مدى وعي معلمات اللغة العربية للصفوف العليا باملرحلة
االبتدائية مبظاهر صعوبات القراءة
بدور أحمد سالم باهمام*

* قسم التربية الخاصة _ كمية العموم االجتماعية _ جامعة اإلمام محمد بن سعود
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مدى وعي معلمات اللغة العربية للصفوف العليا باملرحلة
االبتدائية مبظاهر صعوبات القراءة
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى تحديد مظاىر صعوبات القراءة لدى

صعوبات القراءة والكتابة في أثناء التطبيق الميداني ،والقيام بدوره

تمميذات الصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية ،ثم معرفة مدى وعي

تجاىيم.

معممات المغة العربية لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية بيذه المظاىر

الكممات المفتاحية :الوعي ،صعوبات القراءة ،مظاىر صعوبات

في مدينة الرياض ،والتعرف عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية

القراءة ،الصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية.

بين معممات المغة العربية في الوعي بيذه المظاىر تعزى إلى المؤىل

 .1المقدمة

العممي ،وقد تم تطبيق المنيج الوصفي المسحي عمى عينة الدراسة

تعد المغة مظي ار من مظاىر السموك البشري ،ووسيمة لنقل

معتمداً عمى االستبانة ولتحقيق ذلك طبقت أداة لمدراسة عمى عينة من

المعمومات والمشاعر واآلراء ،وظاىرة اجتماعية تعمل عمى ربط

( )75معممةً لمغة العربية لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية في

الفرد بالجماعة ،وىي ضرورية لمتعبير عن األفكار ،وتكوين

المدارس الحكومية بمدينة الرياض ،ووفقا ألسئمة الدراسة أظيرت

المفاىيم ،والمدركات الكمية ،والقيام بكثير من العمميات العقمية

النتائج وجود وعي متوسط لدى معممات المغة العربية لمصفوف العميا

كالتحميل ،والتعميم ،والتجريد ،واإلدراك ،والحكم ،واالستنتاج ،كما

بالمرحمة االبتدائية في مدينة الرياض بمظاىر صعوبات القراءة بشكل

أنيا أداة اتصال تتمثل في أربع ميارات ىي :القراءة ،والكتابة،

عام ،كما أظيرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

واالستماع ،والحديث ،وال يتم تعميم ،أو تعمم المغة إال من خالل

مستوى الداللة أقل من  %5بين الحاصالت عمى (بكالوريوس لغة

ىذه الميارات [.[1

عربية -بكالوريوس لغة عربية ومؤىل تربوي) في إجابة معممات المغة

ومن الميم التركيز عمى المغة العربية في المرحمة

العربية عمى محور مظاىر عامة لذوي صعوبات القراءة لصالح
المعممات الحاصالت عمى بكالوريوس لغة عربية ومؤىل تربوي،

االبتدائية؛ ألن ىذه المرحمة ىي األولى في التعميم النظامي ،وقد

وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أقل من

دعا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي التزمت بو جميع

 %5بين الحاصالت عمى (بكالوريوس لغة عربية -دبموم) في إجابة

الدول في عام 1948م إلى أنو ينبغي توفير نوع من التعميم لكل

معممات المغة العربية عمى محور مظاىر عامة لذوي صعوبات القراءة

ناشئ ،وىذا النوع ينبغي أال ييبط في حده األدنى عن مستوى

لصالح المعممات الحاصالت عمى الدبموم ،وبالتالي ىناك عالقة بين

المرحمة االبتدائية .كما تعد ىذه المرحمة أطول مراحل التعميم

وعي معممات المغة العربية لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية بمظاىر

العام حيث تمثل  %50من مراحل ىذا التعميم [ ]2لذا كان البد

صعوبات القراءة وبين متغير المؤىل العممي ،كما أشارت نتائج

من االىتمام بإعداد معمم المغة العربية ،والعمل عمى رفع مستواه

الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بحسب متغير

من ناحية اإلعداد التخصصي وذلك برفع مستواه المغوي،

المؤىل العممي في المجاالت األخرى ،وأوصت الدراسة بإعادة النظر

واإلعداد الميني بتنمية ميارات التدريس لديو ،واإلعداد الثقافي،

في برامج إعداد معممي المغة العربية قبل الخدمة ،واقتراح محتوى

واالجتماعي [ ]3وقد أكدت عمى ذلك خطة التنمية الوطنية

مقرر حول صعوبات القراءة والكتابة حيث يدرسو الطالب الجامعي في

التاسعة في رؤيتيا المستقبمية الستراتيجية التنمية التي دعت إلى

مرحمة اإلعداد ،ويتضمن جانبين :األول نظري يشمل الجانب المعرفي
الذي يجب أن يمم بو المعمم حول صعوبات القراءة والكتابة ،والجانب

" وجود نظام تعميمي متكامل ،يتطمع إلى إرساء أساس متين

الثاني عممي وىنا عمى الطالب الجامعي مراعاة وجود التالميذ ذوي

لقاعدة التعميم العام في المممكة العربية السعودية ،يسانده في
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ذلك طاقات تعميمية مدربة وعالية التأىيل ،ولدييا القدرة عمى

اتجاىات سمبية نحو المدرسة وعممية التعمم بشكل عام ،وقد

تطوير قدرات الطالب " .ويتضح مما ورد أىمية تطوير قدرات

أكدت ذلك العديد من الدراسات منيا دراسة المناعي []11

التالميذ عمى الرغم من اختالف ىذه القدرات [.[4

ودراسة الياجري [.[12

ويواجو معمم المغة العربية تبعا الختالف القدرات بين

ولتجنب ىذه اآلثار البد أن تكون معممة المغة العربية واعية

التالميذ عددا من المشكالت في الصف منيا مشكمة صعوبات

بمظاىر صعوبات القراءة لكي تقوم بدورىا تجاه التمميذات الالتي

القراءة التي يعاني منيا نسبة غير قميمة من التالميذ ،حيث تشير

يعانين من ىذه الصعوبة ،ويتمثل ىذا الدور في اكتشاف ىؤالء

الدراسات التي قام بيا المعيد الوطني لمعناية بالطفل بالواليات

التمميذات ،وتحويمين إلى إدارة المدرسة أو إلى معممة صعوبات

المتحدة األمريكية إلى أن صعوبة القراءة ىي من أكثر أنواع

التعمم في المدرسة إن وجدت ،والتعاون مع معممة صعوبات

صعوبات التعمم شيوعا ،وتصل نسبتيا إلى  %75من مجموع

التعمم في التشخيص والعالج ،وتكييف التعميم ليقابل احتياجات

األطفال الذين يندرجون ضمن مسمى صعوبات التعمم ،الذي

التمميذات المختمفة في الفصل من خالل استخدام استراتيجيات

تتراوح نسبة انتشاره ما بين  %2إلى .[5,6[ %3

وبناء عمى ما
التعمم والوسائل التعميمية المناسبة ،والمتنوعة،
ً

ويذكر البكار [ " ]7أنو يظل لممعممين بصيرة في أحوال

سبق تظير الحاجة إلى معرفة وعي معممات المغة العربية

التالميذ واستعداداتيم أفضل من بصيرة آبائيم وأمياتيم " ومن

بمظاىر صعوبات القراءة من أىمية دورىن تجاه التمميذات

ىنا يتضح أن المعممين ىم أكثر األشخاص وعيا بالمظاىر

الالتي يعانين من ىذه الصعوبات واآلثار السمبية المترتبة عمى

والخصائص السموكية التي ترتبط بتالميذىم ،ولذا فيم أكثر

ىؤالء التمميذات نتيجة عدم أو قمة وعي المعممات بيذه

العناصر إسياما في تنفيذ البرامج العالجية ليم من خالل

المظاىر ،وتتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

األنشطة التربوية داخل الصف ،كما يعتقد العديد من الباحثين

أ .أسئمة الدراسة

بوجود ارتباطات دالة وعالية بين التحصيل األكاديمي الفعمي

ما مدى وعي معممات المغة العربية لمصفوف العميا بالمرحمة

لممتعممين وتقديرات المعممين لمستويات تحصيميم ،وتشير

االبتدائية بمظاىر صعوبات القراءة؟

الدراسات إلى أن حجم ىذه االرتباطات يتراوح ما بين  0.5إلى

ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 ]5[ 0.6وقد أوصت دراسة كل من الكثيري [ ]8واشبرن []9

 .1ما مدى وعي معممات المغة العربية لمصفوف العميا بالمرحمة

عمى أىمية تدريب المعممين عمى كيفية التعامل مع ذوي

االبتدائية بمظاىر صعوبات القراءة؟

صعوبات القراءة.

 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معممات المغة
العربية لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية في الوعي بمظاىر

 .2مشكمة الدراسة

صعوبات القراءة تعزى لمتغير المؤىل العممي؟

تواجو معممة المغة العربية في أثناء تدريسيا في الصف
عدداً من المشكالت لدى بعض التمميذات ،ومن ىذه المشكالت

ب .أهداف الدراسة

صعوبات القراءة التي أثبتت بعض الدراسات منيا دراسة العبد

 .1معرفة مدى وعي معممات المغة العربية لمصفوف العميا

اهلل ]10[ ،أنيا صعوبة يعاني منيا  %15إلى  %20من تالميذ

بالمرحمة االبتدائية بمظاىر صعوبات القراءة.

المدارس ،ويؤدي إىماليا إلى حدوث اضطرابات في الجوانب

 .2التعرف عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معممات

النفسية واالجتماعية ،كتدني تقدير الذات وتوقع الفشل،

المغة العربية لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية في الوعي

واإلحساس الدائم باإلحباط وسوء التكيف االجتماعي ،وتطوير

بمظاىر صعوبات القراءة تعزى لمتغير المؤىل العممي.
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صعوبات القراءة )(Reading Disabilities

ج .أهمية الدراسة

مجموعة من المظاىر التي تظير عمى بعض التمميذات

تتضح أىمية الدراسة من خالل النقاط التالية:
• أىمية ودور القراءة حيث إن الضعف فييا يؤدي إلى الضعف

في الصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية في الصف العادي من

في المواد األخرى.

أخطاء في الميارات التالية :ميارة التعرف ،وميارة التمييز،

• تعد ىذه الدراسة استجابة لما ورد في خطة التنمية التاسعة

وميارة النطق ،وميارة الفيم ،باإلضافة إلى المظاىر العامة التي

(2010م) من تخريج طاقات تعميمية مدربة تنمي قدرات

قد يظير بعضيا لدى ىؤالء التمميذات كالقراءة البطيئة ،والقراءة

الطالب المختمفة.

