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فعالية برنامج مقرتح لتنمية مهارات القراءة 
 الفكريةاجلهرية لدى التالميذ ذوي اإلعاقة 

 البسيطة
 

 *علي سعد سالم آل جبار القحطاني

 

  

 هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من فعالية برنامج حاسوبي مقترح في تنمية بعض مهارات القراءة الجهرية _ امللخص
ً
للتالميذ املعاقين عقليا

ماثلتين بدرجة بسيطة الذين يدرسون بالبرامج امللحقة باملدارس العادية في اململكة العربية السعودية، وقد اشتملت مجموعة البحث على عينتين مت

عينة املجموعة الضابطة للتالميذ ( تالميذ و 9من مدرسة الدمج هما عينة املجموعة التجريبية للتالميذ بمدرسة )سعيد بن زيد( البالغ عددهم )

( تالميذ من تالميذ الصف الرابع االبتدائي تربية فكرية باململكة العربية السعودية بمدينة خميس 9بمدرسة )الحارث بن هشام( البالغ عددهم )

بار لقياس مهارات القراءة لديهم. وقد مشيط بمنطقة عسير. وقد تم تصميم برمجية حاسوبية لتنمية مهارات القراءة للتالميذ، كذلك تم تصميم اخت

حث أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لالختبارات الخاصة بمهارات القراءة موضوع الب

فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات  لصالح التطبيق البعدي لدى أفراد املجموعة التجريبية نتيجة لتعرضهم للبرنامج الحاسوبي. كذلك وجود

وء املجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبارات الخاصة بمهارات القراءة موضوع البحث لصالح املجموعة التجريبية. وفي ض

يذ )االستماع والتحدث والفهم اللغوي( وأثرها النتائج التي تم التوصل إليها يوص ي الباحث بأهمية أنشطة البرامج في نمو مهارات اللغة عند التالم

 وزيادة ثقته في نفسه. وأهمية مشاركة األسرة في األنشطة وما له من انعكاسات على مستو 
ً
ى القراءة اإليجابي على نمو شخصية التلميذ املعاق عقليا

، ومدى إحساسه باالنتماء لألسرة التي ترعاه وتوليه االهتمام. وق
ً
يمة األنشطة املتضمنة بالبرنامج وما تضمنته من مشاركة أسرية، لدى املعاق عقليا

 نحو مدرسته، والذي ظهر من خالل نسب ومعدالت تغيب التالميذ عما كانت عليه قبل التجربة حي
ً
ث في التوجه اإليجابي للتلميذ املعاق عقليا

 انخفض معدل تغيب التالميذ بشكل واضح.

 .البسيطة الفكريةالجهرية، ذوي اإلعاقة مهارات القراءة  فتاحية:املكلمات ال
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 ذوي  التالميذ لدى الجهرية القراءة مهارات لتنمية مقترح برنامج فعالية

 البسيطة الفكرية اإلعاقة
 قـدمة. امل1

يعتبر ميدان تعليم القراءة من أهم ميادين التعليم إن لم يكن أهمها على       

اإلطالق، ذلك أن القراءة وسيلة اإلنسان في كسبه للمعرفة واملعلومات، وهي 

النافذة التي يطل منها على ميادين املعرفة املختلفة، وتزداد أهميتها بالنسبة 

نما ألن نجاحهم في املواد لطالب العلم ال لكونها مادة يدرسونها فحسب وإ

 عليها. 
ً
 الدراسية األخرى وتقدمهم فيها يعتمد أساسا

وتعد املرحلة االبتدائية أولى املراحل التعليمية التي تتوقف عليها عملية       

 للمهارات املعرفية والخبرات التعليمية 
ً
اكتساب التالميذ املتخلفين عقليا

واملعرفية والوجدانية  الفكريةفة؛ الالزمة لتنمية جوانب شخصيتهم املختل

والجسمية، ففي هذه املرحلة يكتسب التلميذ أنماط السلوك والتفكير 

الالزمة لإلنسان، وهي املرحلة التي يزدهر فيها نمو التلميذ اللغوي ويكتسب 

مهارات القراءة التي تساعده على الفهم والتعبير. وتعتبر مادة القراءة مادة 

االبتدائية، ألنها الجسر املوصل لدراسة املواد األخرى، أساسية في املرحلة 

ومتى تمكن التلميذ منها، تمكن من تحصيل وفهم املواد األخرى، وإذا فشل في 

 على اتجاهاته نحو املدرسة وعملية التعلم بصفة 
ً
اكتسابها فسيؤثر سلبا

 [.1] عامة

ية لدى املعاقين ولقد اهتمت العديد من الدراسات بتناول القراءة الجهر        

 وتوصلت إلى أن غالبيتهم لديهم تأخر وضعف واضح في القراءة الجهرية 
ً
عقليا

ويظهر ذلك في الحذف واإلضافة واإلبدال واإلدخال والتعرف الخاطي على 

[ إلى أن 5] [. وكما أشار الشعيبي4] ؛ سالم[3] ؛ الخشرمي[2] الجملة السيد

 في القراء
ً
 على تحصيله في ضعف التلميذ املعاق عقليا

ً
ة الجهرية يؤثر سلبا

املواد األخرى كالرياضيات والعلوم، وان فشل التلميذ في القراءة يترتب عليه 

رغبة في ترك الدراسة، ومشاعر عدوانية تجاه كل ما يتعلق بالدراسة بالقراءة 

 من مواد وأفراد 

[ أن تعليم 6وجاء في تقرير وزارة املعارف، باململكة العربية السعودية ]      

% من التالميذ العاديين؛ 25القراءة يواجه مشكلة تتعلق بما يقرب من 

 ؟ ويعزى ذلك إلى أن الغالبية العظمى من 
ً
فكيف بالتالميذ املعاقين عقليا

% منهم يكونون في مستوى متوسط، إذ تنمو 75التالميذ، وربما ما يقرب من 

 من الصف األول، وما يليه مهاراتهم األساسية في القراءة بمعدل مقبول بدءً 

من الصفوف األولى من التعليم األساس ي، مما يضعهم في مكانة تؤهلهم 

لقراءة املواد املقدمة في مستوى الصف الدراس ي ويكون بمقدورهم فهمها، 

فضال ً عن استعدادهم لفهم املوضوعات املختلفة من خالل قدرتهم على 

ألن هذه النسبة من التالميذ توظيف املهارات التي اكتسبوها، ونظرا ً 

بمقدورها أن تستفيد مما يقدم لها من إجراءات تدريسية لتنمية مهارات 

القراءة في الصفوف األولى من التعليم األساس ي، فإنهم حينما يصلون الصف 

الرابع االبتدائي يكونون قادرين على قراءة املواد املقدمة لهم بدقة وسرعة 

مام بالصفوف األولية للمرحلة االبتدائية أكثر مناسبتين، ولهذا يجب االهت

 من غيرها.

لهذا اهتمت العديد من الدراسات بتناول فعالية بعض البرامج في تنمية        

[ وقد أكدت 1] ؛ املال[9] ؛ عبدالحميد[8] ؛ محمد[7] القراءة الجهرية املوجي

مهارات القراءة هذه الدراسات على فعالية البرامج املستخدمة في تنمية 

.
ً
 الجهرية لدى املعاقين عقليا

وقد تناولت بعض الدراسات فعالية البرامج التي تستخدم الحاسب اآللي في      

 تورجسين وباركر
ً
؛ [11] ؛ ربيع[10] تنمية مهارات القراءة لدى املعاقين عقليا

 ؛ سوتو[13] ؛ ميشلينج وجاست وبارثولد[12] ديفيز وستوك وميشيل وهمر

 في 14]
ً
[ وأكدت هذه الدراسات أن استخدام الحاسب اآللي مع املعاقين عقليا

تدريبهم وتعليمهم على القراءة له تأثير السحر عليهم فهو يعطيهم إحساسا 

باالعتماد على الذات وأنه يقدم لهم طريقة تعليم مثيرة وممتعة حيث يزيل 

قدم التغذية الشعور باإلحباط ويقوم على التعليم الفردي لكل تلميذ وي

 الراجعة املالئمة كما يشجع على االنتباه، والتذكر، ونقل أثر التعلم.

[ "إلى أن أغلب الوسائل التعليمية فشلت في 15] كما يشير إدجر، ماريو     

، إال الحاسب اآللي فإنه وحده نجح 
ً
تنمية مهارات تعلم القراءة للمعاقين عقليا

ر أهم الوسائل التي تشجع التالميذ على في تنمية تلك املهارات كما أنه يعتب

 يعانون من مشكالت في 
ً
تعليم الهجاء". وهكذا يتضح أن املعاقين عقليا

القراءة الجهرية، وأن القراءة ذات أهمية خاصة في عملية تعليم املقررات 

الدراسية األخرى، كما يتضح فعالية البرامج املستخدمة في تنميتها لديهم، 

التي استخدمت الحاسب اآللي؛ ولهذا سوف يقوم  وخاصة تلك البرامج

الباحث الحالي بالتحقق من فعالية برنامج حاسوبي مقترح في تنمية مهارات 

 بالصف الرابع االبتدائي. خاصة 
ً
القراءة الجهرية لدى التالميذ املعاقين عقليا

وأن مثل هذه البرامج الحاسوبية تعتبر قليلة في املجتمع العربي بصفة عامة 

 املجتمع السعودي بصفة خاصة. و 

 :الفكريةاإلعاقة 

 باختالف اإلطار النظري الذي       
ً
تباينت مصطلحات الطفل املعاق عقليا

 ينتمي إليه الباحث، فهناك التعريفات التربوية، والتعريفات الطبية،

والتعريفات النفسية. واختلفت املصطلحات املستخدمة من بلد إلى بلد آخر. 

لعربية استخدمت مصطلحات القصور العقلي، والتأخر العقلي، ففي الدول ا

والضعف العقلي، واإلعاقة العقلي واإلعاقة الفكرية ويرجع هذا االختالف إلى 

 [.16] ترجمة املصطلحات األجنبية

 وفيما يلي توضيًحا لتلك التعاريف: 

تعتبر التعريفات الطبية من أقدم التعاريف التي حاولت تعريف مفهوم أو       

تفسير يصف حالة اإلعاقة الفكرية بوضوح، وتركز هذه التعاريف على 

العوامل املسببة لإلعاقة الفكرية كالوراثة أو اإلصابة بأحد األمراض مما 

كس بالتالي يؤدي إلى حدوث خلل في الجهاز العصبي وضمور في خاليا املخ وينع

[. أما تريد قولد 16] على الوظائف العضوية أو الحركية للجسم القريطي

(Tredgold فقد عرف اإلعاقة الفكرية بأنها حالة يعجز فيها العقل عن )

 [. 17] الوصول إلى مستوى النمو السوي أو استكمال ذلك النمو

قص العقلي ويرى ماكميالن أن اإلعاقة الفكرية عبارة عن حالة من الن     

الناتجة عن سوء التغذية أو عن مرض ناش ئ عن اإلصابة في مركز الجهاز 

 [.18العصبي، وتكون هذه اإلصابة قبل الوالدة أو في مرحلة الطفولة ]
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وقد ظهرت التعريفات السيكومترية لإلعاقة الفكرية نتيجة للتطور       

م وظهور مقاييس للذكاء 1905الواضح في عملية القياس على يد بينيه في عام 

مثل مقياس ستانفورد بينية ومقياس وكسلر للذكاء وغيرها من مقاييس 

ي ، وقد ركزت هذه التعريفات على نسبة الذكاء كمحك أساس الفكريةالقدرة 

في تعريف اإلعاقة الفكري. حيث اعتبرت هذه التعريفات األفراد الذين تقل 

. ويظهر ذلك في  75و  70نسبة ذكائهم عن 
ً
درجه كحد أعلى معاقين عقليا

 [.17] الفكريةمنحنى التوزيع الطبيعي للقدرة 

فيما ظهرت التعريفات االجتماعية لإلعاقة الفكرية نتيجة لالنتقادات       

ملقاييس واختبارات الذكاء وخاصة ستانفورد بينية، ومقياس  املتعددة

للفرد، فقد وجهت  الفكريةوكسلر، والتشكيك في قدرتها على قياس القدرة 

انتقادات إلى محتوى تلك املقاييس وصدقها وتأثرها بعوامل عرقية وثقافية 

دى واجتماعية، األمر الذي أدى إلى ظهور املقاييس االجتماعية والتي تقيس م

تفاعل الفرد مع املجتمع واستجابته للمتطلبات االجتماعية وقد نادت بهذا 

[ 20[. ومن أبرز التعريفات االجتماعية تعريفات دول ]19االتجاه ميرسر ]

 [.17] [. الشناوي 22[ مازالند ]21ساراسون ]

 تعريفات الجمعية األمريكية لإلعاقة الفكرية والنمائية:

األميركية لإلعاقة الفكرية والنمائية نتيجة ظهر تعريف الجمعية       

االنتقادات التي وجهت إلى التعريف السيكومتري والذي يعتمد على معيار 

وحدها في تعريف اإلعاقة الفكري ونتيجة لالنتقادات التي  الفكريةالقدرة 

وجهت للتعريف االجتماعي والذي يعتمد على معيار الصالحية االجتماعية 

اإلعاقة الفكرية، لذلك جمعت تعريفات الجمعية األمريكية وحدها في تعريف 

( بين املعيار السيكومتري واملعيار AAIDDلإلعاقة الفكرية والنمائية )

م وتبنته 1961االجتماعي، ومن ذلك تعريف هيبر والذي روجع في عام 

الجمعية األمريكية لإلعاقة الفكري والنمائي وينص على انه أداء عقلي وظيفي 

 بقصور في السلوك التكيفي خالل الفترة النمائية دون ا
ً
ملتوسط مصحوبا

[23 .] 

