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والعافية وإىل رفيق هدي عملي املتواضع إىل والدي ووالديت أطال هللا يف عمريهما ومتعهما ابلصحة أ
دريب زوجيت الغالية وإىل إخواين وأخوايت وأبنائي وإىل مجيع من وقف جبواري فلهم مجيعًا مين الشكر 

  .والتقدير
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، وسابغ نعمه والشكر له سبحانه على وافر فضله ،احلمد هلل أواًل وآخراً الذي بنعمته تتم الصاحلات
، ليقان جبالل قدره وعظيم سلطانه أن وفقين وأعانين على إمتام هذه الدراسةمحداً وشكراً ي ،وإحسانه

 :، وبعدوالصالة والسالم على سيد املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
عمران مصلح على مساعدته  /يطيب يل أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير لسعادة األستاذ الدكتور

 .كان لتوجيهاته عظيم األثر يف خروج هذه الدراسة بصورهتا احلالية  يل وتقدمي يد العون والذي
وأخص ابلشكر اجلزيل والدي ووالديت أطال هللا يف عمريهما وجزامها هللا عين خري اجلزاء وكذلك 

 .الشكر إلخواين وأخوايت فيما قدموه يل من نصح وتوجيه
ن هلا الفضل يف مسانديت والوقوف جبانيب وأخرياً أقدم شكري اخلاص إىل زوجيت ورفيقة دريب ومن كا

 .وتقدمي يد العون يف مجيع أعمايل جعله هللا يف موازين حسناهتا يوم القيامة
. فإن كان مثة هفوة أو تقصري وأختم بشكر هللا تعاىل أن هيأ يل القدرة على إمتام هذه الرسالة

 .فحسيب أن الكمال هلل وحده
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 امللخص
ثر فاعلية استخدام برانمج بوربوينت يف تنمية مهارات أالتعرف على  دفت الدراسة احلالية إىله

الباحث  واستخدم،  الصف األول االبتدائي ابململكة العربية السعودية تالميذالقراءة والكتابة لدى 
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األول االبتدائي ، وتكونت عينة البحث من فصلني من فصول الصف واألخرى جتريبيةضابطة 
( طالب ،  30) طالهباا إىل جمموعتني : اجملموعة التجريبية وعدد تقسم منار سدير() مبدرسة

ني يف اجملموعت يولقياس األداء القبلي والبعد ،( طالب  30) طالهبااجملموعة الضابطة وعدد و 
ومت التأكد من صدق  مت إعداد أداة قياس ،،  تنمية مهاريت القراءة والكتابةالتجريبية والضابطة يف 

، كما مت التأكد من ثباهتا ومناسبتها للتطبيق واحملكمني ختصنياألداة بعرضها على جمموعة من امل
ائية عند مستوى أن هناك فروق ذات داللة إحص وأظهرت النتائج.بتجريبها على عينة استطالعية 

( بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة ابلدرجة الكلية ملهارات القراءة 0.01)
اختبار تعّرف  -اختبار التمييز السمعي   -وأبعادها الفرعية واملتمثلة يف )اختبار التمييز البصري

 -اختبار التحليل الصويت  - اختبار تعّرف الكلمة من خالل الصورة  -احلروف اهلجائية وأصواهتا  
اختبار تعّرف اجلملة من خالل الصورة (، وذلك لصاحل الطالب  -اختبار املزج والتوليف الصويت  

( 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى ) اً أكدت النتائج أن هناك فروق. كما ابجملموعة التجريبية
جة الكلية ملهارات الكتابة وأبعادها بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة ابلدر 

اختبار  -الفرعية واملتمثلة يف )اختبار كتابة احلروف اهلجائية يف مواضعها املختلفة من الكلمة  
اختبار كتابة كلمات من الذاكرة البعيدة )إمالء( ، وذلك لصاحل  -التعرف على حرف املّد مث كتابته 

لنتائج  السابقة إىل فاعلية استخدام برانمج بوربوينت يف تنمية ا وأشارتابجملموعة التجريبية،  لتالميذا
 الصف األول االبتدائي ابململكة العربية السعودية. تالميذالكتابة لدى القراءة و  مهارات
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ABSTRACT 

 
the present study aims to identify the impact of effectively using PowerPoint in the 

development of reading and writing skills among students in first grade In Saudi 

Arabia.Aw332The current study aims to identify the effect of the use of the PowerPoint 

program in developing reading and writing skills among first grade students in the Kingdom 

of Saudi Arabia. In this study, the researcher used the experimental design known as the 

tribal and remote measurement design of two groups, one of which is the control and the 

other experimental. The research sample consisted of two semesters of first grade primary 

school Manar Sudair. Divided into two groups. The group of 30 students and the control 

group of 30 students. In order to measure the tribal and remote performance of both groups 

in the development of reading and writing skills, a measurement scale was prepared. 

Checking the validity of the tool by presenting it to a group of specialists and arbitrators, as 

well as ensuring its stability and suitability for the application by testing it on a survey 

sample. Results showed. There are statistically significant differences at the level of (0,01) 

Between the average scores of the two groups with the total score of reading and writing 

skills and their subdivisions represented in the visual excellence test _ the audiovisual test - 

the test of the recognition of the alphabets and their sounds _ the word recognition test 

through the image _ Audio _ mixing test and audio synthesis _ Test know the sentence 

through the image) For the benefit of students in the experimental group. The results also 

confirmed that there are individual differences with statistical level (0.01) between the 

averages of the experimental and control groups with the overall degree of writing skills. Its 

sub-dimensions are the test of writing alphabets in their different positions of the word Test 

the recognition of the letter Tade and then writing _ Test writing words from the remote 

memo (dictation). For the benefit of students in the experimental group and the signals of 

previous results to the effectiveness of the use of the program power point in the 

development of literacy skills among students in the first grade primary in Saudi Arabia . 
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يهدف هذا الفصل إىل حتديد مشكلة البحث والوقوف عليها ومن مث صياغة أسئلة البحث وفروضه 
 .وحتديد أهدافه وأمهيته 

 : مقـدمـة 
 وحاضرنا، كماوهي مهزة الوصل بني ماضينا  وقيمنا،إن لغتنا العربية متثل ذاكرة أمتنا ومستودع تراثنا 

وسيلتهم  املتعلمني، فهيوللغة العربية أمهية كربى يف حياة  وشعوهبا،أهنا أداة التواصل بني أفراد األمة 
تعد اللغة العربية وسيلة  والتعبري، كمالتحصيل املعرفة وتكوين اخلربة وتنميتها وأداهتم لالتصال 

املدرسة األوىل لتحقيق وظائفها ، فهي أهم وسائل االتصال والتفاهم بني الطالب وبيئته ، ويعتمد 
التحدث م به ، سواء كان ذلك النشاط عن طريق االستماع والقراءة أو عليها كل نشاط يقو 

 .والكتابة
حيث يبدأ تعليم القراءة  والصعبة،وتعد القراءة والكتابة من مهارات اللغة العربية املهمة 

حياة الطفل التعليمية؛  املهمة ىفتعد من املراحل  واليتاملرحلة االبتدائية  يفوالكتابة بصورة فعلية 
تعليم القراءة والكتابة ىف د ألنه يتم خالهلا اكتساب املهارات األساسية لتعلم القراءة والكتابة، ويع

ا الضرورية فتصبح أداة لتعليمه محد ذاته إىل أن يتمكن الطفل من مهاراهت يفهذه املرحلة هدفًا 
التعليم )االبتدائي(، يف كوهنا  احللقة األوىل منفيما بعد. وتظهر أمهية تعليم القراءة والكتابة يف 

ويتطور  به، ينموفهي نتيجة لكل نشاط ميرون  لغوية؛حصيلة ما اكتسبه املتعلمون من مهارات 
فَضعف التالميذ يف القراءة والكتابة منذ الصغر قد يالزمهم طوال سنني حياهتم، ورمبا  بنموهم؛

 (.2015اللواتية ، سلوى ،يصحبهم يف حياهتم العملية بعد خترجهم )
بصفة عامة بالقدرة القرائية والكتابية ؛ فالقارئ اجليد  الدراسيكما يرتبط التحصيل 

بقية  يفأداؤه ضعيفًا دراسة املواد األخرى بعكس القارئ الضعيف الذى يكون  يفيستطيع التقدم 
( 1998،، االكرف املطاوعة)( وهذا ما أكدته عدة دراسات ومنها دراسة   1998 ،املواد)مسك

أشارت نتائجها إىل أن ضعف التلميذات ىف القراءة كان من أسباب اخنفاض مستوى حتصيلهن  اليت
االختبار الذى اعتمد على األسئلة  يفمادة العلوم، وقد اتضح ذلك من خالل اخنفاض درجاهتن  يف

اعتمدت على الرموز واألشكال والرسوم  اليتاالختبارات  يفاللفظية بصورة واضحة عن درجاهتن 
 التوضيحية.
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 يفهلا  والكتابة فخصصوا وقد أدرك خمططو مناهج اللغة العربية باملرحلة االبتدائية أمهية القراءة 
وقتًا يفوق ما خصص لبقية الفروع ، كما خصص هلا من درجات االختبار أكثر  الدراسياجلدول 

 (2000-1999، رتبية والتعليم)وزارة ال% من الدرجة الكلية.60من 
)حافظ ، وأبو  من عناية إال أن عددًا من الدراساتوالكتابة  وعلى الرغم مما تلقـاه القراءة 

(، )رفاعي واجلنويب 2010،)األسطل ،(2009( ، )أبو الزيتون ، والناطور ،2006العال ،
القراءة اجلهرية أم  يفأشارت إىل انتشار مشكالهتا بني التالميذ سواًء (2012(،)عوض ،2012،

واإلبدال  القراءة اجلهرية تظهر أخطاء: احلـذف ، ففي مهارات الكتابة ، إتقانأو عدم  الصامتة،
 ومشكالت التعـرف على الكلمات، وعدم إخراج احلروف من خمارجها الصحيحـة، واإلضافـة،

لط بني احلروف املتشاهبة نطقاً. وعدم التوقـف عند متام املعىن أثناء القراءة، وبطء وسـوء النطق، واخل
 القراءة الصامتة فتظهر مشكالت ىف فهم معاىن املفردات، وفهم الفكرة األساسية للمقروء. يفأما 

بينما يف الكتابة يعاين بعض الطالب من صعوبات يف الكتابة لعدم اتقاهنم املهارات الفرعية 
 الكتابة.لعمليات 

واحمللى،  العامليتظهر على املستويني  القرائي والكتايبالضعف  ويتضح مما سبق أن مشكلة
 يفبني التالميذ وتعوق تقدمهم، وتتسبب  حقيقي وفاقدء عب وبنسب ال يستهان هبا مما يشكل

 .اخنفاض مستوى حتصيلهم 
ويف ظل عصر التقدم املعريف والتكنولوجي يف اآلونة األخرية أصبح استخدام تطبيقات 

يد العملية التعليمية املتعددة وبراجمه املختلفة غاية األمهية يف حتسني وجتو احلاسب اآليل ووسائطه 
ومناسبتها التعليمية ،فلقد متيزت برامج العروض التقدميية "بوربوينت" بالعديد من املواصفات 

حل الرتبوية احلديثة واليت تنمي القدرة على التفكري العلمي واجملرد والتدريب على لألهداف 
اليت جتعل من عملية التدريس أمرًا غاية يف السهولة  واملشكالت واحلث على االبتكار 

 ه(1421.)املوسى،واألمهية
وخطورة ما يرتتب  األساسية،والكتابة وضرورة تنمية مهاراهتا  ونظراً ملا سبق من أمهية القراءة 

فإن تقنية املصاحبة للحاسب اآليل برامج ال من آثار سلبية، وانطالقاً من أمهية استخدام على ضعفها
الصف األول  تالميذالقراءة والكتابة لدى يف تنمية مهارات  وينت "ب"بور  برنامج دراسة استخدام

 يعد أمراً جديراً بالدراسة.االبتدائي 
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 البحث:مشكلة 
إن عملية التواصل اللغوي لدى مستخدم اللغة العربية ال تتم إال باستخدام مهارة أو أكثر من 

وذلك وفق تنوع األداء يف فنون  والكتابة،االستماع والتحدث والقراءة  األساسية:مهارات اللغة 
غوية اخلاصة التواصل اللغوي اليت تعلمها الفرد يف الفنون اللغوية األخرى ونزيد عليها املهارات الل

 اللغة.حىت يكتسب املتعلم القدرة على حتقيق غايته من استخدام  والكتابة،بالقراءة 
حتصيل أصبحت ظاهرة منتشرة يف تدين مستوى  اخنفاض مهارات القراءة والكتابةن أكما 

: صعوبة التعرف على احلروف والكلمات، وتذكر يف اليت تتمثلو التالميذ ملادة اللغة العربية 
الكلمات، وحفظ تتابع حروف اهلجاء، والقراءة بدون إبدال أو حذف حلرف أو مقطع أو كلمة. 

وفهم معاىن املفردات والرتاكيب اللغوية، وعدم القدرة على النطق  القرائيالفهم  يفوصعوبة 
والكلمات املتشاهبة، والتفرقة بني الصحيح للحروف من خمارجها الصحيحة، وتعرف احلروف 

حتليل ومزج األصوات ونطق  يفال تنطق ونطق حروف املد، وكذلك صعوبة  واليتتنطق  اليتاحلروف 
ومهارات  .(1991، نصر1993عبد الوهاب، (Cristinia,1994 اجلديدة. )الكلمات 

الكتابة يف عدم القدرة على  نسخ الطالب ملا يكتب أمامه وكتابة ما ميلى عليه ، والقدرة على 
التعبري عما يف نفسه وكتابة ما جيول خباطره وتأيت مهارات الكتابة بعد تعلم احلروف وأصواهتا ) 

 (.2007احلازمي ،
لـدى تالميذ املـرحلة والكتابة  مهارات القراءةاخنفاض  يتضح مما سـبق انتشار مظاهـر

 نياالبتـدائية بصورة كبرية وتعـدد حماوالت دراستها وعـالجها ومما دعـم ذلك مـالحظات الباحث
 العربية ووىف أثناء تدريس اللغة أثناء اإلشـراف على التـربية العمـلية باملـدارس االبتدائية يف املتـكررة 

علمًا ملادة اللغة العربية "لغيت " للصف األول االبتدائي طبيعة عمله مخالل  منقد تبني للباحث 
دفاتر التالميذ وكتاب الطالب وكتاب ل هفحصفرتة زمنية تزيد عن مخسة عشر عامًا ومن خالل 

وكذلك من خالل  السليمة،والكتابة رحلة على القـراءة ك املكثـري مـن تالميذ تل  متكنعـدم النشاط 
اطالعه على االختبارات التحصيلية ونتائج التالميذ وأدائهم وجود تدين يف مستوى التحصيل ، 

 وعدم اتقاهنم ملهارات القراءة والكتابة األساسية .
كه من آثار سلبية على ترت وما  والكتابة  القراءة مهارات واخنفاض ضعفونظرًا خلطورة  

والتسرب وجناح األحداث أحياناً،  الدراسيتوى التحصيل والتأخر اخنفاض مس يفالتالميذ تتمثل 
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؛ فإن والكتابة  فضاًل عما يؤدى إليه من اضطرابات نفسية نتيجة ملا يعانونه من صعوبات ىف القراءة
مستوى مهارات  رفعل تؤدي هلذه املشكلة  ديةجمعن حلول للبحث احلاجة ماسة إىل بذل اجلهد 

يسهم يف إجياد احللول مبا ميكن أن  ، لذا جاءت هذه الدراسة لدى التالميذ القراءة والكتابة 
، فقد حتددت  القراءة والكتابة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية  مهارات ملشكلة ضعف املناسبة

الدراسة املشكلة يف ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية وبذلك جاءت 
 القراءة والكتابة لدى استخدام برنامج "بوربوينت " يف تنمية مهاراتفاعلية  موضوعيف احلالية 
بوصفها آداة تسعى ملعاجلة الضعف  يف اململكة العربية السعوديةالصف األول االبتدائي  تالميذ

 املوجود .
 :وفروضه  أسئلة البحث

نتيجة استخدام أحد برامج يف مدى الفاعلية اليت قد تتحقق تبحث هذه الدراسة كما سبق فإن 
لدى  احلاسب اآليل وهو برنامج "بوربوينت " كوسيلة تعليمية يف تنمية مهارات القراءة والكتابة

لدى وجود ضعف يف مهارات القراءة والكتابة  تقرروذلك بعد أن طالب الصف األول االبتدائي 
 التايل :  السؤال الرئيسيمكن صياغة مشكلة الدراسة يفولذا ؛ ف تالميذ املرحلة االبتدائية 

 
لدى طالب الصف  "بوربوينت " في تنمية مهارات القراءة والكتابةبرنامج استخدام  ما فاعلية

 األول االبتدائي ؟
 ولإلجابة عن هذا التساؤل يلزم اإلجابة عن األسئلة  الفرعية التالية :

 مهارات القراءة الالزمة لتالميذ الصف األول االبتدائي؟ما  -1
 مهارات الكتابة الالزمة لتالميذ الصف األول االبتدائي؟ما  -2
القراءة  "بوربوينت " يف تنمية مهارات املقرتح باستخدام  ربنامجال أسس وإجراءاتما  -3

 الصف األول االبتدائي ؟ والكتابة لدى تالميذ
الصف  ما فاعلية الربنامج املقرتح باستخدام "بوربوينت" يف تنمية مهارات القراءة لدى تالميذ -4

 األول االبتدائي؟
ما فاعلية الربنامج املقرتح باستخدام "بوربوينت" يف تنمية مهارات الكتابة لدى تالميذ الصف  -5

 األول االبتدائي؟
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 أهـداف البحـث :
 إىل : احلايلهدف البحث ي

 مهارات القراءة الالزمة لتالميذ الصف األول االبتدائي.الكشف عن  -1
 الالزمة لتالميذ الصف األول االبتدائي.مهارات الكتابة الكشف عن  -2
القراءة  برنامج البوربوينت اليت يوفرها يف تنمية مهاراتوأسس الكشف عن خصائص  -3

 الصف األول االبتدائي. والكتابة لدى تالميذ
فاعلية الربنامج املقرتح باستخدام "بوربوينت" يف تنمية مهارات القراءة لدى التحقق من  -4

 . االبتدائيتالميذ الصف األول 
فاعلية الربنامج املقرتح باستخدام "بوربوينت" يف تنمية مهارات الكتابة لدى التحقق من  -5

 .تالميذ الصف األول االبتدائي
 :البحثأهمية 
املتنوعة يف تدريس املواد الدراسات اليت تبحث يف جدوى استخدام احلاسب اآليل بشىت براجمه تعترب 

تنمية مهارات مادة لغيت لطالب الصف األول االبتدائي خاصًة من الدراسية عامَة ويف تدريس 
 االجتاهات البحثية احلديثة .

ونظرًا ملا حنن فيه من عصر االنفجار املعريف والتقدم التكنولوجي عصر "الرقمنة "  
 واملشكالت اليت يواجهها جمال التعليم فإننا يف حاجة كبرية إىل إجراء مثل هذا النوع من الدراسات

 .ولذلك قام الباحث بإجراء دراسته يف هذا اجملال .
 

 : وميكن تقسيم أمهية البحث إىل أمهية نظرية وأمهية تطبيقية
 -أوال األمهية النظرية:

يسهم البحث يف إثراء حمتوى األدب النظري يف موضوع  تنمية مهارات القراءة والكتابة  .1
 لدى طالب الصف األول االبتدائي .

يسهم البحث يف مساعدة أهل االختصاص العتماد هذا األسلوب لتنمية مهارات طالب  .2
 .الصف األول االبتدائي 
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" وأمهيته يف التغلب على ضعف  Power Pointإلقاء الضوء على برنامج "بور بوينت .3
 القراءة والكتابة لدى طالب الصف األول االبتدائي .

 -ثانيا األمهية التطبيقية:
 سرتاتيجية تعليمية مناسبة لتنمية مهارات طالب الصف األول االبتدائي .يقدم البحث ا .1
يسهم البحث يف حتسني وسائل التدريس املستخدمة يف تنمية مهارات طالب الصف األول  .2

االبتدائي بتشجيع املعلمني على االستفادة من اإلمكانيات الكبرية هلذا الربنامج مبا يتناسب 
 مع الفئة العمرية احملددة.

تشجيع املعلمني على تنمية مهاراهتم يف استخدام احلاسب اآليل بشكل ميكنهم من القيام  .3
بتصميم دروسهم بأنفسهم مبا يتناسب مع واقع بيئاهتم الصفية ومراعاَة لطبيعة الفروق 

 الفردية املوجودة بني طالهبم .
 

 مصطلحـات البحث :
 " :"بوربوينت

 التعريف االصطالحي:
)ميكروسوفت  (Microsoft Windows)برنامج تقدمي مؤسس على برنامج نوافذ  هو

ويندوز( ورسومات وشفافيات ، أو تقدميات مؤسسة على احلاسب اآليل ) فاروق سيد 
 .(156، 2001حسن،

و هو أحد الربامج املوفرة ضمن حزمة أوفيس وهو خمصص للعروض التقدميية، حيث يوفر  
الربنامج جمموعة من األدوات إلنتاج ملفات الكرتونية حتتوي على شرائح افرتاضية عليها كتابات 
وصور ويستخدم يف العروض املتحركة والغري متحركة، ويستخدم أيضا يف اللوحات املتغرية املتتالية، 
وميكن من خالله إنشاء عدد الهنائي من الشرائح وإدراج الصور املتحركة والثابتة، وإدراج املقاطع أو 

 (2009) ثامر ماحل حيىي ،  .الروابط، واستخدام الروابط التشعبية وغريها
هو عبارة عن جمموعة من  Power point Slides أو هو برنامج العرض التقدميي 

 الشرائح حتتوي على نصوص أو جداول أو رسوم متحركة أو خمططات بيانية أو كصفحة ويب 
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Web Page  يتم أنشاؤها لتعرض باستخدام جهاز عرض الشفافيات  أو  بوساطة شاشة جهاز
 .م(2010) حممد ،. احلاسوب أو  غريمها من طرق العرض املختلفة

 نامج "بوربوينت"لبر  التعريف اإلجرائي
بوربوينت طبقًا للدراسة احلالية بأنه جمموعة شرائح عروض تقدميية حتتوي  يعرف الباحث برنامج

على صور ثابتة ومتحركة وكتابات ملونة ورسوم متحركة وأصوات مدبلجة يتم من خالهلا عرض 
  حمتويات املادة التعليمية بطريقة ذكية مشوقة وجاذبة.

 : المهارة
 (. 1995احلذف يف الشيء واإلحكام له، واألداء املتقن له )الرازي ، لغًة:

عمل بسهولة ودقة وقد تكون املهارة أما  وقد عرفت بأهنا مقدرة الفرد على تنفيذاصطالحاً: 
 (.2007عقلية )الشريف ، جسمية أو

 التعريف اإلجرائي: 
االبتدائي مبدارس منار سدير تالميذ الصف األول  اكتساب: بأهنا املهارةيعرف البحث احلايل 

األهلية بنني القدرة على التعرف على اشكال احلروف وأصواهتا وتشكيل كلمات ومجل منها مع فهم 
 . ما شكله قراءة وكتابة

 :  القراءةمهارات 
 القراءة لغًة: 

إىل اجلمع والضم يف نطق الكلمات وهتجئة  مشتق من مصدر الفعل املاضي قرأ، والذي يشري
 (.2001)األزهري ، بشكل سليم ،وزاد بعضهم الضم والنطق واإلبالغ معاً  احلروف

 القراءة اصطالحاً:
حتويل الكلمات املكتوبة إىل ألفاظ منطوقة يف ضوء فهم املعىن ؛الن اللفظ دون معىن يعد صوتاً 

 (.2004فارغاً ،وإتقاهنا ميكن الفرد من العلم الذايت )بدير ،
 لقراءة :التعريف اإلجرائي لمهارات ا

يعرف البحث احلايل مهارات القراءة بأهنا :قدرة التلميذ على معرفة األحرف اهلجائية مث الربط بينها 
 وترمجتها إىل معاين مث فهم هذه املعاين مع االنطالق أثناء القراءة اجلهرية .
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 مهارات الكتابة :
 الكتابة لغًة:

تب ، ومعناها اجلمع يقال :كتبت القوم إذا فهو كامصدر كتب يكتب كتابًا وكتابة ومكتبة وكتبة 
 (2004اجتمعوا ومنه قيل جلماعة اخليل كتيبه)القلقشندي ،

 الكتابة اصطالحاً:
هي نوع من القدرة أو املهارة العقلية ، واليدوية يف نفس الوقت اليت حتتاج من الكاتب بعض االبداع 

 يف طريقة العمل .
وقيل هي إجراء يهدف إىل تنمية اللغة املنطوقة ،واالحتفاظ هبا ألجل ضمان استمرار فكر       

 (1433اإلنسان وثقافته )آل جبعان ، 
 التعريف اإلجرائي ملهارات الكتابة :

يعرف البحث احلايل مهارات الكتابة بأهنا : كتابة الطالب السليمة بدون أخطاء إمالئية ،والتعبري 
 سليمة . بطريقة خطية عن أفكاره
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 األدب النظري والدراسات السابقة :الفصل  الثاني
 

 . متهيد 
 اإلطار النظري ، يتناول مخس مباحث كل مبحث به جمموعة من املطالب 
 املبحث األول: التكنولوجيا يف التعليم و برنامج "بوربوينت "كأحد برامج احلاسب اآليل. 
   :للغة العربية للصف األول االبتدائي يف املرحلة االبتدائية  التعليمي احملتوىاملبحث الثاين

 . باململكة العربية السعودية
 املبحث الثالث: مهارات القراءة ومظاهر وأسباب صعوباهتا . 
 . املبحث الرابع : مهارات الكتابة ومظاهر وأسباب صعوباهتا 
 ميذ يف هذه املرحلة .املبحث اخلامس : خصائص املرحلة االبتدائية ومسات التال 
 .الدراسات السابقة 
 .التعليق على الدراسات السابقة 
 .االستفادة من الدراسات السابقة 
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ومن خالل ما مت اإلشارة إليه بالفصل األول من تعريف مبشكلة البحث وفروضه وأهدافه وأمهيته 
والتعريف مبصطلحات الدراسة سننتقل للحديث عن األدب النظري والدراسات السابقة يف هذا 

الفصل والذي يهدف إىل تقسيم الفصل إىل مباحث وحماور نظرية متعلقة بالبحث موضوع الدراسة 
واألجنبية والتعليق عليها ومعرفة ما يستفاد منها مع منها د أهم الدراسات السابقة العربية وحتدي

 حتديد أوجه االتفاق واالختالف بينهما. 
 

 : تمهيد
منذ القدم ويستخدم التعليم بالطرق التقليدية يف كثري من اجملاالت والتخصصات املختلفة ، وما زال 

ة يواجه العديد من املشكالت أصبح التعليم بالطرق التقليدييستخدم يف وقتنا احلاضر ، ولكن 
 :منها

عدم القدرة على مواكبة عقول وتفكري الطالب الذين أصبحوا يستخدموا التكنولوجيا  .1
 واألجهزة الذكية يف شىت اجملاالت واملهارات احلياتية 

من تشعب يف عملية االنفجار املعريف اهلائل والتقدم التقين "عصر الرقمنة " وما ترتب عليه  .2
 التعليم.

القصور يف مراعاة الفروق الفردية بني الطالب حيث جيد املعلم نفسه ملزمًا بإهناء كم كبري  .3
من املعلومات واملعارف واملهارات يف وقت حمدد، مما قد ال ميكن العديد من املتعلمني من 

 (.49-48،ص1987)الطوجبي ،متابعته بالسرعة والدقة نفسها 
اه الطالب وعدم القدرة على الرتكيز والشعور بامللل يف حال استخدام الطرق تشتت انتب .4

 التقليدية يف جمال التعليم.
ومع ظهور مثل هذه املشكالت ،أصبحت احلاجة تدعو إىل حتسني وتطوير أساليب 
ووسائل التعلم التقليدي والبحث عن البديل من خالل تبين أساليب ووسائل تعليم حديثة وجديدة 

شى مع "عصر الرقمنة " عصر االنفجار املعلومايت ، ويتم فيها توظيف التقنية احلديثة تتما
 واالستفادة منها يف جمال التعليم ويف تنمية مهارات الطالب داخل وخارج حجرة الصف .

وتعد برامج احلاسب اآليل من أهم املنجزات التكنولوجية اهلامة واملميزة يف وقتنا احلاضر ، 
تخدام احلاسب اآليل وبراجمه املتعددة يف الفرتة األخرية يف خمتلف ميادين احلياة نظراً حيث انتشر اس
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لكفاءته العالية وإمكاناته الفائقة وقدرته على توفري الوقت واجلهد واملال مع إدخال عنصر التشويق 
 واجلذب واستثارة عقول الطالب وتنمية مهاراهتم يف كافة اجملاالت.

للمعلم يف هذا العصر أن يستخدم األساليب التقليدية وأمامه طالب  فلم يعد من املناسب
 جييد استخدام أحدث األجهزة الذكية والتقنية احلديثة مبهارة ودقة عالية .

 "كأحد برامج الحاسب اآللي : التكنولوجيا في التعليم و برنامج "بوربوينتالمبحث األول
 التربية والتعليم.الحاسب اآللي وبرامجه في مجال المطلب األول: 

(. أن احلاسب اآليل وبراجمه املتنوعة أسهم يف تطوير العديد من األنظمة يف 2002ر)يرى أ.د  الفا
اجملتمع ، ويعد النظام الرتبوي والتعليمي أحد أهم األنظمة اليت استفادت وبشكل كبري يف إدارة 

املربجمة اليت يتم تقدميها عن طريق وتنظيم خمتلف األعمال وتزايد معها تبعًا لذلك إنتاج املناهج 
 .اآليل احلاسب

ويف ظل عصر االنفجار املعريف والتقدم التكنولوجي اهلائل أصبحت احلاجة أكثر إحلاحاً 
الستخدام برامج احلاسب اآليل يف جماالت التعليم ، حيث مل يعد االقتصار على الطرق التقليدية 

التقنية "عصر الرقمنة " واالتصاالت احلديثة . بل إن يف عمليات التدريس جمديًا ومفيدًا يف عصر 
املرجح أن يصبح التعليم يف املستقبل معتمدًا على التعليم االلكرتوين القائم على توظيف احلاسب 

؛فاحلاسب اآليل أداة لتطوير العملية اآليل وبراجمه ووسائطه املتعددة واملتنوعة ، وشبكات االنرتنت 
 (.29،ص2001كن رفع مستوى الطلبة إىل معايري أكادميية عالية )املنيع ،التعليمية وبواسطتها مي

واملتأمل للواقع يف جمال الرتبية والتعليم جيده ينم عن توجهات متسارعة تكاد تعصف بكل 
ما هو تقليدي فأصبح الرتكيز يف املؤسسات الرتبوية احلديثة على إكساب الطالب مهارات جديدة 

د عند تلقينه املعلومات ر الزاوية وحمور العملية التعليمية وال يقف احلحبيث يكون الطالب هو حج
، وأن يتعلم بطرق وأساليب جديدة تستخدم فيها تقنيات العصر ومنجزاته ولتحقيق هذه واملعارف

الغاية ال بد من استخدام برامج احلاسب اآليل ووسائطه املتعددة يف تنمية مهارات الطالب 
سواء عن طريق  نمية التفكري اإلبداعي لديهم واليت تزيد من الدافعية للتعليموقدراهتم العقلية ،وت

االستكشاف أو التجريب ،أو التعليم التعاوين والتعلم الذايت وتنفيذ املهمات األدائية وهبذا النوع من 
اً قيقيالتعليم يصبح املعلم ميسراً وموجهاً بداًل من دوره التقليدي كملقن ، ويصبح الطالب متعلماً ح

 هـ(.1428،1429)رياض زيلعي ،  سلبياً بدالً من كونه متلقياُ 



 

12 
 

 األسباب الداعية إلى استخدام الحاسب اآللي وبرامجه في التعليم .المطلب الثاني: 
تزداد مشكالت التعليم يف عصرنا احلايل تعقيدًا يومًا بعد يوم ؛ ألسباب واعتبارات كثرية منها 
التقدم التكنولوجي والتدفق اهلائل يف املعلومات املتالحقة ، والتوسع يف التعليم وتطوير املناهج 

جديدة ال بد من  الدراسية دون رقي املعلم بنفسه وتطويره املهين . من هنا جاءت احلاجة إىل بدائل
مسايرهتا واالستفادة منها يف حال أردنا النهوض والتقدم والرقي مبجتمعاتنا وبأبناء الوطن وأجيال 

استخدام احلاسب اآليل وبراجمه املختلفة املستقبل القادمة . وتؤكد العديد من الدراسات أن 
جة ضرورية يف الوقت احلاضر  ووسائطه املتعددة والتقنيات التعليمية احلديثة يف التعليم أصبح حا

كونه يسهم يف حل العديد من املشكالت اليت قد تواجه العملية التعليمية ) سعادة والسرطاوي 
، )بكيش (Binder,1993)(، 47م، ص1999(،)التودري ، 42-41م،ص 2003،
 ما يلي :  كدهتا تلك الدراساتأهـ(. ومن املربرات اليت 1424(، )قدح ، 109،ص1985،

  النفجار املعريف " عصر الرقمنة املعريف اهلائل يف العصر احلايل مما يطلق عليه عصر االتقدم
". 
  تضخم املواد التعليمية وقدرة احلاسب اآليل على مواكبة العصر ومواجهة التدفق املعريف

 واملعلومايت .
 .عدم وجود الدافعية للتعليم لدى الطلبة ، وشعورهم بامللل 
 رات واإلتقان ، وتنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطلبة .احلاجة إىل اكتساب املها 
  التفاعل اإلجيايب بني الطالب واحلاسب اآليل ، وكسر حاجز الرهبة والعمل على اجلذب

 والتشويق .
  ازدياد الطلب على التعليم مبختلف مراحله ، مما أدى إىل زيادة أعداد املتعلمني داخل

 عن بعد والتعليم االلكرتوين . قاعات التدريس وتفعيل التعليم
  أساليب التدريس املتبعة يف معظم مراحل التعليم يغلب عليها الصفة النظرية ، فأصبح

احلاسب اآليل برباجمه ووسائطه املتعددة ينوع ويطور يف أساليب ووسائل التدريس مبا يتالئم 
ية مبهارة ودقة ألجهزة الذكمع طالب العصر الذي جييد استخدام األجهزة احلاسوبية وا

 .عالية
 . السرعة يف احلصول على املعلومات مع معاجلة النتائج  
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 مميزات استخدام الحاسب اآللي وبرنامج "بوربوينت " في مجال التعليم .المطلب الثالث: 
 أوالً مميزات استخدام الحاسب اآللي في مجال التعليم .