السريعة غير الصحيحة ،وعدم القدرة عمى االنتباه في أثناء

• ىذه الدراسة قد تسيم في التخفيف من ظاىرة انتشار الفشل

القراءة لفترة طويمة ،وظيور التوتر في أثناء القراءة الجيرية،

وتدعم التدخل المبكر لمتالميذ الذين يعانون من صعوبات

والصعوبة في تمييز االتجاىات ،والنشاط الزائد ،وبالتالي يكون

القراءة.

تحصيمين في القراءة أقل بصورة دالة عما ىو متوقع بالنسبة

• تسعى ىذه الدراسة إلى تحديد مظاىر صعوبات القراءة لدى

لعمرىن العقمي ،وسنوات تواجدىن في المدرسة ،وال يظير

التالميذ في الصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية بما يفيد المعممين

عميين أي دليل عمى وجود أي عجز في الحواس وتمف المخ،

والمشرفين التربويين والميتمين في تمييز التالميذ الذين لدييم

أو أي انحراف في الشخصية.

صعوبات القراءة.

الصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية )(Upper primary stage

• تسيم ىذه الدراسة في تشخيص واقع معممي المغة العربية من

تتضمن الصفوف التالية( :الرابع ،الخامس ،السادس) ابتدائي،

حيث معرفتيم بمظاىر صعوبات القراءة.

ويتراوح عمر التمميذ فييا من ( )12-9سنة.
 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

د .حدود الدراسة

يعد تعميم التالميذ ميارة القراءة من أىم األولويات ،وأىداف

اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدود التالية:
الحدود الموضوعية :مدى وعي معممات المغة العربية في

التعميم بالمرحمة االبتدائية في معظم األنظمة التعميمية إن لم يكن

المرحمة االبتدائية بمظاىر صعوبات القراءة.

جميعيا [ ،]6ويعتبر الفشل في تعمميا من أكثر المشكالت

الحدود البشرية :أجريت الدراسة عمى عينة من معممات المغة

شيوعا لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم ،وقد أظيرت الدراسة

العربية لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية.

المسحية التي قام بيا كل من كيرك والكنز (Kirk and

الحدود الزمانية :طبقت أداة الدراسة في الفصل الدراسي األول

) Treasure,1975لبرامج صعوبات التعمم بأن  %70-60من

من العام الدراسي 1433/ 1432ىـ.

األطفال المسجمين في تمك البرامج يعانون من صعوبات في
كما

يذكر

ىاريس

وسايبي

الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمى عينة من معممات المغة

القراءة،

العربية في المدارس االبتدائية الحكومية في مدينة الرياض.

) Sayba,1990أن نسبة الذين يعانون من صعوبات القراءة

ه .مصطمحات الدراسة

تمثل ما بين  10إلى  %15من مجتمع تالميذ المدارس

الوعي )(Awareness

[.[13,14

and

(Harris

ىو الدرجة التي تحصل عمييا معممة المغة العربية عند قياس

وتذكر المبودي [ " ]15أن صعوبات القراءة والكتابة من

معرفتيا بمظاىر صعوبات القراءة عن طريق استبانة من إعداد

أكثر صعوبات التعمم شيوعا ،إذ ينعكس عجز المتعمم عن

الباحثة.

استقبال ،أو معالجة المغة مسموعة ،أو مقروءة ،عن عدم قدرتو
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عمى إنتاج المغة تحدثا وكتابة ،ثم تنغمق أمامو مفاتيح المعرفة،

ضوء الطرق النمائية ،وليذا فإن تعرضيم لنشاطات القراءة ىذه

والتعمم في مختمف مجاالت الدراسة".

يسمح ليم بتطوير ميارات القراءة بصورة كافية.
 -2مستوى القراءة التصحيحية )(Corrective Reading

ومن الخطأ النظر إلى صعوبات القراءة عمى أنيا صعوبة
تجعل من التمميذ شخصا ال يمكن االستفادة منو مدى الحياة،

ىي الطرق المستخدمة في تصحيح العادات القرائية السيئة

فقد عانى العديد من العمماء ،والمخترعين من ىذه الصعوبة،

وغير الصحيحة ،أو ما يحدث من فجوات في برامج القراءة

ومع ذلك وصموا إلى اكتشافات عظيمة خدمت اإلنسانية ،أمثال

النمائية ،حيث يحتاج التالميذ فييا إلى مساعدة في إحدى

توماس أديسون المخترع األمريكي الذي اخترع المصباح

ميارات القراءة كميارة التعرف ،أو الفيم ،أو السرعة.

الكيربائي ،والميكرفون ،وألبرت اينشتاين صاحب النظرية

 -3مستوى القراءة العالجية )(Remedial Reading

النسبية ،وبيل مخترع الياتف ،حيث فشل ىؤالء العمماء في

وىي اإلجراءات واألساليب المستخدمة مع التالميذ الذين ما

المدرسة بسبب الصعوبات القرائية التي لدييم ،والتي لم تكن

تزال ميارة القراءة لدييم غير متطورة بعد تعريضيم لمقراءة

تراعى من قبل المعممين في السابق [.[16

النمائية والتصحيحية ،وأحيانا يطمق عمى ىؤالء التالميذ ذوي

فالمصابون بصعوبات القراءة أشخاص فريدون ليم مواطن

صعوبات القراءة (الديسمكسيا) بمعنى وجود عجز قرائي جزئي

قوة ،وضعف ،والعديد منيم مبدعون ،ولدييم مواىب في مجاالت

لدييم ،ومن الممكن أن يكون لدييم صعوبة خاصة في الجوانب

والرسوم،

النمائية (االنتباه ،الذاكرة ،اإلدراك ،التفكير ،العجز المغوي) والتي

واإللكترونيات ،والميكانيكا ،واليندسة ،وغالبا ما يظير الذين

تؤثر بدورىا عمى النجاح في عممية القراءة ،وفي ىذه الحاالت

يعانون من صعوبات القراءة موىبة في المجاالت التي تتطمب

يجب عالج تمك الصعوبات الخاصة بتمك الجوانب النمائية

تكامال حركيا وميكانيكيا وبصريا ،ومن باب االىتمام بيم إعداد

المرتبطة بميمة القراءة ،ويحتاج إلى أن يتم في عيادة ،أو فصل

برامج خاصة لتعمم القراءة؛ ألن البرامج التربوية التقميدية ال تكون

خاص يسمى بغرفة المصادر ].[13,17,18,19

فعالة مع ىذه الفئة ،وبالتالي فإن تدريس ىؤالء األشخاص

تعريف صعوبات القراءة:

كثيرة

كالفن،

وألعاب

القوى،

وفن

العمارة،

يتطمب وجود برامج تربوية فردية تعتمد عمى التدريس المباشر،

تعد صعوبات القراءة من الظواىر التي تعامل معيا عدد

والتدرج في التدريس بطريقة تسمسمية تراكمية ،وتوصيل المحتوى

كبير من المختصين من حقول عممية مختمفة ،كالعموم الطبية،

المغوي بطريقة متعددة الحواس ،باإلضافة إلى وجود معممين

وطب األعصاب ،وطب األطفال ،وكذلك المختصين بالعموم

معدين ،ومدربين تدريبا خاصا وفعاال ويطمق عمييم معممو

النفسية ،واالجتماعية ،واضطرابات المغة والكالم ،والعموم

التربية الخاصة المتخصصين في صعوبات التعمم.

التربوية ،ومن ىنا يظير االختالف في وجيات النظر بين ىذا

وتشمل ميارة القراءة عنصرين أساسيين ىما :التعرف عمى

العدد من المختصين ،حيث يختمف األساس النظري الذي يعتمد

الرموز ،وفيم المقروء .شحاتة]17[ ،؛ وعواد والسرطاوي]18[ ،

عميو كل منيم في تعريف صعوبات القراءة ،وعمى الرغم من ىذا

ويتضمن تعميم ميارات القراءة عدة مستويات ىي:

االختالف إال أن معظم المختصين والعاممين في ىذا المجال

 -1مستوى القراءة النمائية )(Developmental Reading

لدييم إجماع عمى استخدام مسمى صعوبات القراءة لإلشارة إلى
التالميذ الذين يعانون من مشكمة في القراءة ،أو في تعمميا في

يتضمن ىذا المستوى من القراءة أنظمة تدريس القراءة وفق
تطورىا النمائي المنتظم ،وفييا يتعمم التالميذ القراءة وفق سرعة

األحوال التالية:

ويعتقد أن معظم التالميذ يتعممون القراءة في
وخطوات محددةُ ،

• عدم وجود اضطراب أو عجز في حاستي السمع ،والبصر.
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• عدم وجود انخفاض في القدرات العقمية.

الكممات ،الحذف ،اإلضافة (اإلدخال) ،اإلبدال ،التكرار ،العكس

• عدم وجود ضعف تعميمي عام لدى التالميذ في كافة المواد

(القمب) ،ضعف الفيم واالستيعاب عند القراءة ،الصعوبة في

الدراسية.

نطق األحرف المتشابية صوتاً أو رسماً ،القراءة السريعة غير

• يمتمكون قدرات عقمية متوسطة ،أو فوق المتوسطة [.[6

الصحيحة ،القراءة البطيئة (كممة  -كممة) ،إىمال عالمات

ويشار إلى مصطمح صعوبات القراءة بمصطمحات أخرى

الترقيم) ويضيف السرطاوي وآخرون [ ]22إلى المظاىر السابقة

مرادفة ،كالعسر القرائي والديسمكسيا ،إال أن البعض يفرق بينيا

مظير القراءة عمى وتيرة واحدة؛ بمعنى القراءة دون استخدام

فيطمق مصطمح العسر القرائي عمى صعوبات القراءة الشديدة،

الصفات فوق المقطعية كالنبر والشد.