 القراءة

 يعني التعرف على الكلمة والنطق بها،       
ً
 ضيقا

ً
كان مفهوم القراءة محدودا

وبمرور الزمن تطور مفهوم القراءة، وذلك نتيجة للبحوث التي اهتمت 

واالجتماعية من ناحية  بطبيعة القراءة من ناحية وزيادة املطالب الفردية

أخرى، فقد ظهرت بوضوح شدة الحاجة املتزايدة إلى القراءة وإلى قدرة أكبر 

للفهم وسرعة متزايدة ملواجهة كثرة املطبوعات التي تنشر واالستمتاع بما 

يقرأ، وتغيرت طرق التدريس لتؤكد االهتمام باملعنى بجانب مهارات التعرف 

تحليلية ملفهوم القراءة يوضح كل من يونس،  [. وفي نظرة24] على الكلمة رزق

[ بعض املفاهيم والتعريفات التي من خاللها 25والناقة، وطعيمة، وحنورة ]

 يمكن الوصول للمفهوم العام للقراءة:

القراءة: إدراك العالقة بين الرمز املكتوب ومدلوله )سواء كان هذا الرمز  -1

 أو كلمة أو جمل
ً
 أو غير مفرد، حرفا

ً
ة(، وتفسير ذلك والحكم عليه في مفردا

 والعلمية. الفكريةضوء خبرات الفرد وقدراته 

، أو عندما يقع في تركيب على  -2
ً
الصوت: هو الصفة املنطوقة للحرف مفردا

مستوى الكلمة، أو يقع بين كلمتين، فحرف الحاء صوته )حاء( وكلمة حضر 

 ض، ر.أحرفها هي الحاء والضاد والراء، أما أصواتها فهي: ح، 

وفي الجملة )حضر محمد وعلي( ما بين االثنين هو حرف )الواو( أما صوت 

 هذا الحرف عندما ننطق الجملة فهو )َو(.

الحرف: هو ما ال ينفرد بالداللة على معنى مستقل وال يكون له معنى إال  -3

 عند التضام على مستوى الكلمة أو على مستوى أكبر كالجملة والعبارة.

والباء والياء ليس لها معنى في حد ذاتها ولكنها عندما تتضام على فالهمزة      

مستوى الكلمة تصير )أب(، أو )أي( )الهمزة والباء والياء( وهي ذات معني، 

ومثال ألعب، يلعب، لعب، إذا تغيرت نسبة الفعل من املتكلم إلى املخاطب إلى 

توى الجملة الغائب بسبب تجاور الهمزة والتاء، أو عندما تتضام على مس

كدخول الهمزة كداللة على االستفهام مثل: "أمعك نقود؟" أو الباء للداللة 

على السببية مثل: "فبما رحمة من هللا لنت لهم"، بل إن الحرف الواحد قد 

 تختلف داللته سياقه مثل معنى )من( في الجمل اآلتية فهي:

 ء.في جملة )سافرت من القاهرة إلى بنها(، تدل على االبتدا -

 وفي جملة )خذ من الطعام ما يكفيك(، تدل على البعضية.  -

أسماء الحروف: إن كل حرف في اللغة العربية له اسم ثالثي مكون من  -4

ثالثة أصوات أحدهما صوت مد عدا الهمزة واأللف، فليس بهما حرف مد، 

فالحرف باء مكون من األصوات )ب، أ( والحرف عين مكون من ثالث أصوات 

ن( والحرف نون مكون من ثالث أصوات )ن،و،ن( ويبدأ اسم الحرف )ع، ي، 

بالصوت األول منه فالحرف خاء أول صوت فيه )خ( والحرف باء أول صوت 

 فيه )ب(.

شكل الحرف: وهو الرمز الكتابي للحرف، أو الصوت، فالرمز الكتابي  - 5

ولج،  للحرف )جيم( هو )ج، جـ، ـجـ، ـج( كما يتضح في الكلمات )جرح، حجل،

 خرج(.

ما( و  –املقطع: هو ما يتكون من صوتين أو حرفين فأكثر فالكلمات )ما  -6

د( و  –مو  –جد( مكون من مقطعين، والكلمات )مح  –مي( و )مس  –)عز 

هي( مكونة من ثالث مقاطع واملقاطع في  –ت  –في( و )من  –تش  –)مس 

 العربية ثالثة: 

 حرف فحركة: مثل )َب، ِب، ُب(. •

 بو(. –بي  –رف فحركة طويلة: مثل )با ح •

 كن(. –إن  –حرف فحركة قصيرة فحرف: مثل )لم  •

الكلمة: مجموعة أصوات أو أحرف متراصة تدل على معنى مستقل، فكلمة  -7

)تحسن( تفيد معنى االنتقال من حال إلى حال أفضل، لكن داللتها تتخصص 

 للسياقات املختلفة مثل:
ً
 وفقا

تحسنت صحة  –تحسن التعلم  –تحسن االقتصاد  –"تحسن الجو 

والدي...."، وباملثل فإن كلمتي )كتاب( و )مقالة( لهما مدلوالت مختلفة 

 باختالف موقعهما السياقي وأوصافها.

الجملة: صيغة لغوية مركبة من كلمتين أو أكثر للداللة على معنى تام يعبر  -8

عند الوقوف عليه عن )حدث( أو )وصف، ومتصف به(، وتستريح النفس 

 مثل: )طلعت الشمس( و )محمد ناجح(، )انتهي العام الدراس ي(.

العبارة: ما تألفت من جملتين فأكثر مثل: )عندما يقبل الربيع تتفتح  -9

 األزهار، وتخرج الطيور من أعشاشها، ويتحسن الجو ويمتلئ بعبق الرياحين(.

 ذا التركيب: هو عكس عملية التحليل، أي هو تجميع ل -10
ً
ألجزاء، لتكون كال

ب( فأردنا ضمها  معني، أو معنى زائدا ً عن األجزاء، فلو أخذنا األحرف )ح، ر،

وتركيب كلمة واحدة منها تكون )حرب(، أو )حبر( أو )ربح( أو )رحب( أو )بحر( 

 أو )برح(. وباملثل تستطيع أن تركب عدة جمل من الكلمات الثالثة

 لترتيبات مختلفة )محمد(  
ً
  )سافر(. –)بالقطار(  –اآلتية وفقا
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 التحليل: يعني تحديد العناصر املكونة للش ئ الذي تريد تحليله وعزلها، أو -11

إرجاع الش ئ إلى أجزائه، ويكون على مستوى املعنى أو املبنى )املضمون أو 

إلى جزئياتها،  األسلوب(، فهناك تحليل املوضوع إلى أفكاره، وتحليل الفكرة

وهذا على مستوى املعني، وهناك تحليل األسلوب إلى عبارته وجمله ونوع كل 

مميزاته على مستوى املبنى، أي تحليل املوضوع إلى فقرات، والفقرات إلى 

عبارات، والعبارات إلى جمل، والجمل إلى كلمات، والكلمات إلى أحرف 

للها إلى كلمات )سعاد/ وأصوات، فالجملة: )سعاد تلعب الكرة( عندما نح

تلعب/ الكرة(، وعند التحليل هذا ال يتحتم أن تلتزم بالترتيب، وهنا قد يرد 

 ملا يلي:
ً
 تحليل الجملة السابقة وفقا

 الكرة. –تلعب  –سعاد  -

 تلعب. –الكرة  –سعاد  -

 سعاد. –الكرة  –تلعب  -

 الكرة. –سعاد  –تلعب  -

 سعاد. –تلعب  –الكرة  -

 -ألف  –عين  –لمة سعاد إلى الحروف املكونة منها تكون )سين وعند تحليل ك

 دال(.

التجريد: يعرفه بإنه عزل صوت أو حرف معين من عدة كلمات ورد فيها  -12

 قطار(. –فرح  –هذا الحرف مثل: عزل الراء من الكلمات )ركض 

 أنواع القراءة:

ال النوعين يتضمن للقراءة نوعين هما، القراءة الجهرية والقراءة الصامتة، وك 

تعرف الرموز وفهمها وتفسيرها، وتتميز القراءة الجهرية بالتعبير عن األفكار 

املكتوبة، ونقل ما في النص من مشاعر وأحاسيس إلى اآلخرين، ولذا فالقراءة 

 [.1] الجهرية عملية أعقد من القراءة الصامتة

 القراءة الجهرية: -1

لرموز املطبوعة وتوصيلها عبر العين إلى [ بأنها التقاط ا24عرفها رزق ]     

املخ، وفهمها بالجمع بين الرمز كشكل مجرد واملعنى املختزن له في املخ ثم 

 الجهر بها بإضافة األصوات واستخدام أعضاء النطق استخداما ً صحيحا ً.

% من 75اءة [ أن القراءة الجهرية تأخذ من وقت القر 26وقد أوردت ناظر ]     

؛ وذلك ألهميتها في تمكين التالميذ من السيطرة على ل والثانيالصفين األو 

القراءة، وتقل هذه النسبة كلما ارتقي التلميذ سنة بعد أخرى حتى يصل إلى 

 على 25
ً
% في نهاية املرحلة االبتدائية بعد أن يكون التلميذ قد سيطر تماما

 تلك الجوانب األساسية للقراءة.

 القراءة الصامتة: -2 

[ بأنها استقبال الرموز املطبوعة وإعطاؤها املعنى 27جونسون ] يعرفها 

املناسب املتكامل في حدود خبرات القارئ السابقة مع تفاعلها باملعاني 

 الجديدة املقروءة وتكوين خبرات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق

، والقراءة الصامتة هي قراءة الحياة التي يمارسها اإلنسان، وهي 
ً
أكثر شموال

، ولها عدة مميزات منها:
ً
 واستعماال

_ تعتمد على استخدام البصر دون النطق الصوتي العلني ؛ ولذلك فهي أسهل 

 في األداء من القراءة الجهرية.

_ تتيح فرصا ً أوسع لزيادة الفهم وإدراك املضمون والتركيز وتسجيل 

 امللحوظات الهامة.

 امها واقتصادها في الزمن وسرعة _ تتميز عن الجهرية بسهولة استخد

 اإلنجاز.

_ يكثر استخدامها في أغلب مواقف الحياة، وتناسب أي زمان أو مكان يوجد 

فيه الفرد دون مضايقة اآلخرين مع املحافظة على األسرار املقروءة، وهى 

تناسب الذين يعانون من عيوب نطقية أكثر من القراءة الجهرية. ويفسر 

من مواقف الحياة ما يتحتم فيه أن تكون القراءة  مجاور ذلك بأن هناك

 صامتة وهذه املواقف مثل:

 قراءة الصحف واملجالت. -أ

 قراءة اإلنسان لنفسه. -ب

 القراءة لحل مشكلة ما. -جـ

 القراءة لتكوين رأي. -د

 [.1] القراءة من أجل البحث والدراسة -هـ

 مهارات القراءة:

[ أن لكل مرحلة من مراحل التعليم مهارات 28يذكر خاطر وآخرون ]      

خاصة ينبغي أن تعالج في دروس القراءة، وإهمال تعليم هذه املهارات في 

الوقت املناسب يؤدي إلى ضعف تعلم القراءة فيما سيأتي من مراحل، وعلى 

 املدرس أن ينظر إلى املهارات على أنها متصلة وليست منفصلة، وأن تتم

العناية بها في كل وقت، والبد أن تكون املواقف التعليمية ذات معنى وذات 

 وخبراته. وفي تعليم املهارات األساسية 
ً
صلة بحاجات التلميذ املعاق عقليا

 القابلين للتعلم يختلفون في 
ً
للقراءة الجهرية فإن التالميذ املعاقين عقليا

روق مهمة في تنويع عملية القدرة على تعلمها، ومن هنا فاإلحاطة بهذه الف

التعلم وفي اإلمداد بمواد قرائية متدرجة، فبعض هؤالء التالميذ ال يقدرون 

على السيطرة على كل املهارات من برنامج القراءة، والبد أن يبدأ الباحث من 

السهل إلى الصعب ومن النقطة التي يمكن للطفل النجاح فيها، وتسمح لـه 

 سرعة. بأن ينمو بأقص ى ما لدية من

 وسوف يعرض الباحث ملهارات القراءة األساسية وهي:

 مهارة التعرف. -أ

 مهارة الفهم. -ب

 مهارة النطق.-جـ

 مهارة التعرف: -أ

ويقصد بمهارة التعرف: إدراك الرمز، ومعرفة املعنى الذي يوصله في السياق  

[ إلى أن مهارة التعرف تتضمن عدة 29] الذي يظهر فيه، ويشير مدكور 

 ات فرعية هي:مهار 

 إتقان التعرف البصري للكلمة. -1

 استعمال إرشادات معينة. -2

القدرة على تحليل الكلمات، وهذا يشمل التحليل الصوتي )التلفظ  -3

(، والتحليل التركيبي )إدراك أجزاء الكلمة(، واستعمال 
ً
بالكلمة صوتا

خالل  القاموس للكشف عن معاني الكلمات التي لم يمكن التوصل إليها من

 املهارات الثالث السابقة.