األخرية بدا يتزايد االهتمام باحلاسب اآليل وبراجمه نظراً للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي يف اآلونة 
ووسائطه املتعددة يف شىت جماالت احلياة بصفة عامة ويف جمال التعليم بصفة خاصة ،فأصبح تطبيق 
مثل هذه الربجميات والتقنيات احلديثة على رأس القائمة للمهتمني بتحسني وجتويد العملية التعليمية 

قد شهدت العقود األخرية اهتماماً كبرياً يف دمج احلاسب اآليل وبراجمه يف يف املؤسسات الرتبوية . ول
جماالت التعليم وخباصة يف اجلامعات واملدارس .ومن مزايا استخدام احلاسب اآليل يف جمال التعليم 

 ما يلي :
  احلاسب اآليل يؤدي دوراً مهمًا يف الفصل ، ويعمل على زيادة إثراء املادة العلمية فهو ليس

جمرد وسيلة تعليمية واحدة فحسب بل هو يقوم بأكثر من دور يف آن واحد داخل الفصل 
فهو قادر على تقدمي حمتوى املنهج الدراسي وعرضه بالصور الثابتة والصور املتحركة وتعزيزها 

واملؤثرات الصوتية املدبلجة مما يزيد من الدافعية للتعلم وجيعل عملية العرض مشوقة  باأللوان
 م(.2003) سعادة والسرطاوي ، وجذابة  

  يعمل احلاسب اآليل على توفري زمن التعلم مقارنة بالزمن احملدد للمحتوى نفسه يف حال
احلصة . وبناءًا على استخدام الوسائل التقليدية مما يوفر قدر كبري من الوقت من زمن 

ذلك، يستفيد املعلم من هذا الفائض يف الوقت يف عرض وتقدمي أنشطة خمتلفة تعزز بدورها 
 (.56-54م،ص2003) سعادة والسرطاوي ، عملية التعليم  

  للحاسب اآليل قدرة كبرية على إجراء العديد من العمليات اليت ختدم العملية التعليمية
دهتا يف وقت مناسب، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مما يوفر ،وختزين املعلومات واستعا

 (.47هـ، ص1414)اسكندر وغزاوي ،الوقت واجلهد  
  مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني وخماطبة مجيع أمناط التعلم البصري والسمعي واحلسي

)املناعي  استعداداهتم واحلركي مع توفري فرص التعليم الفردي حسب قدراهتم و 
 (.253م،ص 1992،
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  القدرة على التنويع يف األساليب وعروض التقدمي املستخدمة وكذلك تقوميها مما حيقق مبدأ
)العبد التعلم النشط ويوفر بيئة تعليمية تفاعلية بني الطالب واحملتوى مع اإلثارة والتشويق 

 (.75ه ،ص1410القادر ،
 ية واإلقبال على التعلم الذايت .تنمية االجتاهات اإلجيابية للطالب حنو املادة الدراس 
  إكساب الثقة بالنفس ومعاجلة مشكلة اخلجل لدى بعض املتعلمني والعمل على زيادة

 (.519م،ص1999)اجلمهور،  التفاعل بني الطالب واملادة العلمية بكل ثقة 
 ثانياً مميزات برنامج "بوربوينت" كأحد برامج الحاسب اآللي في مجال التعليم .

إىل أن برامج العروض التقدميية  (،399هـ،1421(،)املوسى،13م،1995)احمليسن،ن أشار كل م
"بوربوينت" تتميز بالعديد من املواصفات اليت جتعل من عملية التدريس أمرًا غاية يف السهولة 

 واألمهية  ، ومن أهم املميزات ما يلي :
  ويف جو من األرحيية والسهولة .إعطاء املتعلم حرية كبرية للتفاعل بينه وبني املادة الدراسية 
  مناسبة برنامج " بوربوينت" الكثري من األهداف الرتبوية احلديثة واليت تنمي القدرة على

 التفكري العلمي واجملرد والتدريب على حل املشكالت واحلث على االبتكار .
 . توظيف برنامج "بوربوينت" ألغراض تعليمية حمددة ومواد دراسية خمتلفة 
 صميم شرائح العرض لربنامج "بوربوينت" والتدريب عليها من قبل املعلمني .سهولة ت 
  توافر نسخ عرض متكاملة للمناهج الدراسية يف املكتبات واألسواق العاملية وتقدميها بأسعار

 منافسة مقارنة بأي برجميات أخرى.
 ."سهولة إضافة وحذف الشرائح أثناء تصميم برنامج "بوربوينت 
  جاع الشرائح لربنامج "بوربوينت".سهولة حفظ واسرت 
 .التنوع يف طريقة العرض سواء بالرسومات الثابتة أو الرسومات املتحركة 
 .إمكانية إدخال املؤثرات الصوتية مبا يتالئم مع املادة الدراسية وحمتواها التعليمي 
 ."سهولة تنسيق شرائح العرض لربنامج "بوربوينت 
  رسومات بيانية داخل العرض .توافر عرض البيانات على شكل 
 .إمكانية التحكم الزمين يف وقت انتقال العرض من شرحية إىل أخرى بطريقة آلية 
 .القدرة على حتويل شاشة العرض إىل سبورة سوداء 
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 . القدرة على الكتابة أو الرسم على الشرحية أثناء العرض 
 ة أو جهاز العرض "داتا استخدام أكثر من وسيلة لعرض الشرائح سواء بالسبورة التفاعلي

 شو" أو جهاز احلاسب اآليل .
أثناء تدريسه بربنامج بوربوينت كأحد الربامج التقنية للحاسب اآليل  ومما الحظه الباحث

وأساليب شرائح العرض الصوتية واملصورة ،والرسومات اجلاهزة والرسومات املتحركة ،استخدامه ،و 
تزيد من ثباهتا يف الذاكرة القريبة والبعيدة وحتاكي الواقع العرض اجلاذبة واملشوقة بطرق متنوعة 

أن استخدام احلاسب اآليل وبراجمه املتنوعة ووسائطه املتعددة قد ساهم  للمنهاج الدراسي وجد
واإلبداعية يف جمال تصميم الدروس وعرضها بشكل كبري يف تنمية مهارات املعلم وقدراته العقلية 

ب مما ساهم يف سهولة حتقيق األهداف اخلاصة باملادة الدراسية بطريقة منظمة ومشوقة للطال
.ويعترب هذا الدور للمعلم من األدوار اجلديدة اليت ينادي هبا الرتبويني يف املؤسسات الرتبوية 
وإصالح النظم التعليمية وهذا بدوره ينعكس على الطالب يف تنمية مهاراته وقدراته وإثارة دافعيته 

 ه(.1429-1428)زيلعي ،ية يف بيئة تعليمية آمنة وجاذبة املادة الدراس للتعلم وتفاعله مع
دور المعلم في تنمية مهارات التالميذ في التعلم باستخدام برامج الحاسب المطلب الرابع: 
 اآللي "بوربوينت"

  ينبغي على املعلم يف ظل وجود احلاسب اآليل وبراجمه يف العملية التعليمية أن يقوم بالعديد
من األدوار اليت جيب عليه القيام هبا وأال يلغي استخدام احلاسب اآليل دور املعلم .فمن 
هذه األدوار اليت ينبغي على املعلم القيام هبا دوره كموجه وميسر وقائد ومصمم برامج 

عروض توضيحية مما يتطلب منه تأهياًل عاليًا يف املهارات والكفايات األساسية ومبتكر 
للحاسوب وبراجمه ، واالطالع على كل ما هو جديد يف عامل التقنية احلديثة وتوظيفها 
بالطريقة الصحيحة اليت ختدم العملية التعليمية وتنمي مهارات التالميذ األساسية ، وحتثهم 

بتكار مبا يتناسب مع منجزات العصر .ولكي حيقق املعلم أعلى على روح اإلبداع واال
درجة من اإلتقان واالجناز ويصل إىل أكرب عائد تعليمي من استخدامه للتقنيات التعليمية 

( و ) املغرية ، 200م،ص1995)احلازمي ،  : احلديثة ينبغي عليه مراعاة األمور التالية 
 (.164-163هـ،ص1418
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 بالطرق التقليدية ،بداًل من كون املعلم هو امللقن واحملفظ ويكون  أن يبتعد عن التعليم
 الرتكيز بشكل أساسي على التلميذ وانه حمور العملية التعليمية من الدرجة األوىل .

  أن حيول املعلم بيئة الصف التعليمية إىل بيئة تفاعلية جاذبة ومشوقة ،بيئة تعلم متتاز
  املقام األول.بالديناميكية وتتمحور حول الطالب يف

 . استكشاف قدرات التالميذ ومهاراهتم والعمل على تنميتها مع مراعاة الفروق الفردية 
  أن يطور املعلم من مهاراته الفنية والعلمية ،وتطبيقه ملفهوم تكنولوجيا التعليم ويهتم

 باجلانب املهين مع الرتكيز على الدور التعليمي الشخصي.
  ار اجلديدة كموجه وميسر أثناء اكتساب الطالب مهارات أن يعمل املعلم يف ظل األدو

 حمتوى املادة التعليمية .
  أن يستخدم احلاسب اآليل يف العديد من األساليب اليت ختدم العملية التعليمية وتنمي

مهارات التالميذ متمثلة يف الشرح واإللقاء ، التمارين والتدريبات ، احملاكاة ، األلعاب 
( و ) املغرية ، 200م،ص1995)احلازمي ،   شكالتالتعليمية ، حل امل

 (.164-163هـ،ص1418
 المشكالت التي تواجه استخدام الحاسب اآللي وبرامجه . 

يواجه استخدام احلاسب اآليل وبراجمه ،ووسائطه املتعددة العديد من املشكالت والعقبات يف جمال 
ض توظيفها يف خدمة التعليم . ومن تلك الرتبية والتعليم على الرغم كونه تقنية حديثة من املفرت 

 -املشكالت على سبيل املثال :
  إمكانات املدرسة ، متمثلة يف عدم توافر العديد من التقنيات التعليمية ، املعامل، األجهزة

 (.120م، ص 1995)املقرم ،  املتنوعة ،املصادر 
 إعداد الربامج وتطويرها ، وتوفري خدمات احلاسب اآليل  التكلفة العالية اليت يتطلبها

 (.48ه،ص 1421) اجلرماوي ،   وملحقاته للعملية التعليمية 
  ، معظم الربامج اجليدة للحاسب اآليل واليت ختدم العملية التعليمية تقدم باللغة اإلجنليزية

مشكلة التعريب .) ويف ظل عدم توافر املختصني واملؤهلني فأصبح يعاين هذا اجملال من 
 (.139م،ص 1998العبد اهلل ومالك ، 



 

17 
 

 املنتجة للربامج التعليمية واليت تباع باألسواق العاملية  عدم وجود احلماية الفكرية للشركات
واملكتبات احمللية ، ومن مث يتم نسخها وبيعها بأسعار زهيدة مما جيعل الشركات املنتجة 

 (.44هـ،ص 1424) قدم ،  ليمية تعرض عن تطوير اإلنتاج للربجميات التع
  نظرًا للتطور السريع واملتالحق يف عصر االنفجار املعريف والتقدم التكنولوجي ؛فإن مشكلة

حتديث الربجميات وتطويرها بصفة دورية أمرًا غاية يف األمهية ، ولكن يف ظل التعقيدات 
 (.129ص م،1996) سالمة ،  املالية لألنظمة التعليمية فبدأت تتضح املشكلة 

  انبهار الكثري من القائمني على العملية التعليمية هبذه التقنية والوسائل احلديثة ،واعتقادهم
على حل مجيع املشكالت دون التدريب عليها وإجراء البحوث الالزمة لذلك ) بأهنا قادرة 
 (.557م، ص 1997املصرايت ، 
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العربية للصف األول االبتدائي في المرحلة االبتدائية للغة المحتوى التعليمي المبحث الثاني: 
 بالمملكة العربية السعودية .

العربية للصف األول االبتدائي في للغة المحتوى التعليمي الجديد في المطلب األول: 
 المملكة العربية السعودية .

مت إضافة بعض التجديد على املنهاج السابق بغية الوصول إىل صيغة متكاملة تعىن بشخصية الطفل 
يف جوانبها املختلفة ، وحتفزه على التعلم ،وحتبب إليه اللغة العربية ،وإتقان مهاراهتا األساسية ؛ 

ة "، وتظهر جوانب لتكون منطلقا له يف تعلمها وتوظيفها يف حياته أخذا مببدأ :"اللغة من أجل احليا
 ه(.1437)دليل معلم اللغة العربية ،التجديد يف : 

ختصيص نصوص االستماع مضمنة كتاب املعلم ومسجلة على وسائط مسعية ترتبط مبشاهد  .1
 يف كتاب التلميذ ،ومعاجلتها يف نشاطات خاصة .

فهم العناية مبهارات االستماع والتحدث والتكامل بينهما تدريبا للتلميذ على حسن ال .2
واإلنصات واالنطالق يف التعبري ، وفيما يلي بعض مهارات االستماع والتحدث على سبيل 

 املثال ال احلصر :
 (.9ه:1437)دليل معلم اللغة العربية ،مهارات االستماع :           

 . حيسن اجللوس وتوجيه النظر إىل املتحدث 
 . يستمع ويصغي بانتباه 
  الصوت اهلادئ ، الصوت املرتفع ، الصوت املنخفض (مييز الصفات املتعلقة باألصوات( 
 . يربط بني الصوت واملصدر 
 . ينفذ تعليمات مسموعة تتكون من خطوتني أو ثالث خطوات 
 .) مييز رتبة األصوات املختلفة )بدءا ، وسطا ، هناية 
 . يستنتج املعىن العام للنص املسموع 

 (.9ه:1437العربية ،)دليل معلم اللغة مهارات التحدث :           
 . يلتزم بالقواعد واألنظمة عند طلب االشرتاك يف املناقشة واحلوار 
 . يشكر من يسدي إليه معروفا بعبارة مناسبة 
 . حييي اجلميع بتحية اإلسالم 
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 . يعتذر يف حال بدر منه خطأ 
 . جييب عن أسئلة شخصية مبسطة 
 . يصف أحداثا ومواقف حياتية عايشها 
 داث قصة مصورة .يعرب شفهيا عن أح 
 . يتحدث بطالقة ووضوح عما يريد 
 عرض احلروف اهلجائية يف جمموعات استنادا إىل مبدأ الصعوبة . .1
ختصيص وحدة مستقلة للتهيئة واالستعداد نظرا ألمهيتها يف إعداد التلميذ للشروع يف القراءة  .2

يف أسابيع التهيئة والكتابة ،،ورغبة يف التخفيف عن كتاب التلميذ فال حيمله التلميذ معه 
واالستعداد ،وقد مت إعداد نشاطات التهيئة واالستعداد بالقدر الذي يبعدها عن امللل 
ويسمح بقدر من املرونة عند التنفيذ ،كما مت األخذ يف االعتبار مبدأ التدرج من السهل إىل 

قلي ، الصعب ،ومشوهلا جوانب االستعداد املختلفة )السمعي ، والبصري ، واحلركي ، والع
 والصويت (.

تنظيم حمتوى الكتاب وفق مبدأ الوحدات فهو يضم مثاين وحدات قسمت على فصلني  .3
دراسيني تقع كل وحدة ضمن جمال حمدد يتصدرها دليل الوحدة الذي يعرض الكفايات 

 واملهارات اللغوية :استماعا وحتدثا وقراءة وكتابة وتراكيب لغوية واجتاهات وقيما مضمنة .
الوحدة وفق منهجية راعت األمور التالية : : )دليل معلم اللغة العربية بناء دروس  .4

 (.10ه:1437،
  جتريد احلرف من الكلمة يأيت بعد أن يكون التلميذ قد كون صورة ذهنية للكلمة املراد

 جتريدها مبآزر التمييز السمعي والبصري وبتكرار الكلمة يف سياقات خمتلفة .
 مات واجلمل كطريقة لتعرف الكلمات واجلمل وقراءهتا كلما اعتماد القراءة البصرية للكل

تقدم التلميذ يف وحدات الكتاب أمكنه التعرف على الكلمات واحلروف بقرينيت القراءة 
 البصرية والتهجئة السليمة 

  حماكاة األساليب والرتاكيب اللغوية وفق منهجية خمطط هلا حبيث تكون نواة متتد للحلقات
 الالحقة.
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  بالنشاطات غري الصفية تكريسا ملبدأ التعلم الذايت وبالقدر الذي يناسب تلميذ العناية
 الصف األول االبتدائي .

 . العناية بنشاطات التفكري ودجمها يف املنهاج استنادا إىل مقولة :التفكري مهارة خامسة للغة 
ختصيص كتاب للنصوص اليت تتناسب يف مستواها اللغوي مع لغة الطفل وتشبع ميله  .1

الفطري لالستماع إليها وتنمي خياله وتكسبه قدرا من القيم واالجتاهات املرغوب متثلها يف 
سلوكه وتعامله ،وقد أحلق ضمن األسس اجلديدة اليت قام عليها منهاج اللغة العربية اجلديد 
للصف األول االبتدائي جمموعة من القصص القصرية )حكايات ( بكتاب املعلم تكون 

الذي يلجأ إليه التلميذ هناية كل أسبوع دراسي ، وتستهدف تفعيل مهارتني مبثابة املتنفس 
أساسيتني من مهارات اللغة العربية األربع : ومها االستماع والتحدث ضمن إطار مجيل من 
املبادئ والقيم السامية .ولذا كله كان املنهاج اجلديد للغة العربية عامة وللصف األول 

مثرة جهود مكثفة فكانت هذه احلكايات والقصص القصرية االبتدائي على وجه اخلصوص 
امتدادا لتلك املنهجية اجلديدة وفق الضوابط التالية  : )دليل معلم اللغة العربية 

 (.23ه:1437،
  أن تتطابق مضامينها مع القيم اإلسالمية واالجتماعية ،والتقاليد واألعراف االجيابية

 للمجتمع .
 ئ إجيابية هادفة .أن هتدف إىل بناء قيم ومباد 
 . أن تناسب قدرات التالميذ يف هذه السن من حيث حجمها وطريقة تقدميها 
 . أن تناسب معجم الطفل اللغوي ومستوى إدراكه 
 .أن تكون حمببه إىل قلوب األطفال ،مثرية خلياهلم 
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العربية للصف األول االبتدائي في للغة المحتوى التعليمي أسس بناء المطلب الثاني: 
 لمملكة العربية السعودية .ا

منهاج اللغة العربية للصف األول االبتدائي على مبادئ عديدة أمهها : )دليل معلم اللغة لقد مت بناء 
 (.11ه:1437العربية ،
 . الوحدات 

حيث قسم كتاب التلميذ إىل مثاين وحدات دراسية تسبقها وحدة التهيئة واالستعداد ، متتد 
أسابيع خصص منها األسبوع الرابع لكتاب النشاط الذي ينتهي بتقومي الوحدة الدراسية أربع 

جتميعي للوحدة .حتوي كل وحدة من الوحدات األربع األول ستة أحرف أما الوحدة اخلامسة 
 فتحوي أربعة أحرف متتد على مدى ثالثة أسابيع .

 . التكامل 
حمدد له مساته وخصائصه ، ويتجلى يف املؤشرات التالية : ارتباط كل وحدة دراسية مبجال 

اختاذ النص القرائي منطلقا لتدريس مهارات اللغة األربع مع ارتباط كل نص باجملال العام بالوحدة ، 
التناغم بني مهارات اللغة األربع )استماع ، حتدث ، قراءة ، كتابة (من خالل النصوص واملعاجلات 

 على مستويات عدة .
 . االتصال 

على مهاريت االستماع والتحدث يف الكثري من املكونات اليت   ويتضح من خالل الرتكيز
هتدف إىل جعل هاتني املهارتني تأخذان حقهما من االهتمام ، شأهنما يف ذلك شأن مهاريت 
القراءة والكتابة ، فاالستماع أمر ال غىن للطفل عنه ،ألن القناة اليت يستقي منها كالمه ؛أي أن 

لغوي بصفة عامة ، وبالتايل فهو شرط للنمو الفكري ، فالطفل لن االستماع شرط أساسي للنمو ال
يتمكن من تعلم القراءة والكتابة إال إذا كان لديه القدرة على االستماع وفهم ما يسمعه وقادرا أيضا 

 على احلديث والنقاش ، لذا فإن االستماع والتحدث يتصدران فنون اللغة األربعة .
 . التعلم الذاتي 

الذايت يف العديد من املكونات اليت حتث التلميذ على البحث عن كل ما يثري يربز التعلم 
تعلمه ويعزز ما حصل عليه ، فهذا املنهاج ينظر إىل التلميذ على أنه قادر على البحث والتعلم 

 الذايت مبا يتناسب مع سنه وقدراته ، معززا دور األسرة يف تأصيل هذه القدرة وتنميتها .
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األول االبتدائي في المملكة للغة العربية للصف المحتوى التعليمي هداف أالمطلب الثالث: 
 العربية السعودية .

 ه(.1437)دليل معلم اللغة العربية ،: للمحتوى التعليمياألهداف العامة  :أوالً 
 هتيئة التالميذ وإعدادهم ذهنيا وعمليا لتقبل تعلم لغيت اجلميلة . .1
تنمية القدرات اللغوية لدي التالميذ و إكساهبم السرعة وإجادة األداء وتعويدهم على  .2

 القراءة الصحيحة .   
 مساعدة التالميذ على تعلم املواد الدراسية األخرى  . .3
 تنمية  مهارة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكري لدى التالميذ  . .4
 وثقة أمام اآلخرين من خالل  إلقاء األناشيد .تدريب التالميذ على التحدث جبرأة  .5
 تنمية قدرة التالميذ على احلوار واالتصال باآلخرين .   .6
 تتكون لدي التالميذ القدرة على الكتابة فيما تتطلبه احلياة اليومية .  .7
 ارتقاء مستوى التعبري )الشفهي( وتنميته بأسلوب صحيح  .   .8
 تعرف على مواطن اجلمال فيها  .أن حيب التلميذ لغته )لغة القرآن( وي  .9

 لصف األول االبتدائي  .باالعربية للغة لمحتوى التعليمي لاألهداف الخاصة  :ثانياً 
ه الذي قام بإعداده فريق متخصص إلعداد 1437بالرجوع إىل كتاب دليل املعلم نسخة عام 

تلخيص األهداف اخلاصة ملنهاج مقررات املناهج الدراسية لوزارة التعليم باململكة العربية السعودية مت 
:  اللغة العربية للصف األول االبتدائي والذي يشتمل على مثان وحدات دراسية يف النقاط التالية

 ه(.1437)دليل معلم اللغة العربية ،
 .التعبري شفهًيا عن حمتويات الصورة 
 . اكتساب بعض األمساء اجلديدة اليت ترد ضمن نصوص الوحدة 
 ة .تعرف شخصيات الوحد 
 . يراعي آداب االستماع من حيث اجللسة واإلصغاء 
 . يسمي الشخصيات الرئيسية اليت ذكرت يف النص 
 . يربط بني الشخصيات والعمل الذي تقوم به 
 . يكون توجًها إجيابًيا حنو أسرته 
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 . يكون توجًها إجيابًيا حنو املدرسة 
 . يطبق آداب االستماع أثناء استماعه للمادة 
 هد حسب تسلسل أحداث النص .يتحدث عن املشا 
 . جييب إجابة صحيحة عن أسئلة النص املسموع 
 . يقرأ أبيات النشيد قراءة منغمة طبًقا لقراءة املعلم 
 . يطبق القيم اإلجيابية 
 . جييب عن األسئلة املتعلقة بالنشيد 
 . يؤدي املعىن صحيًحا أثناء اإلنشاد 
 . يتعرف أشكال حروف الوحدة بصريًا 
 الوحدة من خالل تلوينها . يرتبط حبروف 
 . ميارس نشاطًا حمبًبا إليه 
 . يتحدث عن القصص املصورة بأسلوبه 
 . يتحدث عن لوحة الصور باستخدام مفردات ومجل 
 . جييب عن األسئلة 
 . يتبع آداب زيارة املريض 
 . يرفض السلوكيات السيئة 
 . يقرأ كلمات درسها 
 . يقرأ كلمات ليست من معجمه 
  تتضمن ظاهرة صوتية .يقرأ كلمات 
 . يقرأ مجلة قصرية قراءة صحيحة 
 . يقرأ مقطًعا من النص قراءة سليمة 
 . يقرأ بعض كلمات الدرس احملتوية على احلرف قراءة بصرية من خالل الصورة  املعروضة 
 . يقرأ مجل الدرس مقرتنة بالصور قراءة بصرية مرتبة حسب ترتيب النص 
  بأوضاعه .يقرأ الكلمات اليت حتوي احلرف 
 . ينطق احلرف حبركاته القصرية 
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 . يتعرف احلركات القصرية ويسميها 
 . يتبع الطريقة الصحيحة لكتابة احلرف 
 . يكتب احلرف كتابة صحيحة 
 . أن يتعرف احلرف يف الكلمة املكتوبة 
 . أن يكتب احلرف يف املكان املخصص 
  هذه ( . –حياكي استخدام امسي اإلشارة )هذا 
  أنا ( عند التحدث عن نفسه . حياكي الضمري ( 
 . حياكي الضمري )حنن ( عند مشاركة اآلخرين التحدث عن أنفسهم 
  الغائبة . –هي ( عند احلديث عن الغائب  –حياكي الضمريين ) هو 
  املخاطبة .–أنِت ( عند احلديث عن املخاطب  –حياكي الضمريين ) أنَت 
 . حماكاة اجلمل االمسية 
  النفي بـ ) ال ( .حياكي استخدام أسلوب 
 . يكتب احلرف هناية الكلمة بالوضع الصحيح 
 . حماكاة اجلمل الفعلية املعطاة 
 . حماكاة أساليب هني بال 
 . استخدام أساليب هني يف مواقف مشاهبه 
  تأنيث الفعل . –يتعرف مفهومي تذكري 
 . حماكاة مجل حتوي تذكري الفعل وآخر تأنيثه 
  الذي درسه .يكتب من ذاكرته البعيدة احلرف 
 . يتعرف حروف املد 
 .يتعرف احلرف املمدود 
 . ينطق حرف املد مع احلرف املمدود 
 . مييز بصريًا شكل السكون 
 . مييز مسعًيا صوت املقطع الساكن 
 . حياكي نطق املقطع الساكن 
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 . معرفة مفهوم املفرد واملثىن 
 . حماكاة حتويل االسم املفرد إىل مثىن 
 . تعرف مفهوم النداء 
 . حماكاة النداء بالياء 
 . تعرف مفهوم العطف 
 . حماكاة العطف بالواو 
 . يتدرب على التعلم الذايت والبحث عن املعرفة 
 . يربط بني ما تعلمه وحياته اليومية 
 . يرسخ ما تعلمه بأسلوب شائق 
 . يوظف ما اكتسبه من خالل نصوص الوحدة يف إنتاجه الشفهي والكتايب 
 بأسلوبه . جييب إجابات حره يصوغها 
 . يتعرف حوار النص 
 . يناقش معربًا عن رأيه حول مضامني النص 
 . يكتشف املعاين الغامضة يف النص باستخدام الرتادف 
 . يكتشف حصيلة لغوية جديدة 
 . يستنتج مفهوم من مفاهيم النص 
 . يربط بني ما تعلمه من خالل الدرس وبني ما يرمسه ويلونه 
 يب اللغوية .حياكي حتويل األساليب والرتاك 
 . حياكي حتويل األساليب والرتاكيب اللغوية 
 يتدرب على التعلم الذايت والبحث عن املعرفة 
 . ينمي ذوقه اإلبداعي واجلمايل 
 . يبدي رأيه يف قضية ما 
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اللغة العربية للصف األول االبتدائي في المملكة  المواد التعليمية لمحتوى الرابع:المطلب 
 العربية السعودية .

: )دليل معلم اللغة يتكون منهاج اللغة العربية للصف األول االبتدائي من املواد التعليمية التالية 
 (.13ه: 1437العربية ،

 كتاب الطالب . 1
 كتاب النشاط . 2
 كتاب التهيئة واالستعداد. 3
 الوسائط التعليمية . 4
 دليل املعلم . 5
 كتاب الطالب.  :أوالً 

التعليمية ، ومن خالله تتحقق األهداف املنشودة ، وقد قسم إىل مثاين هو املادة الرئيسية يف املواد 
وحدات دراسية على مدار فصلني دراسيني تدور أحداث كل وحدة ضمن جمال حمدد اختري وفق 

متتد الوحدات الدراسية على مدى أربعة أسابيع .  أسس وضوابط متعددة حتقق األهداف املنشودة
اب النشاط الذي ينتهي بتقومي جتميعي للوحدة ، حتوي كل وحدة خصص منها األسبوع الرابع لكت

من الوحدات األربع األوىل ستة أحرف أما الوحدة اخلامسة فتحوي أربعة أحرف متتد إىل ثالثة 
 أسابيع .

 (.14ه: 1437)دليل معلم اللغة العربية ،مكونات الوحدة ومنهجية التقديم . 
دة يعني املعلم على اإلبداع والتصرف األمثل عند مواجهة إن معرفة اإلطار النظري ملكونات الوح

موقف تعليمي مل يتم التعرض له ، وتتكون الوحدة الدراسية يف الصف األول االبتدائي من أربع 
 مكونات رئيسية وهي :

 غالف الوحدة . . أ
وهو صفحة حتوي رقم الوحدة ، وجماهلا ، وجمموعة صور جذابة وذات داللة مبضمون الوحدة 

جاهلا تشوق التلميذ للوحدة ، وتثري خياله وتساؤالته ، وهي مرتوكة له يقلب فيها نظره دون أن ومب
 يوجه له املعلم أية أسئلة حوهلا .

 دليل الوحدة . . ب
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وهوم صفحة تعرض الكفايات واملهارات اللغوية املستهدفة استماعا وحتدثا وقراءة وكتابة وتراكيب 
ن معينة للمعلم يف ختطيطه للوحدة الدراسية ، تدريسا وتقوميا ، لغوية واجتاهات وقيما مضمنة ؛لتكو 

وصوال لتمكني التالميذ منها ، ومرآه لويل أمر التلميذ يرى من خالهلا ما يتوقع أن يكتسبه ابنه من 
 خالل هذه الوحدة .
 ج. مدخل الوحدة .

ع والتحدث ، وبعض ويهدف غلى هتيئة التالميذ لدروس الوحدة عرب تدريبهم على مهاريت االستما 
 النشاطات التفكريية املتنوعة .

 د. دروس الوحدة .
حتوي الوحدة الدراسية ستة دروس ما عدا الوحدة اخلامسة فتحوي أربعة دروس ،والوحدات 

الواحد يف الغالب من عشر  السادسة والسابعة والثامنة حتوي كل منها ثالث دروس ، يتكون الدرس
ار أن كل وحدة ال تفصل عن تطبيقاهتا من استماع ، وحتدث ، ، مع األخذ يف االعتبمكونات

 .وحتليل صويت وفهم ، وقراءة ، وكتابة ، وأساليب
 كتاب النشاط .  :ثانياً 

هو الركيزة الثانية اليت يرتكز عليها منهاج اللغة العربية فين الصف األول االبتدائي ، ينتقل إليه 
الطالب بعد االنتهاء من دراسة الوحدة ، وفيه معاجلة متنوعة )تطبيقية ، وعالجية ، 

ات وإثرائية (.وتتدرج النشاطات يف صعوبتها كلما تقدم التلميذ يف الوحدات الالحقة ، فالنشاط
)دليل تتطور من وحدة إىل أخرى منسجمة مع تقدم التلميذ وقد روعي يف كتاب النشاط ما يلي : 

 (.22ه: 1437معلم اللغة العربية ،
 . أن حيوي تقوميا شامال للوحدة 
 .)... أن تكون نشاطاته مبتكرة وإبداعية ) مهارية ، تفكريية ، غري صفية 
 وعالجية . أن حيوي نشاطات تطبيقية ، وإثرائية ، 
 . أن يكون عدد النشاطات مناسبا للوحدة وان تشمل مجيع دروسها 

 كتاب التهيئة واالستعداد .  :ثالثاً 
هو القاعدة اليت ينطلق منها املعلم إىل كتاب الطالب وقد رصد على مدار ثالثة أسابيع قدرات 

افة إىل العديد من اجلوانب اليت التالميذ العقلية ، واحلركية ، والسمعية ، والبصرية ،والصوتية باإلض



 

28 
 

تؤهل التلميذ خلوض غمار الوحدات الدراسية كما جيب .من هذا املنطلق أفرد منهج اللغة العربية يف 
الصف األول كتابا مستقال أمسه ) كتاب التهيئة واالستعداد ( ميتد التعامل معه على مدى األسابيع 

: )دليل تخدام كتاب التهيئة واالستعداد إىل ما يلي الثالثة األوىل من السنة الدراسية ، ويهدف اس
 (.25ه: 1437معلم اللغة العربية ،

  منح هذه املرحلة ما تستحقه من امهية بالغة يف هتيئة التلميذ التهيئة الصحيحة للولوج يف
 الوحدات الدراسية .

 مث إملام  تشخيص قدرات التلميذ ومستويات ذكائه ، واخلربة املعرفية اليت ميتلكها ، ومن
 املعلم بالفروق الفردية بني التالميذ .

  ، الوقوف على العديد من املشكالت اليت قد تعيق حتصيل التلميذ سواء كانت صحية
 عقلية ، نفسية ..اخل ووضع احللول الكفيلة مبعاجلتها .

  كسر احلاجز النفسي الذي يصاحب البدء يف الدراسة من خالل أنشطة ممتعة تنسجم مع
 لطفل .طبيعة ا

  إكساب التلميذ العديد من القيم )احرتام املتحدث ، التزام النظام ،العمل بروح
 الفريق ...(.

  حصول التلميذ على القدر املناسب من التهيئة احلركية قبل الولوج يف الوحدات الدراسية من
 خالل تدريبه على )اجللسة الصحيحة ، اإلمساك بالقلم ...(.

 ه والتعرف عليهم من خالل األنشطة املتنوعة اليت تركز على العمل انسجام التلميذ مع أقران
 اجلماعي وروح الفريق 

 الوسائط والوسائل التعليمية . :رابعاً 
لقد تعدى التعليم اليوم حدود التلقني واحلفظ إىل توظيف التقنية احلديثة يف التدريس ، وهذا من 

اليوم أتى إىل املدرسة وقد اكتسب العديد من أهم الثوابت اليت يقوم عليها هذا املنهاج ؛فطالب 
التجارب يف فضاء التقنية احلديثة ، وما كانت الوسائط والوسائل التعليمية إال لتصل بنا إىل حتقيق 
األهداف املنشودة بأقل جهد وأمتع طريقة .من هنا كانت هذه الوسائط والوسائل التعليمية شريكا 

ثر وعيا والتصاقا بالتطور ، ومن أهم الوسائط والوسائل حقيقا من أجل تعليم ناجح ، وجيل أك
 (.24ه: 1437)دليل معلم اللغة العربية ،: التعليمية ما يلي 
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 ( قرص مضغوطCD . ) 
 ( شريط مرئيVideo . ) 
 ( شريط مسعيCassette .) 
 . بطاقات 
  . شفافيات 
 . لوحات مكربة 
 . موقع إلكرتوين تفاعلي على شبكة االنرتنت 

 دليل المعلم . :خامساً 
لقد روعي يف هذا الكتاب التفصيل الدقيق لكل حيثيات املنهاج للوصول إىل التطبيق املثايل الذي 
هتدف إليه سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية ، وما هو إال خطوة أوىل يف طريق النجاح 

 اليت قام عليها املنهاج . بإذن اهلل تعاىل يتم استكماهلا من خالل ابداعات املعلم وفق األسس
العربية للصف للغة المحتوى التعليمي األساليب واألنشطة المقترحة في : خامسالمطلب ال

 األول االبتدائي في المملكة العربية السعودية .
)دليل معلم اللغة العربية  مت اقرتاح العديد من األنشطة التفكريية وسيتم تقسيمها إىل ما يلي :

  ه(.1437،
 أنشطة يف مدخل الوحدة . .1
 أنشطة يف دروس الوحدة . .2
 أنشطة كتاب التهيئة واالستعداد . .3
ه: 1437األساليب واألنشطة المقترحة في مدخل الوحدة . )دليل معلم اللغة العربية ، :أوالً 
15.) 
 . أالحظ وأعبر 

ض كلمات متهد لبعوهو نشاط يهدف إىل تدريب التالميذ على مهارات التحدث املستهدفة ، كما 
الدروس األساسية ويوجد أسئلة معدة يف الكتاب يستعني هبا املعلم الستنطاق صور اللوحة  ومجل

حيث خصص هلذا النشاط صفحة واحدة تعرض لوحة مكربة حتوي صورا ذات صلة مبجال 
 الوحدة .
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 . أتعرف 
عليه  وهو نشاط يتعرف فيه التلميذ على بعض املسميات الواردة يف الوحدة عرب صور تعرض

فيستمع إىل مسمياهتا من املعلم ، وينطق هذه األمساء نطقا صحيحا مما ميكنه من متييزها مسعيا ، 
والتعرف عليها من خالل الصور ؛ فيسهل عليه قراءهتا بشكلها املكتوب عندما ترد عليه يف نصوص 

 الوحدة .
 