ومصطمح صعوبات القراءة إلى المتوسط والبسيط منيا ،وبالنسبة

كما يشير كل من العبداهلل []16؛ وعواد والسرطاوي []18

ليذه الدراسة سيعتبر مصطمح صعوبات القراءة مرادفا لكل من

إلى وجود خمط واضح في االتجاىات لدى التالميذ ذوي

عسر القراءة ،والديسمكسيا ،وىذا يتفق مع رأي عواد والسرطاوي

صعوبات القراءة ،ويذكر العبداهلل [ ]16أن أعراض صعوبات

في كتاب صعوبات القراءة النظرية والتشخيص والعالج [.[18

الق ارءة قد تظير في مجموعة من المشكالت :فترة تركيز بسيطة،

وفي عام (2008م) طورت الجمعية البريطانية لمديسمكسيا

نشاط مفرط متواصل ،ضعف الذاكرة في حفظ الحرف أو

التعريف الصادر في (2003م) ونص عمى أن صعوبات القراءة

الكممة .ويشير مقدادي (1989م) إلى جانب التأثيرات النفسية

ىي" صعوبة تعمم خاصة تؤثر عمى تطور القراءة والكتابة

المصاحبة لصعوبات القراءة ،وىو ظيور قمق واضح واحباط،

والميارات المتعمقة بيما ،وتوجد عمى األرجح مع الفرد منذ

وتأخر دراسي ،واستجابة أقل لمتدريس العالجي ،وتقدم أقل من

الوالدة ،وتتواصل معو طيمة حياتو ،ومن خصائصيا :صعوبات

يوم إلى آخر [.[16

في المعالجة الصوتية والتسمية السريعة لألشياء ،والذاكرة

تتميز المرحمة االبتدائية بأنيا مرحمة البدء الرسمي لتعميم

العاممة ،وسرعة معالجة المعمومات ،والتطور التمقائي لمميارات

القراءة والكتابة ،وقد يجد معمموا المغة العربية في تعميم القراءة

التعميمية التقميدية ،ويمكن تخفيف أثر صعوبات القراءة ببرنامج

عممية مثيرة لإلحباط ،ألنو من الصعب عمييم استيعاب سبب

تدريسي خاص" [.[18

عدم تمكن بعض األطفال ذوي القدرات العادية من فيم النص،

وقد أضافت الجمعية البريطانية لمديسمكسيا نقطتين ميمتين

أو القراءة بطريقة سميمة ،وىنا يبحث المعممون عن حل لسببين:

إلى التعريف بعد تطويره وىما :أن ىذه الصعوبة توجد مع الفرد

يتمثل أوليما في اإلحباط الناجم عن عدم قدرتيم عمى معرفة

منذ والدتو وتستمر معو طيمة حياتو ،وأنو يمكن التخفيف منيا

نوعية الصعوبة ،واآلخر في النزعة اإلنسانية الفطرية التي

وعالجيا بالبرامج التدريسية الخاصة (الخطة التربوية الفردية) إال

تفترض وجود خطة نظامية واحدة تم ّكن جميع التالميذ من التعمم

أن صعوبات القراءة ال تظير في مستوى واحد لدى جميع

عند تطبيقيا ،والتي ال وجود ليا؛ بسبب طبيعة عممية التعمم

التالميذ.

البشري التي تظير فييا الفروق الفردية بشكل كبير [.[23
لذا عمى معمم المغة العربية أن يعرف طبيعة النمو في

مظاىر صعوبات القراءة:
وقد اتفق العديد من الباحثين كيرك وكالفنت []13؛ جمجل

القراءة ،وأنواع الصعوبات التي تعيق ىذا النمو ،وخصائص

[]20؛ عمي []21؛ األحرش والزبيدي []19؛ السرطاوي وآخرون

التالميذ ذوي صعوبات القراءة ،ودوره كمعمم لمغة العربية تجاه

[]22؛ العبداهلل []16؛ عواد والسرطاوي [ ]18عمى وجود مظاىر

ىؤالء التالميذ؛ ألنو لم يعد يسمح باستبعاد التالميذ الذين يعانون

محددة لصعوبات القراءة ،أىميا( :التعرف الخاطئ عمى

من صعوبات القراءة من المدرسة ،إضافة إلى ذلك يتوقع من
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كل تمميذ أن تنمى قدرتو في القراءة عمى حسب مستوى قدراتو

• استخدام الوسائل التعميمية المختمفة كالسمعية ،والبصرية،

العامة كمما تقدم في المدرسة االبتدائية [.[24

والمحسوسة المناسبة لمدرس؛ إليصال المعمومة بطريقة أسرع
وأسيل ].[23,25

وتتجمى أىمية معرفة معمم المغة العربية بموضوع
صعوبات القراءة من أنو الشخص الذي يتعامل مباشرة مع
التالميذ ،وأول من يستطيع أن يالحظ ويرصد ما يحدث لدى

• ضرورة أن ُيجمس معمم المغة العربية التمميذ الذي يعاني من
صعوبات القراءة في الصف األمامي المواجو لمسبورة بعيدا عن

التالميذ ثم يتصل بالجية المعنية كي تتخذ اإلجراء الالزم ،وتعد

كل ما يشتت االنتباه.

مساعدة التالميذ الذين يعانون من صعوبات القراءة مسؤولية

• التعاون مع معمم صعوبات التعمم في وضع الخطة التربوية

مشتركة بين الجميع ،حيث إن التمميذ الذي يعاني من ىذه

الفردية لمتالميذ ذوي صعوبات القراءة ،ومتابعتيا ].[3,25,26

الصعوبة يتمقى تعميمو مع بقية أقرانو في غرفة الصف معظم

• تعاون معمم المغة العربية مع معمم صعوبات التعمم داخل

دور في تعميم ىؤالء
اليوم الدراسي ،وبالتالي فإن لممعممين ًا

الفصل العادي لمساعدة التالميذ ذوي صعوبات القراءة ،ودعميم
داخل الفصل.

التالميذ ،وتنمية قدراتيم [.[25

• إشراك التمميذ الذي يعاني من صعوبات القراءة في األنشطة

ويتمخص دور معمم المغة العربية تجاه التالميذ الذين يعانون من
صعوبات القراءة فيما يمي:

المختمفة بالمدرسة ،وتكميفو بالقيام ببعض األعمال البسيطة لبث

• القدرة عمى التمييز بين التالميذ العاديين والتالميذ ذوي

الثقة في نفسو وتعويده عمى االعتماد عمى النفس.

صعوبات القراءة ،من خالل معرفة خصائصيم ،ومظاىر ىذه

• تعزيز ميل ودافعية التمميذ الذي يعاني من صعوبات القراءة

الصعوبة.

نحو القراءة [.[27

• معرفة حقيقة أن التالميذ ذوي صعوبات القراءة ليسوا متشابيين

ومن خالل ما سبق ترى الباحثة أن دور معمم المغة العربية

من حيث قدراتيم القرائية ،وانما يتفاوتون في قدراتيم بين

تجاه التالميذ ذوي صعوبات القراءة يتمخص في ثالثة أدوار

صعوبات القراءة الشديدة ،والمتوسطة ،والبسيطة.

رئيسية:

• مالحظة التالميذ ذوي صعوبات القراءة بدقة ،واكتشاف نواحي

 )1مالحظة ىؤالء التالميذ ،واحالتيم إلى إدارة المدرسة أو

القوة والضعف لدييم ].[3,24,25

معممة صعوبات التعمم إن وجدت.

• إحالة ىؤالء التالميذ إلى إدارة المدرسة ،أو المرشد التربوي ،أو

 )2التعاون مع معمم صعوبات التعمم.

معمم صعوبات التعمم إن وجد.

 )3مراعاة ىؤالء التالميذ داخل الصف ،وتنمية قدراتيم بالطريقة

• خمق جو من التعاون مع التمميذ الذي يعاني من صعوبات

المناسبة ليم.

القراءة.

الدراسات السابقة:

• اىتمام معمم المغة العربية داخل الفصل بأن تكون المادة

ومن الدراسات التي تناولت مظاىر صعوبات القراءة دراسة

المتعممة ذات معنى ،ومفيومة من قبل التمميذ الذي يعاني من

الكثيري [ ]8وىدفت إلى تشخيص صعوبات القراءة لدى تمميذات

صعوبات القراءة لمساعدتو عمى التعمم.

الصف الرابع االبتدائي ،وتكونت عينة الدراسة من ()112

• التعرف عمى استراتيجيات التعمم لدى التمميذ الذي يعاني من
صعوبات القراءة ،واالىتمام باستخدام استراتيجيات تعميمية

تمميذةً من تمميذات الصف الرابع ابتدائي بمدينة الرياض،

واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي في الدراسة لغرض تشخيص

تناسبو [.[25

صعوبات القراءة لدى التمميذات ،كما استخدمت مجموعة من
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التالميذ العاديين ليا.

األدوات لتحقيق أىداف البحث ،واإلجابة عمى أسئمتو وىي:
اختبار القراءة الصامتة ،واختبار القراءة الجيرية ،باإلضافة إلى

أما د ارسة السيد [ ]30فيدفت الدراسة إلى بحث فعالية

جياز تسجيل وساعة توقيت لممساعدة في تحقيق نتائج أكثر

برنامج تدريبي في تنمية وعي المشرفات التربويات ببعض

دقة ،وبعد تحميل البيانات توصمت الباحثة إلى وجود صعوبات

ميارات تشخيص التمميذات ذوات صعوبات التعمم ،وتنمية

تكمن في فيم الجممة وفيم الفقرة في بعض ميارات القراءة

وعيين أيضا ببعض ميارات عالج قصور الوعي الفونيمي،

الصامتة لدى التمميذات ذوي الصعوبات القرائية ،وظيور بطء

وقصور استخالص المعنى والداللة ،والقصور في تكوين جمل

في التعرف عمى الرموز ،وأخطاء في قراءة الكممات (حذف،

وعبارات متماسكة البنية والداللة لدى تمميذات المرحمة االبتدائية

إضافة ،إبدال ،عدم معرفة الكممة) لدى التمميذات بعد تطبيق

من ذوات صعوبات التعمم ،وتكونت عينة الدراسة من ()37

اختبار القراءة الجيرية.

مشرفةً تربوية ،واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي ،وتضمنت

وتناولت دراسة محمود [ ]28التعرف عمى فعالية البرنامج

األدوات المستخدمة مقياس تشخيص الوعي ببعض ميارات

المقترح لعالج بعض مظاىر العسر القرائي ألطفال الصف

انتقاء ذوي صعوبات التعمم في القراءة وبعض أساليب عالجيا،

الخامس من التعميم األساسي واىتمت الدراسة بالتدخل لتقديم

والبرنامج التدريبي ،وتوصمت الدراسة إلى فعالية البرنامج

معالجات مقصودة لظاىرة العسر القرائي عن طريق برنامج

التدريبي في تنمية ميارات التشخيص والعالج.