 مهارة الفهم: -ب

أن القراءة من أهم املهارات التي تؤكد عليها مرحلة التعليم األساس ي، حيث     

الجزء األكبر من العمل املدرس ي.  -كمهارة أساسية  -يحتل تعليم القراءة 

، ويستطيع القارئ الجيد أن يفهم  والهدف
ً
من كل قراءة هو فهم املعنى أساسا

للجمل، والجمل  الكلمات من السياق كما يستطيع فهم الكلمات كأجزاء

[ مهارة 30كأجزاء للفقرات، والفقرات كأجزاء للموضوع كله. ويعرف حمدان]

الفهم "بأنها الربط الصحيح بين الرمز واملعنى وإيجاد املعنى من السياق، 
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واختيار املعنى املناسب، وتنظيم األفكار املقروءة، وتذكر هذه األفكار، 

 ة واملستقبلة ".واستخدامها فيما بعد في األنشطة الحاضر 

 مهارة النطق: -ج

 عن بوند، وتنكر، وواسون، أن املقصود بمهارة 31] ذكر مرس ي     
ً
[ نقال

النطق هو سالمة إخراج الحروف من مخارجها، وحسن نطق الحركات 

الطوال )األلف، والواو، والياء( فال تنطق كلمة ارتقى )ارتكى(، وال كلمة عثر 

مد(، وال كلمة قيل )قل(، أو كلمة كثر )كسر(، )عسر(، وال كلمة اعتماد )اعت

 القابلين 
ً
وال كلمة يقول )يقل(. وأورد أيضا أن بعض التالميذ املعاقين عقليا

للتعلم الذين يعانون من مشكلة النطق ينزعجون عندما يطلب منهم املعلم 

قراءة منهج القراءة بطريقة جهرية، ويرجع ذلك إلى حساسيتهم نحو ما 

 أخطاء في النطق، وكراهيتهم إلظهارها في مواقف القراءة.يرتكبون من 

 طرق تعليم القراءة: 

إن طريقة التدريس تؤثر تأثيرا ً قويا ً في تكوين نظرة الدارس إلى القراءة،      

وميله إليها، فهناك طرق تنمي لديه النظرة إلى القراءة على أنها عملية بحث 

فيه النظر إلى القراءة على أنها مجرد األفكار واملعلومات، وهناك طرق تنمي 

تعرف على الرموز املكتوبة والنطق بها دون االهتمام بفهم املعاني ونقدها. 

[، أن تنويع طريقة التدريس من حصة إلى أخرى 32ويذكر شحاته، وعميرة ]

أمر ضروري للمحافظة على حيوية الدارسين، شريطة أن ينظر إلى الدرس 

داية تشد االنتباه، وتسلسل لألحداث، وتعقد وحل، على أنه عرض درامي له ب

 ونهاية وإغالق.

 وهناك أربع طرق رئيسية لتعليم القراءة وهي:

 الطريقة التركيبية )الجزئية(. •

 الطريقة التحليلية )الكلية(. •

 الطريقة التوليفية. •

 الطريقة الفردية. •

 في مرحلة التعلم
ً
األساس ي مظاهرها  مشكالت تعليم القراءة للمعاقين عقليا

 وأسبابها:

 من الناحية األكاديمية،  
ً
تحتل القراءة مكانة خاصة في تعليم املعاقين عقليا

%( من مجموع املشكالت 80[ إلى أن مشكالت القراءة تمثل )33ويشير ليون ]

، ولذا يمكن اعتبارها النوع السائد في 
ً
األكاديمية لدى التالميذ املعاقين عقليا

 ديمي لذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة. اإلعاقة األكا

 إلى أربعة 34ويصنف ميشيل ]
ً
[، مشكالت القراءة لدى املعاقين عقليا

 تصنيفات:

 ذوو العجز القرائي:  -1

 الذين يعتبر أداؤهم القرائي      
ً
ويقصد به فئة التالميذ املعاقين عقليا

 ما تكون هذه الفئة من ذوي 
ً
 عن مستوى قدراتهم القرائية، وغالبا

ً
منخفضا

اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم واملدمجين مع العاديين في الفصل الدراس ي 

ي القراءة في بقية العادي، ويكون أداء هذه الفئة متأثرا سلبا بمستواهم ف

املوضوعات املدرسية، وعلى الرغم من أنهم يبدو لديهم القدرة على التعلم، 

وأنهم على املدى الطويل يستطيعون القراءة، إال أنهم يفشلون في إحراز تقدم 

 متوقع في عملية القراءة، ويستمرون في أدائهم القرائي متخلفين.

 منخفضوا التحصيل القرائي:  -2

 القابلين للتعلم الذين يقرأون بشكل ويقصد به 
ً
م التالميذ املعاقين عقليا

 لعمرهم العقلي والصف الذين هم فيه، ولكن تحصيلهم 
ً
مناسب وجيد طبقا

 القرائي تحت أو أقل من قدراتهم في القراءة.

 :ذوو العجز القرائي الخاص أو املحدود -3

 ا      
ً
لقابلين للتعلم الذين وهذا العجز يتعلق بالتالميذ املعاقين عقليا

يواجهون مشكالت محددة أو خاصة في مهارة قرائية معينة أو أكثر، وعلى 

سبيل املثال فقد يحرز التالميذ نتائج جيدة في مهارة التعرف على الكلمة 

وتحليلها بالنسبة للصف الذي هم فيه، ولكن قد يعانون من مشكلة في مهارة 

 التعبير.

ال يحتاجون إلى برامج مركزة كالتي يحتاجها التالميذ وربما كان هؤالء التالميذ 

، فقد يحتاج قصورهم هذا إلى تحديد وسائل عالج منظمة 
ً
الضعاف قرائيا

 من املدرسة.

 :ذوو القدرة القرائية املحدودة -4

 القابلين للتعلم يكون لديهم ضعف في      
ً
بعض التالميذ املعاقين عقليا

مهارات القراءة ومستويات منخفضة في التعلم، وربما يرجع ذلك إلى قدراتهم 

املحدودة، وينتج عن ذلك انخفاض في األداء القرائي لديهم باملقارنة  الفكرية

لى تدريبات بالصف الدراس ي الذين هم فيه. هؤالء التالميذ يحتاجون إ

 وتطبيقات خاصة وإعادة تعلمهم بدرجة كبيرة.

وبغض النظر عن الفئة أو درجة الذكاء التي ينتمي إليها التالميذ املعاقين       

 القابلين للتعلم، فإن هناك حقيقة واضحة وهي أنهم يحتاجون إلى 
ً
عقليا

 ملا يعانونه من مشكالت في
ً
 تشخيص مستمر لقدراتهم املحدودة وعالجا

 القراءة.

 تشخيص مشكالت القراءة الجهرية:

 عن بوند، وتنكر، وواسون، أن أي عمل عالجي ال 31يذكر مرس ي ]     
ً
[ نقال

 لوقت وجهد كل من التلميذ 
ً
يقوم على نتائج التشخيص الدقيق يعتبر ضياعا

واملعلم؛ ذلك ألن نتيجة التشخيص الدقيق للتخلف في مهارات القراءة 

األساس األول لتصميم البرنامج التعليمي املناسب الجهرية سوف تكون 

 البسيطة. الفكريةملساعدة ذوي اإلعاقة 

 ويهدف التشخيص بوجه عام إلى تحقيق ثالثة أهداف:

توفير املعلومات التي تفيد في مواءمة التدريس للحاجات العامة ملجموعات  -1

 من التالميذ.

ة التدريس للفروق الفردية في توفير املعلومات الضرورية والالزمة ملالءم -2

 القدرة على القراءة لتالميذ الصف الواحد.

 من  -3
ً
تحديد التالميذ الذين لديهم حاالت من العجز القرائي تتطلب مزيدا

 التحليل املفصل.

أما عملية إجراء التشخيص فيمكن أن تتم على مستويات مختلفة من حيث 

 [ فيما يلي:35]العمق السيكولوجي والكفاءة يوضحها مدانات 

 املستوى األول: مستوى األعراض الشخصية: -1

تحديد نقاط القوة والضعف في املفردات، وإدراك الكلمات وفهم الجمل  

والفقرات، وهذه املعلومات يمكن الحصول عليها أثناء التدريس في الفصل، 

 ومن االختبارات التقديرية املقننة.

 املستوى الثاني: -2

ة بعض املؤشرات التي يمكن أن تؤثر في األداء القرائي لدى يمكن مالحظ      

 القابل للتعلم، في حجرة الدراسة، وفي املقابلة 
ً
التلميذ املعاق عقليا
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الشخصية؛ ألن الحالة السلبية العامة، أو أنماط مستوى الطاقة قد تمنع 

التلميذ من بذل أقص ي جهد، فالنقص في مفردات الكالم، وعدم الدقة في 

ق، وتراكيب الجمل، وغير ذلك من العيوب في االتصال اللفظي قد تقف النط

حجر عثرة في سبيل دقة حل الرموز وتفسير املادة املطبوعة، كما أن القلق 

 يمكن أن يعوق التفكير.

 املستوى الثالث: -3

يركز التشخيص على القدرات املتضمنة في عملية القراءة من املدخل إلى       

طوات االستقبال واإلدراك واالسترجاع ومن ذلك يمكن الناتج، خالل خ

 اكتشاف القدرات الخاصة، والعيوب كأساس للتدريب العالجي.

 املستوى الرابع: -4

التي تكمن وراء النجاح في القراءة عن طريق  الفكريةيعني بالقدرات        

قياسها باختبارات الذكاء، وعند التشخيص البد من معرفة نواحي القصور 

القرائي عند التلميذ، ومالحظة عاداته في القراءة الجهرية وما تعود حذفه من 

األلفاظ والحروف، وما يكرره من حروف والكلمات، وما يستبدل به غيره من 

األلفاظ والحروف، وما يكرره من حروف وكلمات ودراسة حالة التلميذ 

ه من مشكالت ؛ ، ونموه الجسمي، ومعرفة ما يعانيالفكريةالنفسية، وقدراته 

 حيث يتم تصميم برنامج عالجي يساعده في التغلب على تأخره في القراءة.

[ أن من املبادئ التي يجب مراعاتها عند تشخيص 36ويوضح سمك ]

 املتخلفين في القراءة ما يأتي:

 التخاذ القرارات في صنع املناهج  -أ
ً
يجب أن يكون االختبار التشخيص ي أساسا

.وفيما يتعلق بكل طف
ً
 ل من حيث كونه فردا

يجب أن يكون التشخيص عملية مستمرة وينصب على النواحي التي توجد  -ب

فيها نقاط التأخر كما يجب استخدام اختبارات التشخيص بكثرة للتحقق من 

 صحة نتائج االختبارات، ولتحديد ما يلزم من تغير في مهارات الدارسين.

علم بطبيعة مواطن القوة والضعف يجب أن يكون التلميذ املتخلف على  -ج

فيه، وأن يشجع على الجهد الذي يبذله، فال يصح أن يركز املعلم على 

 
ً
 ونجاحا

ً
اإلجابات الخاطئة فقط بل يجب أن يكافئ التلميذ إذا ما أحرز تقدما

 عن جهودهم 
ً
في عمله، فالتالميذ إذا ما شعروا أنهم سوف يلقون رضا

 بها من اآلخرين سوف 
ً
 من مشاعر القلق الذي واعترافا

ً
يخفف هذا كثيرا

 يظهره أطفال كثيرون من مواقف االختبار.