 . أستمع وأالحظ ثم أجيب 

ئيسي يف الوحدة ، ويشاهد فيه التلميذ مشاهدة يتم يف هذا النشاط معاجلة نص االستماع الر 
متسلسلة ألحداث نص االستماع الذي يلقى عليه ، فريبط التلميذ بني ما يسمع وما يرى ،مث 

 جييب عن أسئلة حول النص املسموع هتدف إىل قياس مدى فهمه ملا مسع .
 . أنشد 

ط مبجال الوحدة ويعزز وخصص هلذا النشاط صفحة واحدة حتوي مشهدا جيسد النشيد الذي يرتب
قيما إجيابية يف نفوس التالميذ ضمن إطار حمبب إىل نفوسهم .يستمع إليه التلميذ من خالل 
الوسائط التعليمية )شريط مسعي ، قرص مضغوط ( أو عن طريق املعلم بلحن إنشادي جيذب إىل 

 حماكاته وترديده ومن مث حفظه .
 . ألون 

بلون احلرف املماثل له ، وخصص له صفحة واحدة كذلك ، ويف هذا النشاط يلون احلرف اجملوف 
ويهدف هذا النشاط إىل هتيئة التلميذ حلروف الوحدة ، وتعرفه باجملموعة اخلطية وفق ورودها يف 

 دروس الوحدة ، وربطه خبرباته السابقة عنها .
األساليب واألنشطة المقترحة في دروس الوحدة . : )دليل معلم اللغة العربية  :ثانياً 

 (.19-17ه: 1437،
 . أالحظ وأتحدث 

يشتمل هذا النشاط على لوحة كلية متثل املضمون الذي تدور حوله كلمات ومجل الدرس القرائي ، 
الدرس القرائي حتت  ومت جتزئة اللوحة الكلية إىل صور جزئية ، كل صورة مصاحبة جلملة من مجل
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مكون " أالحظ وأقرأ اجلمل " مع مراعة أن األسئلة يكون هدفها بناء قيم واجتاهات سليمة عند 
 التلميذ .

 . أالحظ وأقرأ الكلمات 
ويف هذا النشاط يقرأ التلميذ الكلمات احملسوسة اليت ميكن جتسيدها بصور هبدف تثبيت الكلمات 

 ليه قراءة النص .ذهنيا )التصور البصري( مما يسهل ع
 
 
 . أالحظ وأقرأ الجمل 

يهدف هذا النشاط إىل قراءة التلميذ للجمل املقرونة بصورها اعتمادا على شكلها وهو ما نسميه 
 التصور البصري .

 . أقرأ 
يف هذا النشاط يقرا التلميذ الكلمات املستهدفة جمردة من الصور )قراءة بصرية ( باالعتماد على 

وفها .حيث جند أن الكلمات عرضت على التلميذ بشكل كاف مما يسهل شكلها دون هتجئة حر 
 عليه جتريد احلرف اجلديد فيها .

 . أقرأ وأجرد 
يستهدف هذا النشاط جتريد ثالثا من الكلمات املستهدفة حبركاهتا القصرية )فتح ، ضم ،كسر (مع 

 . متييز احلرف اجملرد وحركته بلون مغاير هبدف جذب انتباه التلميذ إليه
 .) أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل )المد 

هو نشاط اهلدف منه أن مييز التلميذ بني صوت احلرف القصري حبركاته القصرية ، وصوت احلرف 
 الطويل )مع حروف املد(، وذلك بنطقه يف احلالتني .

 . أالحظ وأكتب 
الصحيحة لرمسه عن طريق يف هذا النشاط يقوم التلميذ مبالحظة شكل احلرف مكربا ، والطريقة 

األسهم ابتداء وانتهاء مع نظام السطر ، مث ميرر قلمه على صورة احلرف منقطة ،مث يكتب احلرف 
داخل مربعات ، ويهدف هذا النشاط إىل تدريب التلميذ على رسم احلرف املستهدف رمسا 
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بط بني مهاريت القراءة صحيحا بأشكاله املختلفة يف الكلمة ، كما يساعد هذا النشاط التلميذ يف الر 
 والكتابة دون فاصل .

 . أرسم دائرة حول الحرف 
وهو عبارة عن نشاط يقوم بعرض كلمات مل يدرسها الطالب حتوي احلرف املستهدف ، فيشاهد 
التلميذ هذه الكلمات ، ومييز احلرف املستهدف مع حركته وحييطه بدائرة ، مث ينطقه نطقا صحيحا 

متييز احلرف املستهدف مع حركته القصرية يف أوضاعه املختلفة ويف كلماته ويكتبه ، ويهدف إىل 
 اجلديدة .

 
 . أحاكي ...في استخدامه 

يهدف هذا النشاط إىل اكساب التلميذ أساليب ، وتراكيب حمدده من خالل احملاكاة ، فيشاهد 
ملعلم التلميذ شخصية ما من شخصيات الدرس يف وضع حيقق األسلوب املستهدف يتناوله ا

بالشرح ويستنطق التالميذ حوله حىت يصل هبم إىل األسلوب املستهدف ، مث ينتقل بالتالميذ إىل 
 مشاهد متنوعة وخمتلفة حياكون األسلوب املستهدف من خالهلا .

 . أكتب ثم أكمل الحرف الناقص ثم أقرأ الكلمة 
ذ يف هذا الدرس قبل وهو نشاط تقوميي ميكن من خالله معرفة مدى التقدم الذي حققه التلمي

االنتقال إىل الدرس الذي يليه ،وفيه كلمات الدرس املستهدفة لكنها كتبت دون احلرف املستهدف 
فيكمل التلميذ الكلمة اليت وردت أمامه عدة مرات بكتابة احلرف املستهدف حبركته الصحيحة مث 

 يقرأ الكلمة بعد اكتماهلا .
 . أتعرف حرف المد مع الحرف الممدود 

نشاط خيتم به التلميذ الوحدة يعين باحلركات الطويلة اليت وردت يف الوحدة )املدود ( وفيه مجيع 
الكلمات اليت حتوي حركات طويلة ، وقد مت متييز حرف املد واحلرف املمدود بلون مغاير ليتسىن 

 .للتلميذ مالحظته ونطقه متهيدا للتدريب عليه يف كتاب النشاط من خالل نشاطات متنوعة 
معلم اللغة  األساليب واألنشطة المقترحة في كتاب التهيئة واالستعداد . )دليل :ثالثاً 

 (.27-26ه:1437،العربية
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  نشاطات تنمي قدرة التلميذ على تعرف األشخاص ، واألماكن ،واألدوات واحليوانات مما
ل إىل يقع يف بيئته مثال )أتعرف الصورة ، أمسي ، أمسي األماكن اليت أمر هبا حىت أص

 املدرسة (.
  نشاطات تنمي قدرة التلميذ على التعبري عن األعمال اليدوية اليت يؤديها ، والصور

املتسلسلة اليت تكون على هيئة حكاية مثال ذلك :)أنظر وأعرب ، أنظر وأحتدث ، أالحظ 
 وأحتدث ،أالحظ وأجيب(.

  يب على اإلمساك نشاطات تنمي قدرة التلميذ على رسم خطوط يف اجتاهات خمتلفة للتدر
بالقلم وحتريكه من اليمني إىل اليسار يف أوضاع عمودية وأفقية ومستقيمة ومنحنية مثال 
ذلك )أصل بني النحلة وخليتها ، أصل بني الولد ولعبته ،أمرر قلمي باجتاه السهم مث ألون 

 ،أتتبع النقاط وأكمل الرسم (.
  والعني من اليمني إىل اليسار ، نشاطات تنمي قدرة التلميذ على تعرف االجتاه باليد

والتجرئ اخلطي مثال ذلك :)أختار لعبة وألوهنا ، أالحظ وألون ، ألون الصورة باللون 
 املناسب (.

  نشاطات تنمي قدرة التلميذ على التمييز البصري بني املؤتلف واملختلف يف األشياء
حجام واأللوان مثال واألشكال اهلندسية واحلروف والكلمات والتمييز بني األطوال واأل

ذلك:)أنظر وأميز األكرب ، اصل كل كائن باملكان الذي يعيش فيه ، أصل الصورة بالشكل 
الذي يشبهها ،أميز األلوان ، ألون احليوان الذي نأكل حلمه ، أصل بني الشيء وضده ، 

 أكتشف الناقص (.
 ينهما وكشف نشاطات تنمي قدرة التلميذ على إدراك مفهوم الكل واجلزء والعالقة ب

العالقات بني األشياء مثال ذلك:)أذكر أمساء األشياء املفقودة بالصورة الثانية ، أكتشف 
االختالفات بني الصورتني ، أصل بني األشياء اليت هلا صله ببعضها ،أصل األشكال 

 املتماثلة (.
 فوق ، حتت ، خلف ، أمام ،  نشاطات تنمي قدرة التلميذ على متييز األوضاع املكانية(

 ، خارج ...اخل(داخل
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  نشاطات تنمي قدرة التلميذ على متييز املتشابه واملختلف يف املسموعات والتفريق بني
 األصوات وتقليدها مثال ذلك )أستمع وأميز ،أنظر وأقلد الصوت (.

 إنشاد  نشاطات تنمي قدرة التلميذ على النطق الصحيح مثل إعادة نطق الكلمة املسموعة،
األناشيد واداء األدوار التمثيلية مثال ذلك :)أستمع وأحاكي الصوت ،أصفق إذا مسعت 

 الصوت ...، أرسم خط حتت الصورة اليت أمسع امسها (.
  نشاطات متهد للحروف اهلجائية اليت سيدرسها التلميذ من خالل تعرف أشكال احلروف

 بصريا مرفقة بصور تدل عليها ، مث يلوهنا .
 

للغة العربية للصف األول االبتدائي  المحتوى التعليميالتقويم وأدواته في : سادسلب الالمط
 في المملكة العربية السعودية .

 توطئة .
تؤكد االجتاهات الرتبوية املعاصرة احلاجة إىل نظام تعليمي حيقق اجلودة النوعية والتمييز يف التعليم 

تمرة يف أساليب وأدوات التقومي الرتبوي وتطويرها ؛لذلك كان من الضروري إعادة النظر بصورة مس
؛حبيث حتقق شروط التقومي احلقيقي، الذي يتسم باالستمرارية والشمول والواقعية ،وتتناسب مع 
متطلبات التطور املستمر للمجتمعات ، وإعداد اإلنسان املبدع الواعي املدرك ملشكالت جمتمعه 

ثل عملية التقومي إحدى احللقات الرئيسية يف املنظومة واحتياجاته ،ومتطلبات منوه وتقدمه .ومت
التعليمية ؛وذلك لتقومي األداء والتعرف على مدى حتقق نواتج التعلم ومعدالت النجاح ونواحي 
القصور وأسبابه ، واملساعدة يف وضع اخلطط للعالج ، وكذلك التعرف على جوانب القوة 

اجعة والتعديل املستمر يف ضوء نتائج التقومي اليت وتدعيمها ، فتخضع مكونات املنظومة إىل املر 
تعترب مبثابة تغذية راجعة لكل املعنيني بعملية التقومي ،كما تساعد نتائج التقومي يف الوقوف على 
مستوى التحصيل الذي حققه املتعلم من خالل الكشف على جوانب القوة وجوانب الضعف 

دعم وتعزيز نقاط القوة ومعرفة أسباب الضعف  فتعمل من خالل املعلمني وأولياء األمور على
 م(.2010)العبسي ،ومعاجلتها 

ويعد التقومي أحد املكونات املهمة يف املنهج املدرسي ،وأي تطوير يف نظام التقومي نلمس 
نتائجه يف مكونات املنهج ، فالتقومي يعد نشاطا تربويا تطور عرب العصور نتيجة لتطور أساليب 
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هارات ومناء املعرفة وظهور التقنية والتكنولوجيا احلديثة ،ملا يوفره من قاعدة صلبة التدريس وتعدد امل
من املعلومات اليت تساعد يف أختاذ قرارات مناسبة تسهم يف حتسني العملية التعليمية من خالل 

 م(.2002أبو سل ،)معرفة مواطن القوة والضعف سعيا لتحقيق األهداف املتوخاة 
ويعد التقومي الرتبوي أداة ملعرفة مدى حتقق األهداف من قبل التالميذ ،ومعرفة الفروق 

بني األفراد ،والوقوف على مدى صحة وسالمة القرارات اليت تتخذ من قبل املؤسسات  الفردية 
 الرتبوية ، ويعد الوسيلة اليت من خالهلا ميكن التعرف على مدى مالئمة الربامج لألفراد ، واحلصول

على املعلومات عن جناح األوضاع الراهنة ، كما يسهم التقومي الرتبوي يف مساعدة املعلمني على 
ر األوضاع وضع الدرجات الختاذ القرارات املتعلقة مبستويات التالميذ وتوزيعهم على الربامج واختيا

الضعف وكذلك يف تشخيص نواحي القوة والضعف والوقوف على حاالت  ،الرتبوية اليت تالئمهم
وتقدمي احللول وطرق العالج املناسبة ،كما ميكن من خالل التقومي تزويد املرشدين الرتبويني 

)وزارة الرتبية مبعلومات تسهم يف إرشاد الطلبة مهنيا وترويا ،والتخطيط لعملية النمو املهين هلم 
 م(.2005والتعليم ،

صلح ما فيه من اعوجاج لذلك فالتقومي جاء من الفعل "قوم " مبعىن عدل الشيء أو أ :والتقويم لغة
هو اخلطوة اليت تأيت بعد تنفيذ أي برنامج تربوي للحكم على مدى حتقق األهداف املنشودة ، 

م(.وجاء تعريف 1989وعليه فإن التقومي هو احلكم على مدى حتقق اهلدف من عدمه )حنوره ،
األعمال أو األفكار أو  (.التقومي بأنه إصدار حكم لغرض ما على قيمةBloom,1967بلوم )

احللول أو الطرق أو املواد ،وانه يتضمن استخدام احملكات واملستويات واملعايري ،لتقدير مدى كفاية 
التقومي بأنه م(.2001األشياء ودقتها وفعاليتها ، ويكون التقومي كميا أو كيفيا .كما عرف )وهيب ،

م(. 2001لتطوير ، وعرف )أبو عالم ،التوصل إىل أحكام على أساس القياس واملالحظة هبدف ا
التقومي بأنه عملية إصدار حكم على شيء أو شخص يف ضوء درجة القياس ويف ضوء األهداف 

 احملددة ويف ضوء املعلومات األخرى اليت يتم احلصول عليها من مصادر خمتلفة . 
وكما ورد يف دليل املعلم اجلديد للتدريس الفعال بأن التقومي احلقيقي هو :العملية اليت يتم 
من خالهلا مجع الشواهد حول تعلم املتعلمني ومنوهم يف سياق حقيقي ، وتوثيق تلك الشواهد 

(Ryan,1994 أو كما تعرفه رابطة تطوير اإلشراف واملناهج بأنه التقومي الذي يقيس بواقعية .)
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املعارف واملهارات اليت حيتاج إليها املتعلم للنجاح يف حياته يف سن الرشد ويطلق على هذا النوع من 
 .(ASCD،2005 التقومي يف بعض األدبيات "التقومي البديل .)

وتؤكد أدبيات القياس والتقومي أن فكرة التقومي احلقيقي تقوم على االعتقاد بأن تعلم املتعلم 
وتقدمه الدراسي ميكن تقيمهما بواسطة أعمال ومهام تتطلب منه انشغاال نشطا ،كالبحث 

برز والتحري يف املشكالت املعقدة ،والقيام بالتجارب امليدانية ،واملهمات األدائية املتنوعة ،ومن أ
 م(.2010)العبسي ،خصائص التقومي احلقيقي ما يلي : 

  تكامل عملية التعليم والتقومي ؛بالتحول من قياس قدرة الطالب على إظهار ما اكتسبه من
 معارف إىل تقومي متعدد األبعاد يسهم يف تكامل التقومي مع العملية التعليمة .

 ومي حقيقي ( وتقوم على معايري تعلم مهام التدريس والتقومي هلا عالقة حبياة املتعلم )تق
واضحة وتوفر قدرا من التحدي لقدرات املتعلمني ، وتوظيف مهارات التفكري واالستدالل 

 وحل املشكالت يف أداءات متنوعة وواقعية مثرية الهتمام املتعلم .
 . يركز ما يقوم به املتعلم يف سياقات خمتلفة خالل فرتات معينه من الفصل الدراسي 
  كة املتعلمني يف فهم احملكات وإدراك التوقعات واملستويات املطلوبة ألدائهم .مشار 
  إعطاء النتائج على شكل ملف إجناز وصفي يقدر صورة تفصيلية تركز على أداء املتعلم

ومهاراته ، وفهمه وتنظيمه لبنيته املعرفية ، وهو ما يتطلب أساليب وأدوات تقييم متعددة 
ء ،وتقوميه ملشروعاته ، ونتاجاته وعروضه ،وملف أعماله ، ومتنوعة ؛كمالحظة األدا

وتقديره للقضايا على موازين متدرجة ، وبذلك يتسع نطاق املعلومات اليت يتم مجعها عن 
املتعلمني وتوظيفها يف تقومي أساليب تفكريهم ،ومنط أدائهم ، وتوثيق تعلمهم ،وحتديد 

 جوانب قوهتم وجوانب ضعفهم .
 علم على التعلم الفعال مبا يقدمه من تغذية راجعة .تنمية قدرة املت 
 . تقدير الدرجات لكل من النواتج والعمليات 
 . مساعدة املعلم على تكييف العملية التعليمية وفقا الحتياجات املتعلمني 

 العربية للصف األول االبتدائي .للغة  المحتوى التعليميأنواع التقويم المعتمدة في 
 القبلي /املبدئي(.التقومي التشخيصي ) .1
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ومن خالله يشخص املعلم املكتسبات اليت اكتسبها التلميذ يف املرحلة السابقة ، واليت هلا عالقة مبا 
يستعمله ، ويقوم به املعلم كذلك يف بداية الدرس ليشخص به مكتسبات التالميذ املعرفية واملهارية 

م من تعرف تالميذه على )التضعيف ( الضرورية لبناء الدرس اجلديد  ومن أمثلة ذلك تأكد املعل
(. ويهدف التقومي القبلي إىل 28ه:1437قبل الدخول يف درس )ال( الشمسية .)دليل املعلم ،

تعرف ما لدى املتعلم من خربات قبل بدء دراسة جديدة ؛حىت يتأكد املعلم من توافر اخللفية 
،وحيدث يف بداية العام الدراسي ،أو بداية  العلمية لديه واملهارات املدخلية الالزمة للبدء يف الدراسة 

كل فصل دراسي أو بداية كل وحدة دراسية ..ومن أدواته االختبارات مبختلف أنواعها  )العبسي 
 م(.2010،
 التقومي التكويين )املستمر / البنائي (. .2

ذ وهو تقومي مستمر يصاحب عملية تعلم الوحدة الدراسية ، ويهدف إىل حتديد مدى تقدم التالمي
حنو إتقان املهارات املستهدفة ، وقد حدد لكل وحدة جمموعة من الكفايات النوعية املستهدفة واليت 
تعد معايري يستفيد منها املعلم وهو يقوم بعملية التقومي املستمر، ومن أمثلة ذلك استماع املعلم إىل 

دليل املعلم نطق التالميذ احلروف ،أو إىل حتدثهم ،أو إجاباهتم عن نشاطات االستماع )
(.ويهدف التقومي التكويين إىل الكشف عن جوانب القوة والضعف يف أداء املتعلمني 28ه:1437،

، وحتديد الصعوبات اليت يواجهها كل منهم أثناء تعليمه ،واختاذ ما يلزم من أساليب العالج ، 
ها إىل أقصى حد ومساعدة املتعلم يف التعرف على قدراته وإمكاناته ، واقرتاح سبل ووسائل حتسين

ممكن ، ويزود التقومي البنائي املعلم واملتعلم بالتغذية الراجعة اليت يتم على ضوئها التخطيط املستقبلي 
لألنشطة التعليمية لتحسني التعليم والتعلم ومعرفة مدى تقدم املتعلمني ومن أبرز خصائصه : 

 م(.2010)العبسي ،
 . عملية تقومي مستمر 
  لألداء وفقا للتغذية الراجعة .التقومي اليومي 
 . يتم أثناء عملية التعلم ويتضمن توجيه املتعلمني شفويا وكتابيا حول أدائهم 
 . يساعد املتعلمني على حتسني أدائهم 
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ويندرج حتت التقومي التكويين )املستمر ( ما يعرف بالتقومي الذايت ،حيث يشرك املعلم الفعال 
التقومي ، وملساعدهتم على التقومي الذايت بالشكل األمثل جيب املتعلمني بشكل تام    يف عملية 

 مراعاة التايل :
 . التأكد من أن نواتج تعلم الدرس واضحة 
 . اإلشارة إىل نواتج التعلم يف بداية كل حصة 
  توضيح التوقعات حول جودة العمل املطلوب تنفيذه وملساعدة املتعلمني على فهم تلك

ل )ما أحبث عنه هو ...،ما أتوقعه من اجلميع التوقعات تستخدم عبارات مث
هو ...،لتتمكنوا من النجاح ينبغي عليكم ...،للحصول على درجات عالية جيب 

 عليكم ...(.
 
 
 التقويم التجميعي )الختامي ( .3

وهو تقومي يتم يف هناية الوحدة الدراسية ويهدف إىل :كشف مكتسبات التالميذ يف خمتلف 
سية للوقوف على مدى حتقق أهداف الوحدة املعرفية واملهارية ، مكونات تلك الوحدة الدرا

تشخيص صعوبات التعلم اليت صاحبت التالميذ ،واقرتاح نشاطات لتجاوزها )دليل املعلم 
 (.28ه:1437،

كما يهدف التقومي اخلتامي إىل حتديد درجة حتقيق املتعلمني للنواتج الرئيسية لتعلم مقرر ما 
ني ومدى حتقيقهم لألهداف متهيدا النتقاهلم إىل صف أعلى ،أو إعطاء ،وحتسني مستوى املتعلم

 م(.2010شهادة أو اختاذ القرارات بنجاح ورسوب املتعلم ومن أبرز خصائصه ما يلي : )العبسي ،
 . ملخص عن مدى أداء املتعلم 
 . يشمل درجات االختبارات القصري ة واختبارات هناية العام والواجبات املنزلية ...اخل 
 . قياس مدى تقدم املتعلمني 
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 : مهارات القراءة ومظاهر وأسباب صعوباتهاالثالثالمبحث 
 مهارات القراءة األساسية .المطلب األول: 

لقد ميز اهلل سبحانه وتعاىل اللغة العربية عن باقي اللغات فأنزل القرآن الكرمي باللغة العربية وتعهد له 
األنبياء واملرسلني عربيًا .وتعد اللغة العربية من أهم الظواهر  باحلفظ والبقاء ،وكفاها شرفًا أن خامت

، وتعددت وظائفها االجتماعية والنفسية ، يز اإلنسان عن غريه من املخلوقاتاالجتماعية اليت مت
واجلمالية ،كما يعد التواصل من أهم وظائفها ،وهي مستودع للخربات اإلنسانية ،وأداة احلضارة 

 م(.2011) وجيه املرسي، اإلنسانية وذاكرهتا 
كما تعد القراءة من أهم وسائل اكتساب املعلومات ، وزيادة الثروة اللغوية وتنمية مهاراهتا ، 
واتساع اخلربات ؛ فكلما زادت القراءة وتنوعت عند الفرد زادت احلصيلة اللغوية ، وعليه تنمو 

بري من العلماء والرتبويني وغري القدرات التعبريية. وحتظى القراءة يف العصر احلاضر باهتمام ك
الرتبويني والباحثني وغريهم ملا للقراءة من أمهية كربى يف بناء الفرد لغويًا وثقافيًا ،وعلميًا ،واجتماعياً 
، وخاصة يف عصر تتدفق وترتاكم فيه املعلومات، وتتنوع فيه ميادين املعرفة وتزداد فيه وسائل 

 م(.2006، )يونس ، فجار املعريف" االتصال وشبكات االنرتنت " عصر االن
إىل أن القراءة  (،42م،ص1998(،)مصطفى ،91م،ص1998ويشري كل من )عجاج،

حتتل مكانة مهمة بني فنون اللغة ، فهي احملور الذي جيمع حوله كل من التعبري والنصوص ، 
للقراءة ميهد له واألدب ،والبالغة ، والنحو ، واإلمالء ، وأن اكتساب التالميذ املهارات األساسية 

 يف صقل شخصية الطريق كي يستوعب ما يقرؤه ويفهمه فهمًا سليمًا ، مما يكون له األثر االجيايب
 .التلميذ وتنميتها

إن التحقق من مدى إتقان تالميذ الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية ملهارات القراءة 
األساسية يعد ضرورة قصوى وأمرًا حيويًا يف اكتساب وتوظيف مهارات القراءة يف املراحل الدراسية 

ملهارات الالحقة وهذا بدوره يعين ضرورة الرتكيز على تزويد التالميذ يف هذه املرحلة باخلربات وا
(.وجيب أن يكون منو تلك املهارات منوًا صحيحًا وفق 48، ص2005األساسية ،)الغزو وآخرون ،

قواعد لغوية سليمة يعتمد على أصول صحيحة ؛ حىت يستطيع أن يكون التلميذ قارئًا جيدًا يف 
 (.41م،ص1998.)مصطفى ، املستقبل 
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على تنميتها يعد هدفًا جوهريًا للتعليم يف  ومن هنا فإن حتديد املهارات األساسية للقراءة والعمل
(.وقد أثبتت العديد من 44، ص2004مرحلة الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية .)اللبودي ، 

األحباث املتعلقة بأمهية القراءة أن التمكن منها ، واكتساب مهاراهتا يعد من العناصر األساسية اليت 
.)نيفني لتعليم والتعلم ويف تنمية شخصية املتعلم وصقل مجيع جوانبها تؤثر تأثرياً إجيابياً يف عمليات ا

م(.وقد أجريت العديد من الدراسات السابقة يف جمال حتديد مهارات القراءة 2004 ،ممدوح
م( ، 2004م( ، دراسة أبو زهرة )1994: دراسة فراجاين ) األساسية وتنميتها ومن هذه الدراسات

م( ، دراسة جاد 2008م( ، دراسة الروقي )2006م( دراسة مهنا )2005دراسة الغزو وزمالؤه )
 م(.2009املوىل وآخرون )

ومما يستخلص من الدراسات السابقة أنه مت حتديد املهارات األساسية للقراءة وباألخص 
 -الصفوف األولية يف النقاط التالية :

 . التمييز بني احلروف قراءًة 
  حبركاهتا الثالثاحلروف نطق .  
  اهلجائية حبركاهتا الثالث مرتبةاحلروف قراءة مجيع . 
  من خمارجها الصحيةاحلروف إخراج . 
  األصوات املتشاهبةالتفريق نطقاً  بني . 
 قراءة الكلمة أو اجلملة أو الرتكيب مع الفهم . 
 حتليل الكلمة إىل حروف واجلملة إىل كلمات . 
 تركيب كلمة من عدة حروف أو تركيب مجلة من عدة كلمات . 
 التمييز بني أشكال التنوين قراءة . 
 التمييز نطقاً  بني املد باأللف والواو والياء . 
  بني أل الشمسية والقمريةالقراءة التمييز يف . 
  حبركاهتاالكلمات قراءة . 
 قراءة مجلة من عدة كلمات قراءة سليمة . 
 قراءة نصوص قصرية من القرءان أو احلديث أو األناشيد . 
  كلمة مع فهم املدلول  40 – 30موضوع مكتمل من قراءة . 

http://forum.nooor.com/t38439.html
http://forum.nooor.com/t38439.html
http://forum.nooor.com/t38439.html
http://forum.nooor.com/t38439.html
http://forum.nooor.com/t38439.html
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 قراءة موضوعات مكتملة بسرعة مناسبة دون تردد قراءة جهرية أو صامتة . 
  بالضبط الصحيح جلميع حروف الكلمة ، مع مراعاة املد والتنوين والتضعيف القراءة

 .والشدة
 بتلوين الصوت ، والوقوف أو الوصل يف مواضعهما الصحيحةالقراءة  أثناء متثيل املعىن . 
  املفردات من خالل السياق.معاين فهم معىن ما يقرأ ، واستخالص األفكار ، وحتديد 

 أهداف تدريس القراءة .المطلب الثاني: 
(،األهداف العامة 39-36ه،ص1421العربية )وزارة الرتبية والتعليم ،حتدد يف وثيقة منهج اللغة 

ه (، و )الدليمي وحسني 1434واخلاصة لتعليم القراءة يف املرحلة االبتدائية )دليل املعلم ،ط
 م( كما يلي:_1992،

 -ى النحو التالي :األهداف العامة للقراءة هي عل
 . تسهم يف بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقول ،واكتساب املعرفة 
  تطوير القدرة على التعبري واستعمال الرتاكيب اجلميلة املالئمة ملا يراد إيصاله من معان

 وأفكار.
 ة .تنمية الرغبة يف القراءة ، والتشويق إىل االطالع ، والبحث عن املواد القرائية اجلديد 
 . تنمية ثروة التالميذ من املفردات والرتاكيب اجلديدة 
 .توسيع أفق وخربات التالميذ وتنمية القدرة على القراءة الواسعة يف شىت اجملاالت 
  زيادة قدرة التالميذ على القراءة الصحيحة للقرآن الكرمي ، واألحاديث النبوية ، والنصوص

 األدبية .
 ة ،مع سالمة الوقف والضبط ءة اجلهرية جبرأة وطالقمتكن التالميذ من مهارات القرا

 .الصحيح
 . استحضار التلميذ ملا قرأه من أفكار وإعادة صياغتها بأسلوبه 
 . امليل إىل القراءة احلرة 
 .تكوين عادات القراءة لالستماع أو للدراسة والبحث ،أو حلل املشكالت 
  مهارة الكشف يف  املعاجم اللغوية تعويد التالميذ على ارتياد املكتبات ،وتدريبهم على

 ،واحلث على استخدام املراجع والبحث عن املادة املقروءة املناسبة .

http://forum.nooor.com/t38439.html
http://forum.nooor.com/t38439.html
http://forum.nooor.com/t38439.html
http://forum.nooor.com/t38439.html
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 -األهداف الخاصة للقراءة :
  تعويد املتعلم صحة إخراج احلروف من خمارجها الصحيحة مع سالمة النطق يف القراءة

 اجلهرية .
  التعرف عليها بشكلها أو فهم اكتساب عادات التعرف البصري على الكلمات سواء

 مدلوهلا.
  متكني املتعلم من إدراك وظيفة الكلمة يف اجلملة ومدى توظيفها يف إكساب املعىن

 الصحيح.
 . بناء رصيد مناسب من املفردات اليت تساعد على فهم املقروء من القطع والفقرات 
 . فهم الكلمة واجلملة ، والنصوص البسيطة 
 ر الرئيسية من النص املقروء.استخراج التالميذ لألفكا 
 . قراءة التالميذ نصوصاً مضبوطة بالشكل 
 . قراءة التالميذ فقرة مل تضبط بالشكل 
 . يبني التالميذ معىن الكلمة حسب سياق اجلملة 
  ينوع التالميذ يف درجة الصوت ،ونربته وسرعته حسب املواقف واألحداث 
 ة.توظيف التالميذ للمقروء يف حل املشكالت املشاهب 
 ا مث رفضها أو قبوهلا تبعاً قدرة التالميذ على حتليل وتفسري املادة املقروءة ونقدها وتقوميه

ى مع طبيعة عصر ، ويرى الباحث ضرورة الرتكيز على هذا اهلدف ألنه يتماشلذلك
 ، والثورة العلمية يف ظل التقنيات احلديثة املستخدمة يف جمال التعليم .االنفجار املعريف

 قراءة .أهمية ال 
إن امليل حنو القراءة ليس عملية فطرية مبعىن أهنا تولد مع املرء ، وإمنا هي عادة يتم اكتساهبا وجيب 
غرسها يف النفوس .كما جيب أن تزرع يف الطفل منذ سنواته األوىل وعندما يشب وينمو وتتأهل فيه 

 م(.2010يم ، )الق هذه العادة النبيلة تصبح واسطته حنو العلم واملعرفة والثقافة 
 اإلنسان يكتسب خالهلا من واليت اإلنساين التعلم وسائل أهم من القدم منذ فالقراءة تعد

 جديدة آفاقاً  أمامه وتفتح اإلنسان تطوير إىل تؤدي اليت فهي واألفكار، والعلوم املعارف من العديد
وضعها الفراعنة حتت رعاية آهلتهم كتبوا على  مكتبة أول أن وحيكى متناوله، عن بعيدة كانت
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 وأوسعها، واملعرفة العلم مصادر أكثر من القراءة وتعد العقول(. وطب النفوس غذاء باهبا:) هنا
 خالل من كله ذلك مفتاح وجعلت أسبابه، وتسهيل العلم نشر على املتيقظة األمم حرصت حيث

 أهم من تزال وال كانت والقراءة اجملتمع . فئات مجيع بني نشرها على والعمل القراءة تشجيع
 الشعوب متيز اليت الصفة وهي وخمرتعاته، ومنجزاته وفنونه وآدابه البشري العقل مثرات نقل وسائل

 والصدارة. للرقي دوماً  تسعى اليت املتقدمة
تتجلى أمهية القراءة يف النقاط ( PIRLS,2011القراءة )ويف ضوء الدراسة الدولية للتقدم يف 

 -التالية :
 .القراءة ِغذاء الَعقل والرُّوح 
 .القراءة ِمفتاح املعرفة البشريَّة يف مجيع العلوم والفنون 
 .القراءة وسيلٌة مهمَّة من أْجل حَتِصيل املعرفة 
  القراءة هي النافذة اليت يُبِصر اإلنساُن من ِخالهِلا َمعاِرَف اآلَخرين وثقافتهم، وِخرباهتم

 وإبداعاهتم.
  وسيلٌة من وسائل التعلُّم واالتِّصال والتعاُرف واملثاقفة بني اإلنسان والعامل الذي يَِعيش القراءة

 فيه.
 .القراءة عاِمٌل رئيس يف هنضة كلِّ أمَّة وتقدُّمها 
 .القراءة وسيلٌة لتعرُّف األَُمم السابقة وإنتاجها الفكري واإلفادة منه 
 هارات األربعة اليت يتمُّ من

َ
 ِخالهلا تعلُّم أيِّ لغة. القراءة إحدى امل

 مظاهر صعوبات القراءة:المطلب الثاني: 
، وفيما يعاىن ذوى صعوبات القراءة مـن قصور ىف مهـارات القراءة األساسية من تعرف، ونطق، وفهم

 يلى عرض لكل منها: 
 صعوبات التعرف: :أوالً 

القراءة " إدراك الرموز املطبوعة بصرياً، ويضيف البعض إيل اإلدراك البصري فهم  يقصد بالتعرف ىف
( ويتضمن تعرف الكلمة مهمتني منفصلتني ومتميزتني مها التعرف 1998) يونس ، املعىن،" 

املباشر، والتعرف غري املباشر، وتشرتك هاتني املهمتني ىف هدف واحد هو تنمية الطالقة ىف التعرف 
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ويعاىن ذوو صعوبات القراءة من قصور ىف كل من تعرف الكلمة  (،1989ة)جرياللد، على الكلم
 املباشر وغري املباشر، وىف املهارات الالزمة لكل منهما، وتتمثل هذه الصعوبات فيما يلى:

 صعوبة تعرف الكلمة المباشر) الفورى(: - أ
ت أوهلا: التمييز البصري ورؤية تعرف الكلمة املباشر عملية بصرية أساًسا، ويعتمد على ثالثة متطلبا

الفروق الدقيقة بني احلروف والكلمات املتشاهبة، وثانيها: التتابع البصري وهو تعود رؤية الكلمات 
 (1989جريالد، ) من البداية إىل النهاية؛ أى من اليمني إىل اليسار، وثالثها: الذاكرة البصرية.

لى تعرف الكلمات البصرية بسبب صعوبات ويعاىن ذوو صعوبات القراءة من قصور قدرهتم ع  
 والكلمات املتشاهبة)تعوق قدرهتم على التمييز بني احلروف املتشاهبة  اليتاإلدراك البصري؛ 
Badian,2005) . 