عالجي ،واستخدمت األدوات التالية لتحقيق أىداف الدراسة:

وىدفت دراسة تيل [ ]31إلى التعرف عمى تصورات

اختبار الذكاء المصور ألحمد زكي صالح ،واالختبار

المعممين الذين يعممون مع التالميذ ذوي صعوبات القراءة ،وقد

التشخيصي لمعسر القرائي الذي أعدتو الباحثة ،والبرنامج

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،واستبانة لجمع البيانات

المقترح ،وتوصمت الدراسة إلى فعالية البرنامج المقترح في عالج

حيث كانت عبارة عن مجموعة من األسئمة المفتوحة والمغمقة،

فيم الكممة وفيم الجممة ،وعدم فعالية البرنامج المقترح في عالج

وتشير النتائج إلى أىمية تدريب العاممين في مجال التدريس

فيم الفقرة.

عمى التصورات اإليجابية وتنفيذ استراتيجيات تدريس مناسبة
لذوي صعوبات القراءة.

كما ركزت دراسة ميراندا [ ]29عمى الضغوطات الناتجة
عن صعوبات القراءة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،واستعراض

وتناولت دراسة راشد [ ]32فعالية برنامج مقترح لعالج

مظاىر التوتر وفيم استراتيجيات المواجية والتأقمم لدييم

الصعوبات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي األزىري،

بالمقارنة بينيم وبين التالميذ العاديين ،وتكونت عينة الدراسة من
( )64تمميذاً يعاني من صعوبات القراءة و( )69تمميذاً عادياً في

وبمغت عينة البحث ( )70تمميذاً وتمميذةً من بين تالميذ الصف
الرابع االبتدائي ،استخدمت الباحثة في الدراسة المنيج الوصفي

ىونغ كونغ ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي،

التحميمي والمنيج التجريبي عند تطبيق أدوات البحث والبرنامج،

وتضمنت أداة الدراسة مقابالت واستبانة اشتممت عمى نوعين

كما اشتممت أدوات الدراسة عمى قائمة ميارات القراءة الالزم

األولى لقياس مظاىر التوتر ،والثانية تقيس نمط التعامل،

توافرىا لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي األزىري ،واختبار

واست ارتيجيات المواجية ،والتأقمم ،وتوصمت الدراسة إلى أن

تشخيصي لصعوبات القراءة في ميارات التعرف ،والنطق،

التالميذ ذوي صعوبات القراءة يظير عمييم التوتر األكاديمي

والفيم ،وبطاقة مالحظة لرصد صعوبات القراءة ،واختبار الذكاء

بشكل أكبر من التالميذ العاديين ،كما أن استخدام التالميذ ذوي

المصور ألحمد زكي صالح ،وأخي ار برنامج لعالج صعوبات

صعوبات القراءة الستراتيجيات التأقمم كان أقل من استخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدام

القراءة لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي األزىري ،وبذلك
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لعالجيا ،وتألفت عينة الدراسة من ( )85تمميذاً وتمميذةً من

تنمية الوعي الصوتي لدى التالميذ والذي بدوره ساعد عمى تنمية

تالميذ الصف الرابع األساسي و( )45معمماً من معممي

ميارات التعرف ،والنطق ،والفيم لدى تالميذ الصف الرابع

ومعممات المغة العربية لمصف الرابع األساسي ،واستخدمت

االبتدائي األزىري مما أدى إلى تغمب التالميذ عمى الصعوبات

الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتمثمت أدوات الدراسة في

القرائية.

سؤال مفتوح لممعممين ،والمعممات ،والمشرفين ،والمختصين في

كذلك ىدفت دراسة سكوتشي ما ار وآخرون [ ]33إلى

مجال تدريس المغة العربية ،واستبانة لتحديد صعوبات القراءة

تحديد الفروق الكمية والنوعية بين ميارات القراءة والكتابة لدى

لدى تالميذ الصف الرابع األساسي ،وبطاقة مالحظة ،واختبار

األطفال الذين يعانون من الديسمكسيا مع ميارات لغوية سميمة

تشخيصيي في القراءة لمتعرف عمى مستوى صعوبات تعمم

واألطفال الذين يعانون من الدسميكسيا واضطرابات المغة،

القراءة لدى تالميذ الصف الرابع األساسي ،كما توصمت الدراسة

وتضمنت عينة الدراسة ( )30طفالً ،واستخدمت الباحثة المنيج

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى صعوبات تعمم

الوصفي كما استخدمت اختبار الكممات والالكممات ،وتوصمت

القراءة لدى تالميذ الصف الرابع األساسي تعزى لممستوى

الدراسة إلى وجود تشابو بين األطفال الذين يعانون من

الدراسي العام (متفوق ،متوسط ،متدن) وبناء عمى ىذه النتائج

الديسمكسيا مع ميارات لغوية سميمة واألطفال الذين يعانون من

قدمت الباحثة التصور العالجي المقترح.
ومن الدراسات التي تناولت وعي معممي المغة العربية

الدسميكسيا واضطرابات المغة من حيث األداء عمى اختبارات

بتعميم ميارات القراءة دراسة الزىراني [ ]35التي ىدفت الدراسة

القراءة والكتابة.
وتناولت دراسة اشبرن [ ]9تقييم معرفة معممي المغة

إلى تحديد ميارات القراءة الجيرية المناسبة لتالميذ الصف

بالمفاىيم المغوية األساسية وصعوبات القراءة ،وبمغت عينة

السادس االبتدائي ،ومعرفة وعي المعممين بميارات اإلعداد

الدراسة ( )185معمماً من معممي قبل الخدمة الذين يتم

الكتابي لدروس القراءة الجيرية ،ومدى تنميتيم ميارات القراءة

تحضيرىم لمتدريس من رياض األطفال إلى الصف الخامس

الجيرية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ،وبمغت عينة

االبتدائي ومعممي في أثناء الخدمة الذين مارسوا مينة التدريس،

الدراسة ( )44معمماً لمغة العربية في الصف السادس االبتدائي،

وتم أخذىم من عشرة مدارس في مناطق مختمفة في واليات

واتبعت الدراسة المنيج والوصفي التحميمي ،وتوصمت الدراسة

الغرب األوسط بالواليات المتحدة األمريكية ،واستخدمت الدراسة

إلى أن درجة وعي المعممين بميارات اإلعداد الكتابي لدروس

المنيج الوصفي التحميمي ،وتضمنت دراسة تحميمية لـ( )23دراسةً

القراءة الجيرية ،وكذلك مستوى تنمية المعممين لميارات القراءة

سابقة تناولت معرفة المعمم بمفاىيم المغة األساسية ،واستبانة

الجيرية لدى التالميذ متوسطة ولم تحقق المستوى المطموب.

كأداة لمبحث ،توصمت الدراسة إلى ضعف معممي قبل الخدمة

كما تناولت دراسة الدخيل [ ]36التعرف عمى مدى إلمام

وفي أثناء الخدمة بالمصطمحات الصوتية باإلضافة إلى افتقارىم

معممي المغة العربية في الصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية

إلى المعرفة الالزمة حول مفاىيم عديدة ميمة لتعميم التالميذ

بمفيوم تعميم القراءة ،ومن ثم تصميم برنامج تدريبي ليم يعينيم

ذوي صعوبات القراءة ،كما أن معرفتيم بالطريقة الصوتية ىي

عمى تنمية مفيوم تعميم القراءة نظريا وتطبيقيا ،وقياس أثره عمى

معرفة متوسطة.

أداء معممي القراءة في موقف تعميميا ،وتكونت عينة الدراسة من

أما دراسة النوري [ ]34فيدفت إلى التعرف عمى صعوبات

( )110معمماً لمغة العربية ،واستخدم الباحث في الدراسة المنيج

تعمم القراءة لدى تالميذ الصف الرابع األساسي وتصور مقترح

التجريبي ،وتوصل إلى زيادة الوعي بمفيوم تعميم القراءة
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ومكوناتو لدى أفراد العينة وذلك عمى المستوى النظري ،وتحسن

ارشد]32[ ،؛ النوري ]34[ ،إلى مظاىر صعوبات القراءة

درجة ممارسة معممي المغة العربية لمقتضيات مفيوم تعميم

الشائعة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،وان دراسة موضوع

القراءة وذلك عمى المستوى التطبيقي.

صعوبات القراءة ،ومعرفة مظاىره ،وأسباب حدوثو يسيم في
التدخل المبكر وعالجو قبل أن يؤثر عمى الجوانب األخرى

وىدفت دراسة صبغة [ ]37إلى تحديد األساليب الالزمة

كالجانب النفسي واألكاديمي.

لتنمية ميارات القراءة الجيرية ،والتعرف عمى مستوى تمكن
معممات المغة العربية من أساليب تنمية ميارات (فيم النص

وتشير دراسة كل من الزىراني]35[ ،؛ الدخيل]36[ ،؛

المقروء ،صحة القراءة) لدى تمميذات الصف السادس االبتدائي،

صبغة ]37[ ،إلى أىمية التعرف عمى واقع معممي المغة العربية

والتعرف عما إذا كان ىناك فروق إحصائية بين المتوسطات

في تدريس القراءة وأن معرفة ىذا الواقع يسيم في معالجتو

الخاصة بمستوى تمكن معممات المغة العربية تعزى إلى (المؤىل

وبالتالي تحسين قدراتيم وكفاءتيم.

العممي ،سنوات الخبرة في التدريس ،التخصص) وبمغت عينة

وتضيف ىذ الدراسة بأنيا جمعت مظاىر صعوبات القراءة

الدراسة ( )35معممةً لمغة العربية من معممات الصف السادس

في استبانة واحدة تقيس مدى وعي معممات المغة العربية بيذه

االبتدائي في العاصمة المقدسة ،واستخدمت الدراسة المنيج

المظاىر تأكيدا ألىمية ىذا الوعي والذي يرتبط بو فيما بعد

الوصفي ،وتوصمت إلى ( )19أسموبا من أساليب تنمية القراءة

وجود دور ميم ال بد عمى معممات المغة العربية من القيام بو

الجيرية ،وتمكن معممات المغة العربية من أساليب تنمية ميارات

تجاه التمميذات ذوات صعوبات القراءة لممساىمة في تقديم

فيم النص المقروء وميارات صحة القراءة لدى تمميذات الصف

الخدمات الالزمة ليؤالء التمميذات.

السادس االبتدائي بدرجة عالية.