يجب أن تكون إجراءات التشخيص مناسبة من حيث الوقت، ففي معظم  -د

نواحي املهارة تكون من األهمية بمكان تحديد قدرة التلميذ املتخلف عقليا 

 تبعه.على أداء مهمة ما، أكثر من تحديد قوة احتمالية وسرعة ت

يجب أن تتسم تعليمات االختبار بالوضوح حتى يضمن فهم التلميذ  -هـ

 هذه التعليمات، وعندما تكون درجة التلميذ منخفضة في 
ً
املعاقين عقليا

اختبار ما، فيمكن إرجاع ذلك إلى ضعفه في املهارة موضوع القياس أو نتيجة 

 لسوء فهم التعليمات. 

 اءة الجهرية:البرامج التدريبية للتخلف في القر 

 أنواع البرامج التدريبية:

 عن بوند، وتنكر، وواسون أن البرامج التدريبية 31] يوضح مرس ي
ً
[ نقال

 تنقسم إلى:

 برامج تدريبية فردية: -أ

فمن املعروف أن التلميذ املتخلف في القراءة الجهرية يحتاج إلى البرامج       

 ما تبدأ املشكلة التي يعاني 
ً
القرائية التي تواجه متطلباته واحتياجاته، وغالبا

 في القراءة بصورة تدريجية، وذلك أن التلميذ يجد 
ً
منها التلميذ املعاق عقليا

التعليمات فيبدأ في اإلعاقة أكثر في بادئ األمر مشكلة في االستجابة لبعض 

عن زمالئه وليس في وسعه أن يقرأ بصورة تمكنه من اللحاق بهم. ومن 

املحتمل أن ينمي هذا الوضع عنده بعض العادات القرائية الخاطئة. وفي مثل 

 لوجه وتحديد 
ً
هذه الحالة يتطلب لحل هذه املشكالت العمل مع التلميذ وجها

طائه القرائية التي يرتكبها أثناء القراءة ويقوم مثل مستواه القرائي وتحديد أخ

الجسمية لكل تلميذ وأن  الفكريةهذا النوع من العالج على إدراك السمات 

يكون التخطيط لكل حالة على انفراد حتى ينجح املعلم في التغلب على نواحي 

.
ً
 الضعف التي يعاني منها التلميذ املتخلف قرائيا

 ة:برامج تدريبية جماعي -ب

 الذي يعاني من تأخر واضح في مهارات       
ً
 يحتاج التلميذ املعاق عقليا

ً
أحيانا

قرائية إلى أن يشارك تجارب أقرانه العاديين في مدارس الدمج ممن يعانون 

من مثل ما يعاني، ويتم هذا النوع من العالج في مجموعات يعلم فيها التالميذ 

، ومما
ً
، ويعالج بعضهم بعضا

ً
 أن  بعضهم بعضا

ً
يدعم التلميذ املعاق عقليا

 آخرين يعانون من مشكالت قرائية مثل ما يعاني يتعلمون 
ً
يري أطفاال

القراءة، وقد يكون ذلك في حجرة املصادر وأن هؤالء التالميذ قد نجحوا في 

استخدام مهاراتهم القرائية، واستطاعوا التغلب على مشكالتهم القرائية. 

نظريات التعلم أن أهم تعزيز يناله التلميذ  ويعترف السيكولوجيون وأصحاب

 في حجرة الدراسة في العالقة بينه وبين مجموعة أقرانه.
ً
 املعاق عقليا

 الدراسات السابقة. 2

[ بدراسة هدفت إلى تقديم نماذج لطرق تعليم 10قام تورجسين و باركر ]      

مساعدة القراءة بمساعدة الحاسب اآللي؛ حيث إن الحاسب اآللي بإمكانه 

األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية في القراءة بشكل أكثر كفاءة وفعالية، حيث 

( طفال ً من ذوي اإلعاقة الفكرية 100أجريت الدراسة على عينة قوامها )

 و)93 – 57( طفال ً تتراوح أعمارهم من )46البسيطة منهم )
ً
 54( شهرا

ً
( طفال

. وتوصلت ا102 – 76تتراوح أعمارهم من )
ً
لدراسة إلى أن برامج ( شهرا

الحاسب اآللي تساعد األطفال على قراءة الكلمات الصعبة باستخدام 

املهارات القرائية، وتشجع الطفل على استخدام قدراته في القراءة لفهم 

تسمح برامج الحاسب لألطفال بالتركيز على كل ما يقرأون، وتمد  املعني، كما

ت ناجحة في القراءة حتى يقرأون برامج الحاسب األطفال بما يلزمهم من خبرا

بطالقة فائقة، كما توصلت إلى أن ذوي املشكالت القرائية الحادة ازدادت 

"  Reader Rabbitمهاراتهم القرائية للكلمات بفضل برنامج األرنب القارئ 

وأصبحت لديهم خلفية معرفية بينما األطفال املبتدئين أصبحت مستوياتهم 

جي، وأن برامج الحاسب تتيح لألطفال ذوي اإلعاقة عالية في اإلدراك الفونولو 

الفكري البسيط أن يكتسبوا املهارات القرائية ويجدون كل ما يحتاجونه 

.
ً
 تعليميا

فقاما بتدريس التالميذ الذين يعانون  [13جاست وبارثولد ]أما ميشلينج و      

من إعاقة فكرية بدرجة متوسطة وشديدة قراءة بعض الكلمات املوجودة في 

 فقد 
ً
محالت التموينات بواسطة الفيديو القائم على الحاسب اآللي. وتحديدا

استخدم البرنامج مجموعة من الصور التي تمثل املثيرات األساسية املستهدفة 

لتي تكون في أرفف محالت التموينات. وذلك في محاولة وهي بعض األغراض ا

لزيادة إمكانية التأكيد على أن اختيار تلك األغراض سوف يتم تعميمها ونقل 

ذلك األثر على جميع محالت التموينات داخل املجتمع. تكونت عينة الدراسة 

من ثالثة أوالد وبنت واحدة يدرسون في املرحلة املتوسطة ولديهم إعاقة 
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سنة.  15 – 13ية بدرجة متوسطة إلى شديدة. وتراوحت أعمارهم ما بين فكر 

صورة فوتوغرافية لألغراض  36وتم أخذ أدوات الدراسة من حوالي 

املوضوعة على أرفف خمس محالت تموينات، وقد تم استخدام تلك الصور 

في تصميم البرنامج التعليمي باستخدام الحاسب اآللي، وأشارت النتائج أن : 

%( من برنامج التدخل املبدئي، 80) ثة من أفراد العينة قد نجحوا في تكملةثال

%(. ولقد وصل ثالثة من أفراد 100وحصلوا في التدخل النهائي على درجة )

العينة إلى املقياس التعليمي باستخدام الحاسب اآللي واملستوى املثالي في ذلك 

لرابع في التوصل إلى املقياس في الحصة التعليمية الثالثة، بينما نجح ا

املستويات الثالثة ولكن دون املستوى املثالي. وتم التوصل إلى وجود عالقة 

ذات داللة إحصائية بين البرنامج التعليمي باستخدام الحاسب اآللي وتعميم 

املقاييس الخاصة ببرامج التدخل املبدئية والنهائية بخصوص النسبة املئوية 

 ها بشكل صحيح.لعدد األغراض التي تم اختيار 

دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية  [37]أجرى عبدالرزاق كذلك 

برنامجين تدربيين أحدهما بالكمبيوتر واآلخر باستخدام الكمبيوتر اللوحي في 

 الفكريةتنمية مهارات االستعداد للقراءة لدى األطفال ذوي اإلعاقة 

 تت18البسيطة، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
 وطفلة

ً
راوح أعمارهم ( طفال

درجة، وتم تقسيم عينة  70 – 50ومعامل ذكاء  10.67 – 7.5الزمنية بين 

( أطفال 6الدراسة إلى ثالث مجموعات مجموعة أولى تجريبية أولى عددها )

( أطفال 6تلقت تدريبها باتخدام الكمبيوتر ومجموعة تجريبية ثانية عددها )

( 6موعة ضابطة وعددها )تلقت تدريبها باستخدام الكمبيوتر اللوحي، ومج

أطفال لم تتلق أي تدريبات. واشتملت أدوات الدراسة على اختبار رسم 

الرجل لجودانف هاريس، مقياس املستوى االقتصادي االجتماعي للشخص 

(، اختبار االستعداد 1998(، مقياس السلوك التكيفي للشخص )2006)

شبه التجريبي.  للقراءة )اعداد الباحث(. واعتمدت الدراسة على املنهج

,اشارت النتائج إلى وجود فروق بين التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعتين 

التجريبيتين لصالح التطبيق البعدي. كذلك وجود فروق بين املجموعتين 

التجريبيتين في التطبيق البعدي لصالح املجموعة التي استخدمت األجهزة 

 اللوحية.

 تعقيب على الدراسات السابقة:

الل استعراض الدراسات التي تناولت تعليم وتشخيص مشكالت من خ 

 يتضح تعدد املجاالت التي تناولتها 
ً
القراءة لدى التالميذ املعاقين عقليا

الدراسات العربية واألجنبية بالبحث والدراسة فيما يتصل بموضوع تعليم 

؛ [10تورجسين و باركر ]؛ [37] عبدالرزاقوتشخيص مشكالت القراءة 

تركزت معظم الدراسات على ، كذلك [13جاست وبارثولد ]ميشلينج و 

موضوع تدريب وتشخيص وقياس مشكالت القراءة وقلة الدراسات التي 

تناولت برامج عالجية تنموية خاصة تلك التي تهتم بتنمية مهارات القراءة لدى 

؛ 
ً
 تعدد اإلجراءاو التالميذ املعاقين عقليا

ً
ت يتضح من هذه الدراسات أيضا

والوسائل التي استخدمت، مثل استخدام أنواع متعددة من االختبارات، مثل 

 .[37]عبدالرزاق االختبارات التحصيلية، واالختبارات املقننة واالستبيانات 

 مشكلة الدراسة. 3

على الرغم من أن القراءة الجهرية لها أهدافها، ووظائفها على امتداد        

 من املعلمين يواجهون 
ً
الصفوف الدراسية من املرحلة االبتدائية، إال أن كثيرا

[. ويعد تدني مستوى القراءة الجهرية من أهم 1] صعوبات في تدريسها املال

أن عدم التمكن من  املشكالت التي يعاني منها ذوو اإلعاقة الفكرية. ذلك

 على العملية التعليمية برمتها ويؤدي إلى فشل 
ً
القراءة بشكل سليم يؤثر سلبيا

 [.5التلميذ في املواد الدراسية األخرى ]

وقد وجد الباحث من خالل عمله طوال عشر سنوات في البرامج امللحقة        

ير من باملدارس العادية بالرياض وأبها وخميس مشيط، أن هناك عدد كب

 بالصف الرابع لديهم تأخر واضح في القراءة الجهرية 
ً
التالميذ املعاقين عقليا

والذي تمثل في تمييز الحروف، وقراءة الكلمات البسيطة، ومشكلة نطق 

حروف املد بصورة صحيحة، وتمييز الالم الشمسية واستخدام أسماء 

سب اآللي في اإلشارة بصورة صحيحة. كما الحظ عدم استخدام املعلمين للحا

تدريس القراءة لهؤالء التالميذ. مع أن العديد من الدراسات أثبتت أن 

 له أثر إيجابي كبير في االرتقاء بمستواهم 
ً
استخدامه في تدريس املعاقين عقليا

 ؛ السيد[11] ؛ ربيع[10] األكاديمي والنفس ي واالجتماعي تورجسين وباركر

 [.43] وساوي ؛ ه[12] ؛ ديفيز و ستوك وميشيل وهيمر[2]

وقد دفع ذلك الباحث إلى محاولة وضع برنامج لتنمية مهارات القراءة الجهرية 

 بدرجة بسيطة باستخدام البرامج الحاسوبية. 
ً
لدى التالميذ املعاقين عقليا

 ومن هنا تبلورت مشكلة الدراسة في السؤال التالي:

 أ. أسئلة الدراسة

رات القراءة الجهرية للتالميذ _ ما فاعلية استخدام الحاسوب في تنمية مها

 بدرجة بسيطة؟
ً
 املعاقين عقليا

 يلي: ويتفرع من هذا السؤال ما

 بدرجة  -
ً
 لدى التالميذ املعاقين عقليا

ً
ما هي مشكالت القراءة األكثر شيوعا

 بسيطة ؟

ما أثر البرامج الحاسوبية في تنمية مهارات القراءة الجهرية للتالميذ املعاقين  -

؟
ً
 عقليا

ما األدوات املناسبة للتعرف على مشكالت القراءة الجهرية لدى التالميذ  -

؟ 
ً
 املعاقين عقليا

 أهداف الدراسة ب. 

تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من فعالية برنامج حاسوبي لتنمية  

 بدرجة بسيطة.
ً
 مهارات القراءة الجهرية لدى التالميذ املعاقين عقليا

 وبعبارة أخرى تهدف الدراسة الحالية إلى:

بناء برمجية حاسوبية في تنمية مهارات القراءة الجهرية للتالميذ املعاقين 

 بدرجة بسيطة
ً
 .عقليا

 لدى التال 
ً
 التعرف إلى مشكالت القراءة األكثر شيوعا

ً
ميذ املعاقين عقليا

 .بدرجة بسيطة

التعرف إلى األدوات املناسبة لتحديد مشكالت القراءة الجهرية لدى التالميذ 

 
ً
 .املعاقين عقليا

 أهمية الدراسةج. 

 أ/ األهمية النظرية: 

اسات التي سعت إلى دراسة تنبع أهمية الدراسة الحالية في كونها من الدر  /1

، ووضع برنامج لتنمية تلك 
ً
القراءة الجهرية لدى التالميذ املعاقين عقليا

املهارات باستخدام البرامج املدمجة الحاسوبية. ومثل هذه الدراسات تتسم 

بالندرة في العالم العربي بصفة عامة واململكة العربية السعودية بصفة 

 .-حسب علم الباحث –خاصة 

ضا تبرز أهمية الدراسة من املرحلة العمرية التي تتناولها، وهي املرحلة أي /2

االبتدائية؛ حيث يتم في هذه املرحلة بناء الدعامات والقواعد األساسية التي 
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من خاللها ترسم وتنظم شخصية التلميذ، فالسنوات املبكرة من حياة الفرد 

  هي األساس التكويني للجانب العقلي املعرفي، والجانب
ً
الوجداني أيضا، نظرا

ألن الطفل املتخلف عقليا في هذه املرحلة يحتاج إلى كثير من األنماط 

والنماذج والخبرات واملهارات التربوية املتنوعة، وإلى أساليب الرعاية التربوية 

والنفسية في جو يسوده التعاطف الوجداني، وبيئة مملوءة باملثيرات اللغوية 

لقصوى في تحقيق النمو املتكامل للطفل املعاق والثقافية ذات األهمية ا

 في هذه املرحلة النمائية املهمة من عمره.
ً
 عقليا

 ب/ األهمية التطبيقية: 

تتمثل األهمية التطبيقية في تقديم برنامج حاسوبي عملي للتدريب على  -1

 بدرجة بسيطة، وهذا يفيد في 
ً
مهارات القراءة الجهرية للتالميذ املعاقين عقليا

 إعداد البرامج التربوية الخاصة لهم.

2-  
ً
 أن وضع مثل هذه البرامج التعليمية والتدريبية للتالميذ املعاقين عقليا

في هذه املرحلة يساعد كثيرا في تحسين اكتساب اللغة ونمو الحصيلة اللغوية 

من جهة، ووضع الخطط التربوية املناسبة لتالميذ هذه املرحلة من جهة 

 .أخرى إن شاء هللا

تكمن أهمية الدراسة كذلك فيما تسفر عنه من نتائج وما تقدمه من  -3

توصيات، قد تفيد إن شاء هللا العاملين في املجال التربوي والتعليمي؛ 

 ملساعدة هذه الفئة من األطفال، التي هي في أشد الحاجة للمساعدة والرعاية.

 قد يستفيد منه العا4
ً
 نظريا

ً
ملون بحقل اإلعاقة _ تقدم هذا الدراسة إطارا

الفكرية عامة، واملهتمين بتعليم القراءة لهذه الفئة بصفة خاصة، وذلك من 

 خالل التعرف على طبيعة مشكالت تعلم القراءة، وأساليب وطرق تدريسها.

 حدود الدراسةد. 

 * الحدود املكانية: 

 في برنامجي التربية ا 
ً
لفكرية تتحدد عينة الدراسة من التالميذ املعاقين عقليا

امللحق بمدرستي سعيد بن زيد والحارث بن هشام االبتدائية بمدينة خميس 

مشيط التابعة لوزارة التربية والتعليم بمنطقة عسير باململكة العربية 

 السعودية.

 * العينة: 

 من 18تتحدد الدراسة الحالية بالعينة املستخدمة فيها واملكونة من ) 
ً
( تلميذا

 بدرجة بسيطة تالميذ الصف الرابع اال 
ً
بتدائي الذكور من املعاقين عقليا

بمدرستي )سعيد بن زيد والحارث بن هشام( بمحافظة خميس مشيط 

 التابعة إلدارة التربية والتعليم بعسير.

 

 فروض الدراسة:

توجد فروق دالة إحصائيا بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي  -1

البحث لصالح التطبيق البعدي لالختبارات الخاصة بمهارات القراءة موضوع 

 لدى أفراد املجموعة التجريبية نتيجة لتعرضهم للبرنامج الحاسوبي.

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعتين الضابطة  -2

والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبارات الخاصة بمهارات القراءة موضوع 

 البحث لصالح املجموعة التجريبية.

 مصطلحات الدراسةه. 

 :القراءة

ها يقصد بها "عملية التعرف على الرموز املطبوعة، وتمييزها، وفهمها، ونطق 

"
ً
 صحيحا

ً
 [.24] نطقا

 القراءة الجهرية:

يقصد بها "التقاط الرموز املطبوعة وتوصيلها عبر العين إلى املخ، وفهمها  

بالجمع بين الرمز كشكل مجرد واملعنى املختزن له في املخ ثم الجهر بها بإضافة 

 
ً
 [.24] األصوات واستخدام أعضاء النطق استخداما ً صحيحا

 بدرجة بسيطة: التالميذ املعاقين  
ً
 عقليا

 بدرجة بسيطة       
ً
يقصد بهم في هذه الدراسة التالميذ املعاقين عقليا

املنتظمون في برامج التربية الفكرية امللحقه بمدرسة سعيد بن زيد االبتدائية، 

درجة، وأعمارهم الزمنية ما بين  70ـ  55الذين تتراوح معامالت ذكائهم ما بين 

 سنة.  12ـ 10

 ج:البرنام 

" هو برنامج قائم على التشخيص الدقيق في مجال من املجاالت التعليمية  

املختلفة، يهدف إلى عالج نواحي الضعف وتقوية نواحي القوة لدى املتعلم 

وإزالة املشكالت التي تواجهه أثناء عملية التعلم، وذلك من خالل التوجيه 

قيق األهداف واإلرشاد وممارسة األنشطة املختلفة التي تساهم في تح

 املنشودة".

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة:

تم استخدام املنهج التجريبي، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة حيث  

تتعرض املجموعة التجريبية للبرنامج باستخدام الحاسب اآللي أما املجموعة 

 الضابطة فطبق عليها البرنامج التقليدي.

 مجتمع الدراسة:

ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة في برامج التربية الفكرية امللحقة  التالميذ 

بمدارس التعليم العام التابعة لوزارة التربية والتعليم بمدينة خميس مشيط، 

سنة( 12ـ  8التابعة إلدارة التربية والتعليم بعسير، ممن تتراوح أعمارهم بين )

 درجة(.70ـ  55ومستوى ذكائهم من )

 عينة الدراسة:

م الباحث باختيار عينة الدراسة من بين تالميذ الصف الرابع االبتدائي من قا 

( 9تالميذ التربية الفكرية من البرامج امللحقة بمدرسة سعيد بن زيد عدد )

( تالميذ. بمحافظة خميس مشيط 9تالميذ، ومدرسة الحارث بن هشام عدد )

 باململكة العربية السعودية.

 راءة:التكافؤ القبلي في مستوى الق

 الفروق بين متوسط درجات أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق القبلي الختبارات القراءة 1 جدول 

 الداللة )ت( (9التجريبية )ن =  (9الضابطة )ن=  االختبار

 )ع( )م( )ع( )م(

 غير دال 0.09 1.43 1.83 1.44 1.87 تمييز الحروف املتشابهة صوتا

 غير دال 0.46 0.817 0.57 0.844 0.67 تمييز الحروف املتشابهة رسما

 غير دال 0.83 0.828 0.73 0.712 0.90 تمييز الكلمات املتشابهة ونطقها
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 غير دال 0.70 0.679 0.43 0.774 0.57 تمييز وقراءة حرف املد والحرف املمدود

 غير دال 0.46 0.817 0.57 0.844 0.67 الشمسية والقمريةتمييز الالم 

 غير دال 1.06 0.615 0.37 0.1037 0.60 أسماء اإلشارة

 غير دال 0.21 0.615 0.37 0.563 0.40 اختبار تحصيلي في القراءة

  دالة فروق توجد ال أنه( 1) الجدول  من يتضح
ً
 درجات متوسط بين إحصائيا

 التجريبية املجموعة أفراد

 يعني وهذا القبلي الجهرية القراءة تحصيل اختبار في الضابطة واملجموعة

 .القراءة مستوى  حيث من املجموعتين تجانس

 :الدراسة أدوات

 
ً
 املعاقين التالميذ لدى الجهرية القراءة مهارات لتنمية حاسوبي برنامج: أوال

 
ً
 :بسيطة بدرجة عقليا

 :هي الهامة األسس من مجموعة على البرنامج يقوم 

 وكذا شرط، أو قيد دون  والتقبل التعلم في الفرد حق مثل: العامة األسس -1

 أقرتها التي الفردية الفروق مراعاة وكذلك األكاديمي، العالج في حقه

 العاديين، وأقرانهم الفكرية اإلعاقة ذوي  التالميذ بين التربوية الدراسات

 .الفرص تكافؤ ملبدأ تحقيقا

 مبادئ بعض من الفلسفية أصوله البرنامج يستمد: الفلسفية األسس -2

 تتضمن التي الفلسفية األسس على اعتماده جانب إلى السلوكية، النظرية

 والدراسات البحوث أقرتها التي العقلي اإلعاقة عالج أخالقيات مراعاة

 .البيانات سرية على الحفاظ وكذلك السابقة،

 مرحلة في للنمو العامة الخصائص مثل: والتربوية النفسية األسس -3

، املعاقين للتالميذ املميزة الخصائص وكذا املتأخرة، الطفولة
ً
 والفروق عقليا

 .التجريبية العينة أعضاء بين الفردية

 مما بالقرين، والتعلم الجماعي، األكاديمي العالج مثل: االجتماعية األسس -4

 الفكرية اإلعاقة ذوي  حاالت في خاصة الفردي، العالج من أكثر ثماره يؤتي

  املعاقين لدى الجهرية القراءة في واإلعاقة عامة
ً
 يتعلم حيث خاصة؛ عقليا

 يراه الذي للنموذج يمتثل أنه كما واملحاكاة، بالتقليد املرحلة هذه في التلميذ

 .عمره مثل في كان إذا خاصة

 :البرنامج إليها يسعى التي األهداف

 من التجريبية العينة أفراد مساعدة في وتتمثل: التعليمية األهداف -1

  املعاقين
ً
 األكاديمي التحصيل وتحسين الجهرية القراءة تعليمهم في عقليا

 .لديهم

 العينة أفراد بين العالقات تدعيم في وتتمثل: االجتماعية األهداف -2

 .البناء االجتماعي التفاعل خالل وزمالئهم

 وما الحاسوبية، األنشطة بعض ممارسة في وتتمثل: الترويحية األهداف -3

 وكذلك تعليمية، وتدريبات ومسابقات، حاسوبية، ألعاب من تتضمنه

 القراءة في اإلعاقة عالج على تساعد التي واالجتماعية الفنية الخدمات

  املعاقين لدى الجهرية
ً
 .عقليا

 :للبرنامج العام التخطيط

 واإلجرائية، العامة األهداف تحديد على للبرنامج التخطيط عملية تشتمل 

 وما للبرنامج، اإلعداد تتضمن والتي البرنامج لتنفيذ العملية اإلجراءات وكذلك

 واألسلوب األولية صورته في والبرنامج التدريبية الخلفية من عليه يشتمل

 التدريبية، الحصص في املستخدمة واألنشطة والوسائل والعينات التدريبي

 الحصص وعدد للبرنامج، الزمني املدى وتحديد املحكمين، على العرض ثم

 إجراءات وأخيرا البرنامج، إجراء ومكان منها، كل ومدة التدريبية،( الجلسات)