أن صعوبة تعرف  (Simmone& Kevin,2002)كما أشار سيمون وكيفني  
الذاكرة قصرية املدى  يفبعض احلاالت إىل قصور اسرتاتيجيات التخزين  يفالكلمات البصرية ترجع 

 لدى ذوى صعوبات القراءة، .
كما يعاىن ذوو صعوبات القراءة من قصور ىف بعض املهارات الالزمة لتعرف الكلمة املباشر 

وبة ، وقراءة النص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح. بالنسبة لصعومنها: التمييز البصري
التمييز البصرى فإن ذوى صعوبات القراءة يعانون من قصور ىف القدرة على التمييز بني احلروف 

( ، وتسهم بعض خصـائص اللغة 2003" )سليمان، املتشاهبة ىف الشكل مثل" س، ص"، " ك، ل
هـذه الصعوبة، ومنها تعـدد صور احلـرف الـواحد وتنوعها، وتشابه كثري من احلروف حبيث  العربية ىف

 (1998،يصعب على التلميذ التمييز بينها مثل"ج،ح،خ".) يونس
أما بالنسبة لقراءة النص من اليمني إىل اليسار فإن ذوى صعوبات القراءة يعانون مـن قصور 

إىل اليسار بشكل سهل ومريح؛ وذلك بسبب حركات العني  ىف قدرهتم على قـراءة النص من اليمني
إىل أن ذوى صعوبات القراءة تكون وقفاهتم (    (Rayner,1999راينر غري املنتظمة حيث أشار

 أطول، وسرعة حركات العني لديهم أقل، واحلركات الرجعية أكثر عدداً ؛ مما يؤدى إىل بطء القراءة.
وباربارا إىل أن التعرف املباشر يسهم ىف تنمية الطالقة والفهم ىف  وقد أشار جاى ومايلز

القراءة، والطفل الذى يفشل ىف تكوين مفردات بصرية كثرية، ويفتقر إىل عادة التعرف على هذه 
املفردات مبجرد النظر إليها؛ يصعب عليه جتميع الكلمات ىف وحدات فكرية، كما يعجز عن تعرف 
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باستخدام مؤشرات السياق، أو التحليل الرتكييب، كما أوضحت كل من  الكلمات اجلديدة سواءً 
أن صعوبة تعرف املفردات البصرية    Monroe & Staunton,2000 )) مونرو وستانتون

 و مهارات القراءة األخرى. تعوق قدرة التالميذ على الفهم القرائى، كما حتد من سرعة من
 صعوبة تعرف الكلمة غير المباشر: -ب

يقصد بتعرف الكلمة غري املباشر قدرة الطفل على استخدام نظام من االسرتاتيجيات الوسيطة الىت 
تعينه على معرفة الكلمات اجلديدة، وهناك ثالث اسرتاتيجيات أساسية للتعرف على الكلمة،  
ويعاىن ذوو صعوبات القراءة من قصور ىف قدرهتم على تعرف الكلمة من خالل تلك 

 ، وتتمثل مظاهر ذلك القصور فيما يلى:االسرتاتيجيات
 صعوبة تعرف الكلمة من خالل التحليل الصوتي: -1

يعاىن ذوو صعوبات القراءة من صعوبة ىف حتليل الكلمات إىل أصـوات ومقاطع مناسبة؛ بسبب عـدم 
قدرهتم على ربط احلروف بأصواهتا، وقصور مهارات اإلدراك الصويت لديهم ، كما ترجع صعوبة 

التمييز السمعي؛ فالطفل الذى يعاىن من يل الصويت إىل قصور قدرة ذوى صعوبات القراءة على التحل
وغري  التمييز السمعي ال يستطيع حتديد األصوات املتشاهبة وغري املتشاهبة، أو الكلمات املتشاهبةصعوبة ىف 

ءة من تالميذ ذوى صعوبات القرا(، وقد وجد عبد الناصر أنيس أن 1992املتشاهبة ) السرطاوى، 
املرحلة االبتدائية يعانون من ضعف القدرة على التمييز السمعي؛ حيث يفشلون ىف التمييز بني 

 احلروف، واملقاطع، والكلمات املتقاربة ىف النطق.
إىل أن ذوى صعوبات    Kevin,2002) &(Simmone سيمون وكيفني وأشار 

تعـرف الكلمات باستخـدام التحليل الصويت بسبب مشكالت املعاجلة  القراءة يعانون من صعوبـة ىف
 ، والعجز عن تعلم العالقات بني احلروف واألصوات.الصوتية، وقصور الذاكرة السمعية

 صعوبة تعرف الكلمة من خالل التحليل التركيبي:-2
ل التلميذ ىف معرفة يعاىن ذوو صعوبات القراءة من عدم القدرة على التحليل الرتكييب للكلمة؛ فيفش

أصل الكلمة أى جذرها، وما دخل عليها من زيادة ىف احلروف سواء كانت هذه احلروف سوابق، أو 
 . (2001الشيخ ، ) لواحق، أو كلمتني تكونان كلمة واحدة.

 
 صعوبة تعرف الكلمة من خالل السياق:-3
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ستخدام السياق الكلمات البصرية قدرة ذوى صعوبات القراءة على اتعوق صعوبات تعرف 
إىل أن ذوى صعوبات القراءة عندما (   (Caverly,1997(، كما أشار كيفريىل1984)جاى،

يعتمدون على السياق يستخدمون بعض اسرتاتيجيات التخمني حمدودة القيمة؛ ألن النص قد 
حيتوى عـلى كلمات يصعـب التنبؤ بـها، وىف الصفوف العليا من املدرسة االبتدائية يواجهون آالف 

 ليتعلموا. ؤوايقر الكلمات الىت مل يروها من قبل؛ مما يعوق قدرهتم على أن 
تلميذات الصفوف األول والثاين والثالث االبتدائي  إىل أن(1944،اجلرف   )وقد توصلت 

يعانني من صعوبات ىف التعرف تضمنت: صعوبة تعرف الكلمة كوحدة، وصعوبة تعرف الكلمة ىف 
وبة التمييز السياق، وصعوبة تعرف الكلمة مـن خـالل التحليل البنائي، وصعـوبة التـمييز السمعي، وصع

بنطقها، وصعوبة ربط األصوات املضعفة  والكلمة املكتوبةالبصري، وصعوبة ربط احلرف املكتوب بنطقه 
                                                                                                                    داخل الكلمة برموزها املكتوبة، وتعرف التنوين.

وتكمن خطورة صعوبات تعرف الكلمة ىف أهنا تعوق قدرة التالميذ على فهم املقروء والقراءة 
 بطالقة.

مما سبق ميكن تلخيص صعوبات التعرف الىت يعاىن منها ذوو صعوبات القراءة يف قصور 
 قدرهتم على:

 صعوبات النطق: :ثانياً 
النطق تشمل: عدم القدرة على نطق الصوت الساكن  يعاىن ذوو صعوبات القراءة من صعوبات ىف

بطريقة صحيحة، وإعطاء الصوت الصحيح للصوت املتحرك، ونطق الكلمات الشائعة الىت تكون 
باملئة يف معظم املـواد القرائية، ويفشلون ىف التوقف ىف املكان املناسب  65 - 50نسبة شيوعها بني 

(  2001،ة، ويتجاهلون عالمات الرتقيم عامة) الشيخ الذى جيب أن يتوقف عنده ىف أثناء القراء
أهنم يواجهون صعوبات ىف التمييز بني احلروف الىت تنطق  (  1944،نصر) كما أوضحت دراسة 

نطق  اهنم يعانون من صعوبات ىف(1994،رجب )ال تنطق، ونطق حروف املد، ووجدت  واليت
 الكلمات املشتملة على تنوين، وحروف املد، والتمييز نطقاً بني التاء املربوطة واهلاء.

: حـذف بعض األصوات أو وتتمثل أخطاء ذوى صعوبات القراءة ىف أثناء القراءة اجلهرية ىف
الكلمات من النص، وإضافة حروف أو كلمات إىل النص، وإبـدال كلمة بأخرى دون أن تكون بينهما 

الواحدة، وقلــب اجتاه صلة ىف الشكل أو الصوت، وتكرار كلمات بقراءهتا أكثر من مرة ىف اجلملة 
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كلمة كلمة نتيجة صعوبة فك   احلروف ىف كلمة أوىف تركيب كامل، والقراءة البطيئة أي القراءة
الشفرة، والرتكيز على تفسري الرموز، والقراءة السريعة غري الدقيقة حيث يقرأ الطفل بشكل سريع، 

 ولكن تكثر لديه أخطاء اإلبدال واحلذف، وغريها.
 صعوبات الفهم: :ثالثاً 

ألساسية ىف تعرف على الرغم من أن الكثري من ذوى صعوبات القراءة يتعلمون ىف النهاية القواعد ا
الكلمة إال أن الكثري منهم تستمر لديهم الصعوبة ىف فهم املواد القرائية؛ ألهنم ىف حاجة إىل تعلم 

 اسرتاتيجيات تساعدهم على أن يصبحوا قراًء نشطني قادرين على فهم النص املكتوب.
سعاد ي: )مـا يلويعاىن ذوو صعوبات القراءة من قصـور ىف مهـارات الفـهم املختلفـة تتمثـل في

 (.2007،جابر

 الفشل فى الربط بين الرموز المطبوعة ومعانيها:  -
يتمثل ذلك ىف ضعف القدرة على استخدام مؤشرات املعىن سواء مؤشرات السياق أو مؤشرات 

 التوقع، وقصور القدرة على استخدام املعينات الرتكيبية، وعدم القدرة على استخدام املعجم.
 الفهم الخاطئ لمعنى الجملة:  -

يتمثل ىف عدم القدرة على جتميع الكلمات ىف وحدات فكرية ذات معىن، واالستخدام اخلاطئ لعالمات 
معرفة االسم الذى يرجع إليه  وعدم الدقة ىفالرتقيم، والضعف ىف تفسري حروف الربط وأدوات الوصل، 

 ة للجملة.الضمري، وعدم القدرة على معرفة الرتاكيب املتنوع
 الفهم غير الكافي للوحدات الطويلة: -

يتمثل ىف املعرفة احملدودة بالطريقة الىت تتكون هبا الفقرة، وطريقة حتديد اجلملة الرئيسية ىف الفقرة، 
 وحتديد عالقتها باجلمل األخرى، وعدم القدرة على تعرف العالقات بني الفقرات.

 :العوامل المسهمة فى صعوبات القراءة 
ط صعوبات القراءة بعدة عوامل متداخلة، وميكن تصنيفها إىل عوامل جسمية عصبية، وعوامل ترتب

 وراثية، وعوامل منائية، وعوامل بيئية. 
 
 
 :العوامل الجسمية والعصبية -1
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ترتبط بصعوبات القـراءة اضطراب اهليمنـة اجلانبية، ويقصد باهليمنة اجلانبية  ومن العوامل العصبية الىت
تفضيل استخدام عضالت جانب ما من اجلسـم بشكل دائم، ويظهر عند استخدام إحدى اليدين 
وتفضيلها على األخرى عند تناول األشياء، وتفضيل إحدى العينني واستخدامها، أما اهليمنة 

جاى )تفضيل إحدى العينني مع إحدى اليدين ىف جهتني خمتلفتني من اجلسم املتعاكسة فتشري إىل 
أن الدراسات والبحوث تشري إىل أن األطفال ذوى  (1998،الزيات ) (، وقد أوضح 1984بوند، 

صعوبات القراءة يعانون من نوع من االختالل العصيب الوظيفي، ومن االختالالت العصبية الوظيفية 
 ة.:اضطراب السيطرة أو السيادة املخية أو ما يسمى باجلانبي الىت يراها الباحثون

 العوامل الوراثية:-2

 فايدورويزيرى البعض أنه ميكن عزو صعوبات القراءة إىل العوامل الوراثية اجلينية، حيث  ذكرت 
Fiedorowicz,1995) ) صعوبات القراءة أنه ىف حالة التوائم املتماثلة يكون احتمال ظهور

%، وأنه ما نسبته  40%، وىف حالة التوائم غري املتماثلة يصبح احتمال ظهورها68مني ألدى التو 
% من األطفال ممن يعاىن والديهم من صعوبات القراءة يعانون من الصعوبات 65% إىل  23من

(.الوراثة على أهنا 1970)كرتشلي ،كما أعترب ،  15،  6نفسها، كما ترتبط بالكروموسومني 
(.بعد مراجعته للدراسات اليت تناولت 1971القراءة وخلص )بانتني ،السبب يف صعوبات 

وقد توصلت دراسة صعوبات القراءة إىل أن هناك دلياًل لوجود أسس وراثية للصعوبات يف القراءة، 
إىل أن تعرف الكلمة لدى األكفاء ىف القراءة وذوى  (  (Harlaar,et,al.2001هارلر وآخرين 

ن سبع سنوات تأثر الوراثة، وأن القدرات املوروثة تسهم ىف صعوبات الصعوبات من التوائم ىف س
 (.56: 2005)علي ،%. 67-65القراءة بنسبة 

 العوامل البيئية: -4
تسهم الظـروف البيئية ىف ظهـور صعوبات القراءة، وتتضمن عوامل تتعلق باألسرة، وعوامل تتعلق 

 (.2007جابر،)سعاد باملدرسة، وفيما يلي عرض لكل منها:
 العوامل األسرية: -أ

 :يتضح تأثري األسرة كأحد العوامل املسهمة ىف صعوبات القراءة من خالل اجلوانب التالية
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  تاريخ األسرة مع صعوبات القراءة: قد يعاىن أحد الوالدين أو كالمها من صعوبات القراءة؛
ة عدم قدرة الوالدين على وهبذا تنتقل الصعوبات إىل أوالدهم إما نتيجة الوراثة، أو نتيج

 مساعدة أطفاهلم ىف القراءة.
  الثقافة املنزلية السائدة: ختتلف األسر ىف مستوى الدعم الذى تقدمه للطفل ىف جمال

القراءة؛ فاألسر الىت ال تعطى قيمة للقراءة؛ تصبح فرص تعرض أطفاهلا للمواد القرائية 
األطفال الذين يدخلون املدرسة، ومل  وضعيفة؛ وبالتايل يكونون عرضة لصعوبات القراءة، 

ضعيف للمفاهيم املرتبطة بالوعي الصويت، يتعرضوا بشكل كاف ملؤثرات لغوية، ولديهم فهم 
ومعرفة احلروف، وال هتتم أسرهم بالقراءة يكونون أكثر عرضة من غريهم لإلصابة بصعوبات 

 القراءة.
 ري املتعلمة تقدم نفس خربات اللغة  فرص التفاعل اللفظي:على الرغم من أن األسر الفقرية غ

كالعائالت الغنية املتعلمة إال أن جودة التفاعل اللفظي الذى يقدمونـه تكون أقـل بكثري، 
  ويعد التفاعل اللفظي الضعيف عامالً مسهماً ىف صعوبات القراءة.

احلالة االقتصادية االجتماعية: قد يرتبط املستوى االجتماعي واالقتصادي املنخفض 
بصعوبات القراءة؛ حيث تعيش تلك األسر ىف ظروف حتد من فرص النمو الصحي اآلمن ألطفاهلم 

 .(1998 ،)عبدالفتاح الذى يعد بدوره عامالً مسهماً ىف صعوبات القراءة
 العوامل المدرسية: -ب 

 العوامل املتعلقة باملدرسة جوانب عديدة تتضمن املنهج واملعلم وممارساته.تشمل 
 المنهج: -1

يعد املنهج من العوامل املسهمة الىت تنشأ عنها صعـوبات القراءة، وفيما يلى توضيح لكيفية تأثري 
 بعض جوانب املنهج ىف صعوبات القراءة:

ث يستنفذ معظم جهد املعلم ووقته مبا بالنسبة للمحتوى؛ قد يكون حمتوى املنهج طوياًل حبي
ال يتيح له مراعاة الفروق الفردية ومالءمة طريقة التدريس هلا، وقد تكون املادة العلمية غري مالئمة 
حبيث ال يتمكن بعض التالميذ من استيعاهبا، وجماراة السرعة الىت تتم هبا معاجلتها لتغطية أكرب قدر 
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املادة القرائية التفكري، وحتتوى على عبارات ومجل ال معىن هلا، من الربنامج املقرر، وقد ال تثري 
 (1984جاى بوند، )وتقدم تدريبات لغوية روتينية.

وبالنسبة لطريقة التدريس؛ فقد ترجع بعض صعوبات القراءة إىل طرق التدريس غري املالئمة، 
أن عدم التوافق بني إىل  (Staats,1998), ، كما أشار ستاتسواملمارسات الفصلية غري املناسبة

 املعرفية وطريقة تدريس القراءة له من األسباب الرئيسية لصعوبات القراءة.  خصائص الطفل
أن األطفال   (Brady &Moats,1997)برادى ومواتس   كما أكدت كل من

ميكنهم تعلم القراءة بنجاح عندما تتناسب طريقة التدريس مع مستوى قراءهتم؛ فالطريقة الصوتية قد 
 (Lyon,2003) يستطيعون حتليل األصوات ىف الكلمات، وأشار ليوال تفلح مع األطفال الذين ال 

صعوبات القراءة إىل أن بعض التجارب الىت اعتمدت على التصوير الوظيفي العصيب ألدمغة ذوى 
تدعم القراءة، وأن القدرة على القراءة أوضحت أن تعليم القراءة ينشئ وصالت عصبية ىف املخ 

 والكتابة تعتمد على اجلهد املبذول ىف تدريب التالميذ عليها.
وبالنسبة لألنشطة الصفية والوسائـل التعليمية فـإن عدم ربط األنشطة الصفية بربنامج 

 دام وسائل تعليمية مناسبة أو مشـوقة يـؤدى إلـى صعوبات القراءة.القراءة، وعدم استخ
 المعلم: -2

 متثل قدرة معلم املدرسة االبتدائية على تدريس القراءة عاماًل ذا أمهية ىف جناح الطفل أو فشله ىف
تعلم القراءة، ولو أنه جيب أن يقرأ التالميذ جيداً فإن املعلمني حباجة إىل أن يتعلموا كيف يّدرسون 

 القراءة جيداً. 
وميكن النظر إىل دور املعلم كعامل مسهم ىف إصابة تالميذه بصعوبات القراءة من خالل 

 أربعة جوانب:
ومهاراهتا وكيفية تدريسها؛ حيث يؤثر : ويتمثل ىف مستوى معرفة املعلم بالقراءة الجانب األول
وقد أوضحت نتائج كل  ومدى تقدمهم ، حتصيل تالميذه، يفممارساته ومن مث  يفمستوى معرفته 

 ودراسـة مواتس   .(McCutchen,et.al,2002) مكوشن وآخرين من دراسة
 أن هنـاك ارتباطـًا دااًل بني معـرفة املعـلم ببنية اللغـة (Moats &Foorman,1997 )وفورمان

عمـلية القـراءة، وممارساته التدريسية، ومستوى حتصيل تالميذ املرحلة االبتدائية ىف واألصوات، وطبيعة 
 اليتعلمني تنقصهم خلفية معرفية عن القراءة وصعوباهتا، كما أن النظريات أن بعض امل القراءة، كما
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تتفق مع ممارساهتم الفعلية ىف تدريس القراءة، مما يسهم ىف تفاقم صعوبات القراءة لدى  درسوها ال
 تالميذهم.

: يتمثل فيما ميتلكه املعلم من اجتاهات واعتقادات حول القراءة، وذوى صعوبات الجانب الثاني
ممارساته، وهذا ما أكده عدد من الباحثني فقد أوضحت  القراءة من تالميذه الىت تؤثر بدورها ىف

أن عالقة املعلم بتالميذه كانت أعلى (1996 ،رياض وفخرو )النتائج الىت توصل إليها كل من
،  0.87املتغريات ارتباطاً بصعوبات التعلم ىف املرحلة االبتدائية؛ فقد وصلت قيمة معامل االرتباط إىل

إىل خلق حالة من التوتر العصىب؛ جعلتهم عرضة  التالميذ أدتكما أن اجتاهاته السلبية حنو 
 لإلصابة بصعوبات القراءة.

 يتمثل ىف مستوى مهارات القراءة لدى املعلم؛ حيث يؤثر ىف حتصيل تالميذه ىف الجانب الثالث:
القراءة، فاملعلمني الذين تنقصهم بعض مهارات القراءة يشعرون بعدم األمان حنو تدريس املادة؛ 
وبالتايل مييلون إىل تفادى تدريسها، كما أهنم ال يستطيعون تشخيص مشكالت التالميذ لعدم 

تعثر معرفتهم باملهارات الىت جيب أن يكتسبوها، كما يؤدى السلوك القرائي الضعيف للمعلمني إىل 
 تالميذهم ىف القراءة.

 مراحل تشخيص صعوبات القراءة وخطواته وأهم أدواته:
قدم العديد من الباحثني بعض اخلطوات اإلجرائية الىت تتبع عند تشخيص صعوبات القراءة، ومن 

وصفا خطة تتألف من ست مراحل لتشخيص صعوبات  اللذان(،1984،كريك وكالفنت)بينهم 
 ينها صعوبات القراءة وهى كالتايل:التعلم األكادميية ومن ب

 : التعرف ويتم فيها تقرير أن أداء الطفل ينخفض عن مستوى حتصيل أقرانه.المرحلة األولى
: مالحظة سلوك الطفل ووصفه ىف ضوء ما يستطيع وما ال يستطيع عمله أى حتديد المرحلة الثانية

يقع فيها من خالل مالحظة الطفل ىف أثناء  مستوى القراءة الصفي للطفل، ونوع األخطاء الىت
 القراءة، أو تطبيق االختبارات مرجعية احملك.

: إجراء تقييم غري رمسى لتحديد العوامل الداخلية واخلارجية الىت تسهم ىف مشكلة المرحلة الثالثة
 الطفل.
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لتباعد : التشخيص املبىن على تعدد التخصصات، ويتم خالهلا تطبيق حمكى االمرحلة الرابعة
 واالستبعاد، والوقوف على العوامل املسهمة ىف الصعوبة.

 : كتابة نتائج التشخيص ىف عبارة تشخيصية تفسر عجز الطفل عن التعلم.المرحلة الخامسة
 : تطوير برنامج عالجي بناًء على فرضيات التشخيص.المرحلة السادسة

 مداخل عالج صعوبات القراءة:
راءة تبعاً لنظرة أصحاب كل مدخل منها إىل العوامل املسهمة ىف تباينت مداخل عالج صعوبات الق

صعوبات القراءة، وفيما يلي عرض ملداخل العالج الرئيسية واالفرتاضات اليت تقوم عليها، والطرق، 
 والربامج الىت بنيت على أساسها: 

 : مدخل التدريب على العمليات النفسية -أ
 هذا املدخل قدرات عقلية منفصلة ميكن التدريب عليها بشكل منفصل تعترب العمليات النفسية ىف

(، ويهدف هـذا املدخل إىل إزالة األسبـاب وحُيدد سبب واحـد، ويصمم 93،  1984،كريك وكالفنت)
اإلدراك العـالج حوله، ويشتمل على طرق عالج القصور البصري، واإلدراك البصري، واضطراب 

البصري واإلدراك البصري، واضطراب اإلدراك السمعي ومهاراته  ويشتمل على طرق عالج القصور
 57-1989،50,) للمخالفرعية؛ وطرق عالج االضطراب السلوكي، واالضطراب الوظيفي 

Temple   ) 
حتسني قدرات التلميذ املعرفية، إال أنه ليس  ويالحظ أن التدريب على العمليات النفسية يفيد ىف

بالضرورة أن ينتقل أثره إىل مهارات القراءة دون التدريب عليها، فالقراءة حتتاج إىل تدريب وممارسة، 
ولذا فهو ال يناسب تالميذ املرحلة االبتدائية الذين حيتاجون إىل ممارسة مهارات القراءة بصورة 

 مرحلة االستعداد لتعلم القراءة كوقاية من  فعلية، وقد يناسب التالميذ ىف
 صعوبات القراءة.

 : Multisensory approachالمدخل القائم على الحواس المتعددة  -ب 
عملية التعلم، يقوم هذا املدخل على افرتاض أن املثريات املتعددة هى الطرق  للمدخالت احلسية الىت تدعم 

 ركة لتعليم القراءة، ويتضمن عدة طرق منها: ويؤكد استغالل حواس السمع، والبصر، واحل
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  (:VAKTالطريقة الحس حركية ) -1
تقوم هذه الطريقة على استغالل احلاسة احلركية لتعليم القراءة والكتابة ىف آٍن واحد لتقوية القدرة 

(إىل احلرف األول من كل حاسة: احلاسة VAKTعلى تعرف احلروف والكلمات، وتشري التسمية )
(، ويف هذا Tactileواللمسية )(، Kinestheticواحلركية) (،Audio(، والسمعية) Visualالبصرية)

األسلوب يطلب من الطفل أن ينطق بالكلمة وىف هذا استخدام للحاسة السمعية، وأن يشاهد 
الكلمة وىف هذا استخدام للحاسة البصرية، وأن يتتبع الكلمة وىف هذا استخدام للحاسة احلسية 

كية، وإذا تتبع الكلمة بإصبعه فقد يكون ذلك استخدامًا حلاسة اللمس، وتعد هذه الطريقة احلر 
أو تالميذ الصفني األول والثاين االبتدائي، أما الذين مناسبة لألطفال الذين مل يسبق هلم تعلم القراءة 

تفسري املادة تعلموا احلروف والكلمات فال تعترب هذه الطرق مناسبة هلم؛ حيث تكمن مشكالهتم ىف 
 .(1984 ،)كريك وكالفنتاملطبوعة. 

 :Orton& Gilling hamطريقة أورتون وجلنجهام  -2
أورتون طريقة لعالج صعوبات القراءة وساعدت جلنجهام ىف تطويرها، وقد افرتضا أن ذوى وضع 

تعتمد على الكلمات البصرية،  ميكنهم أن يتعلموا القراءة باستخدام الطرق الىت صعوبات القراءة لن
ولكن باستخدام طريقة تقوم على احلواس املتعددة، وىف هذه الطريقة يعرض املعلم احلرف على 
التلميذ، وجيعله يتتبعه بإصبعه، مث يعرض املعلم اسم احلرف وصوته، مما يساعد ىف عالج قصور 

 .(2001،العزة ،2005البطاينة ،).معرفة التلميذ بعالقات احلرف بالصوت
  :Fernald  طريقة فيرنالد -3 

( وهى قائمة على استخدام البصر واحلركة والسمع واللمس ىف  VAKTطريقة ) فيرنالدطورت 
تعليم القراءة، واختلفت مع طريقة أورتون ىف تأكيدها على تعلم الكلمات بصورة كلية، فهى ال تركز 

فرينالد من أربع مراحل يتدرب التلميذ خالهلا على األصوات كما ىف طريق أورتون، وتتكون طريقة 
على تعرف الكلمات، وتتبعها، وإعادهتا من الذاكرة؛ حىت يستطيع قراءة مجل وعبارات، وفقرات  

 (.2002،العزة ،2005البطاينة ،). كاملة.
  المدخل القائم على التدريس المباشر: -ج

هو مدخل متمركز حول املهارة، ويتم فيه جتزئة املهارة إىل خطوات صغرية، وبناء دروس حمكمة 
الصياغة تقدم من خالهلا أجزاء املهارة، فعلى سبيل املثال تقدم أصوات احلروف للتالميذ ىف البداية 
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وات لتكوين  قبل أن يتعلموا أمساء احلروف، مث يتقدموا من إتقان األصوات املنفردة إىل مزج األص
رائية كلمات، وعندما يصبحون مهرة ىف تعرف الكلمات البسيطة، وقراءة اجلمل تقدم هلم مادة ق

 (Vukmir,2002)  .   أكثر تعقيداً 
ويتم التعليم يف هذا املدخل ىف شكل جمموعات صغرية مع احلفاظ على اخلطو الفردى لكل 

عملية تعلمه، ويتميز هذا املدخل باستخدام اسرتاتيجيات ميكن تعليمها من  تلميذ لضمان نشاطه ىف
خالل عـدد حمدود من األمثلة، ولكنها قابلة للتعميم عـلى نطـاق أمثـلة أوسع، وتقدمي التغذية الراجعة 

وتقدمي  الفورية، والتصحيح الفوري ألخطاء التالميذ، وتنظيم التعلم بعناية للبناء على املهارات القبلية،
تطبيقات متعددة للمهارة، واستخدام نقاط قوة التلميذ لتقوية دافعيته للتعلم من خالل معرفته بنتائج 

 تعلمه، وامتداح سلوكيات التالميذ املرغوبة، واستخدام األلعاب املشوقة.
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 . : مهارات الكتابة ومظاهر وأسباب صعوباتهاالرابع المبحث 
 األساسية:مهارات الكتابة المطلب األول: 

تعرف الكتابة أهنا وسيلة من وسائل التواصل الذي حققه اإلنسان مع سائر املوجودات عرب األزمنة 
وأهنا مهارات تتطلب قدرة حركية  والعصور املختلفة وهي أهم مراحل التحول احلضاري لإلنسان ،

  تتصل بالرسم الكتايب السليم .
طوقة يف شكل خطي من خالل قواعد مت االتفاق والكتابة هي : إعادة رسم وترميز اللغة املن

عليها لربط األشكال ببعضها وفق نظام معروف ؛ وذلك لنقل أفكار وآراء ومشاعر الكاتب 
 .(19: 2002عبد الرمحن ، أمحد ،)لآلخرين 

كما تعد الكتابة من املهارات اللغوية األساسية واليت يقصد هبا نسخ التلميذ ملا يكتب 
 ( .2012، احلازمي)أمامه ، أو ميلى عليه ، وكتابته وتعبريه ملا جيول يف نفسه وخاطره 

 أهداف تدريس الكتابة :
 ( .100،  2011) عيد ،مما يستفاد من أدبيات الرتبية أن للكتابة أهدافا عامة 

 . تنمية الثروة اللغوية لدى التالميذ وتوسيع خرباهتم 
 . متكني التالميذ من التعبري ملا لديهم من أفكار 
 . تعويد التالميذ الكتابة اجلميلة خبط واضح 
 . مراعاة التالميذ للقواعد الكتابية واإلمالئية 
 .تنشيط الذاكرة القريبة والبعيدة وتنمية القدرات العقلية لدى التالميذ 
 . تعويد التالميذ على اجللسة الصحيحة أثناء الكتابة 
 .غرس بعض القيم واملهارات كالنظافة والرتتيب ومجال اخلط 
 . مترين عضالت اليدين للطالب وتنمية التآزر احلركي البصري بني اليد والعني 
 . تدريب التالميذ على استخدام عالمات الرتقيم استخداما مناسبا 
  وممارستهم هلا بشكل مستمر.حب التالميذ للكتابة 
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 أهمية الكتابة :
الكتابة عملية ضرورية وأساسية يف احلياة ، فهي وسيلة التواصل اليت ميكن للفرد أن يعرب هبا عن 
أفكاره ،وأن يقف على أفكار غريه ، وأن يربز ما لديه من مشاعر ومفاهيم وما يود تسجيله من 

 وقائع وحوادث.
 (.54،55، 2008:) فضل اهلل ، ابة فيما يلي وميكن تلخيص أمهية الكت

 .الكتابة أداة للتسجيل واإلثبات 
  .الكتابة أداة حلفظ الرتاث ونقله يف املاضي واحلاضر واملستقبل 
 . الكتابة جزء أساسي من املواطنة السليمة ، ملا هلا من قدرة على حمو أمية املواطن 
 املتعلم عن مواهبه وخرباته يف العديد من الكتابة أداة من أدوات التعلم، فمن خالهلا يعرب 

اجملاالت املختلفة ويعرض ما تعلمه ويتم احلكم والتقييم من خالل الكتابة التحريرية 
 للمتعلم.

 . الكتابة متكن من احلكم على مستويات املتعلمني فكريا ولغويا 
 . الكتابة وسيلة االتصال اإلنساين ، يعرب هبا الفرد لآلخرين عما لديه 
 . الكتابة تعود الفرد على التنظيم ، وثقة االختيار، والرتتيب والتفكري املنظم 
 . الكتابة وسيلة التعبري عما يدور يف النفس واخلاطر 

 مظاهر صعوبات الكتابة .
تشري نتائج األحباث والدراسات السابقة و أدبيات الرتبية إىل أنه قد تظهر صعوبات تعلم الكتابة يف 

لكلمات ، والكتابة الكتابة أو تشوه شكل احلروف أو تباعد أحجامها واملسافات بني امتايل سطور 
 (.2015)أمحد ، عبدالوهاب ، هند ، خبط غري واضح 

  -إىل أن التالميذ ذوي صعوبات الكتابة يبدو عليهم : .(Bain,1991ويشري بني )
  إمساك القلم بطريقة خاطئة غري تقليدية شاذة  وعشوائية. 
   ، طب واحملو والتعديل على لديهم صعوبة يف الشو أصابعهم تقرتب بشدة من مقدمة القلم

 .الكتابة
  . اضطراب يف حماذاة وترتيب احلروف وتشبيكها على السطر 



 

57 
 

  صعوبات مرتبطة بالشكل الذي يتضمن استخدام احلركات الثالثية حيث ال يضبط نطق
 الكلمات إال هبا .

 فالضمة تقلب واو عند الكتابة والفتحة تقلب ألف مد والكسرة  الوقوع يف اخلطأ اإلمالئي
تقلب ياء والتنوين يقلب نون والعكس صحيح إىل جانب صعوبة كتابة التاء املفتوحة والتاء 

 والتمييز بينهما يف آخر الكلمة . املربوطة واهلاء
 . تشابه بعض احلروف وتقارهبا شكال ونطقا 
  شكل احلرف حسب انفصاله أو اتصاله مبا بعده ، وشكله صعوبة الربط بني احلروف وتغيري

 يف املواضع املختلفة من الكلمة ) أول الكلمة ، وسط الكلمة ، آخر الكلمة (.
 العوامل المسهمة في صعوبات الكتابة .المطلب الثاني: 

تشري كثري من نتائج الدراسات والبحوث إىل أن صعوبة الكتابة تنشأ ، نتيجة االفتقار إىل تآزر 
احلركات الدقيقة لكل من ساعد اليد واألصابع من ناحية ، وتكامل األنشطة العقلية القائمة على 

تعبري عدد من العمليات املعرفية من ناحية أخرى ، ويرى بعض الباحثني أن صعوبات الكتابة وال
الكتايب ، ترجع إىل خلل وظيفي يف االنتباه وسعة الذاكرة وضعف األلفة باحلروف اللغوية ، يف حني 
يرى عدد من املتخصصني أن صعوبات الكتابة ، ترجع إىل خلل وظيفي ناشئ عن تفاعل النظامني 

 الرئيسيني للمخ . 
عوامل املرتبطة هي : ال وميكن تصنيف صعوبات الكتابة إىل ثالث جمموعات أساسية

عزازي )، العوامل املرتبطة بنمط التعليم وأنشطته ، العوامل املرتبطة باألسرة والبيئية باملتعلم
،2012). 

 العوامل المرتبطة بالمتعلم : :أوالً 
اإلدراك  -املراد هبا مستوى ذكاء املتعلم ، وقدراته العقلية ، وبنيته املعرفية ، وفاعلية عملياته )االنتباه

ذاكرة( وكفاءة نظام جتهيز املعلومات لديه ، وذوو صعوبات الكتابة يفتقرون إيل العديد من ال –
القدرات النوعية املرتبطة بالكتابة، مثل: الذاكرة البصرية ، القدرة على االسرتجاع ، القدرة على 

وتشري  ،إدراك العالقات املكانية ، كما أهنم يعانون من قصور طبيعي يف نظام جتهيز املعلومات
األدبيات إيل أن أي قصور يف الوظائف املعرفية واإلدراكية واللغوية للمتعلم يؤثر علي املهارات 
السلوكية ؛ ومن أمهها مهارات الكتابة ، ويتأكد ذلك عندما تعرف أن أي خلل يف اجلهاز العصيب 
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كما تشري ،املركزي، يرتتب عليه بالضرورة اضطراب يف احلركة ، وعدم السيطرة على األطراف 
األدبيات أيضا إيل أن أي اضطرابات يف اجلهاز العصيب تؤثر علي النواحي االنفعالية والدافعية 
للمتعلم ، وهذا بدوره ينعكس علي املتعلم فيبدو حمبطًا مكتئبًا ، مييل لالنسحاب من مواقف 

 (.2015)أمحد ، عبدالوهاب ، هند ، التحصيليالتنافس 
 العوامل المرتبطة بنمط التعليم وأنشطته : :ثانياً 

األمر الثابت والذي تؤكده الدراسات والبحوث السابقة باستمرار ، هو أن دور املعلم ونوعية 
فاعليته يتيحان التدريس من األسس اليت تقوم عليها عملية التعلم الفعالة ؛ ألن جودة التدريس و 

الفرص أمام التالميذ ، لالستغراق يف األنشطة التعليمية ألطول وقت ممكن ، كما أن سلوكيات 
املعلمني وتصرفاهتم داخل الفصل ترتبط علي حنو موجب مع حتصيل التالميذ ، وفهمهم ، 

ة أثناء وانضباطهم .ومن األشياء املسئولة عن صعوبات الكتابة ، بعض تصرفات املعلمني السلبي
عملية التدريس ، واليت من أمهها عدم اإلشراف من املعلم بصورة مباشرة علي اكتساب الطفل 

 (.2012) عزازي ،ملهارات الكتابة ، وعدم تزويد الطفل بتغذية راجعة لتصحيح األخطاء 
 ثالثاً : العوامل المرتبطة باألسرة والبيئة :

عاد وذات أثار ، تتجاوز النواحي األكادميية إيل صعوبات التعلم يف الكتابة ظاهرة متعددة األب
نواحي أخرى اجتماعية وانفعالية ، ترتك بصماهتا علي شخصية الطفل من مجيع جوانبها ، لذا فمن 

) عزازي  -:اخلطأ تناول صعوبات التعلم بعيدًا عن املؤثرات األسرية والبيئية، واليت تتمثل فيما يلي 
،2012.) 