 .4الطريقة واإلجراءات

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

أ .منهج الدراسة

ويتضح مما سبق أن جميع الدراسات السابقة ركزت عمى

اعتمدت الباحثة في ىذا الدراسة عمى المنيج الوصفي

موضوع صعوبات القراءة من ناحية التشخيص والعالج ،كما

المسحي الذي يعرفو العساف ]39[ ،بأنو "ىو البحث الذي يتم

تناولت دراسة كل من الكثيري]8[ ،؛ محمود]28[ ،؛ راشد،

بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منيم،

[]32؛ السيد]38[ ،؛ [9] Washburn K,؛ النوري]34[ ،

وذلك بيدف ووصف الظاىرة المدروسة من حيث طبيعتيا

التالميذ الذين لدييم صعوبات التعمم في المرحمة االبتدائية،

ودرجة وجودىا فقط ،دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة

واستعانت بيذه الدراسات الباحثة عند إعداد قائمة مظاىر

واستنتاج األسباب".

صعوبات القراءة لدى تمميذات الصفوف العميا بالمرحمة

ب .مجتمع وعينة الدراسة

االبتدائية ،وان تناول غالبية الدراسات المرحمة االبتدائية يؤكد

اشتمل مجتمع الدراسة عمى جميع معممات المغة العربية

عمى أىميتيا كونيا أساسية في تحسين القراءة ،وتأثير الصعوبة

لمصفوف العميا بالمدارس االبتدائية الحكومية في مدينة الرياض،

فييا عمى المواد األكاديمية األخرى وعمى المراحل الدراسية

حيث شممت عينة الدراسة ( )75معممة لغة عربية لمصفوف

الالحقة ،واتضح اشتراك جميع الدراسات السابقة في مظاىر

العميا بالمرحمة االبتدائية ،والالتي يمثمن المدارس االبتدائية

صعوبات القراءة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع الدراسة

الحكومية التابعة لمراكز اإلشراف التربوي في مدينة الرياض،

الحالية.

وقد قامت الباحثة باالختيار العشوائي لممدارس من جميع مكاتب

كما توصمت دراسة كل من الكثيري]8[ ،؛ محمود]28[ ،؛

اإلشراف في مدينة الرياض ،محاولة منيا كي تكون العينة ممثمة
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لمجتمع الدراسة.

• سبعة عبارات تخص محور الصعوبة في ميارة التمييز.

ج .أداة الدراسة

• خمسة عبارات تخص محور الصعوبة في ميارة النطق.
• خمسة عبارات تخص محور الصعوبة في ميارة الفيم.

لتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة لقياس
وعي معممات المغة العربية لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية

• ثمانية عبارات تخص محور المظاىر العامة لذوي صعوبات

بمظاىر صعوبات القراءة.

القراءة.

خطوات بناء االستبانة:

وقد روعي في أثناء عمل االستبانة وضوح العبارات ،ودقة

 -1الرجوع إلى الدراسات السابقة المتخصصة في موضوع

ألفاظيا مع تزويد االستبانة بتعميمات توضح كيفية اإلجابة،

صعوبات القراءة.

ومعنى تقديرات العبارات ،ونموذج يوضح كيفية اإلجابة.

 -2الرجوع إلى الكتب المتخصصة في موضوع صعوبات

 -6عرضت االستبانة عمى مجموعة من المحكمين المختصين

القراءة.

في التربية الخاصة مسار صعوبات التعمم ،والمختصين في

 -3عمل قائمة بمظاىر صعوبات القراءة التي تظير لدى

المناىج وطرق التدريس العامة والمناىج وطرق تدريس المغة

تمميذات الصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية.

العربية ،وبعض المختصين في المغة العربية ،ومعممات

 -4صياغة عبارات االستبانة بعد الرجوع إلى عدد من الدراسات

صعوبات التعمم في المدارس االبتدائية وتم عمل التعديالت

التي تناولت اختبارات لمعممي المغة العربية حول موضوع القراءة

الالزمة.

مثل دراسة الفقيو ]40[ ،ودراسة الدخيل ]36[ ،والمتان تناولتا
اختبار مفيوم القراءة لمدكتور غسان بادي الذي استفادت الباحثة

بناء عمى ما سبق تحددت قائمة مظاىر صعوبات القراءة
ً -7

لدى تمميذات الصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية بـ ( )28مظي اًر

منو كثي ار في أثناء عمل االستبانة.

ضمن خمسة محاور أساسية شممتيا استبانة الوعي بمظاىر

 -5قامت الباحثة بكتابة عبارات تصف مظاىر صعوبات

صعوبات القراءة لمعممات المغة العربية لمصفوف العميا بالمرحمة

القراءة ،ثم وضعتيا في مقياس يعتمد عمى أسموب ليكرت بحيث

االبتدائية.

تقابل عبارات االستبانة خمسة أعمدة تمثل اإلجابات المختمفة

صدق األداة:

المتدرجة كما يمي( :كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،منخفضة،

لمتحقق من صدق األداة تم عرضيا عمى مجموعة من

منخفضة جدا) عمى أن يضع المفحوص عالمة (صح) في

المحكمين المختصين في التربية الخاصة مسار صعوبات

الخانة التابعة ألحد الخيارات الخمسة أمام كل عبارة من عبارات

التعمم ،والمختصين في المناىج وطرق التدريس العامة والمناىج

االستبانة ،وقد تكونت االستبانة في صورتيا النيائية من جزئين:

وطرق تدريس المغة العربية ،وبعض المختصين في المغة

تضمن الجزء األول المعمومات األولية لعينة الدراسة وىي

العربية ،ومعممات صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية ،وتم إجراء

المؤىل العممي ،أما الجزء الثاني فتضمن مجموعة من مظاىر

التعديالت التي تم اقتراحيا من الحذف او التعديل ،كما تم

صعوبات القراءة لمتعرف عمى مدى وعي معممات المغة العربية

حساب معامالت االرتباط (ارتباط بيرسون) بين البنود والدرجة

لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية بيا ،وتكونت من خمسة

الكمية لممحور الذي تنتمي إليو لقياس صدق بناء األداة ومدى

محاور ىي:

مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجمو ،وجاءت النتائج كما

• ثالث عبارات تخص محور الصعوبة في ميارة التعرف.

ىو موضح في جدول رقم (:)1
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جدول 1
معامالت االرتباط بين درجات عبارات محاور أداة الدراسة مع الدرجات الكمية لهم
العبارات

المحور

معامل ألفا إذا

معامل االرتباط بين

درجة العنصر بالمحور

المصحح

القصور في

 -1صعوبة في التعرف عمى الكممات

0.58

(**)0.84

0.65

ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

 -2صعوبة في القدرة عمى التعرف عمى المفردات المتكررة بمجرد

0.59

(**)0.85

0.63

التعرف

النظر

حذف العنصر

معامل االرتباط

 -3صعوبة في استخدام عالمات الترقيم واالستفيام عند القراءة

0.79

(**)0.74

0.72

القصور في

 -1صعوبة في التمييز بين ال الشمسية وال القمرية

0.93

(**)0.62

0.71

ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

 -2صعوبة في التمييز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة عند القراءة

0.93

(**)0.64

0.77

التمييز

 -3صعوبة في التمييز بين الحروف المتشابية في الصوت

0.93

(**)0.84

0.76

 -4صعوبة في التمييز بين الحروف المتشابية في الشكل

0,94

(**)0.59

0.57

 -5صعوبة في تمييز الحروف المشددة

0.93

(**)0.63

0.72

 -6صعوبة في التمييز بين الحركات القصيرة وحروف المد (ا/و/ي)

0.94

(**)0.79

0,76

 -7صعوبة في التمييز بين أنواع التنوين

0.93

(**)0.61

0.68

القصور في

 -1عدم إتباع التسمسل الصحيح لمحروف في الكممة أو لمكممات في

0.83

(**)0.54

0.66

ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

الجممة.

النطق

 -2حذف بعض الحروف أو الكممات في أثناء القراءة

0.81

(**)0.51

0.71

 -3إبدال بعض الحروف أو الكممات بأخرى في أثناء القراءة

0.82

(**)0.52

0.68

 -4تكرار بعض الكممات عند مصادفة كممات غير معروفو لدى التمميذ

0.83

(**)0.52

0.66

 -5إضافة أحرف أو كممات في أثناءالقراءة

0.83

(**)0.55

0.64

القصور في

 -1عدم فيم معنى أحد من الكممات أو الجمل أو الفقرات في النص

0.84

(**)0.80

0.68

ميارة الفيم

 -2عدم القدرة عمى تحديد الفكرة الرئيسة لمنص

0.84

(**)0.80

0.68

 -3صعوبة في استخراج الحقائق والمعاني الواردة في النص من خالل

0.84

(**)0.79

0.68

األسئمة
 -4بطء في سرعة الفيم

0.82

(**)0.85

0.74

 -5عدم القدرة عمى تمخيص القصة بعد قراءتيا

0.84

(**)0.79

0.66

مظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىر

 -1القراءة البطيئة (كممة –كممة)

0.73

(**)0.68

0.59

عامــة لــذوي

 -2القراءة السريعة غير الصحيحة

0.72

(**)0.74

0.65

ص ـ ـ ـ ـ ــعوبات

 -3ظيور التوتر عمى التمميذ في أثناء القراءة الجيرية

0.72

(**)0.70

0.59

القراءة

 -4صعوبة في تمييز االتجاه لدى بعض األطفال ذوي صعوبات القراءة

0.73

(**)0.69

0.57

 -5نشاط زائد

0.69

(**)0.70

0.60

 -6عدم القدرة عمى االنتباه في أثناء القراءة لفترة طويمة

0.71

(**)0.79

0.71

 -7صعوبة في اإلدراك البصري

0.72

(**)0.72

0.62

 -8صعوبة في اإلدراك السمعي

0.70

(**)0.78

0.70

**دال عند مستوى أقل من 0.01

ثبات األداة:

يتضح من الجدول أن جميع قيم معامالت ارتباط البنود

تم التأكد من ثبات األداة عن طريق حساب قيمة معامل ثبات

بالدرجة الكمية لممحور دالة إحصائيا عند مستوي  0.01وىذا

ألفا كورنباخ ) (Alpha Cronbach'sحيث طبقت المعادلة

يدل عمى أن جميع العبارات تحقق درجة مقبولة من االتساق

عمى العينة االستطالعية لقياس مدى ثبات األداة ،وىذا يتضح

الداخمي ليا ،وعميو فإن ىذه النتيجة توضح صدق عبارات

في الجدول رقم (:)2

ومحاور أداة الدراسة وصالحيتيا لمتطبيق.
154

جدول 2
معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ألداة الدراسة
م

المحاور

عدد العبارات

ثبات المحور

1

القصور في ميارة التعرف

3

0.86

2

القصور في ميارة التمييز

7

0.86

3

القصور في ميارة النطق

5

0.80

4

صعوبة في ميارة الفيم

5

0.73

5

مظاىر عامة لذوي صعوبات القراءة

8

0.87

28

0,75

الثبات الكمي لألداة

•

يوضح الجدول رقم ( )2أن أداة الدراسة تتمتع بقيمة ثبات

معامل

ارتباط

بيرسون

Pearson

(Coefficient

مقبولة إحصائيا حيث بمغ معامل الثبات العام ( )0,75وىذا يدل

) Correlationلإلجابة عمى التساؤالت تتطمب وجود االرتباط

عمى أن أداة الدراسة تتمتع بقيمة ثبات مقبولة ويمكن تطبيقيا.

