correct Learning Difficulties in the Classroom, Parker Publishing 
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 (1جدول رقم )،  1ممحق رقم 
  إااث  32ذكور،  38معممًا ومعممة ما ـ  77يوض  توزي  أفراد العياة اف =               

 ، المؤهؿ  والاسبة المطوية بحسب االجاس، الوبرة                            
 

 
 

 م المدرسة األساسيةاس

 المؤهل العممي الخبرة الجنس

 أصؿ مف % معممات % معمميف
 ساوات5

% 5-17 
 ساوات

% 17-15 
 ساة

% 15- 
 فما فوؽ

بكالوريو  % دبموـ %
 س

ماجس %
 تير

% 

 5 2 %17 6 -- -- %17 3 %17 2 %25 3 -- -- %2109 -- 21 8 محمد امي الجعبرش لمبايف

 -- -- %11017 7 -- -- %1303 4 -- -- %803 1 %25 2 %2109 7 2307 -- السيد األساسية لمباات

 -- -- %17 6 %57 3 %607 2 %27 4 -- -- %3705 3 -- -- -- 9 األمير محمد األساسية لمبايف
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الحػػاج طالػػب سػػم ب أساسػػية 
 لمباات

-- -- 8 25% 1 1205% 2 607% 2 17% 3 17% -- -- 8 1303% -- -- 

اسػػػػػػػػػية إبػػػػػػػػػراهيـ الوميػػػػػػػػػؿ األس
 لمبايف

7 1804 -- -- -- -- 1 803% 3 15% 3 17% -- -- 7 11067% -- -- 

 -- -- %1303 8 %1607 1 %1303 4 %15 3 -- -- %25 2 %2801 9 -- -- باي اعيـ األساسية لمباات

 25 1 %17 6 %3303 2 %17 3 %27 4 %1607 2 -- -- -- -- 2307 9 بيت أمر األساسية لمبايف

 -- -- %303 8 -- -- %1303 4 %17 2 %1607 2 -- -- %25 8 -- -- سية لمبااتأـ سممة األسا

 25 1 %6067 4 -- -- %1303 4  -- %803 1 -- --- -- -- 1301 5 بيت كاحؿ األساسية لمبايف

 %177 4 %177 67 %177 6 %177 37 %177 27 %177 12 %177 8 %177 32 %177 38 المجموع

 
 
 

 
 