 تابة الطفل وتدريبه عليها .عدم متابعة املنزل لك 
  األقران (. –املدرسيني  –التقديرات السالبة للمتعلم من )اآلباء 

اليت مت استعراضها سابقًا ،  وخالصة القول: إن املتتبع للعوامل املؤثرة يف صعوبات الكتابة
جيد أهنا متنوعة ومتشعبة ومتشابكة ، وال ميكن االدعاء بأن واحدًا منها أو جمموعة منها هي 

وجود الصعوبة ، وهذا بدوره يدعو الباحثني للوقوف علي منوذج شامل   العوامل املؤثرة الوحيدة يف
فيها ، كما يدعوهم لتبين منوذج شامل يف  لتفسري هذه الظاهرة واألسباب احلقيقية والقوية املؤثرة

 تشخيصها ، وتتبع آثارها لوضع برنامج مناسب لعالجها وعالج مسبباهتا .
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خصائص المرحلة االبتدائية وسمات التالميذ في هذه المرحلة: الخامس المبحث   
 خصائص المرحلة االبتدائية وسمات التالميذ في هذه المرحلة .المطلب األول: 

وتسمى هذه املرحلة مبرحلة الطفولة املتوسطة والطفولة املتأخرة وتبدأ من سن السادسة حىت سن 
الثانية عشرة ويقسم كثري من الباحثني هذه املرحلة إىل قسمني حيث يسمى القسم األول مرحلة 
الطفولة الوسطى وتبدأ من سن السادسة وحىت سن التاسعة بينما يسمى القسم الثاين مرحلة 

 (.م1986زهران ،)فولة املتأخرة وتبدأ من سن العاشرة حىت سن الثانية عشر ة الط
 الخصائص العامة لطالب المرحلة االبتدائية 

تسمى هذه املرحلة مبرحلة الطفولة اهلادئة مقارنة باملراحل السابقة ومبرحلة املراهقة وذلك الخنفاض 
معدل سرعة النمو اجلسمي يف هذه املرحلة ، إال أنه نتيجة لدخول الطالب املدرسة تسرع وتتقدم 

ضاء كثري من بعض مراحل النمو ويبدأ يف التعود على االستقالل نسبيا واالعتماد على نفسه يف ق
حاجاته الشخصية وذلك مع اتساع آفاق البيئة االجتماعية وقضاء ساعات طويلة بعيدا عن البيت 
، وتساعد املدرسة على اكتساب وتنمية العديد من جوانب العقلية واملعرفية واالجتماعية من 

ريب على بعض مهارات القراءة والكتابة واحلساب واملهارات اللغوية وتعلم اللغة الرمسية والتد
املهارات الرياضية واحلركية مع الدقة يف ضبط الوقت واحرتامه وتقدير أمهيته ، كما تتميز هذه املرحلة 

 (.94م:2014-2013: )أبو جعفر ،ببعض اخلصائص اليت ال حتدث يف املراحل األخرى منها 
 . بداية استبدال األسنان اللبنية باألسنان الدائمة 
  اخلروج منه لفرتات طويلة .االستقالل عن املنزل و 
 . اكتساب االجتاه حنو الذات 
 . اتضاح الفروق الفردية 
 . تكوين صداقات مع زمالء املدرسة مع اتساع للبيئة االجتماعية 
 .دقة حاسة اللمس يف هذه املرحلة واليت تصل إىل ضعف احلساسية اللمسية عند الراشدين 
  األعلى ".سرعة منو الذات وبداية تكوين الضمري "األنا 
 . امليل أثناء اللعب والصداقات إىل نفس اجلنس 
 . اهلدوء واالستقرار االنفعايل يف هذه املرحلة مقارنة باملراحل األخرى 
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 م(. أهم اخلصائص العامة هلذه املرحلة يف النقاط التالية :1986كما خلص ) زهران ،
  اتساع األفاق العقلية واملعرفية .تعلم املهارات األكادميية يف القراءة والكتابة واحلساب مع 
 . تعلم املهارات اجلسمية الالزمة لأللعاب احلركية واملهارية وألوان النشاط العادية 
 . اكتساب أجتاه سليم حنو الذات 
 . اتساع البيئة االجتماعية واالنضمام جلماعات جديدة عند اخلروج إىل املدرسة واجملتمع 
 . توحد الطفل مع دور اجلنس 
 االستقالل عن الوالدين . زيادة 

 مظاهر النمو في المرحلة االبتدائية )مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة (المطلب الثاني: 
 النمو الجسمي .أواًل: 

تتميز املرحلة االبتدائية  بالصحة العامة حيث يقل عدد الوفيات يف هذه املرحلة ولكن يكون الطفل 
مثل اجلدري واحلصبة والنكاف ومن هنا تربز أمهية التطعيم ة فيها أكثر تعرضا لبعض األمراض املعدي

م (. ويف هذه املرحلة يتباطأ معدل النمو 2001يف هذه املرحلة ضد األمراض املعدية ) زهران ، 
اجلسمي وتتغري نسب اجلسم من وتريته الذي ال يتبعه منو كبري يف احلجم ) معوض 

( رطل 6-3( بوصة ويف الوزن من )3-2ن )(. ومعدل النمو يف هذه املرحلة م1983:184،
(. وكذلك جند أن الطفل يف هذه املرحلة يفقد معظم أسنانه اللبنية واليت 341م:1989) األشول ،

تنمو بنهاية الطفولة املتأخرة مجيع األسنان الثابتة مما يؤدي إىل تغري شكل الفم وتربز الشفاه ويكرب 
حنافة والرقبة أكثر طوال ويزداد الصدر عرضا وأتساعا األنف وتتسطح اجلبهة ويصبح اجلذع أكرب 

 م(.1999)أبو حطب وصادق ،
كما ورد تلخيص خصائص النمو اجلسمي لطالب املرحلة االبتدائية يف النقاط التالية : )أبو جعفر 

 (.95م:2013-2014،
 . هتدأ سرعة النمو اجلسمي مقارنة باملراحل السابقة 
  أطرافه وتتعدل تقاسيم الوجه لتصبح أكثر تناسقا مثال ذلك تتغري املالمح العامة للجسم و

إذا رأيت صورك وأنت رضيع فلن ميكنك التعرف عليها بينما إذا رأيت صورك وأنت يف سن 
السادسة جتد أنه ميكنك التعرف عليها ويرجع السبب يف ذلك ألن مجيع أطراف اجلسم 

 .وتقاسيم الوجه تكون الزيادة فيها متناسبة ومتناسقة 
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 . يصل حجم الرأس يف هذه املرحلة مبا يقارب حجمه عند الرشد 
 . تستبدل األسنان اللبنية باألسنان الدائمة 
  يزداد طول األطراف مبا يساوي ضعف زيادة طول اجلسم نتيجة الختالف سرعة النمو يف

 هذه املرحلة .
  تقريبا .5ة % تقريبا بينما يزداد الطول بنسب10يزداد الوزن يف هذه املرحلة بنسبة % 
  تنمو قدرة اجلسم يف السيطرة على العضالت الدقيقة وتبدو واضحة يف االمساك بالقلم من

 خالل حركة األصابع أثناء عمليات الكتابة والرسم أو االمساك بامللعقة أثناء األكل .
  كثريا ما تظهر حاالت الكسور بني األطفال يف هذه املرحلة نتيجة لكثرة احلركة واجلري

لتسلق وممارسة الرياضات الصعبة ، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن عظام الطفل ما زالت وا
 لينة .

  يظهر لدى الطفل يف هذه املرحلة طول أو قصر أو عيوب يف البصر ،وألن قدرة الطفل
العقلية واللغوية متكن الطبيب من التشخيص فيكون من السهل عالج هذه العيوب 

 ج الطيب .باستخدام النظارات أو العال
  منو القلب يف هذه املرحلة بطئ مقارنة بنمو اجلسم وعليه جيب عدم تكليف الطفل

 باألعمال املرهقة ألن قدرته على التحكم ضعيفة .
 النمو الحسي .ثانياً: 

ينمو اإلدراك احلسي يف مرحلة الطفولة املتوسطة ) املرحلة االبتدائية (بشكل كبري ومتسارع فنجد أن 
الطفل يدرك الزمن واأللوان املختلفة ويدرك أن السنة تتكون من فصول متنوعة ومع بداية سن 

تمكن من السادسة تزداد القدرة العددية للطفل فيتمكن من تعلم اجلمع والطرح ويف سن السابعة ي
إدراك عمليات الضرب ويف سن التاسعة يتمكن من إدراك عمليات القسمة ، كما يتمكن من 

االبتدائية التمييز بني احلروف اهلجائية ويتضح ذلك من عمليات القراءة والكتابة يف بداية املرحلة 
 م(. 2001) حمي الدين وآخرون ، 

الطفل من رؤية الكلمات الكبرية  ويتميز االبصار يف هذه املرحلة بطول النظر فيتمكن
 (.1983:189واألشياء البعيدة بوضوح أكرب ) معوض ، 
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السمع يف طريقه للنضج ويتطور اإلدراك احلسي تدرجييا مما يساعد ويزداد التوافق البصري ويستمر 
النمو اللغوي واالجتماعي وتكون حاسة اللمس قوية أقوى منها عند الراشد ) زهران ، 

  (.242م:2001
م(. عن النمو فيما بني احلواس أو ما يسمى بالتكامل اإلدراكي إن 1983ويقول )بريتش ، 

املرحلة العمرية من سن السادسة إىل سن الثامنة متثل مرحلة تغري سريع يف التنظيم والقدرة الوظيفية 
لبيئة ، وجند أن املعلومات املستقاه من ا اللمسي ، والبصري احلركي –تعكس  التكافؤ البصري 

اخلارجية عن طريق مستقبل عن بعد ومستقبل عن قرب حتقق تكامال مع تكافؤ يف املعلومات 
االستقباليه الداخلية ويتصف هذا التعبري باألمهية بالنسبة للنتائج اخلاصة بالنمو املعريف واليت أظهرت 

)قناوي وآخرون  إىل الثامنةتغريات بالغة يف التنظيم املعريف ألطفال املرحلة من سن السادسة 
 م(.2001،

وميكن تلخيص اخلصائص احلسية لطالب املرحلة االبتدائية يف النقاط التالية : )أبو جعفر 
 (.97م:2013-2014،

  يتضح النمو الوظيفي للحواس خاصة اللمس والبصر ويتضح ذلك من خالل عملية القراءة
 والكتابة والقدرة على التمييز بني األشياء 

 ل على إدراك الزمن من سنوات وشهور وأسابيع وأيام وساعات ودقائق .تزداد قدرة الطف 
  تزداد قدرة الطفل على إدراك مفهوم العدد عن طريق تعلمه العمليات احلسابية من مجع

 وطرح وضرب وقسمة .
  يدرك الطفل احلروف اهلجائية وميكنه التمييز بني احلروف املتشاهبة يف الرسم مع استخدامها

 تابة .يف عملية الك
 . تتميز هذه املرحلة بطول البصر لدى العديد من الطالب 
 . ازدياد القدرة على السمع 
 . تصبح حاسة اللمس قوية جدا مقارنة بأي مرحلة عمرية أخرى 
 . قوة حاسة الشم والتمييز بني الروائح 
 . القدرة على متييز اإليقاع املوسيقي الواضح 
 يقا .القدرة على وصف الصور وصفا تفصيليا دق 
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 النمو الحركي .ثالثاً: 
يصف "هافجرست " مرحلة الطفولة املتوسطة) املرحلة االبتدائية (بأهنا مرحلة تعلم املهارات احلركية 
الالزمة للقراءة والكتابة وعمليات احلساب ، وتتميز هذه املرحلة بنمو العضالت الصغرية والكبرية 

 م(.2001) زهران ، 
كات وضبطها كما يف األعمال اليدوية أو األعمال الكتابية واليت تعمل على تنظيم احلر 

م(.كما تتميز هذه املرحلة يف العام من السادس إىل الثامن بالنشاط الزائد ، 1996واحلرفية )عقل ،
ومييل الطفل مع بداية العام الثامن إىل االقتصاد يف حركاته وتبدأ معامل الدقة والتوقيت الصحيح يف 

م(. ويزداد النشاط يف هذه املرحلة لدى 2000الطفل ) قناوي عبد املعطي ،الظهور على حركات 
الطفل يف اجلري والقفز والتسلق على األشياء وركوب الدراجات واحلركة بكافة صورها وأوضاعها 
املختلفة ، وتعلم مجيع املهارات اليت فيها اللعب واألنشطة املتنوعة ) حمي الدين وآخرون ، 

 م(. 2001
املرحلة ينمو لدى الطفل مهارات خدمة الذات من املأكل وامللبس والشراب أو ويف هذه 

االستحمام وتصفيف الشعر ، ومهارات اخلدمة االجتماعية واليت تظهر يف مساعدة اآلخرين ترتيب 
 (.373ه:1410وتنظيف املنزل وترتيب وتنظيم األشياء ) منصور ، 

دى اليدين عن األخرى ومع التدريب وكذلك يف هذه املرحلة يظهر تفضيل استخدام اح
املستمر الستخدام احدى اليدين وتفضيلها يف االستعمال تسيطر على األخرى ، فالطفل الذي 
يستخدم اليد اليمىن سيكون توافقه أيسر مع حميطه والطفل الذي يستخدم اليد اليسرى "األشول أو 

للناس الذين يستخدمون اليد  األعسر " فيضطرب ويشعر باإلحباط عند استخدام أدوات مصممة
 م(.1999اليمىن )أبو حطب وصادق ، 

الذكور واإلناث يف النمو احلركي لوحظ أن الذكور مييلون إىل  وأما عن الفرق بني اجلنسني
املهارات احلركية اليت حتتاج إىل عنف كاللعب بالكرة واملصارعة واجلري والقفز والتسلق يف حني 

 (.78م:1983معوض ،)كية اخلفيفة تفضل اإلناث املهارات احلر 
مت تلخيص خصائص النمو احلركي لطالب املرحلة االبتدائية يف النقاط التالية : )أبو جعفر 

 (.96م:2013-2014،
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  يتم االنسجام احلركي نتيجة لنمو العضالت الصغرية ،ويكون الطفل قادرا على مزاولة
 األعمال اليدوية الدقيقة كاحلل والرتكيب .

  التآزر احلركي البصري بني اليدين والعينني مما يؤدي إىل اخفاء احلركات الزائدة أثناء يتم
 ممارسة األنشطة .

  القدرة على صقل املهارات اليدوية واحلركية واجلسمية مثل التوازن يف ركوب الدراجة ولعب
يف املرحلة الكرة والسيطرة على اجلري والقفز والتسلق بدال من التخبط يف مثل هذه األلعاب 

 السابقة .
  يصل الطفل يف هذه املرحلة إىل االشباع االنفعايل بسبب زيادة سرعة ودقة احلركات فيتمكن

 من استخدام األجهزة واألدوات البسيطة آمنة االستخدام .
  يتمكن الطفل يف املدرسة من ممارسة األلعاب الرياضية واستخدام األجهزة واآلالت املدرسية

يفضل الكتابة باخلط الكبري يف بداية املرحلة االبتدائية ويستخدم الصلصال  بدقة عالية ،كما
 ويصمم النماذج ويزداد الرسم وضوحا.

  الطفل يف هذه املرحلة ال زال مياال إىل كثرة احلركة مما يؤدي إىل الشعور بالقلق والتوتر اثناء
حلركة والسماح له بالتنقل احلصص الدراسية ، ويؤكد الرتبويون على إتاحة الفرصة للطفل يف ا

داخل وخارج الفصل وأثناء احلصص الدراسية مع توفري جو من األرحيية يف التعامل ال  
كساب الطفل الثقة بالنفس وجيب على املعلم والقائمني على العملية التدريسية  تصميم 

 .املناهج الدراسية واستخدام االسرتاتيجيات الرتبوية احلديثة مبا يتالئم مع ذلك 
 النمو اللغوي .رابعاً: 

تعترب هذه املرحلة هي مرحلة اجلمل املركبة حيث يدخل الطفل املدرسة يف سن السادسة وتضم 
(.وتبعا الختالف عمر الطفل ختتلف 252م:2001كلمة تقريبا ) زهران ،2500قائمة مفرداته 

على معرفة العالقات والروابط ألفاظ اجلمل يف أنواعها فتكثر نسبة األمساء يف البداية مث تنمو القدرة 
املعاين ومع زيادة حمصلة الثروة اللغوية وتطورها تنمو عالقات الطفل االجتماعية اليت تصل بني 

 م(.2000ومهاراته االتصالية ) قناوي وعبد املعطي ،
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ويكون الطفل يف هذه املرحلة أقل متركزا حول الذات أكثر من أطفال ما قبل املدرسة وهذا ما 
بياجيه باللغة االجتماعية واليت تعتمد على سن الطفل واتصاالته االجتماعية وعددها ، يسميه 

 م(.1983وحجم اجلماعة اليت يتحدث فيها يف اجملتمع من حوله ) منصور وعبد السالم ،
ويف هذه املرحلة )االبتدائية ( يزداد متييز الطفل بني املرتادفات ومعرفة األضداد واألجناس مع القدرة 

ى التعبري ونظريات تعلم اللغة ومنوها والقدرة على احملاكاة ، فنجد أن النظرية الفطرية لتشومسكي عل
تعطي لنضج اجلهاز العصيب دورا مهما يف القدرة اللغوية ويؤكد )باندورا ( على أمهية تقليد الطفل يف 

مو املعريف ويرى أهنا إحدى هذه املرحلة للمعلم يف الكل واجلزء . أما بياجيه فيقرن النمو اللغوي بالن
 م(.2001) قناوي وعبد املعطي ،مظاهره بينما فرق فاجيايسكي بني منو اللغة والنمو املعريف 

وأما عن عيوب الكالم يف هذه املرحلة فهي تشتمل على التهتهة ، والتلعثم ، واللجلجة، 
ارتباك الطفل يف بداية وابدال احلروف وترجع هذه العيوب للتوتر العصيب وتزداد سوءا يف حالة 

دخوله املدرسة ،كما أن هناك عيوب أخرى يف الكالم ناجتة عن أسباب عضوية مثل احلنجرة أو 
 (.161م :1998اللسان أو وجود مسافة بني السنتني األماميتني والعلويتني )السيد ،

يسبقن وفيما خيتص بالفرق بني اجلنسني الذكور واإلناث يف النمو اللغوي وجد أن اإلناث 
الذكور يف النمو اللغوي ، ويرجع ذلك إىل سرعة منو اإلناث يف هذه املرحلة أو رمبا ألن اإلناث 

 (.252م:2001زهران ، )يقضني وقتا أكرب يف املنزل مع الكبار 
 النمو العقلي المعرفي خامساً: 

يؤثر االلتحاق باملدرسة يف النمو العقلي  للطالب وذلك يف املرحلة العمرية من سن السادسة وحىت 
سن التاسعة  واملدرسة هي املؤسسة الرتبوية اليت وكلها اجملتمع لتقوم بعملية الرتبية والتعليم والسلوك 

التعلم بالنشاط واملمارسة  القومي حيث يتعلم الطالب يف هذه املرحلة القراءة والكتابة ويالحظ أمهية
 م(.2001بشكل ملحوظ )حميي الدين وآخرون ،للطالب ألن النمو العقلي بصفه عامة يزداد 

تبدأ مرحلة العمليات العيانية كما يسميها بياجيه يف هذه املرحلة من سن السادسة إىل سن السابعة 
لتمركز حول الذات ، وحيقق الطفل وتزداد املرونة يف القدرة على التفكري بسبب التحرر النسيب من ا

يف هذه املرحلة املقلوبية فتصبح العالقة بينه وبني األشياء من جانبني ، وكذلك حيقق الطفل يف هذه 
املرحلة قانون بقاء الكم أو الثبات وهو معتمد أيضا على قانون املقلوبية ويقصد بياجيه بذلك أن 

زن أو املقدار أو الشكل أو الكتلة ال يتغري إال بتغري قياس أحد األبعاد الرئيسية مثل الطول أو الو 
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م(.ويف هذه 1980هذا البعد فقط وال ميكن أن يتأثر بذلك متغري آخر )أبو حطب وصادق ، 
املرحلة يظهر ثبات األعداد يف حوايل سن السادسة بينما يظهر ثبات الكتل يف حوايل سن السابعة 

ثبات احلجم يظهر متأخرا يف احلادية عشرة وسن الثانية ويظهر ثبات الوزن يف سن التاسعة ، اما 
عشرة وهي مرحلة الطفولة املتأخرة وبذلك تكون أحباث بياجيه حول قانون ثبات الكم ليست 

 م(.2001جلميع خصائص األشياء كما قرر بذلك أبو حطب وصادق ) أبو حطب ، صادق ،
تصنيف البعدي : وهو م(أنه تنمو قدرة الطفل على ال19860،أرفنج وسيجل )ذكر 

لالفرتاض  أسلوب من أساليب التصنيف حيث يستطيع الطفل تصنيف املثريات باختيار مفهوم
البعدي ،كما تنمو قدرة الطفل يف هذه املرحلة على التصنيف املتعدد واليت حيتاج إليها الطفل يف 

كالتغري يف احلجم ومتعددة  مراحل العمليات احلسية ومن األمثلة على ذلك وضع مثريات متنوعة 
واللون والطول والشكل ومن مث يقوم الطفل بتجميع تلك األشياء طبقا لتوافقها مع بعضها )قناوي، 

 م(.2001عبداملعطي ، 
إن قدرة الطفل على التسلسل واالنتقالية تنمو يف هذه املرحلة درجات فئوية ورتبية من 

إىل األطول وبذلك يتمكن الطفل من فهم األصغر إىل األكرب ومن األقل إىل األكثر ومن األقصر 
 م(.2001ما يسمى باالنتقال أو تعدي املساواة )قناوي ،عبد املعطي ،

تزداد يف هذه املرحلة قدرة الطالب على االنتباه وحدته ومدته وخاصة إذا كانت األحداث 
يز يف عبارة عن قصص مصورة ومعروضة بطريقة مشوقة وجذابة ومع ذلك ال يستطيع الطفل الرتك

أكثر من موضوع واحد يف نفس الوقت وملدة طويلة خاصة إذا كان املوضوع حديثا شفويا سيقل 
الطفل على الرتكيز ويكون لديه القدرة على التعامل مع عدة انتباه الطالب ، كما تنمو قدرات 

مثريات يف وقت واحد إذا كانت يف بدايتها وغري معقدة مثل املكان والزمان ، واألمساء  
الشخصيات ، واجلغرافيا والتاريخ ،والتذكر القائم على الفهم واإلدراك والتذكر اآليل ) عقل و 
 م(.1996،

يصبح الطفل يف هذه املرحلة واعيا مبفهوم احلياة واملوت كما وضحها بياجيه فيعترب الطفل 
من  يف سن السادسة إىل سن السابعة األشياء حية إذا كانت تتحرك ويعترب أن كل شيء يتحرك

م(.كما يزداد مفهوم الذات وضوحا 2001تلقاء نفسه حيا من سن الثامنة )قناوي ،عبد املعطي ،
عند الطفل يف هذه املرحلة عندما يرى نفسه يف وعيون معلميه ومن خالل أقرانه وليس والديه فقط 
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أبو حطب  الذات لديه )مفهوم  ،ويصبح مدركا للفروق اجلنسية واعيا ألدواره فيها اليت هي جزء من
 م(.1990، صادق ،

 ( خصائص النمو العقلي املعريف يف النقاط التالية :98م:2014-2013وخلص )أبو جعفر ،
  تؤدي املدرسة دورا رئيسيا يف النمو العقلي واملعريف للطفل حيث تزوده جبملة من املعارف

 واحلقائق واخلربات اجلديدة وتوسع حصيلته الثقافية وتثري حصيلته اللغوية .
  سرعة النمو العقلي من خالل حل املشكالت وتعلمه للمهارات األكادميية اليت تساعده

 على تنمية قدراته وذكائه وإشباع ميوله ورغباته.
  يزداد التحصيل الدراسي يف هذه املرحلة من خالل تعلم الطفل للقراءة والكتابة والعمليات

 الكتابة على اجلدران واألوراق .احلسابية حيث مييل الطفل إىل قراءة القصص القصرية و 
  تزداد قدرة الطفل على التذكر فيتحول لديه التذكر من التذكر اآليل إىل التذكر املبين على

 الفهم مع زيادة القدرة على احلفظ لألبيات الشعرية والقصص املفهومة .
 اثناء احلديث  تزداد قدرة الطفل على الرتكيز واالنتباه غري أن قدرته على الرتكيز تكون ضعيفة

 الشفوي على عكس تركيزه على الصور واألفالم املرئية والرسومات املتحركة .
 . يتحول اخليال من اإليهام إىل الواقعية 
 . يتحول التفكري من التفكري احلسي املبين على إدراك احلواس إىل التفكري اجملرد 
 . زيادة الرغبة إىل االستطالع بغرض اكتشاف اجملهول 
  الطفل حببه ملشاهدة اإلذاعة املرئية ومساع القصص واحلكايات وكثريا ما يستمتع يتميز

 بالطرائف واحلكايات اخليالية والفكاهية .
  تنمو قدرة الطفل على تعلم املفاهيم واالنتقال من البسيط إىل املعقد ومن السهل إىل

 األصعب ومن التمركز حول الذات إىل املفاهيم العامة .
 و االجتماعي .النمسادساً: 

(سنوات: وتدخل املدرسة كمؤسسة 9_6تستمر عملية التنشئة االجتماعية يف املرحلة العمرية من )
رمسية لتقوم بدورها يف هذه العملية ،ويف سن السادسة تكون طاقات الطالب على العمل اجلماعي 

جتماعي، ويبدي ما زالت حمدودة وغري واضحة ، وبدخول الطفل املدرسة تتسع دائرة اتصاله اال
رغبته بالعمل اجلماعي ويكون لعبه مجاعيا ،وتكثر صداقاته ويزداد تعاونه مع رفاقه باملدرسة واملنزل ، 
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وتتحقق له املكانة االجتماعية ، وتكثر الصداقات عن ذي قبل الزدياد صلة الطالب باآلخرين.  
لها يف هذا السن حيث أن كما أن التعاون يعد أحد أهم صور السلوك االجتماعي اليت يتم تشكي

الطالب يف تعاونه مع اآلخرين يزيد من مشاركته االجتماعية ، ويف هذا السياق يشري فروبل إىل أن 
الفرد وحده يف كتلة هي اجملتمع هدفها حتقيق وجودها واالعرتاف بعضويتها يف اجملتمع وال سبيل يف 

من خالل التعاون الذي يعد أحد القيم بلوغ هذه الغاية إال بنشاط الطفل الذايت ، والذي يتضح 
م(.كما خلص )زهران 2001)حميي الدين وآخرون ،اليت تنبثق يف النفس من خالل املخالطة 

 خصائص النمو االجتماعي ملرحلة الطفولة املتوسطة واملتأخرة فيما يلي :(. م2001،
 . الطفل يف هذه املرحلة مستمع جيد 
 لتحقيق املكانة االجتماعية ،ويزداد تأثري مجاعة الرفاق  يكون اللعب مجاعيا مع اتاحة الفرصة

ويكون التفاعل االجتماعي مع الرفاق على أشده ،ويسوده التعاون والتماسك والتنافس 
 والوالء.

  تزداد صلة الطفل باألطفال اآلخرين فتكثر الصداقات عن ذي قبل مع زيادة احتكاك
 جتاهاهتم وقيمهم .الطفل جبماعات الكبار ،واكتسابه معايريهم وا

 .يزداد التعاون يف هذه املرحلة بني الطفل ورفاقه يف املنزل أو املدرسة أو البيئة احمليطة 
  السعي احلثيث حنو االستقالل مع منو فردية الطفل وشعوره بفردية غريه من الناس فينمو

 بذلك االستقالل وحب اخلصوصية .
 ة .ظهور عالقات ومعاين جديدة للمواقف االجتماعي 
 . اتساع دائرة امليول واالهتمام 
  منو الضمري ووضوح مفهوم األمانة والصدق ،ومع اطراد عملية التنشئة االجتماعية يعرف

 الطفل املزيد عن املعايري والقيم ومعاين اخلطأ والصواب ،ويهتم بالتقييم األخالقي للسلوك .
 . منو املهارات االجتماعية والوعي االجتماعي 
 والشجار أكثر بني الذكور مع بعضهم ويقل بني الذكور واإلناث ويقل جدا  يكون العدوان

 بني اإلناث وبعضهم .
  توحد الطفل مع الدور اجلنسي املناسب وتتضح عملية التنميط اجلنسي وهو اكتساب

صفات الذكورة بالنسبة للبنني وصفات األنوثة بالنسبة للبنات ومع النمو يتمايز اجلنسان 
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حيث املالبس وامليول واالجتاهات وبعض خصائص الشخصية ،كما يتضح اجتماعيا من 
التوحد مع املؤسسات أو اجلماعات ،فيفخر الطفل بفوز فريق مدرسته يف مسابقة أو 

 مباراة .
  يبتعد كل من اجلنسني يف صداقته عن اجلنس اآلخر وتكون مجاعات البنني أكرب عددا من

 مجاعات البنات.
 . النمو الخلقيسابعاً: 

يف بداية املرحلة االبتدائية من سن السادسة إىل سن التاسعة يبدأ احالل املفهوم العام ملا هو حالل 
وما هو حرام ،وما هو صواب وما هو خطأ حمل القواعد احملددة ،وينمو لدى الطفل إدراك قواعد 

راء القواعد واملعايري السلوك األخالقي القائم على االحرتام املتبادل ،مع زيادة القدرة على فهم ما و 
السلوكية ، وتبدأ تتحدد االجتاهات األخالقية للطفل يف هذه املرحلة من سن التاسعة إىل سن الثانية 
عشر يف ضوء االجتاهات األخالقية السائدة يف بيئته االجتماعية من األسرة واملدرسة واملسجد 

ها منهم ،ومع زيادة منو الطفل يقرب واألندية الرياضية وغريها واليت يكتسبها من الكبار ويتعلم
سلوك الراشدين ؛حيث نالحظ يف هذه املرحلة العمرية متكن الطفل من إدراك سلوكه األخالقي من 

املفاهيم األخالقية مثل الصدق واألمانة والعدالة ، مع زيادة قدرته على فهم املعايري السلوكية 
لدين واملربني يف سلوكياهتم وأخالقياهتم كقدوة ومناذج والتعامل مع اآلخرين ، وهنا يأيت أمهية دور الوا

 ه(.1418حيتذي هبا الطفل )شاكر ، 
ولقد نبه علماء الرتبية اإلسالمية كالغزاىل وابن خلدون وابن مسكويه على أمهية تربية الطفل 

طلوب يف املراحل األوىل باعتبار أن هذه الفرتة تغرس األخالق وترىب العواطف والعقول ، واألدب م
يف فرتة الطفولة ؛ لينشأ الطفل على حمامد األفعال ومكارم األخالق، وتبدأ القيم األخالقية واملبادئ 
االجتماعية تتبلور عند طفل الثامنة يف التعامل مع اآلخرين وهذا يستلزم وجود القدوة احلسنة يف 

 م(.2001املعلم واألسرة )قناوي ، عبداملعطي ،
هذه املرحلة مع هناية سن السادسة وهي يف مدرسة  ضمري يف النمو يفتبدأ األنا العليا أو ال

التحليل النفسي متثل اجلانب األبرز واألهم للنمو اخللقي ، مث يبدأ الطفل يف التوحد مع األب مع 
امليل إىل التقليد واملسايرة ملا حوله من األشخاص املهمون لديه والتمثل ملعايري الراشدين مع تقدم 

لعمرية للطفل . ويبدو هذا واضحا يف نظرية التعلم االجتماعي واليت تطرح أفكارا متقاربة املرحلة ا
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ومفاهيم مالحظة كما أوضحها باندورا من خالل التعلم باملالحظة وأوضحها فرويد من خالل 
التقليد والتوحد لسلوك الوالدين ، أما بياجيه فكانت له العديد من املسامهات يف دراسة النمو 

القي للطفل باإلضافة ملسامهاته للنمو املعريف ، وقد عرض يف ذلك الشأن تقسيمني هلذه األخ
املرحلة حبيث ال يتعارض كل منهما مع اآلخر ،فأما التقسيم األول يرى فيه أن الطفولة الوسطى 

لة تقع يف املرحلة الثانية يف جزئها األول اليت تتمثل يف مرحلة التعاون األويل وتتميز هذه املرح
مبحاولة وضع ضوابط وقوانني موحدة من خالهلا يستطيع األطفال التنافس فيما بينهم وتكون مبثابة 
مرجع هلم ، أما التقسم الثاين والذي ال يتعارض كثريا مع التقسيم األول فريى فيه بياجيه أن مرحلة 

لضوابط والقوانني الطفولة املتوسطة تقع ضمن املرحلة الثانية من ثالث مراحل حبيث تكون فيها ا
األحوال ، ومن هنا قام بياجيه بتقسيم التفكري مقدسة ال ميكن املساس هبا يف أي حال من 

األخالقي لدى الطفل إىل أخالقية داخلية املنشأ وأخالقية خارجية املنشأ وبذلك يسمي بياجيه 
قية واليت تتميز مرحلة الطفولة املتوسطة مبرحلة أخالقية ضبط النفس أو مرحلة الواقعية األخال

 م(.2001باالحرتام للراشدين )قناوي ، عبد املعطي ،
حتتل فكرة العدالة الوشيكة أو العدل اجلزائي معيارا آخر لدى بياجيه عند تتبعه وقياسه 
للنمو األخالقي لدى الطفل يف املرحلة االبتدائية ،حيث ترسخ لدى الطفل يف املرحلة األوىل قاعدة 

كرته عن العدل اجلزائي .أما كلربج فقد قسم التفكري األخالقي للطفل يف هذه العقاب باملثل يف ف
املرحلة إىل ثالث مستويات ويعد كلربج من أتباع بياجيه حيث دارت أفكاره يف نفس األجتاه الذي 
سبقه به بياجيه وأعترب أن العدل هو املفهوم األساسي له وأتفق مع بياجيه يف أن أقصى مرحلة 

إليها الطفل يف مرحلة الطفولة املتوسطة هي املستوى الثاين حيث ينمو فيها سيادة  ميكن أن يصل
العرف والتقاليد والضوابط األخالقية لدى الطفل . وميكن للطفل أن يتوقف عند أحد هذه املراحل 
، فقد يتوقف عند املرحلة األوىل اليت ذكرها بياجيه وهي مرحلة أخالقيات العقاب والطاعة واليت 

لق عليها اسم مرحلة العدل اجلزائي ، كما ميكن له التوقف عند مرحلة أخالقيات الفردية واألنانية أط
 م(.2001املصاحل )قناوي ،عبد املعطي ،وتبادل 

 حاجات طالب المرحلة االبتدائية .المطلب الثالث: 
أو االفتقار إىل  يقصد باحلاجة :النقص يف متطلبات احلياة املادية والنفسية للطفل يف تلك املرحلة