بين المتغيرات من عدمو.

المعالجة اإلحصائية المستخدمة:

• معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات األداة.

تم جمع البيانات ومراجعتيا لمتأكد من مدى صحتيا و مالءمتيا

• اختبار مان وتني لمتوسطي مجتمعين مستقمين لدراسة الفروق

لمتحميل ،وقد أدخمت في برنامج التحميل اإلحصائي المعروف بـ

بين إجابات المعممات حسب متغير المؤىل العممي.

) (Spssوتمت معالجتيا إحصائيا لإلجابة عن تساؤالت الدراسة،

 .5النتائج

وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:

السؤال األول :ما مدى وعي معممات المغة العربية لمصفوف

• المتوسط الحسابي وذلك لمعرفة درجة الوعي.

العميا بالمرحمة االبتدائية بمظاىر صعوبات القراءة؟

• االنحراف المعياري لمتعرف عمى مدى انحراف القيم عن

لإلجابة عمى سؤال الدراسة :ما مدى وعي معممات المغة العربية

المتوسط.

لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية بمظاىر صعوبات القراءة؟ تم

• التك اررات والنسب المئوية لمتعرف عمى الخصائص الشخصية

حساب التك اررات والنسب المئوية لبنود استبانة الوعي بمظاىر

ألفراد عينة الدراسة ،وتحديد استجابات أفرادىا تجاه أداة الدراسة.

صعوبات القراءة كما ىو موضح في الجدول رقم (:)3
جدول 3

التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود استبانة الوعي بمظاهر صعوبات القراءة
منخفضة جدا

العبارة

منخفضة

العدد

النسبة

العدد

5

6.7

11

النسبة

متوسطة
العدد

النسبة

كبيرة
العدد

كبيرة جدا

النسبة

العدد

المتوسط

النسبة

االنحراف

معامل

المعياري

االختالف)

ت

المحور األول :الصعوبة في ميارة التعرف
 -1صعوبة في التعرف

14.7

27

36

15

20

17

22.7

3.37

1.18

35

1

عمى الكممات
 -2صعوبة في القدرة عمى
التعرف

عمى

8

10.7

15

20

19

25.3

15

20

18

24

3.27

1.32

40

3

المفردات

المتكررة بمجرد النظر.
 -3صعوبة في استخدام

8

10.7

13

17.3

29

38.7

10

13.3

15

20

3.12

1.23

39

2

عالمات الترقيم واالستفيام
عند القراءة.
3.25

المتوسط الكمي لممحور األول

1.24

38

المحور الثاني :الصعوبة في ميارة التمييز
 -1صعوبة في التمييز
بين

أل

الشمسية

10

13.3

9

12

25

33.3

وأل
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13

17.3

18

24

3.27

1.32

40

5

القمرية
 -2صعوبة في التمييز

10

13.3

11

14.7

18

24

20

28.7

16

21.3

3.28

1.32

40

4

بين التاء المفتوحة والتاء
المربوطة عند القراءة.
 -3صعوبة في التمييز

15

20

16

21.3

14

18.7

16

21.3

14

18.7

3.51

1.40

40

3

بين الحروف المتشابية في
الصوت
 -4صعوبة في التمييز

21

28

17

22.7

12

16

12

16

13

17.3

2.72

1.47

54

7

بين الحروف المتشابية في
الشكل
 -5صعوبة في تمييز

7

9.3

14

18.7

22

29.3

20

26.7

12

16.0

3.19

1.19

37

2

الحروف المشددة.
 -6صعوبة في التمييز
بين

الحركات

4

5.3

11

14.7

22

29.3

18

24

20

26.7

3.52

1.19

34

1

القصيرة

وحروف المد (ا/و/ي)
 -7صعوبة في التمييز

11

14.7

13

17.3

17

22.7

17

22.7

17

22.7

3.21

1.37

43

6

بين أنواع التنوين
3.24

المتوسط الكمي لممحور الثاني

1.32

41

الصعوبة في ميارة النطق المحور الثالث:
 -1عدم إتباع التسمسل
الصحيح

لمحروف

4

5.3

15

23

20

30.7

15

20

18

24

3.37

1.21

36

1

في

الكممة أو لمكممات في
الجممة
 -2حذف بعض الحروف

7

9.3

12

23

16

30.7

21

28

12

16

3.25

1.19

36

2

أو الكممات في أثناء القراءة
 -3إبدال بعض الحروف

13

17.3

15

18

20

24

18

24

11

14.7

2.99

1.32

44

5

أو الكممات بأخرى في
أثناء القراءة
 -4تكرار بعض الكممات

12

16

14

18.7

25

33.3

12

16

12

16

2.97

1.28

43

4

عند مصادفة كممات غير
معروفو لدى التمميذ
 -5إضافة أحرف أو

12

16

17

22.7

24

32

14

18.7

8

10.6

2.82

1.20

42

3

كممات في أثناء القراءة
3.08

المتوسط الكمي لممحور الثالث

1.24

40

المحور الرابع :صعوبة في ميارة الفيم
 -1عدم فيم معنى أحد

2

2.7

14

18.7

27

36

17

22.7

15

20

3.39

1.09

32

3

من الكممات أو الجمل أو
الفقرات في النص
 -2عدم القدرة عمى تحديد

3

4

7

9.3

26

34.7

الفكرة الرئيسة لمنص
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20

26.7

19

25.3

3.60

1.09

30

2

4
2

 -3صعوبة في استخراج

2.7

8

10.7

29

38.7

19

11
25.3

2015
17

22.7

3.55

1.04

29

1

الحقائق والمعاني الواردة
في

النص

من

خالل

األسئمة
 -4بطء في سرعة الفيم
-5

عدم

القدرة

عمى

5

6.7

18

24

25

33.3

11

14.7

16

21.3

3.20

1.22

38

5

6

8

15

20

28

37.3

14

18.7

12

16

3.15

1.16

37

4

تمخيص القصة بعد قراءتيا
3.39

المتوسط الكمي لممحور الرابع

ذ09.

32

المحور الخامس :مظاىر عامة لذوي صعوبات القراءة
2

 -1القراءة البطيئة (كممة

2.7

9

12

20

26.7

19

25.3

23

30.7

3.71

1.12

30

1

–كممة)
6

 -2القراءة السريعة غير

8

8

10.7

24

18

21

28

20

26.7

3.56

1.24

35

3

الصحيحة
6

 -3ظيور التوتر عمى

8

15

20

28

21

18

24

14

18.7

3.26

1.22

37

4

التمميذ في أثناء القراءة
الجيرية
 -4صعوبة في تمييز

10

13.3

13

17.3

19

25.3

16

21.3

16

21.3

3.20

1.33

42

6

االتجاه لدى بعض التالميذ
ذوي صعوبات القراءة
 -5نشاط زائد
-6

عدم

القدرة

عمى

8

10.7

16

21.3

25

33.3

12

16

14

18.7

3.11

1.25

40

5

3

4

14

18.7

16

21.3

19

25.3

22

29.3

3.58

1.22

34

2

االنتباه في أثناء القراءة
لفترة طويمة
 -7صعوبة في اإلدراك

14

18.7

12

16

26

34.7

14

18.7

9

12

2.59

1.26

43

7

البصري
 -8صعوبة في اإلدراك

14

18.7

14

18.7

22

29.3

12

16

13

17.3

2.95

1.34

46

8

السمعي
المتوسط الكمي لممحور الخامس
المتوسط الكمي لمظاىر صعوبات القراءة

3.28

1.25

38

3.25

1.23

38

وبعد عمل اإلحصاءات الوصفية الستبانة الوعي بمظاىر

عمى أن مستوى وعي معممات المغة العربية بمظاىر صعوبات

صعوبات القراءة ،والتي تتضمن إجابات معممات المغة العربية

القراءة في مدينة الرياض متوسط ،وىذا المستوى قد ال يصل إلى

لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية في المدارس الحكومية في

ما ذكره بوند وآخرون [ ]24من "أنو عمى المعمم أن يعرف

مدينة الرياض تتضح متوسطات إجابات المعممات بأنيا تتركز

طبيعة النمو في القراءة ،وأنواع الصعوبات التي تعيق النمو

حول المتوسط لجميع المحاور الخمسة التي تناولتيا الدراسة

فييا ،وخصائص كل طفل يكون عرضو لموقوع في مثل ىذه

وبالتالي فإن إجابات المعممات تشير إلى الوعي بدرجة متوسطة

المشكالت "كما يتفق مستوى معممات المغة العربية في ىذه

نحو المظاىر العامة لذوي صعوبات القراءة.

الدراسة مع مستوى نتائج دراسة الزىراني ]35[ ،عمى معممي

بناء عمى النتائج السابقة يتضح أن وعي معممات المغة

طا ليم في
المغة العربية والتي أظيرت نتائجيا مستوى متوس ً

العربية لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية بمظاىر صعوبات

تنميتيم لميارات القراءة الجيرية لدى التالميذ ،وىذا قد يجعل

القراءة حصل بشكل عام عمى متوسط قدره ( )3.25وىذا يدل

الحاجة قائمة إلى تطوير برامج اإلعداد قبل الخدمة وأثنائيا.
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ويالحظ أن حصول معممات المغة العربية لمصفوف العميا

التعمم في بعض المدارس األمر الذي يقتضي عدم حصول

بالمرحمة االبتدائية في مدينة الرياض عمى درجة متوسطة من

بعض التمميذات الالتي يعانين من صعوبات القراءة عمى التعميم

الوعي في مظاىر صعوبات القراءة ربما يكون نتيجة ضعف

المناسب في المدارس التي ال تتوفر فييا ىذه الخدمة ،وىذا

اإلعداد ،أو نتيجة الخبرة التي تكونت لدييم من خالل ممارستين

السبب يتفق مع ما ذكره اشبرن [ ]9في دراستو من "أن 20

تدريس القراءة مع التمميذات ،أو نتيجة ما عرفن عن مشكالت

مميونا من أطفال المدارس لدييم فشل في القراءة و 2,3مميونا

القراءة عند إعدادىن التخصصي ،أو ما سمعن بو عن

منيم ىم الذين يتمقون خدمات التربية الخاصة لصعوبات

صعوبات التعمم وغرفة المصادر ،أو عايشنو من خالل وجود

القراءة".