 .البرنامج تقويم

 :البرنامج إعداد خطوات

 تدريسها وطرق  وبرامجها بالقراءة اهتمت التي الدراسات على اإلطالع -1

  للمعاقين 
ً
 ؛[37] سالم ؛[7] املوجي ؛[40] ودوري ابووت، ؛[39] ليبي عقليا

 .وبنائه البرنامج تصميم كيفية في السابقة الخبرات من لالستفادة ،[1] املال

 املألوفة الخبرات من يسير بحيث متدرجة بصورة البرنامج محتوي  تقديم  -2

 .واملعقدة املألوفة غير إلى والبسيطة

 :فيه وروعي برنامج بعمل ذلك بعد الباحث قام  -3

 .العينة تالميذ واهتمامات ميول  بتنوع البرنامج في املتضمنة الخبرات تنوع* 

 .النهاية ومفتوحة البداية محددة إبداعية، وظيفة أنها على اللغة إلى النظر* 

 .صحيحة بصورة واملادية، املعنوية بأنواعه التعزيز استخدام* 

 البيئية العينة لتالميذ املألوفة الخبرات خالل من البرنامج محتوى  تقديم* 

 .واالجتماعية والثقافية

 :البرنامج دروس محتوى  

 :التعليمية املادة /1

 بل املقروءة، املواد على فقط تقتصر لم البرنامج هذا في التعليمية املادة 

 :يلي كما وذلك الهدف، يخدم بما ككل، التلميذ حواس لتشمل امتدت

 :واملسموعة املرئية التعليمية املادة -أ

 البناء تعتبر املادة وهذه التعليمية واأللعاب املتحركة، الرسوم وتشمل     

 استخدم قد الباحث إن حيث البحث؛ موضوع للبرنامج األساس ي

 خالل من وذلك القراءة، في اإلعاقة عالج في الحاسوبية املدمجة االسطوانات

 متوفرة وهي االبتدائية، والثالث والثاني األول  للصفوف" الدوالج" اسطوانات

 الباحث دفع مما الفكرية، اإلعاقة برامج في تستخدم وال الخاصة، باملكتبات

 .والسمعي البصري  الجانب إثارة أهمها مميزات، من لها ملا استخدامها؛ إلى

 :املسموعة التعليمية املادة -ب

 التسجيالت، على الباحث واعتمد والكلمات، والحروف واألناشيد وتشمل      

 القراءة لتعليم وذلك كاسيت؛ شرائط أو مدمجة، اسطوانات على سواء

  للمعاقين الجهرية
ً
 مشكالت عالج أهمها ولعل – البحث موضوع – عقليا

  املتشابهة والكلمات الحروف تمييز
ً
 .صوتا

 :املرئية التعليمية املادة -ج

 عرضها ويتم صور، أو بطاقات على واألسئلة والكلمات الحروف وتشمل      

 املدمج، البرنامج فقرات كل بأخذ الباحث قام كما العرض، شاشة على

  الرسام، برنامج على ووضعها
ً
 التعليمية والوسائل البطاقات مجموعة وأيضا

 التالميذ على يسهل حتى وذلك النظري، البرنامج محتوى  في ووضعها املصورة،

 بين التمييز تعليم في عليها اعتمد وقد ويسر، بسهولة الدروس مراجعة

 الرموز  بين الربط تأخر وكذلك الرسم، في املتشابهة والكلمات الحروف

 .عليه الدالة والصورة املكتوبة

 :واملقروءة املكتوبة التعليمية املادة -د

 :على الباحث اعتمد التدريبي، البرنامج بناء عند
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 االبتدائي، والثاني األول  الصف تالميذ على املقررة القراءة كتب محتوى * 

 .االبتدائي الثالث الصف من األول  الدراس ي والفصل

 .االبتدائية باملرحلة الفكرية التربية مناهج* 

 .والعلوم الدينية، والتربية االجتماعية، املواد كتب* 

 الطرق  منها الباحث استمد وقد الخاصة، باملكتبات املوجودة الكتب بعض* 

 تساعد التي الحاسوبية البرامج بناء على تعين التي واألمثلة للتدريبات املتباينة

 الرابع الصف تالميذ فيها يقع التي األخطاء وتقليل القراءة تحسين على

  املعاقين يساعد حاسوبي برنامج بوضع وقام. االبتدائي
ً
 .تعليمهم في عقليا

 :التعليمية الوسائل املناشط /2

 على درس بكل الخاصة التعليمية والوسائل املناشط بإعداد الباحث قام      

 مدمجة تعليمية اسطوانات اآللي، الحاسب جهاز) الوسائل هذه ومن حدة،

 موصل"  شو داتا"  عرض جهاز التعليمية، األلعاب وبعض الهدف تشمل

 Power Point شرائح التوضيحية، والرسوم الصور  مجموعة اآللي، بالحاسب

 الطباشيرية، السبورة الحصة، موضوع وجمل وكلمات الحرف، عليها مكتوب

 (البطاقات

 :التدريس في املستخدمة االستراتيجيات /3

 .بالتعاقد التعلم_ 

 املباشر وغير املباشر التدريس_ 

 ،12 ،11 ،9 ،8 ،4 ،3) أرقام الدروس في األسلوب هذا استخدام تم وقد    

 الحروف تمييز مهارة مشكالت لعالج وذلك( 22 ،21 ،17 ،16 ،15 ،14

 .السمعي التمييز مهارات تدريس خطوات وفق وذلك صوتا، املتشابهة

 :املباشر التدريس

 نطق كيفية للتالميذ وأوضح صوتا، املتشابهين الحرفين بعرض أقوم       

 املوجودة الكلمات من مجموعة أعرض ثم بينهما، التشابه ودرجة الحرفين،

 – كلمتين) وأعرضها صوتا، املتشابهة الحروف لتمييز املخصص بالتدريب

 وأطلب العادية، بالطريقة الثانية والكلمة ببطء، إحداهما فأنطق ،(كلمتين

 وحركة النطق، طريقة ومراقبة التشابه، هذا ومالحظة االستماع التالميذ من

 في التلميذ تعثر حالة وفي ".نمذجة" وتقليدي محاكاتي منهم أطلب ثم الفم،

 الصوت إبراز على التركيز مع التدريب بإعادة أقوم السمعي، التمييز مهارة

 .املستهدف

 :املباشر غير التدريس

 كلمتي أنطق: مثال. للتالميذ املوجهة األسئلة طريق عن استخدامه تم وقد      

 كانت فإذا الطريقة؟ بنفس الكلمتان تنطق هل التلميذ وأسأل( صحر_سحر)

 التشابه الكتشاف ثانية مرة النطق إلى االستماع منهم أطلب( ال) اإلجابة

 التأكيد درجة تقليل مع الكلمات من أخرى  أزواج عرض في وأستمر الصوتي،

 .الصوتية الفروق إدراك التلميذ يستطيع حتى األول، الصوت على السمعي

 :باللعب التعلم_  

 ،25 ،24) أرقام الدروس في باللعب التعلم استراتيجية الباحث استخدم وقد 

 .؟ أنا من لعبة خالل من وذلك( 26

 :األدوار لعب_ 

 (13) الدرس ذلك ومن البرنامج، في االستراتيجية هذه استخدام تم 

 : التعاوني التعلم_  

 املتعلمين، من صغيرة مجموعات بين والتفاعل التعاون  على القائم التعلم هو

 وذلك لهم، إكسابها املراد الجوانب وإدراك لفهم وذلك القدرات؛ في متباينة

 .واألقران املعلم بمساعدة

 :البرنامج في املستخدم التعزيز

  إزالة أو إيجابية توابع إلى فيه السلوك حدوث يؤدي الذي اإلجراء ذلك هو 

 في السلوك ذلك حدوث احتمال زيادة عليه يترتب الذي األمر سلبية، توابع

 عند التالية العوامل الباحث راعى وقد املماثلة، املواقف في املستقبل

 :يلي ما التعزيز فنية استخدام

 :املعززات اختيار

 ألولياء والثانية( امللحق) للمعلمين إحداهما صورتين من استبيان عمل تم -1

 :عن لسؤالهم وذلك( امللحق) األمور 

 .امتالكها أو شرائها التلميذ يحب التي األشياء أهم -

 .التلميذ يفضلها التي واألطعمة الحلوي  أنواع أهم -

 .اإللكترونية األلعاب خاصة ممارستها يود التي واأللعاب األنشطة أهم -

 .سماعها يود التي واملديح التشجيع ألفاظ أحب -

 استطالع في ذكرها سبق التي األسئلة نفس التالميذ بسؤال الباحث قام -2

. معهم استخدامها يمكن التي املعززات أهم عن والوالدين املعلمين رأي

 استخدامها يمكن التي املعززات أهم يحدد أن كبير حد إلى الباحث واستطاع

 :كالتالي وهي التجريبية، العينة في تلميذ كل مع

 والفيشار، والبطاطس، والشيكوالتة، البسكويت، ومنها: الغذائية املعززات -

 .الخ..... واملرطبات، والحلوى،

 التعليمية، األلعاب من مجموعة عن عبارة وهي: الحاسب معززات -

..... نتعلم، بنا وهيا الذكي، والقرد السيارات، ألعاب مثل املدمجة والترفيهية

 .العديدة الحاسوبية األلعاب من. الخ

 رأسه، على واملسح الكتف، على التربيت ومنها:  االجتماعية املعززات -

 . الخ.. اللفظية والتعزيزات واالبتسام

 :للتطبيق البرنامج إعداد

 :الزمني املدى

  حصص خمس بمعدل شهور، ثالثة البرنامج تطبيق استغرق  
ً
 ومدة. أسبوعيا

 خمس ملدة راحة فترة الحصة تفصل دقيقة،( 45/50) من تتراوح الحصة

 .دقائق

 : الحصص عدد 

 توزيع إلى الباحث عمد حيث. حصة( 60) البرنامج حصص عدد بلغ_ 1

 راحة، فترات الحصة نفس يفصل مريحة، زمنية فترات على البرنامج حصص

 ودعما تعزيزا لهم يمثل كان مما العينة، أفراد مع املعلم خاللها يتحدث

 لتالميذ وتعب ملل حدوث إلى الحصص زمن ضغط يؤدي ال حتى نفسيا،

  الحصة في تعلمه تم ما مراجعة للتلميذ التوزيع هذا ويتيح العينة،
ً
 .بأول  أوال

 (:الجلسة) الحصة وسير التدريبية الحصص مكان

 الستخدام وذلك اآللي، الحاسب وحجرة الصف بحجرة البرنامج تطبيق تم    

 من وخلوه املكان هدوء من يتوافر ما جانب إلى دائم بشكل الحاسب جهاز

 وتعريفهم التالميذ على بالتعرف البداية في الباحث قام حيث. املشتتات

 التعاون  على وتشجيعهم عليهم، سيطبق الذي بالبرنامج وتعريفهم بنفسه،

 البرنامج نهاية في هللا شاء إن وأنهم البرنامج، من واالستفادة معه
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 العيش على يساعدهم مما والجمل والكلمات، الحروف، قراءة سيستطيعون 

 . مجتمعهم في وسالم براحة في

 حرف في ومناقشتهم السابق الدرس بمراجعة حصة كل في الباحث وقام     

 كتابة تلميذ كل من يطلب ثم التالميذ جميع بمشاركة الدرس، ذلك وكلمات

 ثالث أو كلمتين وذكر املختلفة، بحركاته ونطقه الذاكرة، من الحرف ذلك

 الحرف كتابة تلميذ كل من الباحث يطلب ذلك بعد الدرس، ذلك بحرف تبدأ

 في الباحث يدخل ثم املناسب، بالتعزيز التالميذ تعزيز مع الحاسب طريق عن

  البويربوينت طريق عن الدرس صور  عرض خالل من الجديد الدرس
ً
 متحدثا

  مبسط، بشرح الدرس عن
ً
. مختلف بلون  كتب الذي الدرس حرف إلى مشيرا

 التالميذ إتقان من يتأكد حتى مرات عدة كلمة كلمة الدرس الباحث يقراء ثم

 من الباحث يطلب ذلك بعد الجديدة، الدرس كلمات على التركيز مع لها

 على الفأرة ووضع الكلمة من الحرف تجريد ثم بحركاته الحرف قراءة التالميذ

 الدرس كتابة ثم وجمله الدرس كلمات قراءة التالميذ من يطلب ثم الحرف،

 أن التالميذ من الباحث يطلب ثم الدرس، حرف على دائرة ووضع الدفتر في

 . الحرف ذلك تشمل أخرى  بكلمات يأتوا
ً
 التالميذ من الباحث يطلب وأخيرا

 . التدريبات حل مع الواجبات دفتر في الدرس ذلك كتابة

 :املحكمين صدق :البرنامج صدق

 النفس علم في املختصين املحكمين من 10 عدد على البرنامج عرض تم 

 هدف لتحقيق مالءمة على اجمعوا وقد العربية واللغة الخاصة والتربية

 . الباحث بها قام التعديالت بعض إلى اإلشارة مع الدراسة

 املعاقين االبتدائي الرابع الصف لتالميذ الجهرية القراءة في األداء اختبار -

 
ً
 (.الباحث إعداد) بسيطة بدرجة عقليا

 :االختبار من الهدف

  املعاقين التالميذ قدرة قياس هو 
ً
 في األداء على االبتدائي الرابع بالصف عقليا

 .الجهرية القراءة مهارات في لديهم الضعف جوانب ومعرفة الجهرية القراءة

 :االختبار وصف

 يتضمنها التي األسئلة ذلك يلي االختبار، تعليمات من االختبار يتكون _ 

  موزعة سؤاال( 12) يتضمن واالختبار االختبار،
ً
  توزيعا

ً
 املهارات على نسبيا

 عددها بلغ الفرعية األسئلة من عدد من منها كل ويتكون . للمقياس املحددة

 سؤاال.( 50)