شيء معني إذا توفر ،توفر معه اإلشباع والشعور بالراحة والتوافق وعدم القلق والطمأنينة ، وجند أنه 
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قد تتعدد االحتياجات اليت تضمن بقاؤنا كالغذاء واهلواء واألمن والراحة والسعادة واحلب والرتفيه 
جات املادية واجلسمية والفسيولوجية " واللعب وغريها ،ومن هنا ميكن تقسيم االحتياجات إىل احلا

 (.101م:2014-2013)أبو جعفر ،البيولوجية " واحلاجات النفسية 
 الحاجات البيولوجية " المادية والجسمية والفسيولوجية " :أوالً 

احلاجة إىل الغذاء واهلواء واملاء ودرجات احلرارة املناسبة والوقاية من األمراض الناجتة عن سوء  .1
 م(.2014-2013)أبو جعفر ،أو نقص التغذية 

احلاجة إىل النوم :مير الطفل يف هذه املرحلة حبالة من اهلدوء واالستقرار أثناء النوم فيحتاج  .2
ساعة يف اليوم الواحد )عقل  12إىل  10من  إىل فرتات نوم طويلة نسبيا تصل تقريبا

،1996:212.) 
احلاجة إىل اإلخراج :جند أن هذه احلاجة مستمرة مدى احلياة ويف مجيع مراحل النمو  .3

املختلفة من الطفولة إىل املراهقة والشيخوخة ،لكن يف مرحلة االبتدائية خصوصا مع بدايتها 
 لوالدين لضبط عملية اإلخراج حتتاج إىل رعاية أكثر وعدم استعجال من قبل ا

احلاجة إىل الرعاية الصحية والوقاية من احلوادث واألمراض والتوازن بني النشاط واحلركة  .4
والراحة بل وكل ما يهدد سالمة الطفل الصحية ، فهناك أمراض تنتشر بني األطفال يف هذه 

ناء يف هذه املرحلة  املرحلة خاصة األمراض املعدية ويقع على األسرة مسؤولية متابعة األب
وخصوصا ملا فيها من زيادة نشاط األطفال والذي يزيد من احتمالية وقوع احلوادث 

 م(.2014-2013واإلصابات )أبو جعفر ،
 الحاجات النفسية واالجتماعية . :ثانياً 

وهي احلاجات اليت جتعل حياة الطفل أكثر سعادة خالية من القلق والتوتر واإلصابة باإلحباط 
، واليت جتعل حياته هادئة هانئة مستقرة مما يوفر لدى الطفل الشعور باألمن واالستقرار لوالفش

 النفسي والبدين من خالل تفاعله مع األسرة ومشاركته مع األقران والرفاق .
احلاجة إىل القبول واحملبة واحلنان ، يشعر الطفل باالستقرار واالطمئنان يف حالة شعوره  .1

مرغوب من اآلخرين سواء من داخل األسرة متمثلة يف الوالدين بالقبول وانه حمبوب و 
 م(.2001واإلخوة أو خارج األسرة من األقران والزمالء والرفاق )زهران ،
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احلاجة إىل األمن النفسي ، فإن شعور الطفل باألمن يف املراحل املختلفة يعتمد على شعوره  .2
باألمن يف مرحلة الطفولة أما التسلط واإلمهال فهي تفقد الطفل الشعور باألمن النفسي 
وأعترب ماسلو الشعور باألمن واالستقرار من احلاجات الرئيسية اليت وضعها يف هرمه 

 (.217: 1996قل ،حلاجات الطفل )ع
احلاجة إىل الرضى النفسي للذات وإرضاء اآلخرين ، اهتمام األسرة واألقران واملربني بالطفل  .3

مع تشجيعهم املستمر له جيعله سعيدا بنفسه راضيا عنها مما يؤهله للتفوق والنجاح يف 
ثقة حياته مع بناء شخصية سوية يف املستقبل ، وكذلك الطفل الذي يتعامل مع اآلخرين ب

ومنطقية يشعر باالرتياح وحيقق ثقة ورضا اآلخرين عندما يلقى القبول واالستحسان منهم 
 م(.2014-2013)أبو جعفر ،

احلاجة إىل االنتماء والوالء ، حيتاج الطفل بعد االنتماء إىل الوالدين واألسرة يف االمناء إىل  .4
لل ومجاعات األنشطة مجاعات يكوهنا الطفل يف مرحلة املدرسة كالفرق الرياضية والش

املدرسية وغريها ،فيجب تنمية العمل بروح الفريق الواحد وغرس روح اجلماعة واحلث على 
العمل التعاوين من قبل املربني يف إشباع هذه احلاجة من خالل األساليب الرتبوية واخلربات 

 م(.1979واالسرتاتيجيات التدريسية املالئمة )الدسوقي ،
واحلرية ، الطفل حباجة إىل التمتع بقدر من احلرية يف سلوكه ، ولذلك  احلاجة إىل االستقالل .5

جيب اتاحة الفرصة للطفل يف اختاذ قراراته واختياراته مهما كانت بسيطة مثل اختيار الطفل 
لألصدقاء واأللعاب واألعمال املناسبة دون فرض اآلراء عليه من الوالدين والكبار بل جيب 

رحلة تنمية ودعم القرارات الذاتية وتشجيع مبادراته ملساعدته يف على الوالدين يف هذه امل
 (.2001تكوين شخصية مستقلة ذات كيان خاص )زهران ،

احلاجة إىل تعلم األمناط السلوكية وأمناط السلوك السليم ملعرفة القيم واالجتاهات السليمة  .6
داب العامة ) عقل ، واملناسبة واملمارسات السلوكية املرغوبة وأن يتقبل القوانني واآل

 م(.1996
احلاجة إىل تقدير الذات واحرتامها ، النمو السوي والسليم للذات ميثل حجر الزاوية  .7

لشخصية الطفل السوية وإشباع احلاجات النفسية للطفل يعزز الذات لديه فهو دائما 
يسعى إىل الوصول للمكانات املرموقة بني أقرانه وجمتمعه ويأيت ذلك من خالل اعرتافات 
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ه مع الثناء على شخصيته واحرتامهم ألرائه وأفكاره )أبو جعفر اآلخرين بقدراته وكفاءات
 (.103م:2013-2014،

احلاجة إىل تقبل السلطة ،جند أنه ما زال يوجد العديد من البيئات والثقافات اليت تتيح  .8
الفرصة للطفل يف ممارسة السلوك الذي خيتاره يف سن ما قبل السادسة إال أنه مع بداية 

سة يكون حباجة إىل تقبل السلطات واحرتام القوانني والضوابط )زهران دخوله ملؤسسة املدر 
 م(.2001،

احلاجة إىل اإلجناز والنجاح ،وهي من أهم احتياجات مرحلة النمو االجتماعي السليم  .9
للطفل ووسيلته يف ذلك تكون بغرس حب التعلم الذايت من خالل االستكشاف 

م(.فيجب على 2001رفة اجلديدة ) زهران ،واالستطالع وتنمية مهارات البحث وراء املع
الوالدين والكبار واملربني تشجيعه على ذلك ووصفه مبا حيب من عبارات املدح والثناء 
واإلطراء مع توجيهه إىل مزاولة األعمال احملببة لديه واليت يستطيع بلوغ النجاح فيها حىت 

اد الطفل عن املنافسات أو يشعر بلذة النجاح ويتذوق نشوته بنفسه مع مالحظة أمهية إبع
األعمال اليت ال تتالئم مع قدراته وإمكاناته وذلك أثناء متابعتهم وتوجيههم له حىت يتجنب 

 (.103م:2014-2013الفشل واالحباط )أبو جعفر ،
احلاجة إىل اللعب ، للعب دور مهم يف بناء شخصية الطفل وله أمهية نفسية واجتماعية  .10

رحلة العادات االجتماعية السليمة مثل مراعاة أصول وقواعد حيث يتعلم الطفل يف هذه امل
األلعاب الفردية واجلماعية والعادات االجتماعية واليت تبدأ بالتمايز يف اللعب بني البنني 

م(.وال يقتصر اللعب على األطفال فقط بل يشمل الصغار والكبار 2001والبنات )زهران ،
نوع ودرجة اللعب فقط .وهناك العديد من  وحىت احليوانات تلعب ويظل االختالف يف

النظريات اليت تناولت واقرتحت أمهية ومهام اللعب ومدى احلاجة له يف هذه املرحلة ومنها 
نظرية تصريف الطاقة ونظرية التخليص وغريها ،فاللعب عند الطفل وسيلة لإلشباع 

ر لدى الطفل )أبو والتدريب واحملاكاة وإشغال وقت الفراغ مع التخلص من القلق والتوت
 (.103م:2014-2013جعفر ،
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 (ئية )الطفولة المتوسطة والمتأخرةمشكالت النمو لدى طالب المرحلة االبتداالمطلب الرابع: 
ختتلف مشكالت الطفولة من فرد إىل فرد آخر وختتلف عند الفرد الواحد من موقف إىل موقف 

وترجع إىل أسباب عامة تكمن يف آخر ،فقد يكون لدى الفرد مشكالت يف أسرته أو مدرسته 
االضطرابات البيولوجية والفسيولوجية يف مراحل النمو اليت مير هبا الطفل ، وقد تكمن يف الوراثة أو 
اضطرابات البنية والتكوين ، وقد ترجع إىل عوامل عضوية أو أسباب نفسية أو اضرابات يف التنشئة 

فسية فتشتمل األعراض نفسية املنشأ واألعراض االجتماعية ومتتد األعراض العامة للمشكالت الن
عضوية املنشأ فتظهر يف اضطرابات اإلدراك واضطرابات التفكري واضطرابات االنفعال والعاطفة 
واضطرابات الذاكرة والوعي واالنتباه واضطرابات احلركة والكالم والنوم والتغذية واالخراج 

م(.وظهور 2001اعية واملظهر الغام ..اخل )زهران ،واالضطرابات العقلية والعصبية واألعراض االجتم
مثل هذه املشكالت املصاحبة للنمو يف تلك املرحلة تدل على عدم قدرة الطفل على التكيف 
الصحيح مع األوضاع اليت وجد نفسه فيها ومن هنا يأيت دور الصحة النفسية يف دراسة تلك 

ملناسبة وسيتم التطرق بإجياز عن أهم املشكالت والوقوف على أسباهبا وتقدمي طرق العالج ا
 مشكالت النمو يف مرحلة الطفولة املتوسطة واملتأخرة كما يلي :

 االضطرابات االنفعالية ومنها : .1
اخلوف كرد فعل انفعايل ملثري موجود موضوعيا يدركه الفرد على أنه مهدد لكيانه اجلسمي أو 

درجات متدرجة وهي الذعر والرعب النفسي وخصوصا يف بداية االلتحاق باملدرسة وللخوف 
ويشمل اخلوف الكثري من واخلوف اخلفيف ، ويرتبط أحيانا خوف األطفال مبخاوف أمهاهتم 

األنواع مثل اخلوف املستمر من األشياء اليت ال ختيف كاألماكن املرتفعة واألماكن املغلقة ،واخلوف 
.القلق :وهو مركب انفعايل من اخلوف م(2001من احليوانات واملاء والرعد والظالم ..اخل)زهران ،

املستمر بدون مثري ظاهر ويظهر القلق عند الفرد يف أشكال خمتلفة منها املرض ،وأحالم اليقظة 
م(.الغضب :يتضمن استجابة 2001،واألحالم املزعجة ،والكابوس ، والتمرد ،والعدوان )زهران ،

سيولوجية تناسب املوقف املهدد، وقد طارئة وسلوكا مضادا ملثريات التهديد ويصاحبه تغريات ف
يكون الغضب عالقة قوة أو عالقة ضعف للفرد ويؤدي إىل صراع مع اآلخرين أو صراع مع النفس 

م(.الغرية : هي مركب من انفعاالت الغضب والكراهية واحلزن واخلوف والقلق 2001)زهران ،
م(.ويصاحب 2001، والعدوان وحيدث عندما يفقد الطفل احلب والعطف واحلنان )زهران
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االضطرابات االنفعالية أعراض أخرى مثل االكتئاب والتوتر والفزع واخلجل ،وأحالم اليقظة والتبلد 
 والالمباالة وفقدان الثقة بالنفس واضطراب الكالم .

 اضطرابات التعلم )التأخر الدراسي (. .2
وى العادي املتوسط وهي مشكلة تربوية اجتماعية نفسية وهي اخنفاض نسبة التحصيل دون املست

عف يف احلساب إشارة إىل سوء التوافق وأقل من مستوى زمالئه ويعترب العجز يف القراءة والض
م(.وميكن تلخيص أهم 1986االنفعايل وعرض يدل على صعوبة يف الرتكيز واالنتباه )حقي ،

من تشتت م(.نقص الذكاء ،واألعراض العقلية 200أعراض التأخر الدراسي فيما يلي : )زهران ،
يف االنتباه وعدم القدرة على الرتكيز وضعف الذاكرة واضطراب الفهم ، والتحصيل ، واألعراض 

واخلمول واالكتئاب والبالدة ، وقلة االهتمام بالدراسة العضوية من االجهاد والتوتر والكسل والقلق 
 ، والغياب املتكرر من املدرسة .

 اضطرابات العادات السلوكية . .3
االضطرابات السلوكية عند األطفال يف املرحلة االبتدائية وتظهر بدرجة مرضية يف تالحظ بعض 

وقضم األظافر ، وبل الشفاه ، والالزمات العصبية ،واللعب يف أعراض منها مص اإلهبام ،
 م(.1973أعضاء اجلسم ، وعدم االستقرار )املليجي ،

 اضطرابات الغذاء . .4
ترجع إىل اضطراب تدريب الطفل على العادات الغذائية السليمة اليت جيب اتباعها وتظهر 
أعراضها يف قلة األكل ،واالفراط يف األكل ،البطء الشديد يف تناول الغذاء ،فقدان الشهية ، 
التقيؤ والشعور بالغثيان ،وترجع أسباب تلك االضطرابات إىل أمراض الفم واألسنان واجلهاز 

،عدم إرضاع األم للطفل من الثدي ،إعداد الطعام بطريقة غري صحية ،اضطراب  اهلضمي
 م(.2001العام )زهران ،مواقف التغذية املختلفة ،االضطراب االنفعايل 

 اضطرابات النوم . .5
النوم عملية جسمية نفسية ضرورية لتحقيق الصحة اجلسمية والنفسية ، والنوم آية من آيات اهلل 

يف حياتنا فنحن ننام تقريبا ثلث أعمارنا ومن أعراض اضطرابات النوم يف مرحلة له قيمته احليوية 
الطفولة الكالم أثناء النوم ،وكثرة النوم ، التجوال الليلي واألحالم املزعجة ، األرق ، النعاس ، 
التبول الالإرادي، املشي أثناء النوم ، البكاء قبل وأثناء النوم ، وهذه مجيعا تدل على توتر 
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فعايل ويعترب األرق من أقل االضطرابات حدوثا يف مرحلة الطفولة أما التبول الالإرادي فيعترب ان
 م(.1986ي ،قلآلباء )حأكثر مشكالت النوم إزعاجا 

 اضطرابات الكالم . .6
تظهر اضطرابات الكالم لدى بعض األطفال دون اآلخر وقد ختتفي مع النمو ومن أشكال 

، احلبسة ، الكالم الطفلي والتشنجي، اإلبدال مثل الثأثأة ، اضطرابات الكالم تأخر الكالم 
اللجلجة والتهتهة ، اخلمخمة ، عسر الكالم ، فقدان الصوت اهليستريي، ويرجع ذلك ألسباب 
عضوية يف اجلهاز العصيب واجلهاز السمعي واجلهاز الكالمي ،واسباب نفسية كالقلق والصراع 

خرى مثل تأخر النمو والضعف العقلي وتعدد اللغات يف واخلوف والتدليل والتسلط ، وأسباب أ
 (.م2001واالجتماعي )زهران ،وقت واحد والكسل واملشاكل األسرية وسوئ التوافق املدرسي 

 اضطرابات اإلخراج . .7
ومن أشكاله التبول الالإرادي ،وعدم القدرة على التحكم يف التربز ، اإلمساك أو اإلسهال 

راض مثل الشعور بالنقص والدونية واخلجل واالنطواء وعدم األمن العصيب ويصاحب هذا كله أع
مع تدهور يف احلالة العصبية بصفة عامة ،ويعزو العديد من الباحثني هذه االضطرابات إىل 
اخلطأ يف أسلوب ضبط عملية اإلخراج يف الطفولة وترجع األسباب إىل عيوب تشرحيية ، أمراض 

يف النمو ، أسباب نفسية من خوف وغريه وعدوان  مثل احلساسية والسكر ، عدم السواء
 م(.2001زهران ،)

 الكذب . .8
وله عدة أنواع مثل الكذب االدعائي ، واالنتقامي ، واخليايل ، واألناين ، وهذه األنواع مجيعا 

داخلية ال تتطور لتصبح مرضا إال إذا تكررت وأصبحت مادة عرض ظاهري على مشكلة 
 م(.1986للطفل )زيدان ،

 اح .الجن .9
هي مشكلة نفسية اجتماعية تواجه األسرة واملدرسة واجملتمع وهو ميل متطرف إىل العدوان 
والتخريب واالنتقام وامليل للكذب والسرقة ويف حالة استمرارها تقود إىل اجلرمية )زيدان 

م(.ومن أكثر مظاهر اجلناح يف املرحلة االبتدائية السرقة وهي احلصول على ما ميلكه 1986،
م(.واهلروب من املدرسة والفشل الدراسي ، والعدوان 1986)عريفج ،رون دون رضاهم اآلخ
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، والشعور بالعجز واملرارة والغرية حنو واحد أو أكثر من  والتمرد ، والشعور بالرفض واحلرمان
اإلخوة أو األقران أو زمالء املدرسة ويصاحب هذا كله أعراض مثل عدم التبصر بعواقب 

سؤولية ، والبله األخالقي وعدم الشعور بالذنب ويرجع اجلناح إىل العديد من السلوك ،وعدم امل
األسباب أمهها أسلوب التنشئة االجتماعية اخلاطئة ،ونقص تعلم القيم األخالقية واملعايري 
االجتماعية ، وأسلوب الرتبية اخلاطئ داخل املنزل من إفراط وتساهل وتدليل وقسوة وقلة 

ال والرفض ، وأسباب بيئية خارج املنزل من قرناء السوء ومشكالت الضبط والرقابة واإلمه
 م(.2001)زهران ،الدراسة ،واألسباب النفسية 

دور المدرسة واألسرة في التطبيقات واإلرشادات التربوية في المرحلة المطلب الخامس: 
 االبتدائية )مرحلة الطفولة المتوسطة ومرحلة الطفولة المتأخرة (

حتتاج هذه املرحلة من حياة الطفل إىل اهتمام وعناية من نوع خاص يركز على تغريات الطفل 
ومدى استجابته والتكيف معها ، وسرعة جتاوب اآلباء واملعلمني الذين أصبحوا جزءا حيويا يف 
حياة الطفل وكذلك يقع على املدرسة دور كبري يف تعليم االجتاهات واملفاهيم واملعتقدات ، 

)قناوي ، اب الطفل املهارات واملعلومات وضبط املعتقدات لديه بالتعامل مع مراكز السلطة واكس
واإلرشادات  م(.وبذلك جيب على الوالدين واملربني مراعاة بعض التطبيقات2001وعبد املعطي ،

أثناء مراحل النمو يف هذه املرحلة حىت نضمن بعد مشيئة اهلل تعاىل طفولة سوية مع القدرة على 
اوز مشكالت مراحل النمو وفيما يلي عرض ألبرز اإلرشادات اليت تعني اآلباء واملربني ملتابعة منو جت

 طالب املرحلة االبتدائية .
 تطبيقات وإرشادات في مجال النمو الجسمي .

 (.م2001زهران ، ) :جيب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي 
 نظافة اجلسم .احلث على تكوين عادات سليمة يف العناية ب 
 . مالحظة توازن النمو اجلسمي من زيادة يف حجم اجلسم او نقص ،وسرعة النمو أو بطئه 
  االهتمام بوجبات الغذاء الصحية يف املنزل أو يف املدرسة مع تعليم الطفل مىت وكيف وماذا

 يأكل .
 خلطرة مراعاة احتياطات قواعد األمن والسالمة وجتنب احلوادث مع التخلص من العوامل ا

 يف البيئة .
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  توفري فرص التعليم واإلرشاد النفسي والرتبوي واملهين مبا يتناسب مع املعاقني جسميا حىت
 يتوافقوا مع أقراهنم .

 . أمهية الرتبية الرياضية 
 . املبادرة بعالج أي تغريات فسيولوجية غري عادية 
 . مالحظة أي اضطرابات نفسية جسمية واملبادرة بعالجها 

 وإرشادات في مجال النمو الحسي .تطبيقات 
 (.م2001زهران ، ) :جيب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي 

  االعتماد على حواس الطفل يف عملية التدريس وحماولة معرفة منط الطفل والعمل على
 تشجيع املالحظة والنشاط واستعمال الوسائل البصرية والسمعية يف املدرسة .

 ن طريق تنظيم رحالت وزيارات للمعارض واملتاحف واألماكن الرتاثية توسيع نطاق اإلدراك ع
،واحلرص على تنمية دقة املالحظة وعمل املقارنات واملوازنات ومعرفة أوجه الشبه 
واالختالف بني األشياء ، والدقة يف إدراك املسافة والزمن والطول واحلجم واأللوان مع تزويد 

 .الطفل بالتغذية الراجعة املستمرة 
 املرحلة يعانون من  أن تكون كتب القراءة صورة وذات حروف كبرية ألن الطالب يف هذه

 (.م1996عقل ،)طول يف النظر
  أمهية استخدام النماذج واجملسمات اليت تنمي لدى الطالب اإلدراك البصري والسمعي

 واحلسي .
 . رعاية النمو احلسي للطفل 

 تطبيقات وإرشادات في مجال النمو الحركي .
 (.م2001زهران ، ) :جيب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي 

  تنمية ورعاية قدرات النمو احلركي عن طريق التدريب املستمر 
 . تنظيم األلعاب اجلماعية لألطفال الكسولني واألطفال ثقيلي احلركة 
 . مالحظة األعمال الدقيقة اليت حتتاج إىل مهارة األنامل 
 ملية الكتابة واألعمال اليدوية وذلك بتعويده على مسك القلم هتيئة الطفل وإعداده لع

 ورسم اخلطوط املستقيمة األفقية والرأسية . 
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 . عدم إجبار الطالب األيسر على استخدام اليد اليمىن أثناء عملية الكتابة 
 . توفري البيئة املادية للمدرسة وجتهيز فناء واسع ومالعب تسمح للطالب باحلركة والنشاط 
  تصميم مقاعد التالميذ باملقاسات واألحجام اليت تتناسب مع الفئة العمرية هلم ويفضل أن

تكون متحركة وأال تكون ثابتة لتالئم كثرة حركة األطفال ونشاطهم الزائد مع مالحظة عدم 
تضجر املعلمني من ذلك والعمل على توظيف احلركة الزائدة لألطفال يف أنشطة ختدم 

 . العملية التدريسية
 . استغالل رسومات األطفال يف قراءة شخصيتهم وحتديد ميوهلم واجتاهاهتم 
 . التعليم عن طريق التدريب واملمارسة 
  التشجيع على األعمال احلركية وتنويع األنشطة واهلوايات ، والتدريب على احلرف واملهن

 اليدوية .
 . التدريب على األعمال املنزلية وتعويدهم على خدمة أنفسهم 

 تطبيقات وإرشادات في مجال النمو اللغوي .
 (.م2001زهران ، ) :جيب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي 

 . تشجيع األطفال على احلرية يف الكالم والتحدث والطالقة يف التعبري احلر 
 . تنمية عادة االستماع اجليد وحسن االنصات والقراءة مع االستعمال الصحيح للكلمات 
 نماذج الكالمية اجليدة اليت تعترب أساسا للنمو اللغوي يف املنزل واملدرسة .اختيار ال 
 .عدم اإلكثار من تصحيح األخطاء اللغوية للطفل 
  االكتشاف املبكر وسرعة التشخيص ألمراض الكالم يف مراحلها األوىل مثل التهتهة

 .،واللجلجة ، والفأفأة ،واللثغة ..اخل .حىت ميكن عالجها منذ البداية 
 . العناية باللغة العربية الفصحى مع التدريب اللغوي السليم 
 . أمهية غرس عادة حب القراءة وخصوصا القصص مع التدريب على فهمها وتلخيصها 
  تشجيع التالميذ على التعبري التحريري وتسجيل املالحظات )قناوي ، وعبد املعطي

 م(.2001،
 في .تطبيقات وإرشادات في مجال النمو العقلي المعر 

 (.م2001زهران ، ) :جيب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي 
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  إثارة اهتمام الطفل حول املدرسة من خالل تزويده بقدر مناسب من املعلومات عن املدرسة
 قبل دخوله هلا .

  عدم إجبار الطفل على عملية النضج والنمو الذي يسبق أوانه وقبل السن احملدد واألخذ
ات الطفل هي العامل األساسي يف حتديد سن دخول املدرسة مع االلتزام باالعتبار أن قدر 
 بالسن القانوين .

  التعاون املستمر بني األسرة واملدرسة ، وعلى املنزل حتمل مسؤولية متابعة منو الطفل يف القيم
 اخللقية والدينية والنظام والنواحي الصحية .

  األوىل لدخول الطفل املدرسة .احلرص على حتقيق التوافق املدرسي من السنة 
 . استثارة دافعية الطفل إىل التحصيل الدراسي بأقصى قدر تسمح به قدراته 
 . توفري املثريات الرتبوية املناسبة للنمو العقلي 
 . تنمية امليول واالجتاهات وحب االستطالع والعمل على توسيع االهتمامات العقلية للطفل 
 انسة عقليا من خالل قياس الذكاء عند األطفال مبقاييس تقسيم التالميذ إىل مجاعات متج

الذكاء املتعارف عليها وحتديد مستواهم التحصيلي حىت يتسىن للمعلم واملدرسة إدراج كل 
طفل يف اجلماعة اليت تناسب قدراته العقلية والذهنية ،وضرورة إنشاء فصول خاصة لبطيئي 

ني )املوهوبني ( حىت يتم رعايتهم بطريقة التعلم )صعوبات التعلم ( وفصول خاصة باملتفوق
 تربوية سليمة .

  االهتمام بالنمو العقلي لألطفال ذوي العاهات وتقدمي الربامج العالجية واإلرشادية اليت
 تناسبهم .

 . تنمية االبداع واالبتكار عند الطفل من خالل اللعب والرسم واألعمال اليدوية 
  وتعويده على االعتماد على نفسه يف مواجهة املشكالت .مساعدة الطفل يف تنمية تفكريه 
 . توفري اخلربات املباشرة يف املنهج مع االهتمام بالتوافق املدرسي 
 . تدريب األطفال على سلوك النقد والنقد الذايت عن طريق تقدمي مناذج سلوكية حية 
 . تقصري مدة االنتباه وزيادة مدته يف العملية الرتبوية 
  استعمال األفكار املعنوية غري احملسوسة ومنو املفاهيم قبل البدء يف حشو التدريب على

 املعلومات يف عقول التالميذ .
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 تطبيقات وإرشادات في مجال النمو االجتماعي .
 (.م2001زهران ، ) :جيب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي 

 . تعويد الطفل على مبادئ النظام واحرتام الغري 
 النظافة الشخصية لدى الطفل . غرس مسؤولية 
  التفاعل االجتماعي املستمر واملتبادل بني األسرة والطفل ومراعاة أمهية النزهات األسرية

 ومبادرة الوالدين للعب مع أطفاهلم .
 . تنمية التفاعل االجتماعي التعاوين بني الطفل وزمالئه وترشيد تنظيم القيادة لديه 
 عض األلعاب ومشاركة األسرة له دون التدخل يف حتديده إتاحة الفرصة للطفل يف تنظيم ب

 وتنظيمه لألدوار .
  إمداد باخلربات االجتماعية السليمة وتنمية املهارات احلياتية من خالل مواقف احلياة

 الواقعية .
 . هتيئة جو نفسي اجتماعي آمن بعيدا عن القلق والتوتر 
 من املنافسة بني األطفال حبيث يكون  عدم االكتفاء بالدور التعاوين فقط بل جيب خلق جو

 التنافس موجها وبني أطفال متساوين يف الذكاء .
 . تعويد الطفل احرتام والديه ومعلميه والكبار دون اخلوف والرهبة 
  ، متابعة االخصائي االجتماعي باملدرسة والقيام بدوره الصحيح يف التعامل مع الطالب

 شخصيته االجتماعية . والسعي إىل تقدير فردية الطفل وتنمية
  أمهية االنضمام واملشاركة يف اجلماعات املدرسية مثل الكشافة واألشبال ومجاعات التوعية

 اإلسالمية .
 . استخدام األساليب العلمية يف تكوين اجلماعات 
 . التدريب على القيادة وحتمل املسؤولية من خالل الرحالت واملعسكرات املدرسية 
 لطفل والتخفيف من سلطة الضبط واحلزم .تشجيع االستقالل عند ا 
  احلرص من انضمام الطفل إىل مجاعة جاحنة واملبادرة يف عالج أي احنراف أو شذوذ يف

 النمو االجتماعي وتنمية التوافق االجتماعي .
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  االهتمام بالنمو االجتماعي أثناء االجازات والعطل الصيفية وذلك بفتح أبواب النوادي
الشباب واألندية الثقافية واالجتماعية ودور حتفيظ القرآن الكرمي لتمضية املدرسية ومراكز 

 أوقات الفراغ يف أنشطة اجتماعية مفيدة وحتت اإلشراف والتوجيه االجتماعي .
 تطبيقات وإرشادات في مجال النمو الخلقي .

 (.م2001زهران ، ) :جيب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي 
 يد اخللق حممد صلى اهلل عليه وسلم يف سلوكهم وتربية أوالدهم .االقتداء بأخالق س 
 . غرس العادات األخالقية السليمة يف نفوس األبناء منذ الصغر 
  األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وحث األطفال على الصالة يف وقتها من خالل

 اصطحاب اآلباء هلم أو تأديتها مبصلى املدرسة .
 غرس حب القرآن الكرمي.  

 ثانًيا  : الدراسات السابقة
وقف الباحث على عدد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية تناولت موضوع توظيف احلاسوب  

وبراجمه يف التعليم بشكل عام ، والقليل منها تناول برنامج "البور بوينت " كوسيلة تعليمية ،إال أن 
سيعرض مل جيد دراسة تناولت موضوع الدراسة احلالية مبحدداته ، و  -على حد علمه  -الباحث 

الباحث ما حصل عليه من الدراسات السابقة اليت ميكن االستفادة منها يف هذه الدراسة مرتبة زمنًيا 
 من األقدم إىل األحدث ومقسمة إىل حمورين كالتايل :

 احملور األول : دراسات وحبوث تناولت مهارات القراءة والكتابة .
 لوجيا التعليم وبرامج احلاسب اآليل املختلفة.احملور الثاين : دراسات وحبوث تناولت استخدام تكنو 

 دراسات وبحوث تناولت مهارات القراءة والكتابة . :أوالً 
 الدراسات العربية : -أ

 .(2005دراسة الغزو وزمالءه ) -1
عنوان الدراسة : مدى اتقان تالميذ الصفوف االبتدائية األوىل بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

 القراءة والكتابة والصعوبات املرتبطة هبا . للمهارات األساسية يف
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واليت هدفت التعرف على مدى إتقان التالميذ يف الصفوف االبتدائية األوىل للمهارات األساسية  
فقد طورت أداة الدراسة   يف القراءة والكتابة والصعوبات املرتبطة هبا وللتحقق من هذا اهلدف،

، وقد اختريت عينة الدراسة من ات فرعية حمددةلى مهار لتشمل ثالثة اختبارات رئيسية اشتملت ع
خمتلف املدارس مبدينة العني ، وقد بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا يف أداء التالميذ يف 

ومل تكن دالة   املستويات الصفية املختلفة على اختبار التسمية وقراءة الكلمات، والوعي الصويت،
 .ة وقراءة وكتابة األحرفإحصائياً يف اختباري التهجئ

 .(2005دراسة عسريي ) -2
هدفت الدراسة إىل حتديد املهارات اإلمالئية الالزمة ،عنوان الدراسة : تصور مقرتح لتعليم اإلمالء 

للصفوف األخرية من املرحلة االبتدائية ، ووضع تصور مقرتح لتنميتها ، واتبعت الدراسة املنهج 
( مهارة إمالئية موزعة على الصفوف الثالثة األخرية 32النتائج )الوصفي التحليلي ، وأظهرت 

 باملرحلة االبتدائية ،والتصور املقرتح لتنمية مهارات اإلمالء .
 .(2008دراسة سعيد ) -3

 .عنوان الدراسة : برنامج مقرتح لعالج بعض صعوبات اإلمالء لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
عوبات اإلمالء اليت يعاين منها التالميذ يف املرحلة االبتدائية هدفت هذه الدراسة إىل عالج أهم ص

من خالل برنامج مقرتح ، ومت اختيار عينة الدراسة من طالب الصف السادس االبتدائي وتطبيق 
الربنامج عليهم خالل الفصل الدراسي الثاين ، وأكدت النتائج على مدى فاعلية الربنامج يف عالج 

 تالميذ املرحلة االبتدائية . أهم صعوبات اإلمالء لدى
  .( 2009دراسة جاد املوىل وآخرون) -4

عنوان الدراسة : مستوى الطالب املعلمني ختصص اللغة العربية والتخصصات األخرى يف املهارات 
اليت هدفت حتديد املهارات األساسية للقراءة اليت ينبغي أن ميتلكها املعلمون ،و األساسية للقراءة 

اللغة العربية بشكل خاص وكذلك تشخيص مستوى الطالب املعلمني ختصص اللغة عامة ومعلمو 
العربية يف املهارات األساسية للقراءة وحتديد الفروق بني مستواهم ومستوى طالب التخصصات 
األخرى يف املهارات األساسية للقراءة، وتبني النتائج عدم إتقان الطالب املعلمني ختصص اللغة 

األساسية يف القراءة باستثناء مهارة تفسري داللة املفردات وكذلك تبني أن أداء  العربية للمهارات
الطالب املعلمني ختصص اللغة العربية جاء عند مستوى مقبول بينما أداء طالب املعلمني يف 

 . التخصصات األخرى جاء عند مستوى ضعيف جداً ويرجع ذلك إىل طبيعة التخصص
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  .(2010دراسة األسطل ) -5
الدراسة : مستوى املهارات القرائية والكتابية لدى طلبة الصف السادس وعالقته بتالوة عنوان 

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مستوى املهارات القرائية والكتابية لدى ،و وحفظ القرآن الكرمي 
تالميذ الصف السادس االبتدائي وعالقته حبفظ القرآن الكرمي ، وقد استخدمت الدراسة املنهج 

ي التحليلي ، ومت اختيار عينة الدراسة من طالب الصف السادس االبتدائي ، وأظهرت الوصف
النتائج أثر القرآن الكرمي يف تنمية املهارات القرائية والكتابية لدى تالميذ الصف السادس 

 االبتدائي .
 (.2011)دراسة الناصر  -6

التكاملي للغة العربية يف حتسني عنوان الدراسة : أثر تدريس مهاريت القراءة والكتابة وفق املنحى 
  .املهارتني لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي يف حمافظة القطيف باململكة العربية السعودية

هدفت الدراسة إىل استقصاء أثر تدريس مهاريت القراءة والكتابة وفق املنحى التكاملي للغة العربية 
بتدائي يف حمافظة القطيف باململكة العربية يف حتسني املهارتني لدى تالميذ الصف السادس اال

 السعودية .
(تلميذا، وزعت يف جمموعتني متكافئتني إحصائيا؛ إحدامها جتريبية 62تكونت عينة الدراسة من )

درست أربع وحدات من مادة تعليمية وفق املنحى التكاملي ، واألخرى ضابطة ، وأظهرت النتائج 
توسطي العالمات الكلية للتالميذ يف اختباري القراءة وجود فروق ذات داللة احصائية بني م

والكتابة يعزى إىل أثر التدريس وفق املنحى التكاملي ، وهذه الفروق لصاحل تالميذ اجملموعة 
 التجريبية .