غرفة مصادر في المدرسة ،وكذلك قد تكون ىذه المعرفة

وقد تكمن فائدة ىذا الوعي بمظاىر صعوبات القراءة في

المتوسطة نتيجة عدم االىتمام الكافي بمعرفة ىذه المظاىر

أن معممات المغة العربية سيقمن بتمييز التمميذات الالتي يعانين

بسبب إحساس بعضين بأن ىذه مسؤولية معممات صعوبات

من صعوبات القراءة ومساعدتين إما في المدرسة أو بتحويمين

التعمم.

إلى مدرسة أخرى تتوفر فييا خدمة صعوبات التعمم ،وبالتالي

ولعل ىذه األسباب كونت ىذا المستوى من المعرفة التي

فالحاجة قد تكون ماسو لتطبيق البرامج التدريبية عمى معممات

ترى الباحثة بأنيا غير كافية بمظاىر صعوبات القراءة حيث ال

المغة العربية لتنمية وعيين بصعوبات القراءة بشكل عام

ترتقي إلى المستوى المطموب ،وقد تؤدي إلى الخمط بين مظاىر

وبمظاىرىا بشكل خاص ،والذي سيؤتي بنتائج مثمرة بعون اهلل

صعوبات القراءة ومظاىر التأخر الدراسي وغيره من حاالت

كما ىو في دراسة السيد [ ]30الذي طبق فييا برنامج تدريبي

الضعف في ميارات القراءة ،وبالتالي التقصير في تقديم العالج

لتنمية وعي المشرفات التربويات بميارات تشخيص وعالج

المناسب بسبب عدم المعرفة الكافية لمعممة المغة العربية بالدور

التالميذ ذوي صعوبات التعمم ،وقد أثبتت الدراسة فعاليتو.

بناء عمى الوعي بيذه المظاىر ،والذي
الذي ينبغي عمييا عممو ً

السؤال الثاني :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معممات

يتمثل في اكتشاف التمميذات الالتي يعانين من صعوبات

المغة العربية لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية في الوعي

القراءة ،وتحويمين إلى إدارة المدرسة أو معممة صعوبات التعمم

بمظاىر صعوبات القراءة تعزى إلى المؤىل العممي؟

في المدرسة إن وجدت ،والتعاون مع معممة صعوبات التعمم في

لإلجابة عمى سؤال الدراسة :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية

التشخيص والعالج ،وتكييف التعميم ليقابل احتياجات التمميذات

بين معممات المغة العربية لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية في

المختمفة في الفصل من خالل استخدام استراتيجيات التعمم

الوعي بمظاىر صعوبات القراءة تعزى إلى المؤىل العممي؟ تم

والوسائل التعميمية المتنوعة ].[3,25,26

استخدام اختبار مان وتني ) (Mann-Witney Testتساوي
متوسطي مجتمعين مستقمين ،وتظير نتائج االختبار موضحة

وترى الباحثة أىمية وعي جميع معممات المغة العربية

في جدول رقم (:)4

لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية بمظاىر صعوبات القراءة،
بسبب عدم توفر خدمة غرفة المصادر ومعممات صعوبات
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جدول 4

اختبار مان وتني تساوي متوسطي إجابات أفراد العينة في الوعي بمظاهر صعوبات القراءة بين معممات المغة العربية الحاصالت عمى:
(بكالوريوس لغة عربية  -بكالوريوس لغة عربية ومؤهل تربوي) و(بكالوريوس لغة عربية  -دبموم) و(بكالوريوس لغة عربية ومؤهل تربوي -
دبموم)

صعوبة في مهارة التعرف

صعوبة في

صعوبة في

صعوبة في

مظاهر عامة لذوي

مهارة التمييز

مهارة النطق

مهارة الفهم

صعوبات القراءة

 -1بكالوريوس لغة عربية -بكالوريوس لغة عربية ومؤىل تربوي
قيمة يو مان وتني

14.50

18.00

15.50

18.50

9.00

قيمة ولكوكسن دبل يو

42.50

39.00

43.50

46.50

30.00

قيمة زد

-1.28

-0.78

-1.16-

-1.09

-1.72

الداللة

0.20

0.43

0.25

0.27

0.08

الداللة الدقيقة

0.21

0.49

0.26

0.28

*0.10

 -2بكالوريوس لغة عربية -دبموم
قيمة يو مان وتني

163.00

164.00

170.50

156.00

96.50

قيمة ولكوكسن دبل يو

191.00

185.00

198.50

184.00

117.50

قيمة زد

-0.97

-0.36

-0.81

-1.110

-1.706

الداللة

0.33

0.72

0.42

0.267

0.088

الداللة الدقيقة

*0.089

0.74
 -3بكالوريوس لغة عربية ومؤىل تربوي -دبموم

قيمة يو مان وتني

136.00

191.00

193.00

209.50

160.00

قيمة ولكوكسن دبل يو

1966.00

2021.00

2023.00

2039.50

1765.00

قيمة زد

-1.53

-0.93

-0.35

-0.583

-0.789

الداللة

0.13

0.35

0.73

0.560

0.430
0.446

الداللة الدقيقة

 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أقل من

يساعد معممات المغة العربية عمى استيعاب التمميذات وتفيم

 %5بين الحاصالت عمى (بكالوريوس لغة عربية  -بكالوريوس

احتياجاتين وعدم التذمر من أخطائين ،وبالتالي مساعدتين.

لغة عربية ومؤىل تربوي) في إجابة معممات المغة العربية عمى

• احتمال وجود غرفة مصادر لعالج التمميذات ذوات صعوبات

محور مظاىر عامة لذوي صعوبات القراءة لصالح الحاصالت

التعمم في المدرسة ،ومن خالل الوعي الذي تنشره معممات

عمى بكالوريوس لغة عربية ومؤىل تربوي حيث إن قيمة مان

صعوبات التعمم تتكون خمفية معرفية جيدة لدى معممات المغة

وتني بمغت ( )9بمستوى معنوية ( )0.10وقد تفسر ىذه النتيجة

العربية عن صعوبات القراءة.

وىي أن معممات المغة العربية الحاصالت عمى بكالوريوس لغة

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أقل من

عربية ومؤىل تربوي لديين وعي أكثر من غيرىن من

 %5بين الحاصالت عمى (بكالوريوس لغة عربية  -دبموم) في

الحاصالت عمى بكالوريوس لغة عربية بمحور مظاىر عامة

إجابة معممات المغة العربية عمى محور مظاىر عامة لذوي

لذوي صعوبات القراءة بما يمي:

صعوبات القراءة لصالح الحاصالت عمى الدبموم حيث إن قيمة

• أن المؤىل التربوي يثري وعي معممات المغة العربية بأىمية

مان وتني بمغت ( )96.5بمستوى معنوية ( )0.089وقد تفسر

مراعاة الفروق الفردية في التعميم من خالل أساسو النظري

ىذه النتيجة وىي أن معممات المغة العربية الحاصالت عمى

خصوصا مادتي عمم النفس النمو وعمم النفس التربوي ،وىذا

الدبموم لديين وعي أكثر من غيرىن من الحاصالت عمى
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بكالوريوس لغة عربية بمحور مظاىر عامة لذوي صعوبات

بو المعمم حول صعوبات القراءة والكتابة ،والجانب الثاني عممي

القراءة بما يمي:

وىنا عمى الطالب الجامعي مراعاة وجود التالميذ ذوي صعوبات

• أن غالبية معممات المغة العربية الحاصالت عمى درجة الدبموم

القراءة والكتابة في أثناء التطبيق الميداني ،والقيام بدوره تجاىيم.

ىن معممات قديمات في مجال التدريس ،وبالتالي خبرتين وكثرة

 -2عقد دورات تدريبية لمعممي المغة العربية في أثناء الخدمة

احتكاكين بالتمميذات ترتب عمييا خبرة ومعرفة بمظاىر الضعف

وامدادىم بمعمومات كافية عن صعوبات القراءة ومظاىرىا

في القراءة بشكل عام.

ودورىم تجاه ىذه الصعوبات.

• أن بعض مدارس المرحمة االبتدائية الحكومية يوجد بيا غرفة

 -3التأكيد عمى المشرفين التربويين بمتابعة المعممين عند

مصادر لعالج التمميذات ذوات صعوبات التعمم ومن خالل

تدريس القراءة من حيث متابعة دورىم تجاه التالميذ ذوي

الوعي الذي تنشره معممات صعوبات التعمم تكونت خمفية معرفية

صعوبات القراءة.

لدى معممات المغة العربية عن صعوبات القراءة.

 -4التأكيد عمى مديري المدارس بضرورة تييئة جو من التعاون

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة %5

بين معممي المغة العربية ومعممي صعوبات التعمم ،وذلك من

بين الحاصالت عمى (بكالوريوس لغة عربية  -بكالوريوس لغة

خالل المشاركة في تعميم التالميذ ذوي صعوبات القراءة

عربية ومؤىل تربوي) في المحاور التالية :الصعوبة في ميارة

باإلضافة إلى المشاركة في األنشطة الصفية.

التعرف ،والصعوبة في ميارة التمييز ،والصعوبة في ميارة

 -5االىتمام بالتشخيص المبكر ،وتقديم العالج المالئم لمتالميذ

النطق ،والصعوبة في ميارة الفيم.

ذوي صعوبات القراءة وذلك لمحد من الكثير من اآلثار السمبية

 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة %5

المترتبة عمييا.

بين الحاصالت عمى (بكالوريوس لغة عربية – الدبموم) في

 -6عمل دليل إرشادي عن صعوبات القراءة لمعممي المغة

المحاور التالية :الصعوبة في ميارة التعرف ،والصعوبة في

العربية لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية.