 ورمزه، الحرف صوت بين املطابقة) رئيسية مهارات ثماني االختبار يقيس_ 

( ال) بين التمييز الكلمة، معنى فهم ورمزها، الكلمة صوت بين الربط

 والجمل والكلمات الحروف نطق املد، حرف تمييز القمرية،( ال) و الشمسية

 
ً
، نطقا

ً
 (.النص معنى فهم الجملة، معنى فهم سليما

 إلى ذلك ويرجع املقرر، الكتاب محتوى  من ما حد إلى متحررا االختبار أعد_ 

  التذكر يجعل سوف الكتاب، بمحتوى  االختبار ارتباط أن
ً
 حاسما عامال دائما

 تكون  قد التالميذ استجابات أن بمعنى املقياس، على التالميذ استجابات في

 وليس باألداء، منه بالتحصيل أشبه وذلك سابقا، فعلوه أو اكتسبوه ملا تذكرا

 .التذكر أو التحصيل قياس القياس من الهدف

 :االختبار بناء خطوات 

 :االختبار يقيسها التي القراءة مهارات تحديد 

 عدد اختير وقد الجهرية، القراءة في األداء مهارات على ذلك في الباحث اعتمد 

 القراءة في األداء اختبار خالل من لالختبار أخضعت التي املهارات من

 التعرف، الثالثة، القراءة جوانب املهارات هذه اختيار في روعي وقد الجهرية،

 جدول  خالل من املقياس مواصفات على التعرف ويمكن والفهم، والنطق،

 :التالي املواصفات

 2 جدول 

  املعاقين االبتدائي الرابع الصف لتالميذ الجهرية القراءة في التعليمي االختبار  مواصفات
 
 عقليا

 املجموع  املهارات املقيسة

 فهم نطق تعرف

 6 - - 6 املطابقة بين صوت الحرف ورمزه /1

 6 - - 6 الكلمة ورمزهاالربط بين صوت  /2

 8 8 - - فهم معنى الكلمة /3

 5 - - 5 التمييز بين )ال( الشمسية و)ال( القمرية /4

 5 - - 5 تمييز حرف املد /5

 5 - 5 - نطق الحروف والكلمات والجمل نطقا سليما /6

 10 10 - - فهم معنى الجملة /7

 5 5 - - فهم معنى النص /8

 50 23 5 22 املجموع

 :وتعليماته االختبار أسئلة صياغة

 ما صياغتها في روعي وقد االختبار، أسئلة صيغت السابقة املواصفات ضوء في

 :يلي

 .بالشكل ضبطها مع األسئلة، ضمن املقدمة والجمل الكلمات تنوع* 

 .للتالميذ مألوفة الكلمات تكون  أن* 

 .الصور  وقراءة واإلكمال، متعدد، من اختيار بين األسئلة تنوع* 

 .الصعب إلى السهل من األسئلة تقديم في التدرج* 

 التي األسئلة في – لإلجابة مثال قدم حيث سؤال، كل من املطلوب وضوح*

 .منه املطلوب فهم تلميذ كل أن الباحث يضمن لكي – ذلك تستدعي

 في كبير بنط استخدم حيث الكتابة، وضوح:  االختبار إخراج في روعي*

 بما الكلمات، بين واملسافات به، املقدمة والشكل األسئلة، وتنظيم الطباعة،

 . التام الوضوح يضمن

 :االختبار تعليمات

  املعاق االبتدائي الرابع الصف تلميذ إن      
ً
 قراءة من يتمكن ال قد عقليا

 قد الذي التفاوت أن عن فضال بدقة، منها املطلوب وفهم كاملة التعليمات

  وقتا يضيع أن يمكن بينهم يكون 
ً
 على اعتمد ثم ومن التعليمات، قراءة في كبيرا

 .املعلم يلقيها التي الشفوية التعليمات
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 يقيسها، التي واملهارات االختبار، من الهدف تحديد: التعليمات تناولت وقد     

 تنظيم مع به، وردت التي ترتيبها وفق األسئلة عن باإلجابة االلتزام إلى واإلشارة

 والبطء الصوت حيث من) شفويا التعليمات وضوح وأهمية التالميذ، جلوس

 أن من التأكد وأهمية التالي، السؤال إلى االنتقال يتم ومتى( األسئلة إلقاء في

 ومكان الصور، توضيح وضرورة السؤال، نفس يتابعون  جميعهم التالميذ

 بأسلوب صياغتها روعي كما الحاجة، عند أمثلة وعرض وكيفيتها، االستجابة

 الدراسة، لعينة وتوضيحها األسئلة بإلقاء بنفسه الباحث قام وقد هذا، سهل

 كل في واحدة لألسئلة التوضيح وطريقة اإللقاء طريقة تكون  أن لضمان

 .املجموعات

 :الدرجات وتقدير تصحيح نظام

 الصحيحة، لإلجابة( واحدة درجة) أساس على الدرجات تقدير نظام حدد 

 إن حيث املقياس، أسئلة ونوع يتفق ما وهذا الخاطئة، لإلجابة( صفر)و

 أن عن فضال واحدة، إجابة إال تحتمل ال – مثال – متعدد من االختيار أسئلة

 وأسلوب ويتفق التالميذ، أداء تقدير في املوضوعية من مزيدا يضمن ذلك

 .املقياس لثبات اإلحصائية املعالجة

 : يلي كما االختبار وثبات صدق من بالتحقق الباحث قام وقد

 :االختبار صدق

 حيث املحكمين، طريق عن لالختبار الظاهري  الصدق من التحقق تم 

 املتخصصين املحكمين من( 10) عدد على لالختبار املبدئية الصورة عرضت

 العربية اللغة في التدريس وطرق  النفس وعلم الخاصة التربية مجال في

 االختبار أسئلة على املحكمين اتفاق نسبة تجاوزت جاءت وقد واملناهج،

 .االختبار صدق إلى تشير نسبة وهي%( 85)

 :لالختبار الداخلي االتساق حساب

 مدى أي إلى: التالي السؤال عن اإلجابة إلى الداخلي االتساق حساب يهدف 

 بعد كل أن من التأكد إلى يهدف كما له؟ الكلي األداء في االختبار أبعاد تسهم

 في معه يشترك كان وإن اآلخر، عن يختلف بجزء يسهم االختبار أبعاد من

 بين االرتباط معامالت مصفوفة حساب خالل من ذلك تم وقد. ما نقطة

 تم وقد البعض، بعضها األبعاد وبين. له الكلية والدرجة املقياس، أبعاد

 .التالي الجدول  يوضحها التي النتائج إلى التوصل

 3 جدول 

 الكلية والدرجة االختبار  أبعاد بين االرتباط مصفوفة

 االختبار ككل أبعاد االختبار املهارة

 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س

 0.82 0.71 0.70 0.67 0.69 0.74 0.68 0.64  املطابقة بين صوت الحرف ورمزه 1س

 0.80 0.70 0.72 0.65 0.68 0.76 0.64   الربط بين صوت الكلمة ورمزها 2س

 0.87 0.76 0.76 0.75 0.78 0.81    فهم معنى الكلمة 3س

 0.94 0.85 0.82 0.79 0.72     التمييز بين )ال( الشمسية و)ال( القمرية 4س

 0.93 0.92 0.80 0.74      الصوت والرمز املعقدالربط بين  5س

 0.92 0.78 0.83       نطق الحروف والكلمات والجمل 6س

 0.92 0.79        فهم معنى الجملة 7س

 0.94         فهم معنى النص 8س

 0.001 مستوى  عند دالة االرتباط معامالت جميع

. البعد محتوى  تقيس الفرعي االختبار عبارات أن السابق الجدول  من يتضح

 مما الداخلي، االتساق من مرتفعة بدرجة يتمتع االختبار بأن القول  ويمكن

 .إحصائيا صادق االختبار أن يعني

 :االختبار ثبات حساب

 ريتشارد كيودر" التباين تحليل طريقة باستخدام االختبار ثبات حسب 

 ثم االختبار، أبعاد من بعد لكل الثبات معامالت( 4) الجدول  ويوضح ،"سون 

 .ككل االختبار ثبات

 4 جدول 

 االختبار أبعاد من بعد لكل الثبات معامالت

 معامل الثبات العدد األبعاد

 املطابقة بين صوت الحرف ورمزه

 الربط بين صوت الكلمة ورمزها

 الكلمةفهم معنى 

 التمييز بين )ال( الشمسية و)ال( القمرية

 الربط بين الصوت والرمز املعقد

 نطق الحروف والكلمات والجمل

 فهم معنى الجملة

 فهم معنى النص

6 

6 

8 

5 

5 

5 

10 

5 

0.50 

0.56 

0.72 

0.75 

0.79 

0.83 

0.81 

0.80 

 0.93 50 ثبات االختبار ككل

 .الثبات من بها موثوق  درجة على املقياس أن: السابق الجدول  من يتضح
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 ومناقشتها نتائجال. 4

 :األول  الفرض

 : على األول  الفرض ينص

 لالختبارات البعدي والتطبيق القبلي التطبيق بين إحصائيا دالة فروق توجد" 

 أفراد لدى البعدي التطبيق لصالح البحث موضوع القراءة بمهارات الخاصة

 ".الحاسوبي للبرنامج لتعرضهم نتيجة التجريبية املجموعة

 ملعرفة T.Test( ت) اختبار الباحث استخدم الفرض هذا صحة من وللتحقق 

 البعدي االختبار في املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات بين الفروق

 يوضح( 5) والجدول . بينهما الفروق وداللة والضابطة التجريبية للمجموعتين

 .إليها التوصل تم التي النتائج

 5 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  القراءة مهارات في بينهما الفروق وداللة املعيارية واالنحر

 قيمة )ت( التجريبية ضابطةال االختبار

 االنحراف املعياري  الحسابياملتوسط  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

 *58.241 1.539 16.67 0.563 2.40 تمييز الحروف املتشابهة صوتا /1

 *47.451 1.279 13.87 0.712 1.90 تمييز الحروف املتشابهة رسما /2

 *39.216 2.572 16.73 0.679 2.43 تمييز الكلمات املتشابهة ونطقها /3

 *54.539 1.548 17.50 0.817 3.57 والحرف املمدودتمييز وقراءة حرف املد  /4

 *57.067 2.542 26.43 0.844 2.67 تمييز الالم الشمسية والقمرية /5

 *54.539 1.548 7.50 0.855 1.60 (هذه –أسماء اإلشارة )هذا  /6

 *41.446 5.454 37.67 1.037 5.60 اختبار تحصيلي في القراءة /7

 0.01 مستوى  عند دالة القيم هذه جميع* 

 التجريبية املجموعة درجات بين الفروق أن السابق الجدول  من ويتضح     

  دالة الضابطة، املجموعة ودرجات
ً
 االختبارات في 0.01 مستوى  عند إحصائيا

 علي الحاسوبي البرنامج تطبيق نتائج أظهرت وبذلك. القراءة بمهارات الخاصة

 العينة تالميذ أداء تحسن في تمثلت إيجابية نتائج التجريبية املجموعة عينة

 في البحث موضوع القراءة مشكالت علي بالتعرف الخاصة االختبارات علي

 .البعدي االختبار

 :الثاني الفرض

 :أنه على الثاني الفرض ينص

 الضابطة املجموعتين درجات متوسطي بين إحصائيا دالة فروق توجد"  

 موضوع القراءة بمهارات الخاصة لالختبارات البعدي التطبيق في والتجريبية

 ". التجريبية املجموعة لصالح البحث

 ملعرفة T.Test( ت) اختبار الباحث استخدم الفرض هذا صحة من وللتحقق 

 القبلي التطبيقين في املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات بين الفروق

 التوصل تم التي النتائج( 6) الجدول  ويوضح. التجريبية للمجموعة والبعدي

 .إليها

 6 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  والبعدي القبلي التطبيقين في بينهما الفرق  وداللة املعيارية واالنحر

 قيمة )ت( البعدي قبليال االختبار

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

 *58.241 1.539 16.67 0.563 0.40 تمييز الحروف املتشابهة صوتا

 *47.451 1.279 13.87 0.712 0.90 تمييز الحروف املتشابهة رسما

 *39.216 2.572 16.73 0.679 0.43 تمييز الكلمات املتشابهة ونطقها

 *54.539 1.548 17.50 0.817 0.57 تمييز وقراءة حرف املد والحرف املمدود

 *57.067 2.542 26.43 0.844 0.67 تمييز الالم الشمسية والقمرية

 *54.539 1.548 7.50 0.855 0.60 هذه( –أسماء اإلشارة )هذا 

 *41.446 5.454 37.67 1.037 0.60 اختبار تحصيلي في القراءة

 0.01* دال عند مستوى 

يتضح من الجدول السابق أن الفروق بين درجات املجموعة التجريبية على  

 عند مستوى 
ً
في  0.01التطبيقين القبلي والبعدي كانت دالة إحصائيا

االختبارات موضوع الدراسة لصالح التطبيق البعدي. وبذلك يتحقق الفرض 

حسين الذي افترضه الباحث، ويتضح أن البرنامج الحاسوبي له أثر فعال في ت

أداء املجموعة التجريبية على االختبارات الستة؛ مما يشير إلى حدوث تقدم 

 ملموس في مستوى املجموعة التجريبية، نتيجة تعرضهم للبرنامج الحاسوبي.