 .(2012دراسة عتوم ) -7
 مدى استجابة تدريبات الكتابة يف كتب "لغتنا العربية" و"دفاتر الكتابة" للصفوفعنوان الدراسة :

 .األساسية الثالثة األوىل يف األردن لتوجيهات وثيقة اإلطار العام والنتاجات اخلاصة باللغة العربية
هذه الدراسة إىل استقصاء مدى استجابة تدريبات الكتابة يف مناهج اللغة العربية للصفوف  هدفت

الثالثة األساسية ،ويف دفاتر الكتابة لنتاجات الكتابة الواردة يف وثيقة املنهاج ، وقد استخدمت 
للصفوف  الدراسة منهجية حتليل احملتوى ، ومتثلت أداة الدراسة بثالث قوائم حتوي مهارات الكتابة

الثالثة األوىل بواقع قائمة لكل صف حتوي متضمنة عشر مهارات ، وبينت النتائج أن تدريبات 
( 5( من املهارات يف قائمة الصف األول و)9الكتاب وكتابات الدفاتر توجهت إىل تدريب )
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 ( مهارات يف قائمة الصف الثالث فضاًل عن أن فرص التدريب6مهارات يف قائمة الصف الثاين و)
 اليت نالتها هذه املهارات مل تكن متكافئة .

 (.2015دراسة اجلهين ) -8
عنوان الدراسة : فاعلية برنامج قائم على تدريس األقران يف تنمية مهارات الكتابة اإلمالئية لدى 

 تلميذات الصف السادس االبتدائي .
 دس االبتدائي هدفت الدراسة إىل تنمية مهارات الكتابة اإلمالئية لدى تلميذات الصف السا

، والكشف عن فاعلية الربنامج القائم على تدريس األقران يف تنمية مهارات الكتابة اإلمالئية 
لديهن ، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي وشبه التجرييب ، وتوصلت الدراسة إىل عدد من 

األداء البعدي  (يف0،001النتائج منها :) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ملهارات الكتابة اإلمالئية ، وارتفاع فاعلية الربنامج القائم على تدريس األقران يف منو مهارات 

 الكتابة اإلمالئية املستهدفة بالتنمية لصاحل تلميذات اجملموعة التجريبية .
 الدراسات األجنبية :-ب

 ., Geraldino)1994(دراسة جريلدن  -9
الفهم القرائي لدى طالب الصف الثاين األساسي باستخدام طرق هدفت الدراسة إىل حتسني 

متعددة احلواس يف التعليم ، مت تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني ،جمموعة جتريبية ، وجمموعة 
ضابطة ،وقد مت استخدام اسرتاتيجيات اشتملت على طريقة اللغة الكلية مع مراعاة أساليب التعلم 

هرت النتائج أن طالب اجملموعة التجريبية حققوا جناحًا يف مهارات املفضلة لدى الطالب ، وأظ
القراءة بدرجة كبرية مقارنًة مع طالب اجملموعة الضابطة الذين تعلموا من خالل الطريقة االعتيادية 

 يف تعليم القراءة .
 .& 2005sharah,-AL  (Souqi(دراسة الشره والسوقي   -10

ام احلاسوب يف تعليم التعبري يف اللغة االجنليزية على األداء هدفت الدراسة إىل استقصاء أثر استخد
الكتايب لطالب الصف العاشر األساسي يف إحدى مدارس عمان ،مت تقسيم عينة الدراسة إىل 
جمموعتني ،اجملموعة الضابطة درست بالطريقة التقليدية ، واجملموعة التجريبية مت تدريسها باستخدام 

مة حمددة لتقييم أداء الطلبة من قبل الباحثان ، وأظهرت النتائج مدى احلاسوب ، مت استخدام قائ
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فاعلية احلاسوب كأداة تعليمية يف حتسني مستوى الطالب يف اإلنشاء الكتايب على املستويني 
 اللغوي والبالغي .

 . ,Belinda HO)2006(دراسة بيلن دا هو  -11
هدفت الدراسة إىل معرفة أثر عمليات الكتابة على حتسني مهارات الكتابة لدى طالب املستوى  

( معلمات كل منهن نفذت الربنامج ملدة 6األعلى من املرحلة االبتدائية ،مت تنفيذ الربنامج على )
شهرين ، ومت التحقق من فاعلية الربنامج من خالل اختبارات ومقابالت ومالحظات يف أداء 
اختبارات التالميذ السابقة والالحقة ، وأكدت النتائج مدى فاعلية الربنامج وحتقيق نتائج إجيابية 

 على مجيع الفصول .
 . 2008Cavkaytar, &(ayasar, (دراسة كافكايرت وياسار  -12

الدراسة إىل التأكد من فاعلية ممارسة الكتابة يف حتسني مهارات التعبري الكتايب للصف  هدفت
بتدائي ، وأختريت عينة الدراسة يف مدرسة ابتدائية لتعليم اللغة الرتكية يف الفصل اخلامس اال

(،وقد مجعت النتائج بواسطة اختبارات التعبري ،ودفرت  2008- 2007الدراسي الثاين لعام )
املالحظات اليومية ، وتسجيالت الفيديو ،وأكدت النتائج اليت مت احلصول عليها تطور مهارات 

 ى التالميذ .التعبري لد
 .,Simpson)2009(دراسة سيمبسون   -13

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام التعلم التعاوين املبين على فحص كتابات الطالب من قبل  
بعضهم البعض ، على تنمية مهارات الكتابة ، وأظهرت النتائج مدى تطور مهارات الكتابة لدى 
الطالب منخفضي القدرات وإىل اخنفاض الفروق بني درجات الطالب يف املستويات األعلى مما 

كد على أثر استخدام التعلم التعاوين يف حتسني مهارات التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف يؤ 
 اخلامس االبتدائي .
 .,Durukan)2010(دراسة ديوروكان  -14

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام أسلوب التعبري التعاوين والقراءة اجلماعية على تنمية مهارات 
وقد قسمت العينة إىل جمموعتني ،جمموعة جتريبية ،  ،والكتابة يف املرحلة االبتدائية التالميذ يف القراءة

وجمموعة ضابطة ، وأعد الباحث اختبارين للتعبري الكتايب والفهم املقروء ، وأسفرت نتائج التحليل 
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ة االحصائي عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية لتنمية مهارات الكتاب
 والفهم املقروء .

 .Kayiran, (Karbay&2012(دراسة كايرن وكاريب  -15
هدفت الدراسة إىل معرفة أثر طريقتني مت تنفيذمها على برامج تعليم القراءة والكتابة للمرحلة 
االبتدائية ، وقد أجريت الدراسة على عينة طالب الصف اخلامس االبتدائي يف منطقة سيهان 

اختالفًا إحصائيًا غري مهم بالنسبة لفهم القراءة الذي مت تنفيذه على  ،كوكروفا ، وبينت النتائج
اجملموعات املسجلة من التالميذ الذين تعلموا القراءة والكتابة بالطرق املختلفة ، ووجود عالقة 

 إجيابية بني اإلجناز يف استيعاب القراءة وفهمها واحلالة االجتماعية واالقتصادية .
 Nasir, &Naqvi&2013(اماين دراسة ناسر وناكف وهب -16

(Bhamani . 
هدفت الدراسة إىل تطوير مهارات التعبري الكتايب لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي ،وقد اختريت 

،وقد مت تطبيق اسرتاتيجية دعم مهارات الكتابة  (تلميذًا من مدرسة إباليت39عينة الدراسة من )
 ( أسابيع ، وأكدت النتائج على حتسن التالميذ يف مهارات التعبري الكتايب .8ملدة )

 .,Sari)2013(دراسة ساري  -17
الدراسة الكشف عن أثر اسرتاتيجية القراءة التعاونية التكاملية يف حتسني الفهم املقروء لدى  هدفت

ي عشر ، ومت تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني ،اجملموعة الضابطة درست تالميذ الصف احلاد
بالطريقة التقليدية ، اجملموعة التجريبية درست باستخدام القراءة التعاونية التكاملية ، استمر الربنامج 
ملدة أربعة أسابيع ، وأظهرت النتائج تفوق طالب اجملموعة التجريبية وحتسن مستواهم يف مهارات 

 م املقروء مقارنًة بنتائج طالب اجملموعة الضابطة الذين تعلموا بالطرق االعتيادية .فه
 .,Mayuni)2014 (دراسة مويين  -18

 هدفت الدراسة تقصي أثر اسرتاتيجية القراءة التعاونية التكاملية يف حتسني فهم املقروء ، مت اختيار 
مت تقسيم الطالب إىل جمموعتني عينة الدراسة من الصف الثامن األساسي يف نيجرييا ، وقد 

،جمموعة جتريبية درسوا باستخدام اسرتاتيجية القراءة التعاونية التكاملية ، وجمموعة ضابطة درسوا 
بالطريقة التقليدية ،مث أجري اختبار بعدي جلميع الطلبة ، أسفرت النتائج االحصائية وجود أثر 
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يف مستويات فهم املقروء لصاحل طالب اجملموعة  اجيايب دال الستخدام القراءة التعاونية التكاملية
 التجريبية .

التعليق على الدراسات السابقة المتعلقة بالمحور األول : دراسات وبحوث تناولت مهارات 
 القراءة والكتابة .

 أوجه االتفاق :
هدفت الدراسة احلالية إىل تنمية وتطوير مهارات عملييت القراءة والكتابة معاً واتفقت معها بعض  -

والناصر  (2010األسطل ) (2005الغزو وزمالءه )الدراسات العربية واألجنبية كالتايل : 
(2011) (Durukan,2010)  &Kayiran,2012) (Karbay .  

  يف اختيار املنهج التجرييب أو شبه التجرييب اتفقت معظم الدراسات مع هذه الدراسة
يف   (2012عتوم )و  (2010األسطل )و ( 2005عسريي )واختلفت معها دراسة 

 اختيارهم املنهج الوصفي التحليلي .         
  أمجلت معظم الدراسات أن هناك ضعفًا يف مستوى حتصيل التالميذ وأن التعليم يواجه

وبرامج كافية وهو ما جاء منسجما مع نتائج الدراسة مشكالت عديدة حباجة إىل خطط 
 احلالية .

 أوجه االختالف :
وعتوم  (2008وسعيد ) (2005عسيري ) اختلفت الدراسة احلالية مع دراسة كل من : -
 AL-sharah,2005) (Souqi &  (Belinda (،2015واجلهين ) (2012)

HO,2006) Cavkaytar,2008)  &(ayasar (Simpson,2009) 
&Nasir,2013) &Naqvi (Bhamani  واليت هدفت إىل تنمية وتطوير مهارات الكتابة

 .فقط
  اختلفت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات العربية واألجنبية واليت تناولت مهارات القراءة

 (Geraldino ,1994) (2009جاد املوىل وآخرون) فقط وهي كالتايل :دراسة
(Sari,2013) (Mayuni,2014)  . 

 
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :
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  اتفقت مجيع الدراسات السابقة على الدور االجيايب للربجميات التعليمية يف عملية تعليم
التالميذ يف خمتلف املواد الدراسية مما يدل على إمكانية توظيف هذه التقنية يف أكثر من 

 جمال . 
  موضوع تصميم برنامج تعليمي حملي الصنع قلة الدراسات واألحباث العربية اليت تناولت

 باستخدام "بوربوينت"   مقارنة بالدراسات اليت تناولت املوضوع يف اخلارج .
  دلت أكثر الدراسات السابقة على وجود اهتمام من قبل املتخصصني يف جمال تقنيات

طي أمهية التعليم بعملية التصميم احمللي للربجميات التعليمية من خمتلف التخصصات مما يع
 للدراسة احلالية حيث ما زالت هناك حاجة قائمة ملثل هذه التخصصات .

  أكدت الدراسات السابقة على دور الربامج التقنية واحلاسوبية يف زيادة نسبة التحصيل
الدراسي واستثارة عقول الطالب ودافعيتهم للتعلم مع وجود عنصر التشويق واجلذب ورفع 

 لته الدراسة احلالية مما يكسبها أمهية خاصة يف جمال التعليم .مستوى التذكر وهذا ما تناو 
 أهم مميزات الدراسة الحالية :

   متيزت الدراسة احلالية يف موضوعها وهي دراسة الوحدة الثالثة للفصل الدراسي األول من
كتاب لغيت واليت تشتمل على األحرف التالية )األلف ، الواو ، اجليم ، الشني ، الطاء ، 

 ي (.الزا
  متيزت هذه الدراسة يف مكاهنا : فهي من أوائل الدراسات اليت درست أثر فاعلية برنامج

"بوربوينت" يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لطالب الصف األول االبتدائي يف مدينة 
 اجملمعة باململكة العربية السعودية .

 للتفكري االبداعي مستثرية  متيزت هذه الدراسة يف استخدامها ألداة مشوقة وجاذبة حمفزة
 جلميع احلواس مدجمة بالتقنية احلديثة واليت بدورها أصبحت وسيلة العصر يف التعليم 

 : دراسات وبحوث تناولت استخدام تكنولوجيا التعليم وبرامج الحاسبانياً المحور الثانيث
 دراسات عربية :

 .(2000دراسة التومي ) -1
أثر استخدام احلاسوب على حتصيل طالب الصف السادس االبتدائي يف -عنوان الدراسة :

 .مقرر قواعد اللغة العربية 
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وهدفت إىل التعرف على الفروق يف حتصيل طالب الصف السادس االبتدائي ملقرر قواعد اللغة  

العربية بني دراستهم مبساعدة احلاسب اآليل وبني دراستهم بالطريقة التقليدية باستخدام املنهج شبه 
عة التجرييب. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق يف مستوى التذكر واليت كانت لصاحل اجملمو 

 التجريبية .
 .(2001دراسة مصلوخ ) -2

عنوان الدراسة : أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس بعض مواضيع األحياء على حتصيل طالب 
 .الصف الثالث الثانوي 

إىل معرفة أثر توظيف برنامج "بوربوينت" باحلاسب اآليل يف تدريس بعض املوضوعات وهدفت  
مستوى حتصيل طالب الصف الثالث الثانوي ) طبيعي ( ولقد املختارة من مقرر األحياء على 

أظهرت نتائج الدراسة تفوق حتصيل أفراد عينة الدراسة الذين درسوا بدون برنامج "بوربوينت" يف 
احلاسب اآليل باستخدام املنهج شبه التجرييب  وهذه النتيجة تؤكد أن برنامج "بوربوينت" يزيد من 

ملية التدريس جذابة ومثرية النتباه الطالب وتثري سلوكا يقظا لديهم فاعلية التدريس حبيث جيعل ع
 وتزيد من استيعاهبم وفهمهم ملفردات املادة الدراسية .

 .( 2002نوال راجح ) دراسة  -3
عنوان الدراسة : فاعلية برنامج مقرتح يف احلاسب اآليل لتنمية التفكري النقاد والتحصيل يف 

 .الرياضيات لدى طالبات الصف الثاين الثانوي 
إىل تقصي أسباب ضعف مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية واخنفاض وسعت 

أثر فاعلية تدريس وحدة هندسة املتجهات  مستوى حتصيلهن الدراسي يف مادة الرياضيات وتقصي
باستخدام برنامج "بوربوينت" على حتصيل الطالبات، وأظهرت النتائج تفوق طالبات اجملموعة 
التجريبية على اجملموعة الضابطة يف مستوى التذكر و يف اختبار التحصيل الكلي وتكافؤ طالبات 

ومستوى التطبيق ومستوى ل من مستوى الفهم اجملموعة التجريبية وطالبات اجملموعة الضابطة يف ك
 التحليل .

  .( 1423) دراسة الدعيلج  -4
أثر استخدام برجمية مقرر الرياضيات املنتجة حمليا على حتصيل طالبات الصف -عنوان الدراسة :

 .الثاين متوسط مبدينة الرياض 
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تطبيقات على األعداد حاول الباحث دراسة  اثر التدريس باستخدام برجمية حاسوبية يف وحدة " 

تلميذة  70النسبية " يف مادة الرياضيات للصف الثاين املتوسط وقد تكونت عينة الدراسة من 
( ومت استخدام برجمية من إنتاج شركة املعرفة  35،  35قسموا إىل جمموعتني جتريبية وضابطة ) 

نتائج الدراسة على للتطبيق وذلك غن طريق عرضها للتلميذات باستخدام جهاز العرض. وأظهرت 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط حتصيل اجملموعتني التجريبية والضابطة يف كل من 
املستويات املعرفية الثالث : التذكر الفهم والتطبيق منفردة أو يف جممل االختبار التحصيلي وكان 

حصص  7اجملموعة التجريبية  دريسالفرق يف املدة الزمنية الالزمة لتدريس الوحدة حيث استغرق ت
 حصص . 9يف حني استغرقت اجملموعة الضابطة 

 .( 2003دراسة إمساعيل )  -5
عنوان الدراسة : اكتساب مهارات تصميم وإنتاج برامج التعليم املربمج باستخدام اخلرائط االنسيابية 

 يف برنامج العروض العملية لشرائح الكمبيوتر .
اخلرائط االنسيابية وبرامج العروض العملية لشرائح احلاسب اآليل  إىل معرفة تأثري استخدام وهدفت

على اكتساب طالب كلية الرتبية املفاهيم األساسية واملهارات املرتبطة بتصميم وإنتاج برامج التعليم 
املربمج ولتحقيق هدف الدراسة مت إعداد برنامج مقرتح الستخدام اخلرائط االنسيابية يف برنامج 

ية شرائح احلاسب اآليل لتصميم وإنتاج برامج التعليم املربمج، ومتثلت أدوات البحث العروض العمل
يف إعداد اختبار حتصيلي وبطاقة تقييم ملستوى طالب كلية الرتبية يف مهارات تصميم وإنتاج برامج 

، و التعليم املربمج باستخدام اخلرائط االنسيابية يف برنامج العروض العملية لشرائح احلاسب اآليل
متثلت عينة الدراسة يف عينة عشوائية من طالب كلية الرتبية جبامعة الكويت املسجلني يف مقرر 

طالب، ولتنفيذ الدراسة مت استخدم التصميم التجرييب القبلي  20احلاسب اآليل يف الرتبية بلغت 
االنسيابية يف  البعدي ذو اجملموعة ،وتوصل الباحث إىل فعالية الربنامج املقرتح الستخدام اخلرائط

برنامج العروض العملية شرائح احلاسب اآليل لتصميم وإنتاج برامج التعليم املربمج يف زيادة حتصيل 
 الطالب للمفاهيم اليت تضمنها الربنامج .

 .(2004آلل ) دراسة  -6
عنوان الدراسة : فعالية الوسائط املتعددة يف التحصيل الدراسي وتنمية مهارات إنتاج الشرائح 

 زامنة صوتيا لدى طالب كلية الرتبية .املت
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باستقصاء فعالية الوسائط املتعددة يف التحصيل الدراسي وتنمية مهارات إنتاج الشرائح  وقامت
املتزامنة صوتيا لدى طالب كلية الرتبية يف جامعة أم القرى وحتديد فعالية برنامج تكنولوجي متعدد 

( طالبا 25الدراسة من جمموعتني ضابطة قوامها )  الوسائط يف التحصيل الدراسي، ومت حتديد عينة
طالبا. وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي  25وجتريبية قوامها 

 درجات اجملموعتني التجريبية و الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية .
 .( 2006القاري ) دراسة  -7

إىل إجياد طريق لتقدمي مناذج مقرتحة  وهدفت، باملواطنة  عنوان الدراسة : توظيف التقنية يف االرتقاء
تستخدم التقنية كوسيلة من وسائل تنمية وتفعيل املواطنة لدى األفراد بعيدا عن السرد النظري اململ 

واختارت الباحثة برنامج  ،ومتماشيا مع املستوى الفكري والثقايف للمتلقي بأسلوب شيق وفعال
"بوربوينت" من ضمن النماذج املقرتحة مث وزعت الباحثة استبيانات ملستويات خمتلفة من الطالب 
والطالبات وكذلك املعلمني واختارت عينة عشوائية من طالب مدارس خمتلفة مبكة املكرمة ودلت 

سيخ املعلومات وزيادة التحصيل الدراسة على أمهية استخدام برنامج "بوربوينت"  كوسيلة مهمة لرت 
 . 

 .(2008دراسة املالكي ) -8
أثر استخدام أنشطة إثرائية بواسطة برنامج حاسويب يف عالج صعوبات تعلم -عنوان الدراسة :

 .الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي 
بواسطة برنامج حاسويب يف عالج صعوبات  هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام أنشطة إثرائية

تعلم الرياضيات على تالميذ الصف الثالث االبتدائي ، وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة 
 احصائية يف التحصيل لصاحل اجملموعة اليت تعلمت بالربنامج احملوسب .

 .(2009اخلوالدة )دراسة   -9
يف تنمية مهارات الرياضيات لدى الطلبة ذوي أثر التدريس باستخدام احلاسوب -عنوان الدراسة :

 صعوبات التعلم يف املرحلة األساسية .
هدفت تقصي أثر التدريس باستخدام  احلاسوب يف تنمية مهارات الرياضيات لدى الطلبة ذوي  

صعوبات التعلم يف املرحلة األساسية ، وقسمت عينة الدراسة إىل جمموعتني ،اجملموعة الضابطة واليت 
بالطرق التقليدية ،واجملموعة التجريبية واليت درست بالربنامج احملوسب يف مادة الرياضيات ، درست 
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وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل اجملموعة التجريبية مما يؤكد فاعلية 
 الربنامج احملوسب يف تنمية مهارات مادة الرياضيات .

 .(2011 )وأجرى حيىي ، وملكاوي ، واملومين   -10
دراسة بعنوان "فاعلية برنامج تدرييب حموسب لتعليم مهارات القراءة بالطريقتني التواصل  

الكلي والطريقة الشفوية ألطفال الروضة املعاقني مسعيًا " وقد مت تقسيم عينة الدراسة إىل أربعة 
ة ،وجمموعتان جمموعات ،جمموعتان جتريبيتان مت تدريسهما بالطريقة الكلية والشفوية احملوسب

ضابطتان مت تدريسهما بالطريقة التقليدية ، وأظهرت النتائج االحصائية وجود فروق ذات داللة 
احصائية لصاحل اجملموعتان التجريبيتان اللتان درستا وفق طريقة التواصل الكلي والشفوية احملوسبة 

 مقارنًة بنتائج اجملموعتان الضابطتان .
 .(2012عوض ) دراسة  -11

عنوان "فاعلية برنامج حموسب لعالج الضعف يف بعض املهارات القرائية لدى دراسة ب 
تالميذ الصف الرابع  األساسي " وقد قسمت عينة الدراسة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة ، وأعد 
الباحث برناجمًا حموسبًا تضمن بعض املهارات القرائية واختبارًا تشخيصيًا ،ومعرفيًا ،وأظهرت النتائج 

فروق ذات داللة احصائية  يف متوسط درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار وجود 
املهارات القرائية لصاحل اجملموعة التجريبية مما يؤكد أثر فاعلية الربنامج احملوسب لعالج الضعف يف 

 املهارات القرائية لطالب الصف الرابع االبتدائي .
 .( 2013دراسة الزهراين ) -12

ة : فاعلية برنامج تعليمي قائم على الوسائط املتعددة يف عالج صعوبات العمليات عنوان الدراس
إىل تصميم برنامج تعليمي قائم على الوسائط  وهدفت،ور لدى طالب املرحلة االبتدائية على الكس

املتعددة لعالج صعوبات العمليات على الكسور االعتيادية لدى طالب الصف السادس االبتدائي 
، وقياس مدى فاعلية الربنامج يف عالج تلك الصعوبات ، وقد اعتمدت الباحثة املنهج التجرييب ، 

االبتدائي مبدرسة أيب حنيفة النعمان مبكة  واختارت عينة الدراسة من طالبات الصف السادس
املكرمة ، وقسمت عينة الدراسة إىل جمموعتني ، اجملموعة الضابطة واليت درست بالطرق االعتيادية ، 
واجملموعة التجريبية واليت درست بالربنامج التعليمي القائم على الوسائط املتعددة ، وأظهرت النتائج 

 ج صعوبات العمليات على الكسور لصاحل اجملموعة التجريبية .فاعلية كبرية للربنامج يف عال
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 دراسات أجنبية . - ب
  .,Dunn)2002(دندراسة  -13

دراسة هدفت إىل معرفة أثر تدريس القراءة من خالل احلاسوب مقارنًة بالطريقة أجرى      
مبدينة التقليدية لتعلمها ،وقد اختريت عينة الدراسة من طالب مستوى الصف الثامن األساسي 

شيكاغو ، وقسمت عينة الدراسة إىل جمموعتني ، اجملموعة الضابطة ودرست بالطرق التقليدية ، 
واجملموعة التجريبية ودرست باستخدام احلاسوب ، أظهرت النتائج تفوق لصاحل طالب اجملموعة 

الطرق التجريبية واليت درست باستخدام احلاسب مقارنة بنتائج اجملموعة الضابطة واليت درست ب
 التقليدية .

 .,Elkind)2003(دراسة الكند  -14
الكشف عن أثر استخدام احلاسوب لتحسني مهارة استيعاب القراءة لدى الطلبة هدفت 

الذين يعانون من صعوبات يف تعلم القراءة ،اختريت عينة الدراسة من مدرسة متوسطة يف الواليات 
الربامج احلاسوبية يف حتسني مهارات القراءة لدى املتحدة األمريكية ،وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية 

 الطلبة ذوي صعوبات التعلم .
 .,Flanagan)2006(فالجنان   -15

دراسة بعنوان " أثر برجمية تعليمية حموسبة يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى وأجرت 
ة األمريكية ،وقسمت أطفال الروضة " وقد اختريت عينة الدراسة من والية فريجينيا بالواليات املتحد

عينة الدراسة إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية ،أظهرت النتائج وجود أثر دال احصائيًا الستخدام 
 الربجمية التعليمية يف تطوير املهارات القرائية لدى األطفال لصاحل اجملموعة التجريبية .

 .),2007Larson(دراسة الرسون  -16
اسوب يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى معرفة أثر استخدام الربجميات واحل وهدفت

أطفال الروضة ،واجتاهات املديرين ،واملعلمني حنوها ،وقد اختريت عينة الدراسة من والية تكساس 
من طالب، ومديرين ،ومعلمني  ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عالية بني 

 لكتابة لصاحل اجملموعة التجريبية .أطفال اجملموعتني يف تنمية مهارات القراءة وا
 .),2008Marcaruso&Walker(ماركريوسو وولكر  دراسة  -17
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بعنوان "فاعلية استخدام الربجميات احملوسبة املبنية على الصوت وشكل احلرف يف إكساب  
أطفال الروضة مهارات القراءة والكتابة " مت تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني ،جمموعة ضابطة 

بالطريقة التقليدية ، وجمموعة جتريبية درست عن طريق احلاسوب باستخدام الربجميات درست 
احلاسوبية ، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل طالب اجملموعة 
التجريبية يف مهارات القراءة والكتابة مقارنًة بطالب اجملموعة الضابطة الذين درسوا بالطرق 

 التقليدية .
 .),2008Krumpe(دراسة كرامب  -18

إىل معرفة أثر برنامج مبساعدة احلاسوب يف تنمية املهارات اللغوية لدى األطفال ، وهدفت 
واختريت عينة الدراسة من مثانية ومخسني طفاًل ، وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب والقياس 

،وأظهرت النتائج فاعلية الربنامج يف القبلي والبعدي ،واختبار التقييم االكلينيكي ألساسيات اللغة 
حتسني وتنمية املهارات اللغوية يف اجلانب االستقبايل ، واجلانب التعبريي يف القياس البعدي مقارنًة 

 بالقياس القبلي .
 .),2009Staa&Bietal(دراسة ستا وبيتال  -19

طبيقه على تقدم الدراسة النتائج االستطالعية ملشروع استخدام برجمية الفايتو الذي مت ت
أطفال مرحلة ما قبل املدرسة هبدف تطوير املهارات الشفوية ، ومهارات القراءة والكتابة لدى 
األطفال ،وقد اختريت عينات الدراسة من عشر روضات يف دولة الربازيل ، وخلصت الدراسة إىل 

 .لذين متكنوا من استخدام الربنامجنتائج إجيابية لدى األطفال ا
 . ),2010Theodo tou&Evgenia(فجينيا دراسة ثيودوتو وا -20

هدفت هذه الدراسة معرفة مزايا استخدام احلاسوب يف مرحلة التعليم املبكر لألطفال  
وبعض املشكالت احملتملة الستخدامه ،وتأثريه على تعلم األطفال وسلوكياهتم ، وأكدت على أمهية 
ربط األنشطة االلكرتونية بنظريات التعلم وطرق التدريس لدعم التقنية يف التعليم ،وأظهرت نتائج 
الدراسة فاعلية استخدام احلاسوب يف تعليم األطفال ، كما وصفت الدراسة بعض طرق استخدام 

 احلاسوب اليت هلا تأثري مفيد على تعلم األطفال .
المتعلقة بالمحور الثاني : دراسات وبحوث تناولت استخدام  التعليق على الدراسات السابقة

 لفة.تكنولوجيا التعليم وبرامج الحاسب اآللي المخت
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 من خالل اطالع الباحث على ما توفر له من دراسات سابقة عربية وأجنبية تتعلق مبوضوع دراسته
برنامج "بوربوينت" يف العملية  من حيث استخدام برامج احلاسب اآليل وتوظيف التقنية ممثلة يف

التعليمية ويف خمتلف املراحل الدراسية وباختالف املواد واملناهج جبميع ختصصاهتا وفروعها ، أو من 
حيث استخدام برامج احلاسب اآليل برنامج "بوربوينت" يف جمال اللغة العربية وعلى وجه التحديد 

 -الية :عملييت القراءة والكتابة ميكن إجياز النقاط الت
 أوجه االتفاق :

  استخدم املنهج التجرييب أو الشبه جترييب يف مجيع الدراسات السابقة للتحقق من اثر
استخدام الربجميات التعليمة وحتديدا برنامج "بوربوينت" على مجيع فئات من خمتلف املراحل 
التعليمية وذلك يدل على مناسبة هذه الطريقة للكشف عن اثر استخدام برنامج 

 "بوربوينت"  يف العملية التعليمية وهو املنهج املتبع يف الدراسة احلالية .
  تشاهبت مجيع الدراسات السابقة يف استخدام احلاسوب وبراجمه املتنوعة بصفة عامة كأداة

لزيادة مستوى التحصيل واتفقت معها القليل من الدراسات يف استخدام برنامج  "بوربوينت 
 ( 2002ونوال راجح )  (2001دراسة مصلوخ ) كالتايل :" على وجه التحديد وهي  

 ( . 2006القاري ) و
  كما اتفقت مع الدراسة احلالية بعض الدراسات يف اهلدف من الدراسة وهو تنمية وتطوير

(Dunn,2002)( 2012دراسة عوض ) مهارات القراءة والكتابة  وكانت كالتايل :

(Elkind,2003)(Flanagan,2006)(Larson,2007)(Marcaruso&Walker,2008)

(Krumpe,2008)(Staa&Bietal,2009). 
  كما بينت مجيع الدراسات أن هناك نقصا واضحا يف الربامج التعليمية املناسبة للمراحل

التعليمية املختلفة وأن من يعدها ليسوا على عالقة بالتعليم وهذا ما جاء متماشيا مع نتائج 
 الدراسة احلالية .

 ويًا هامًا يف العملية أمجعت معظم الدراسات أن للحاسب والربجميات التعليمية دورًا ترب
 . التعليمية

  أثبتت الدراسات أن لربنامج "بوربوينت"  دورًا هامًا يف حتسني العملية التعليمة وزيادة
 الية .حتصيل التالميذ إذا ما مت استثمارها استثمارا جيدا وهو ما أكدته نتائج الدراسة احل

 أوجه االختالف:
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   تنوعت الدراسات من حيث املرحلة اليت أجريت فيها الدراسة فشملت مراحل التعليم العام 
  اختلفت بعض الدراسات مع الدراسة احلالية يف نوع املهارة واملادة العلمية املراد تنميتها لدى

( 1423) (الدعيلج2002نوال راجح ) (2001) مصلوخدراسة التالميذ ومنها 
( الخوالدة 2008( المالكي )2006( القاري )2004( آلل )2003إسماعيل )

 ( .2013( الزهراني )2009)
  اختلفت بعض الدراسات مع الدراسة احلالية يف الفئة العمرية املستهدفة حيث هدفت

 الدراسة احلالية فئة تالميذ املرحلة االبتدائية وبالتحديد الصف األول .
 من الدراسات السابقة :أوجه االستفادة 

  استخدم املنهج التجرييب أو الشبه جترييب يف معظم الدراسات السابقة للتحقق من اثر
استخدام الربجميات التعليمة وحتديدا برنامج "بوربوينت" على مجيع فئات من خمتلف املراحل 
التعليمية وذلك يدل على مناسبة هذه الطريقة للكشف عن اثر استخدام برنامج 

 وربوينت"  يف العملية التعليمية وهو املنهج املتبع يف الدراسة احلالية ."ب
  اتفقت مجيع الدراسات السابقة على الدور االجيايب للربجميات التعليمية يف عملية تعليم

التالميذ يف خمتلف املواد الدراسية مما يدل على إمكانية توظيف هذه التقنية يف أكثر من 
 جمال . 

  واألحباث العربية اليت تناولت موضوع تصميم برنامج تعليمي حملي الصنع قلة الدراسات
 باستخدام "بوربوينت"   مقارنة بالدراسات اليت تناولت املوضوع يف اخلارج .

  دلت أكثر الدراسات السابقة على وجود اهتمام من قبل املتخصصني يف جمال تقنيات
يمية من خمتلف التخصصات مما يعطي أمهية التعليم بعملية التصميم احمللي للربجميات التعل

 للدراسة احلالية حيث ما زالت هناك حاجة قائمة ملثل هذه التخصصات .
  أكدت الدراسات السابقة على دور الربامج التقنية واحلاسوبية يف زيادة نسبة التحصيل

رفع الدراسي واستثارة عقول الطالب ودافعيتهم للتعلم مع وجود عنصر التشويق واجلذب و 
 بها أمهية خاصة يف جمال التعليم مستوى التذكر وهذا ما تناولته الدراسة احلالية مما يكس
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 منهجية البحث  : الفصل الثالث
 . منهج الدراسة 
 . جمتمع الدراسة 
 .حدود الدراسة 
 . عينة الدراسة 
 .متغريات الدراسة 
 . أداة الدراسة 
 . خطوات تطبيق الدراسة 
 األساليب اإلحصائية . 
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وبعد أن مت التأكيد من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة بالفصل الثاين على أمهية الدراسة 
احلالية وما مييزها عن غريها من الدراسات السابقة يأيت دور اجلانب التطبيقي للتأكيد على أمهية 

بعد االنتهاء من إجراءات الدراسة  الدراسة احلالية ودعم ذلك من خالل النتائج اليت سيتم مناقشتها
. 

  تمهيد :
حيتوي هذا الفصل من الدراسة على مجيع اخلطوات اإلجرائية اليت مت إتباعها يف حل مشكالت 
الدراسة ، ولذا فقد تضمنت التفاصيل املتعلقة باجلانب التطبيقي امليداين للدراسة من حيث منهج 

وحدود الدراسة ، عينة الدراسة وطريقة اختيارها ،املتغريات الدراسة املتبع ، اجملتمع األصلي للدراسة 
يف الدراسة ، األدوات املستخدمة وطريقة بنائها ومجيع املراحل اليت مر هبا اجلانب التطبيقي الفعلي 

،وبذلك يهدف هذا الفصل احلايل إىل حتديد املنهج املتبع يف الدراسة وخطوات وإجراءات للدراسة 
 ألساليب االحصائية املناسبة واليت من خالهلا يتم استخالص النتائج .تطبيقها مع معرفة ا

 ) المنهج التجريبي ( : منهج الدراسة 
إن مناهج البحث العلمي املتبعة ختتلف باختالف املشكالت اليت يتم دراستها وحبثها وطبيعة 

علمي أن املنهج امليدان الذي تنتمي إليه . وقد وجد الباحث بعد االطالع على مناهج البحث ال
ليت جترى على الطالب التجرييب وشبه التجرييب من أكثر مناهج البحث العلمي مالئمًة للدراسات ا

واستخدم الباحث يف الدراسة احلالية " املنهج التجرييب " كما هو احلال يف دراسة يف املدارس ،
على التحصيل طريقة تدريس معينة أو استخدام وسيلة تعليمية هبدف الكشف عن أثر ذلك 

الدراسي للطالب وإسهامه يف تنمية مهاراهتم ورفع املستوى العلمي لديهم . ونظرًا ألن الدراسة 
احلالية جترى على عينة من طالب الصف األول االبتدائي لقياس أثر فاعلية استخدام برنامج 

ي فإن هذا املنهج طالب الصف األول االبتدائالقراءة والكتابة لدى "بوربوينت " يف تنمية مهارات 
 يعترب مالئماً لطبيعتها .