ميارة التمييز ،والصعوبة في ميارة النطق ،والصعوبة في ميارة

 -7دراسة مدى وعي معممات المغة العربية لمصفوف العميا

الفيم.

بالمرحمة االبتدائية بدورىن تجاه التمميذات الالتي لديين من

 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة %5

صعوبات القراءة.

بين الحاصالت عمى (بكالوريوس لغة عربية ومؤىل تربوي –

 -8عمل دراسة مدى وعي معممات المغة العربية لمصفوف

الدبموم) في المحاور التالية :الصعوبة في ميارة التعرف،

العميا بالمرحمة االبتدائية بمظاىر صعوبات الكتابة.

والصعوبة في ميارة التمييز ،والصعوبة في ميارة النطق،

المراجع

والصعوبة في ميارة الفيم ،والمظاىر العامة لذوي صعوبات

أ .المراجع العربية

القراءة.

] [1المال ،بدرية سعيد1987( .م) .في مرسي ،محمد منير.
التأخر في القراءة الجيرية تشخيصو وعالجو .قطر :دار

 .6التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يمي:

عالم الكتب لمنشر والتوزيع.

 -1إعادة النظر في برامج إعداد معممي المغة العربية قبل

] [2اليحيى ،محمد عبداهلل2004( .م) .التعميم االبتدائي في

الخدمة ،واقتراح محتوى مقرر حول صعوبات القراءة والكتابة

المممكة العربية السعودية .الرياض :مكتبة الرشد لمنشر

حيث يدرسو الطالب الجامعي في مرحمة اإلعداد ،ويتضمن

والتوزيع.

جانبين :األول نظري يشمل الجانب المعرفي الذي يجب أن يمم
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] [3فضل اهلل ،محمد رجب1998( .م) .االتجاىات التربوية

] [12الياجري ،أمل محمد2003( .م) .دراسة لبعض

المعاصرة في تدريس المغة العربية .مصر :عالم الكتب

الخصائص الشخصية واالنفعالية لدى عينة من ذوي

لمنشر والتوزيع والطباعة.

صعوبات التعمم في القراءة والعاديين بالمرحمة االبتدائية
بمممكة البحرين .رسالة ماجستير منشورة .مجمة التربية،

] [4و ازرة االقتصاد والتخطيط2010( .م) .خطة التنمية التاسعة.

العدد الثامن( .ص  .)104كمية التربية ،جامعة البحرين،

تنمية الموارد البشرية .الفصل  .22المممكة العربية

البحرين.

السعودية.

] [13كيرك .اس .أ؛ وكالفنت .جي .سي1984( .م) .صعوبات

] [5الزيات ،فتحي مصطفى2007( .م) .دليل بطارية مقاييس

التعمم األكاديمية والنمائية( .ترجمة زيدان أحمد السرطاوي

التقدير التشخيصية لصعوبات التعمم .القاىرة :دار النشر

وعبد العزيز السرطاوي) .الرياض :مكتبة الصفحات

لمجامعات.

الذىبية.

] [6طيبي ،سناء عورتاني؛ واالسرطاوي ،عبد العزيز؛ والغزو،

] [14جاد ،محمد عبد المطمب2003( .م) .صعوبات التعمم في

عماد؛ ومنصور ،ناظم2009( .م) .مقدمة في صعوبات

المغة العربية .عمان :دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع.

القراءة .عمان :دار وائل لمنشر.

] [15المبودي ،منى إبراىيم2004( .م) .تشخيص بعض

] [7البكار ،عبد الكريم2011( .م) .طفل يق أر أفكار عممية

صعوبات القراءة والكتابة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

لتشجيع األطفال عمى القراءة .ط .2الرياض :دار وجوه

واستراتيجية عالجيا .دراسة تجريبية منشورة .الجمعية

لمنشر والتوزيع.

المصرية لممناىج وطرق التدريس ،العدد الثامن والتسعون.

] [8الكثيري ،نوره عمي .)2000( .دراسة صعوبات القراءة لدى

(ص  .)190 - 139مصر.

تمميذات الصف الرابع ابتدائي بمدينة الرياض .رسالة

] [16العبداهلل ،محمود فندي2009( .م) .أسس تعميم القراءة

ماجستير غير منشورة .قسم المناىج وطرق التدريس ،كمية

لذوي الصعوبات القرائية .األردن :عمم الكتب الحديث لمنشر

التربية ،جامعة الممك سعود ،الرياض.

والتوزيع.

] [10العبداهلل ،محمود فندي1997( .م) .تأثير برنامج عالجي

] [17شحاتو ،حسن2000( .م) .تعميم المغة العربية بين النظرية

في تحسين القدرة القرائية لطمبة الصف السادس ممن

والتطبيق .ط .4القاىرة :الدار المصرية المبنانية.

يعانون من الديسمكسيا في مدارس األغوار الشمالية .رسالة

] [18عواد ،أحمد؛ والسرطاوي ،زيدان2011( .م) .صعوبات

ماجستير غير منشورة .جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.

القراءة والكتابة النظرية والتشخيص والعالج .الرياض :دار

] [11المناعي ،نورة حمد2001( .م) .دراسة الفروق في مركز

الناشر الدولي لمنشر والتوزيع.

التحكم وتقدير الذات بين األطفال العاديين وذوي صعوبات
القراءة في الصف الرابع االبتدائي بدولة قطر .دراسة

] [19األحرش ،يوسف أبو القاسم ،والزبيدي ،محمد شكر.
(2008م) .صعوبات التعمم .بنغازي :دار الكتب الوطنية.

منشورة .مجمة آفاق تربوية ،العدد الثامن عشر.
(ص  .)177 - 168قطر.
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] [20جمجل ،نصرة محمد1995( .م) .العسر القرائي

العدد الثاني( .ص  .)100 - 73كمية التربية ،جامعة عين

(الديسمكسيا) دراسة تشخيصية عالجية .القاىرة :مكتبة

شمس ،مصر.

النيضة المصرية.

] [30السيد ،السيد عبد الحميد2007( .م) .دراسة فعالية برنامج

] [21عمي ،صالح عميرة2008( .م) .صعوبات تعمم القراءة

تدريبي مكثف في تنمية وعي المشرفات التربويات ببعض

والكتابة التشخيص والعالج .ط .2الكويت :مكتبة الفالح

ميارات تشخيص التمميذات ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة

لمنشر والتوزيع.

االبتدائية وعالج بعض صعوبات القراءة بخميس مشيط
بالمممكة العربية السعودية .دراسة تجريبية منشورة .مجمة

] [22السرطاوي ،عبد العزيز؛ وطيبي ،سناء؛ والغزو ،عماد؛

دراسات تربوية واجتماعية ،المجمد الثالث عشر (العدد

منصور ،ناظم2009( .م) .تشخيص صعوبات القراءة

الثالث)( .ص ص .)160 - 117جامعة حموان ،كمية

وعالجيا .عمان :دار وائل لمنشر.

التربية ،مصر.

] [23كولينجفورد إس2003( .م) .مشكالت تعمم القراءة عند

] [32راشد ،حنان مصطفى مدبولي2007( .م) .برنامج مقترح

األطفال( .ترجمة ىاني ميدي الجمل) .القاىرة :مجموعة

لعالج الصعوبات القرائية في التعرف والنطق والفيم لدى

النيل العربية.

تالميذ الصف الرابع االبتدائي األزىري .بحث منشور في

] [24بوند جي؛ وتنكر إم؛ وواسون ي1984( .م) .الضعف في

المؤتمر العممي السابع صعوبات تعمم القراءة بين الوقاية

القراءة تشخيصو وعالجو( .ترجمة محمد منير مرسي و

والتشخيص والعالج بدار الضيافة ،جامعة عين شمس،

إسماعيل أبو العزايم) .القاىرة :عالم الكتب.

المجمد األول( .ص  .)265 - 243مصر.

] [25عوض ،فايزة السيد؛ ورجب ،ثناء عبد المنعم؛ وعبد

] [34النوري ،إيمان أحمد2010( .م) .دراسة صعوبات تعمم

العظيم ،ريم أحمد2009( .م) .طرائق تدريس المغة العربية

القراءة لدى تالميذ الصف الرابع األساسي وتصور مقترح

لمفئات الخاصة .القاىرة :الجزيرة لمنشر والتوزيع.

لعالجيا .رسالة ماجستير منشورة .قسم المناىج وطرائق
تدريس المغة العربية ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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THE EXTENT OF AWARENESS OF THE
PARAMETERS OF THE ARABIC
LANGUAGE AMONG THE UPPER
PRIMARY MANIFESTATIONS OF READING
DISABILITIES
BEDOUR AHMED BAHAMMAM
Faculty of Social Sciences
Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
ABSTRACT _This study aimed to identify aspects of reading disabilities to the pupils the
upper primary stage, and then see how the awareness of teachers of Arabic to the ranks
of upper primary stage of these manifestations in the city of Riyadh, and find out whether
there are significant differences between teachers of Arabic in the awareness of these
manifestations are attributable to qualified scientific research.
The descriptive method was applied to a sample survey study based on questionnaire as a
tool for the study, and study sample consisted of (75) teacher of the Arabic language
classes for upper primary level in public schools in Riyadh, according of the study
questions, results showed the average result of the Arabic language teachers awareness
for the upper grades in primary school in Riyadh city about reading disabilities
manifestations in general, there were statistically significant differences at the level of
less than 5% among women with (Bachelor of Arabic language and Bachelor of Arabic
language with education qualified) in the answer for Arabic language teachers on public
manifestations for student with reading disabilities favor getting Bachelor Arabic
language with education qualified, there were statistically significant differences at the
level of less than 5% among women with (Bachelor of Arabic language and diploma) in
the answer for Arabic language teachers on public manifestations for student with
reading disabilities favor getting diploma and there were no statistically significant
differences according to the qualification variable in other areas, the study recommended
a review in the preparation of the Arabic language teachers programs in pre-service, and
propose a subject content about reading and writing disabilities as taught by a college
student in the preparation phase, includes two aspects: the first is theoretical aspect
includes cognitive side that must be aware of the teacher about reading and writing
disabilities, and the second is practical aspect in here the student must take a care
presence schoolboys or girls with reading and writing disabilities during field training,
and know function towards them.
KEYWORDS: Awareness, Reading Disabilities, Manifestations Reading Disabilities,
Upper primary stage.
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