ويتفق ذلك مع نتائج الدراسات التي اهتمت بالقراءة وخاصة تلك الدراسات  

؟ يته وملاذا هو فعالتحدثت عن فعالالتي استخدمت برامج الحاسوب اآللي و 

؛ [12] ؛ ديفيز وستوك وميشيل وهمر[11] ؛ ربيع[10] تورجيسن وباركر

 سميتس و وأليفاينكوني و ؛ ل[14] ؛ سوتو[13] ميشلينج و جاست وبارثولد

[، حيث يرى الباحث أن هذا التحسن والتقدم في مستوى القراءة 41]

 الجهرية منطقي و يعود إلى عدة عوامل هي كما يلي:

أن استخدام الحاسب اآللي ال يضع التلميذ في الحرج، ويبعد الخجل _ 

والحياء عنه، كما أنه يعطى فرص كثيرة ومحاوالت حتى ينجح الدارس في أداء 

 على أن 
ً
املهمة املطلوبة كما ساعد التعلم بالحاسب التالميذ املعاقين عقليا

 الفروق يتعلموا في مستويات ومن خاللها يتعلمون مهارات القراءة، 
ً
مراعيا
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الفردية بين كل تلميذ وسرعته في التعلم؛ األمر الذي قد يكون أدى إلى زيادة 

 [.42] ؛ انكي[26] ؛ ناظر[45] ؛ التويم[11] تحصيلهم ربيع

_ أن البرنامج التعليمي باستخدام الحاسب اآللي أدى إلى تطور وتحسن 

؛ [14] سات كل من سوتوالتالميذ في القراءة الجهرية، وهذا يتفق مع نتائج درا

[ حيث أكدت هذه الدراسات فعالية استخدام 41] لينكوين، سميث، أوليفا

الحاسب اآللي في تدريس التالميذ العاديين أو التالميذ ذوي االحتياجات 

الخاصة والباحث يرى منطقية هذه النتائج فالحاسب اآللي يتميز بالعديد من 

 على تحسين
ً
 العملية التعليمية لدى التالميذ. الخصائص التي تجعله قادرا

_ كما أن الحاسب اآللي يعتبر أداة تقنية جديدة وحديثة في مدارسنا وقد 

 عند استخدامهم 
ً
لوحظ الحماس والسرور لدى التالميذ املعاقين عقليا

 عند التالميذ الذين 
ً
للحاسب اآللي، وهذا الحماس والسرور لم يكن موجودا

 فية العادية. وهذا يتفق مع دراسة اخضرقمت بتدريسهم بالطريقة الص

[ والتي أكدت على تحفز التالميذ ورغبتهم في 48] ؛ حماد[47] ؛ بن طالب[46]

استخدام الحاسب اآللي مقابل الطريقة العادية، كما أنه أدى إلى تحسن 

إدراك الشكل وإعطائه املدلول املناسب، ثم عملية التعرف على الكلمة 

تم معها في نفس الوقت فهم املعنى حيث أصبحت تلك بصورة أوتوماتيكية وي

 من االنتباه، كما كان قبل تطبيق البرنامج، وإنما 
ً
 كبيرا

ً
العملية ال تأخذ جزءا

أصبحت عملية االنتقال من التعرف إلى الفهم تتم بصورة سريعة وكذلك 

فإن فقرات البرامج املدمجة التي اعتمدت على عناصر التشويق واإلثارة 

 يقبلون على تعلم القراءة دون واملتع
ً
ة بالتعلم جعلت التالميذ املعاقين عقليا

خوف من الفشل أو العقاب بل كانوا يستمتعون بإعادة املحاولة أكثر من مرة 

 لكي يصلوا إلى االستجابة الصحيحة دون ملل أو رتابة تورجسين، باركر

 [.42[؛ انكني ]49؛ الكندري ][10]

ام الحاسب اآللي يوفر الوقت الكثير الذي يحتاجه _ كما أن التعليم باستخد

املعلم لتدريس موضوع في القراءة، مقارنة مع الوقت الذي يحتاجه املعلم في 

تدريس نفس املوضوع بالطريقة الصفية العادية، ويمكن أن يكون ذلك 

بسبب أن الحاسب اآللي يجذب انتباه التالميذ ويزيد من قدرتهم على التركيز، 

فهم يتعلمون املهارة بسرعة أكبر من التالميذ الذين يتعلمونها  وعلى ذلك

بالطريقة العادية، فهم يحتاجون إلى عدة وسائل تعليمية في تعليمهم وجذب 

انتباههم. فالحاسب اآللي بما يتمتع به من وجود مثيرات وأصوات وصور 

؛ [46] تجعل التلميذ يركز على تعلم املهارة التي أمامه بسرعة أكبر أخضر

  .[50] [؛ الفار12] ديفيز، ستوك، ميشيل، همر

لم يلغ التعلم بالحاسوب دور املعلم؛ حيث كان املعلم يقدم الفقرات  

واملفاهيم ويشرحها ويعطي فرصة للتالميذ ليناقشوا، ويسألوا، وينفذوا 

التدريبات، واألنشطة تحت إشرافه وتوجيهه. وتتفق هذه النتائج مع ما ذهب 

 [.47] ؛ بن طالب[45] ؛ التويم[50] إليه الفار

تالميذ املجموعة التجريبية إلى استراتيجيات التدريس وقد يرجع تقدم  

املتباينة املستخدمة في البرنامج )التعليم التعاوني، التعلم بالتعاقد( لتنمية 

 مهارات القراءة، والتي تم تطبيقها بما يناسب كل درس.

قد يكون نجاح البرنامج أنه تناول مواد قرائية ذات كلمات جديدة بسيطة       

العدد في كل درس، وتدوين عدد تلك الكلمات في دليل املعلم "محتوى 

 بتقدم التالميذ في املستوى املهاري، بحيث 
ً
الدرس"، والتي تزداد تدريجيا

من السياق. يسهل عليهم زيادة قدرتهم علي التعرف والفهم واستنباط املعنى 

وبما أن البرنامج العالجي شمل على عدد كبير من األلعاب التعليمية املدمجة 

اإلثرائية والتعزيزية، والتي تناولت الحروف والكلمات والجمل، باإلضافة إلى 

األلعاب التي تعزز االستجابة الصحيحة، أدى ذلك إلى فعالية البرنامج 

الب" دور في نجاح البرنامج الحاسوبي. وربما كان إلى شكل "كتاب الط

 
ً
الحاسوبي املقترح؛ حيث عمد الباحث إلى أن يكون هذا الكتاب مطبوعا

 من الصور ذات األلوان التي تكون محببة للتالميذ وتجذب 
ً
 كبيرا

ً
ويحوي عددا

انتباههم وتحببهم في املادة القرائية وتجعلهم يقبلون ويقلبون في صفحات هذا 

 فيه.  الكتاب شغوفين بمعرفة ما

ويفسر الباحث النتائج الكمية للفرض الثاني إلى حرمان أفراد املجموعة       

الضابطة من التعرض لتدريبات وأنشطة البرنامج الحاسوبي، وما وفرته من 

ارتباط الحواس والتآزر السمعي البصري، واألنشطة املختلفة، والصور 

واإلدراك ومن ثم زيادة القدرة املتحركة، والتي أدت إلى زيادة التركيز واالنتباه 

 علي التذكر واالستدعاء بصورة كبيرة وملحوظة للمجموعة التجريبية.

 توصياتال. 5

ضرورة مراعاة مناهج القراءة بما يخدم حاجات وخصائص التالميذ ذوي  -1

 اإلعاقة الفكرية البسيطة. 

د العمل على وجود متخصصين في مناهج التربية الخاصة يقومون بإعدا -2

.
ً
 برامج حاسوبية لتشخيص وعالج وتنمية القراءة للتالميذ املعاقين عقليا

ضرورة توفير أجهزة الحاسب اآللي بجميع ملحقاتها من جهاز العرض )داتا  -3

شو( في معاهد وبرامج التربية الفكرية. وزيادة فاعلية استخدام الحاسب اآللي 

التربية الفكرية، ولجميع املناهج بصفته وسيلة تعليمية في جميع مراحل 

 الدراسية.

التدخل املبكر من بداية الدراسة بالصف األول لتنمية مهارات القراءة  -4

 بدرجة بسيطة، مما يقلل من املشاكل النفسية 
ً
لدى التالميذ املعاقين عقليا

 واألكاديمية للطفل وما يتبع ذلك من مشاكل أسرية.

ديدة ملمارسة القراءة الجهرية، وتوجيه يجب أن تتاح للتالميذ فرص ع -5

األسرة لذلك كقراءة العناوين الواضحة في الصحف اليومية، وقراءة بعض 

اللوحات الواضحة في الشوارع مثل لوحات املحالت التجارية وغيرها، والتي 

 تساعد التلميذ على ممارسة القراءة الجهرية باستمرار.

صفوف الدراسية األولى قدر املستطاع، االهتمام بالقراءة الجهرية، من ال -6

 لتالميذه في قراءته بلفظ واضح 
ً
كما يجب على املعلم أن يكون نموذجا

 وسليم، وغيرها من املهارات التي يراد إكسابها للتالميذ.

يجب على املعلم أال يعتمد على الكتاب املدرس ي فقط في دروس القراءة،  -7

وعة مثل القصص، والكتب امللونة بل يجب االستعانة بوسائل تعليمية متن

 وغيرها، التي تساعد التلميذ على حب القراءة.

ضرورة الكشف عن مشكالت القراءة وعالجها في بدايتها، حتى ال تتراكم  -8

املشكالت الصغيرة وتصبح فيما بعد عائقا كبيرا يؤدي إلى فشل التلميذ 

 ذ.أكاديميا وتأثير ذلك سلبيا على الحالة النفسية للتلمي

مراعاة التأكيد علي املهارات األساسية في القراءة وخاصة الحروف  -9

 ومراجعتها باستمرار قبل االنتقال إلى مهارات الفهم والتعبير.
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ABSTRACT_ The present study aimed at verifying the effectiveness of a proposed computer program in developing some 

of the reading skills of students with a slight mental disability who are studying the programs attached to the regular 

schools in Saudi Arabia. The sample consisted of 18 students from fourth grade primary school intellectual education in 

Khamis Mushait region Asir, who were divided into two groups (9) students in the control group and (9) students in the 

experimental group. A computer program was designed to develop reading skills for students, and a test was designed to 

measure their reading skills. The results of the study showed that there were statistically significant differences between 

the pre-test and the post-test of the reading skills, favoring the post-test in the experimental group members as a result of 

their exposure to the computer program. There were also statistically significant differences between the mean scores of 

the control and experimental groups in the post-test of the reading skills tests favoring the experimental group. In the 

light of the results, the researcher recommends the importance of the activities of the computer programs in the 

development of language skills of students (listening, speaking and language understanding) and their positive impact on 

the growth of the mentally disabled pupil and increase his confidence in himself . 

KEYWORDS: Literary reading skills ،simple mental disability ،Computer Program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