( أيضاً، بأن الباحث الذي يستخدم املنهج 239م ،ص2005ويشري عبيدات وآخرون ) 
التجرييب "ال يلتزم حبدود الواقع إمنا حياول إعادة تشكيله عن طريق إدخال تغريات عليه وقياس أثر 

ه الدراسة جيد أهنا تبحث يف الواقع يف هذه التغريات وما حتدثه من نتائج..." واملتأمل يف هذ
الكشف عن عالقة من نوع سبب ونتيجة ، وبالتايل فإن هذه الدراسة تستلزم إعادة تشكيل للواقع 
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القائم بإدخال التغيريات التجريبية عليه .كما أن املنهج التجرييب يوفر للباحث وللبحث العلمي 
ينات الدراسة والتعامل مع اجملموعات املستهدفة العديد من التصميمات اليت ميكن استخدامها مع ع

وضبط متغرياهتا ولذلك استخدم الباحث يف دراسته احلالية املنهج التجرييب بنظام اجملموعتني ، 
اجملموعة الضابطة واليت يتم تدريسها بالطرق التقليدية ، واجملموعة التجريبية واليت يتم تدريسها 

 بإدخال املتغري عليها .
 دراسة : مجتمع ال

يتكون اجملتمع األصلي هلذه الدراسة من مجيع طالب الصف األول مبدارس منار سدير االبتدائية  
 األهلية بإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة اجملمعة باململكة العربية السعودية .

 عينة الدراسة :
أصبح من املتعارف عليه يف أدبيات البحث العلمي جلوء الباحثني الختيار عينات خمتلفة خمتارة بدقة 
وعناية من اجملمتع األصلي حمل الدراسة وذلك لصعوبة تطبيق الدراسات على مجيع أفراد اجملتمع 

ت األصلي وما يرتتب عنها من مضيعة للوقت واجلهد وهدر لألموال حبيث تكون تلك العينا
 املختاره ممثلة للمجتمع .

وكما هو معروف أن هناك العديد من الطرق املستخدمة الختيار العينات يف البحث 
العلمي كالعينات العشوائية ، والعينات املنتظمة ، والعينات القصدية ، والعينات العنقودية ، 

 والعينات الطبقية وغريها كثري من العينات األخرى .
دراسة وخيصها من طريقة اختيار العينة فقد اختار الباحث العينة وفيما يتعلق هبذه ال

بالطريقة القصدية من طالب الصف األول االبتدائي مبدارس منار سدير االبتدائية األهلية التابعة 
إلدارة الرتبية والتعليم مبحافظة اجملمعة وذلك لعدة أسباب أمهها وجود الباحث على قائمة رأس 

ختار منها عينة الدراسة وقيام الباحث بالتطبيق بنفسه على جمموعات العينة العمل باملدرسة امل
حيث يقوم الباحث بتدريس مادة لغيت لطالب الصف األول وسبق له حصوله على جائزة التميز 
على مستوى اململكة العربية السعودية لثالث مرات ويعترب هذا إجناز كبري جدا يف ختصص الباحث 

من طالب الصف األول  العينةق دراسته احلالية . وبذلك اختار الباحث مما ساعده على تطبي
/ ب ( قام بتدريس اجملموعة األوىل بالطريقة 1 –/ أ 1االبتدائي من جمموع فصلني الفصل ) 
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التقليدية واجملموعة الثانية باستخدام برنامج "بوربوينت" لتنمية مهارات طالب الصف األول 
 االبتدائي .
 
 : اسةلدر حـدود ا

 تتمثل حدود البحث فيما يلي:
 الحد الموضوعي: (1

يلتزم الباحث مبحدد البحث املوضوعي وهو " فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية  
مهارات القراءة والكتابة لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية " من 

الفصل الدراسي األول اشتملت على املهارات خالل وحدة دراسية من مادة لغيت كتاب الطالب 
 األساسية للقراءة والكتابة وهي اجملموعة الثالثة "مدينيت "

 الحد البشري : (2
 تتمثل عينة البحث يف جمموعة طالب عينة البحث وهم كالتايل : 

 تالميذ الصف األول االبتدائي من مدرسة) منار سدير( االبتدائية باململكة العربية السعودية . 
 الحد الزماني : (3

سيتم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي احلايل  
 هـ.1437/1438
 الحد المكاني :  (4

ألهلية بإدارة الرتبية والتعليم باجملمعة  سيتم تطبيق الدراسة يف مدارس منار سدير االبتدائية ا    
 اململكة العربية السعودية 

 متغيرات الدراسة : 
  : )كما هو معروف يف أدبيات الرتبية أن البحوث التجريبية المتغير المستقل ) التجريبي

يف املتغري  وشبه التجريبية تتميز عن غريها من مناهج البحث األخرى يف إمكانية التحكم
)فاعلية برنامج املستقل ) التجرييب( ، ويف هذه الدراسة فإن املتغري املستقل هو عبارة عن :

 . الصف األول االبتدائي تالميذيف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى بوربوينت ( 
  ئيالصف األول االبتدا تالميذ: وهو تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى المتغير التابع . 
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 ومن أجل حتقيق نتائج دقيقة تتميز بالصدق والثبات جلأ الباحث إىل  :راتضبط المتغي
 تطبيق اإلجراءات التالية :

 استبعاد المتغيبين عن أحد االختبارين القبلي أو البعدي .
الذين ختلفوا عن حضور أحد االختبارين القبلي والبعدي وهم  التالميذ( من 2عدد )مت استبعاد 

 .،وذلك كيال تتأثر نتائج معاجلات الدراسة اإلحصائية 
 . مالحظة عيوب التالميذ الجسمية والحسية 

أو جسمية التالميذ الذين مت مالحظة عيوب بصرية أو مسعية ( من 3عدد )كذلك مت استبعاد 
 .عليهم
 ي.المستوى االجتماعي واالقتصاد 

 مت اختيار عينة البحث من مدرسة واحدة ومدينة واحدة .
 . العمر الزمني 

 سنوات . 7إىل  6فقد كان متوسط أعمار التالميذ عند التطبيق يرتاوح من 
 ( أعداد التالميذ عينة الدراسة1جدول )

 35 عدد التالميذ قبل االستبعاد 
 5 عدد التالميذ الذين تم استبعادهم

 30 إجمالي العدد لعينة البحث بعد االستبعاد 
سيتم إجراء االختبار ( تلميذ  30( أن عدد التالميذ عينة البحث هم )1من اجلدول رقم ) يتضح

 . القبلي والبعدي عليهم
 أدوات الدراسة :

 برنامج " بوربوينت" . .1
 الهدف منه :

الطالب وتنمية التفكري اإلبداعي لدى إدخال عنصر التشويق واجلذب والعمل على استثارة عقول 
طالب الصف األول االبتدائي والقدرة على االنطالق والتعبري عن الرأي وذلك لتنمية املهارات 

 . األساسية لديهم بصفة عامة وتنمية مهارات القراءة والكتابة بصفة خاصة
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الكرتونية ،حيث وهو عبارة عن برنامج يستخدم إلنشاء عروض تقدميية يف شكل شرائح 
يوفر الربنامج جمموعة من األدوات إلنتاج ملفات إلكرتونية حتتوي على شرائح افرتاضية عليها  
كتابات وصور تستخدم على جهاز عرض سينمائي )بروجيكتور( مرتبط حباسوب من قبل شخص 

ملراكز )املقدم( يف حضور جمموعة من األشخاص )اجملتمعني( وهو كثري االستخدام يف الشركات وا
التعليمية اليت تتوفر هبا املعدات الالزمة، ويستخدم يف العروض املتحركة والغري متحركة، ويستخدم 
أيضا يف اللوحات املتغرية املتتالية، وميكن من خالله عدد ال هنائي من الشرائح، وميكن أيضا إدراج 

كن من خالله أيضا استخدام الصور املتحركة والثابتة، وميكن أيضا إدراج املقاطع أو الروابط، ومي
،وقام الباحث بالتطوير عليها بإدخال أصوات مدبلجة  ),Microsoft 2007( الروابط التشعبية. 

تتناسب مع الفئة العمرية لطالب الصف األول االبتدائي ، وحتويل شرائح العرض إىل أفالم يتم 
 .ملحقعرضها من خالل وسائط متعددة ، وشبكات االنرتنت ، وقناة اليوتيوب اخلاصة بالباحث 

 . (6) رقم
 االختبار القبلي . .2

 :الهدف منه 
الوقوف على املستوى التحصيلي يف مهارات القراءة والكتابة يف مادة لغيت لدى طالب اجملموعتني 

 الضابطة والتجريبية قبل البدء يف استخدام برنامج "بوربوينت" ورصد الدرجات .
للوحدة الثالثة "مدينيت  (ملهارات القراءة والكتابة قياس اختبار)أداة الدراسة عن وهو عبارة 

يف قياس ما وضع لقياسه وهو املوضوع حمل الدراسة والتطبيق " الفصل الدراسي األول مادة لغيت 
مث صياغة  ،الدراسية  قام الباحث بتحليل حمتوى الوحدة حيث من مهارات القراءة والكتابة ،

مث عرضه على عدد من أساتذة اجلامعات واملعلمني واملشرفني الرتبويني  ،االختبار أداة البحث 
بإدارة التعليم، لتحكيمها علميًا وتربويًا من حيث صحة املادة العلمية، ومناسبته ملستوى الطالب، 
حيث أشار البعض من احملكمني خبصوص حتليل حمتوى الوحدة الثالثة إىل تعديل نوع اهلدف يف 

وحذف بعض األهداف األخرى حيث ال تتناسب مع قدرات الصف األول بعض من األهداف 
االبتدائي ،وأما خبصوص أداة االختبار أشار األستاذ الدكتور املشرف على الرسالة بتعديل بعض 
الصور ومراعاة الوضوح والدقة هبا وأشار آخرون بتعديل بعض فقرات االختبار من حيث نوع 

  (5باحث بإعداد أداة الدارسة بصورهتا النهائية. ملحق رقم )ويف ضوء آرائهم قام الالصياغة ،
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 االختبار البعدي . .3
 الهدف منه :

معرفة العالقة بني مستوى التحصيل الدراسي ومدى اكتساهبم للمهارات األساسية وتنميتها لديهم 
 فيما بني الطالب الذين درسوا بالطريقة التقليدية والطالب الذين درسوا باستخدام برنامج

وهو عبارة عن أداة االختبار اليت مت عرضها سابقاً على اجملموعتني الضابطة والتجريبية "بوربوينت " .
بعد إدخال برنامج بوربوينت أثناء التدريس على اجملموعة التجريبية يف الفرتة الزمنية احملددة . 
مشتمال على عدد عشرة أسئلة فرعية تناولت مجيع مهارات القراءة والكتابة يف وحدة "مدينيت " 

( . علما بأنه مت احلصول على األسئلة بعد حتليل 5)ملحق رقم  األسئلة وتعليمات االختبارومرفق 
 (.4حمتوى الوحدة الدراسية وبناء جدول للمواصفات ملحق رقم )

 صدق وثبات أداة الدراسة:
 أواًل: صدق أداة الدراسة

(، كما 429: 1995صدق األداة يعين التأكد من أهنا سوف تقيس ما أُعدت لقياسه )العساف، 
يُقصد بالصدق "مشول أداة الدراسة لكل العناصر اليت جيب أن حتتويها الدراسة من ناحية، وكذلك 

يستخدمها" )عبيدات وآخرون وضوح فقراهتا ومفرداهتا من ناحية أخرى، حبيث تكون مفهومه ملن 
 (، ولقد قام الباحث بالتأكد من صدق االختبار من خالل ما يأيت:179: 2001

للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة )االختبار التحصيلي( يف قياس ما الصدق الظاهري:  -1
عرضه على عدد من أساتذة اجلامعات واملعلمني، لتحكيمها علميًا وتربويًا من مث وضع لقياسه 

حيث صحة املادة العلمية، ومناسبته ملستوى الطالب، ويف ضوء آرائهم قام الباحث بإعداد أداة 
 (.5الدارسة بصورهتا النهائية. ملحق رقم ) 

اسة، قام الباحث بتطبيقها بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدر االتساق الداخلي:  -2
ميدانًيا، وعلي بيانات العينة قام الباحث حبساب معامل االرتباط بريسون بني كل سؤال والدرجة 

 :الكلية لالختبار ملعرفة الصدق الداخلي لألداة، وذلك على النحو التايل

 

 (2جدول رقم )
 معامالت ارتباط بريسون بني املستويات والدرجة الكلية لالختبار
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 السؤال م
معامل 

 السؤال م االرتباط
معامل 

 االرتباط

اختبـار التمييـــز  1
**0.963 البصـــرى **0.937 اختبـار املزج والتـوليـف الصويت 6   

اختبـار التمييـــز  2
**0.954 السمعي اختبار تعرف اجلملة من خالل  7 

**0.937 الصورة  

3 
 اختبـار تعـرف احلـــروف

**0.952 اهلجائية وأصواهتا  8 
اختبار كتابة احلروف اهلجائية يف 

**0.952 مواضعها املختلفة من الكلمة  

اختبار تعرف الكلمة  4
**0.940 من خالل الصورة اختبار التعرف على حرف املد مث   9 

**0.933 كتابته    

اختبـار التحليــل  5
**0.959 الصويت اختبار كتابة كلمات من الذاكرة  10 

**0.960 البعيدة )إمالء(  

 (0.01** دال عند مستوى )
( وهذا يعطي داللة 0.01( أن مجيع األبعاد دالة عند مستوى )2يتضح من خالل اجلدول رقم )

على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، كما يشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة وكافية ميكن الوثوق 
 هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.

 ثانياً: ثبات االختبار:

ثبات األداة يعين التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبًا لو تكرر تطبيقها على األشخاص 
ولقياس مدى ثبات أداة الدراسة )االختبار (، 430: ص1995ذاهتم يف أوقات خمتلفة )العساف، 

، حيث بلغت  Cronbach's Alpha (α)التحصيلي( مت استخدام )معادلة ألفا كرونباخ( 
( وهي درجة ثبات عالية جداً ميكن الوثوق هبا يف تطبيق 0.986قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( )

 الدراسة احلالية. 

 معامل السهولة والصعوبة :
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يقصد بصعوبة املفردة هي مستوى التعقيد الذي يواجه الطالب يف اإلجابة الصحيحة على الفقرة 
م(، وقد مت 2009) الزاملي،الصارمي: املستوى عاليًا أم متوسطاً  االختيارية وما إذا كان ذلك

 حساب معامل السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار، عن طريق املعادلة التالية:
معامل السهولة = )عدد الطالب الذين أجابوا إجابة صحيحة على البند/ عدد الطالب 

 (.221، ص1418. )عسكر وآخرون،   100× اللذين أجابوا على البند( 
 0.28( أن معامالت سهولة مفردات االختبار تراوحت ما بني )3ويتضح من خالل اجلدول رقم )

( جلميع أسئلة االختبار وهذا يدل على أن مفردات االختبار تعد مناسبة ألغراض 0.76، 
الدراسة، كما بينت النتائج أن مجيع فقرات االختبار تقع يف نطاق معتدل السهولة والصعوبة 

اختيار كتابة كلمات  –(، باستثناء القدرات املتعلقة ب )اختبار التحليل الصويت 0.84 – 0.35)
(، وهي مقصودة من 0.34-0من الذاكرة البعيدة )إمالء((، حيث تقع يف نطاق صعب جدًا )

( يوضح معامالت السهولة 3واجلدول رقم )الباحث، وذلك للتمييز بني مستويات الطالب، 
 تبار، وذلك على النحو التايل:والصعوبة لالخ

 (3جدول رقم )
 معامل السهولة والصعوبة لفقرات االختبار 

 معامل السهولة والصعوبة االختبار معامل السهولة والصعوبة االختبار
1 0.55 6 0.39 
2 0.61 7 0.55 
3 0.52 8 0.48 
4 0.76 9 0.42 
5 0.28 10 0.32 
 : إجراءات الدراسة 

التنفيذية واجلانب التطبيقي الذي يقوم الباحث بتنفيذه وتطبيقه على جمموعات وهي اخلطوات 
يقوم بتفسريها وحتليلها  الطالب عينة الدراسة خطوة خبطوة حىت يصل الباحث إىل نتائج البحث مث

 .بعد ذلك
 :ممن البحث وه ألسئلة الثالث األوىلولإلجابة على ا
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 الصف األول االبتدائي ؟ تالميذل مهارات القراءة الالزمة ما 
 مهارات الكتابة الالزمة لتالميذ الصف األول االبتدائي؟ما 
القراءة والكتابة لدى  "بوربوينت " يف تنمية مهارات املقرتح باستخدام  ربنامجال أسس وإجراءاتما 

 الصف األول االبتدائي ؟ تالميذ
 قام الباحث بالتالي :

  حتليل حمتوى الوحدة الدراسية من كتاب الطالب وحصر املهارات األساسية لعملييت القراءة
وذلك بتحديد عدد الصفحات ومكونات الوحدة الرئيسية مث صياغة األهداف والكتابة 

فهم_ تطبيق_ حتليل_  –التعليمية كاملة للوحدة وتصنيف مستوى كل هدف )تذكر 
 (.4تقومي(  ملحق رقم ) -تركيب

   حتويل احملتوى إىل شرائح عرض بوربوينت متنوعة مبساعدة أهل االختصاص وبعد ذلك مت
من التقنية واالستعانة مبعلم احلاسب اآليل  مع إدخال الصوت والصورة  وعنصر التشويق 
واجلاذبية حسب املهارات املستهدفة لرفع مستوى املهارات األساسية لطالب الصف األول 

 (.6)ملحق رقم  االبتدائي.
  التأكد من توافر األجهزة الالزمة لعرض برنامج "بوربوينت " من جهاز احلاسب اآليل

وشاشة العرض وجهاز داتا شو والتأكد من صالحيتها للعمل وحيث أن املدرسة اليت يعمل 
هبا الباحث من املدارس النموذجية باحملافظة وتعتمد على أحدث أجهزة التقنية من سبورات 

" يف العرض وشبكات االنرتنت الداخلية فسهل ذلك على الباحث املهمة تفاعلية "ذكية 
 يف طريقة العرض والتطبيق .

  قام الباحث بالتدرج يف العرض فبدأ بعرض الصورة مبفردها حىت يعطي الفرصة للطالب من
املالحظة مث التعبري ، مث عرض الصورة مقرتنة باحلرف أو الكلمة ، مث جتريد الكلمة واحلرف 

ن الصورة مع الرتكيز على املهارات األساسية سواء يف القراءة أو الكتابة ، مث إعطاء بدو 
الفرصة للطالب لتطبيق ما تعلموه من خالل استثارة تفكريهم بعرض بعض األسئلة اليت 
تنمي من مهاراهتم يف عملييت القراءة والكتابة وحتث على تفاعلهم بصورة أكرب بكثري من 

 لتقليدية . التدريس بالطريقة ا
 ومها : الرابع واخلامسولإلجابة عن السؤالني 
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ما فاعلية الربنامج املقرتح باستخدام "بوربوينت" يف تنمية مهارات القراءة لدى تالميذ الصف األول 
 االبتدائي؟

ما فاعلية الربنامج املقرتح باستخدام "بوربوينت" يف تنمية مهارات الكتابة لدى تالميذ الصف األول 
 االبتدائي؟

 قام الباحث بالتايل :
إن االختبارات تعترب من أكثر أدوات القياس استخداما يف امليدان الرتبوي حيث يستخدمها 
املعلمون للكشف عن قدرات طالهبم ومدى استيعاهبم وتقدمهم العلمي واكتساهبم للمهارات 

إىل املقارنة والقياس ملدى حتصيل  األساسية للمادة الدراسية ، ونظرًا ألن طبيعة هذه الدراسة حتتاج 
كل من اجملموعتني ،اجملموعة اليت درست بالطريقة التقليدية واجملموعة اليت درست باستخدام برنامج 

 "بوربوينت" يف تنمية مهارات طالب الصف األول االبتدائي.
 فقد قام الباحث بإعداد اختبارين قبلي وبعدي بعد أن راعى فيهما النقاط التالية :

 لتنمية عملييت القراءة  حتليل حمتوى الوحدة الدراسية وحصر املهارات األساسية الالزمة
 .والكتابة

 . بناء جدول مواصفات للمهارات األساسية واألهداف السلوكية 
  عرض أداة البحث "االختبار القبلي والبعدي " يف صورته املبدئية على أعضاء التحكيم من

 ة يف امليدان الرتبوي أساتذة اجلامعة وخرباء الرتبي
 . احلصول على الصدق والثبات ألداة البحث يف صورته النهائية 
 . إجراء االختبار القبلي على اجملموعتني عينة الدراسة ورصد الدرجات 
 . ًإجراء االختبار البعدي بعد انتهاء املدة املخصصة للتجربة وهي ثالثة أسابيع تقريبا 
 . اختبار صحة الفروض 
 اجلات اإلحصائية املالئمة .إجراء املع 
 . إخراج نتائج املعاجلات اإلحصائية 
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 األساليب اإلحصائية  :
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام 

النحو (، وهي على SPSSاحلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية، واليت يرمز هلا اختصارًا بالرمز )
 التايل:
( للتعرف على صدق Person Correlationمت استخدام معامل ارتباط بريسون ) .1

 االتساق الداخلي ألداة الدراسة. 
( للتحقق من ثبات أداة Cronbach's Alphaمت استخدام معامل الفا كرونباخ ) .2

 الدراسة. 
الختبار مت استخدام معامل السهولة والصعوبة للتحقق من مدى سهولة أو صعوبة ا .3

 التحصيلي.
( independent sample t-testمت استخدام اختبار )ت( لعينتني مستقلتني ) .4

 للتعرف على الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة.
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 نتائج الدراسة . : الفصل الرابع
 

 . متهيد 
 .التحليل االحصائي لبيانات الدراسة 
 .)نتائج اختبار )ت 
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 تمهيد :
احلالية من خالل التحقق من  عرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسةإىل هذا الفصل  يهدف
وكذلك يتضمن  ، ذلك مناقشة النتائج وتفسريها يليو الفروض واإلجابة عن أسئلة الدراسة ، صحة 

الناجتة عن تطبيق االختبار التحصيلي هذا الفصل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة اخلام 
حيث قام الباحث باالستعانة بإحصائيني متخصصني  ،) القبلي والبعدي ( على جمموعيت الدراسة

 إلجراء اختبار )ت( كما هو مبني بالنتائج، وذلك على النحو التايل:
درجة في  ) a.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )السؤال األول: 

تعزى إلى  استخدام  بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةإتقان مهارات القراءة 
 ؟برنامج "بوربوينت"

درجة إتقان مهارات القراءة لصاحل وللتعرف على إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف 
مت استخدام اختبار )ت( ، اجملموعة التجريبية ميكن أن تعزى إىل  استخدام برنامج "بوربوينت"

 (، وذلك كما يلي:independent sample t-testلعينتني مستقلتني )
 (4جدول رقم )

( للفروق في درجة إتقان independent sample t-testنتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين )
 وينت"مهارات القراءة لصالح المجموعة التجريبية يمكن أن تعزى إلى  استخدام برنامج "بورب

 االختبار
 العدد المجموعة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة

قيمة 
مربع 

 إيتا
اختبار التمييز 
 البصري

- 1.71 5.33 30 ضابطة
11.928 

0.001 0.710 
 0.86 9.50 30 تجريبية

اختبار التمييز 
 السمعي

- 1.61 5.20 30 ضابطة
12.962 

0.001 0.743 
 0.82 9.47 30 تجريبية

اختبار تعرف 
الحروف 
الهجائية 

 1.30 5.57 30 ضابطة
-

12.681 
 0.90 9.23 30 تجريبية 0.735 0.001
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 وأصواتها
اختبار تعرف 
الكلمة من 
 خالل الصورة

 1.77 4.20 30 ضابطة
-

11.297 
 1.33 8.77 30 تجريبية 0.688 0.001

اختبار التحليل 
 الصوتي

- 2.03 3.47 30 ضابطة
12.504 

0.001 0.729 
 1.16 8.80 30 تجريبية

اختبار المزج 
والتوليف 
 الصوتي

 2.32 3.67 30 ضابطة
-

10.660 
 1.17 8.73 30 تجريبية 0.662 0.001

اختبار تعرف 
الجملة من 
 خالل الصورة

 2.30 3.40 30 ضابطة
 1.52 8.40 30 تجريبية 0.630 0.001 9.934-

الدرجة الكلية 
 للقراءة

- 11.27 30.83 30 ضابطة
13.786 0.001 0.766 

 5.95 62.90 30 تجريبية
( بني 0.01( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )4يتضح من خالل اجلدول رقم )

اجملموعة ، وذلك لصاحل باختبار التمييز البصريمتوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 
( للمجموعة الضابطة، وُتشري النتيجة السابقة 5.33( مقابل )9.50التجريبية مبتوسط درجات )

إىل فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية  مهارة التمييز البصري لدى طالب الصف األول 
 االبتدائي باململكة العربية السعودية.

لنتائج اجملموعتني التجريبية والضابطة باختبار  ( أن قيمة مربع إيتا4كما يتضح من اجلدول )
(، ونالحظ أهنا جتاوزت القيمة الدالة على األمهية الرتبوية للنتائج 0.710التمييز البصري بلغت )

(، وهذا التباين 248، 2000( )مراد،0.14اإلحصائية يف البحوث النفسية والرتبوية ومقدارها )
اجملموعتني التجريبية والضابطة باالختبار البعدي يرجع إىل متغري  طالببني متوسطي درجات 

املعاجلة التدريسية وهو "برنامج بوربوينت"؛ أي أن هناك فاعلية الستخدام برنامج بوربوينت يف تنمية 
 .مهارة التمييز البصري لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية
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 ات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين ( المتوسط1شكل رقم )

 التجريبية والضابطة باختبار التمييز البصري

( 0.01( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )4يتضح من خالل اجلدول رقم )كما 
، وذلك لصاحل باختبار التمييز السمعيبني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 

( للمجموعة الضابطة، وُتشري النتيجة 5.20( مقابل )9.47التجريبية مبتوسط درجات ) اجملموعة
السابقة إىل فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية  مهارة التمييز السمعي لدى طالب الصف 

 األول االبتدائي باململكة العربية السعودية.
لنتائج اجملموعتني التجريبية والضابطة باختبار  ( أن قيمة مربع إيتا4كما يتضح من اجلدول )

(، ونالحظ أهنا جتاوزت القيمة الدالة على األمهية الرتبوية للنتائج 0.743التمييز السمعي بلغت )
(، وهذا التباين 248، 2000( )مراد،0.14اإلحصائية يف البحوث النفسية والرتبوية ومقدارها )

لتجريبية والضابطة باالختبار البعدي للتمييز السمعي اجملموعتني ا طالببني متوسطي درجات 
يرجع إىل متغري املعاجلة التدريسية وهو "برنامج بوربوينت"؛ أي أن هناك فاعلية الستخدام برنامج 
بوربوينت يف تنمية مهارة التمييز السمعي لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية 

 .السعودية
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 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين  (2شكل رقم )
 التجريبية والضابطة باختبار التمييز السمعي

( بني 0.01( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )4باجلدول رقم ) وبينت النتائج
، وأصواتهاباختبار تعر ف الحروف الهجائية متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 
( للمجموعة الضابطة، 5.57( مقابل )9.23وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية مبتوسط درجات )

وُتشري النتيجة السابقة إىل فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية  مهارة معرفة احلروف اهلجائية 
 وأصواهتا لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية.

( أن قيمة مربع إيتا لنتائج اجملموعتني التجريبية والضابطة باختبار 4يتضح من اجلدول ) كما
(، ونالحظ أهنا جتاوزت القيمة الدالة على األمهية 0.735تعّرف احلروف اهلجائية وأصواهتا بلغت )

(، 248، 2000( )مراد،0.14الرتبوية للنتائج اإلحصائية يف البحوث النفسية والرتبوية ومقدارها )
اجملموعتني التجريبية والضابطة باالختبار البعدي للتعرف  طالبوهذا التباين بني متوسطي درجات 

على احلروف اهلجائية وأصواهتا يرجع إىل متغري املعاجلة التدريسية وهو "برنامج بوربوينت"؛ أي أن 
ائية وأصواهتا لدى هناك فاعلية الستخدام برنامج بوربوينت يف تنمية مهارة معرفة احلروف اهلج

 .طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين 3شكل رقم )

 التجريبية والضابطة باختبار تعر ف الحروف الهجائية وأصواتها

( بني 0.01( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )4باجلدول رقم ) وأظهرت النتائج
، وذلك باختبار تعّرف الكلمة من خالل الصورةمتوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 

( للمجموعة الضابطة، وُتشري 4.20( مقابل )8.77لصاحل اجملموعة التجريبية مبتوسط درجات )
 فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية  مهارة معرفة الكلمة من خالل النتيجة السابقة إىل

 الصورة لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية.
( أن قيمة مربع إيتا لنتائج اجملموعتني التجريبية والضابطة باختبار 4كما يتضح من اجلدول )

(، ونالحظ أهنا جتاوزت القيمة الدالة على األمهية 0.688)تعّرف احلروف اهلجائية وأصواهتا بلغت 
(، 248، 2000( )مراد،0.14الرتبوية للنتائج اإلحصائية يف البحوث النفسية والرتبوية ومقدارها )

اجملموعتني التجريبية والضابطة باالختبار البعدي للتعرف  طالبوهذا التباين بني متوسطي درجات 
ة يرجع إىل متغري املعاجلة التدريسية وهو "برنامج بوربوينت"؛ أي أن على الكلمة من خالل الصور 

هناك فاعلية الستخدام برنامج بوربوينت يف تنمية مهارة معرفة الكلمة من خالل الصورة لدى 
 .طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين 4شكل رقم )

 التجريبية والضابطة باختبار تعر ف الكلمة من خالل الصورة

( بني 0.01( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )4اجلدول رقم )وكشفت النتائج ب
، وذلك لصاحل اجملموعة يل الصوتيباختبار التحلمتوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 

( للمجموعة الضابطة، وُتشري النتيجة السابقة 3.47( مقابل )8.80التجريبية مبتوسط درجات )
إىل فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية  مهارة التحليل الصويت لدى طالب الصف األول 

 االبتدائي باململكة العربية السعودية.
( أن قيمة مربع إيتا لنتائج اجملموعتني التجريبية والضابطة باختبار 4) كما يتضح من اجلدول

(، ونالحظ أهنا جتاوزت القيمة الدالة على األمهية الرتبوية للنتائج 0.729التحليل الصويت بلغت )
(، وهذا التباين 248، 2000( )مراد،0.14اإلحصائية يف البحوث النفسية والرتبوية ومقدارها )

اجملموعتني التجريبية والضابطة باالختبار البعدي للتحليل الصويت  طالبرجات بني متوسطي د
يرجع إىل متغري املعاجلة التدريسية وهو "برنامج بوربوينت"؛ أي أن هناك فاعلية الستخدام برنامج 
بوربوينت يف تنمية مهارة التحليل الصويت لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية 

.ةالسعودي

 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين 5شكل رقم )

 التجريبية والضابطة باختبار التحليل الصوتي



 

117 
 

 

( بني 0.01( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )4باجلدول رقم ) وأوضحت النتائج
، وذلك لصاحل والتوليف الصوتيباختبار المزج متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 

( للمجموعة الضابطة، وُتشري النتيجة 3.67( مقابل )8.73اجملموعة التجريبية مبتوسط درجات )
السابقة إىل فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية  مهارة املزج والتوليف الصويت لدى طالب 

 الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية.
( أن قيمة مربع إيتا لنتائج اجملموعتني التجريبية والضابطة باختبار 4تضح من اجلدول )كما ي

(، ونالحظ أهنا جتاوزت القيمة الدالة على األمهية الرتبوية 0.662املزج والتوليف الصويت بلغت )
(، وهذا 248، 2000( )مراد،0.14للنتائج اإلحصائية يف البحوث النفسية والرتبوية ومقدارها )

اجملموعتني التجريبية والضابطة باالختبار البعدي للمزج  طالبالتباين بني متوسطي درجات 
والتوليف الصويت يرجع إىل متغري املعاجلة التدريسية وهو "برنامج بوربوينت"؛ أي أن هناك فاعلية 
الستخدام برنامج بوربوينت يف تنمية مهارة املزج والتوليف الصويت لدى طالب الصف األول 

 .االبتدائي باململكة العربية السعودية

 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين 6شكل رقم )

 التجريبية والضابطة باختبار المزج والتوليف الصوتي

( بني 0.01( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )4باجلدول رقم ) وأظهرت النتائج
، باختبار تعر ف الجملة من خالل الصورةمتوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 
( للمجموعة الضابطة، 3.40( مقابل )8.40وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية مبتوسط درجات )
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 فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية  مهارة التعّرف على اجلملة وُتشري النتيجة السابقة إىل
 من خالل الصورة، لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية.

( أن قيمة مربع إيتا لنتائج اجملموعتني التجريبية والضابطة باختبار 4كما يتضح من اجلدول )
(، ونالحظ أهنا جتاوزت القيمة الدالة على األمهية 0.630بلغت )تعّرف اجلملة من خالل الصورة، 

(، 248، 2000( )مراد،0.14الرتبوية للنتائج اإلحصائية يف البحوث النفسية والرتبوية ومقدارها )
اجملموعتني التجريبية والضابطة باالختبار البعدي لتعّرف  طالبوهذا التباين بني متوسطي درجات 

رة، يرجع إىل متغري املعاجلة التدريسية وهو "برنامج بوربوينت"؛ أي أن هناك اجلملة من خالل الصو 
فاعلية الستخدام برنامج بوربوينت يف تنمية مهارة التعّرف على اجلملة من خالل الصورة لدى 

 .طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية

 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين 7شكل رقم )

 التجريبية والضابطة باختبار تعر ف الجملة من خالل الصورة

( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 4اجلدول رقم )ويف األخري فقد بينت النتائج ب
الدرجة الكلية لمهارات  حول ( بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة0.01)

( للمجموعة 30.83( مقابل )62.90، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية مبتوسط درجات )القراءة
الضابطة، وُتشري النتيجة السابقة إىل فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية مهارات القراءة 

 .لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية
( أن قيمة مربع إيتا لنتائج اجملموعتني التجريبية والضابطة 4كما يتضح من اجلدول )

(، ونالحظ أهنا جتاوزت القيمة الدالة على األمهية الرتبوية 0.766باختبارات القراءة، بلغت )
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(، وهذا 248، 2000( )مراد،0.14للنتائج اإلحصائية يف البحوث النفسية والرتبوية ومقدارها )
اين بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة باالختبار البعدي ملهارات التب

القراءة، يرجع إىل متغري املعاجلة التدريسية وهو "برنامج بوربوينت"؛ أي أن هناك فاعلية الستخدام 
لعربية برنامج بوربوينت يف تنمية مهارات القراءة لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة ا

 ، السعودية
 ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين 8شكل رقم )

 التجريبية والضابطة في مهارات القراءة
في درجة  ) a.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )السؤال الثاني: 

تعزى إلى  استخدام بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة إتقان مهارات الكتابة 
 ؟برنامج "بوربوينت"

درجة إتقان مهارات الكتابة لصاحل وللتعرف على إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف 
، مت استخدام اختبار )ت( اجملموعة التجريبية ميكن أن تعزى إىل  استخدام برنامج "بوربوينت"

 (، وذلك كما يلي:independent sample t-testلعينتني مستقلتني )
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 (5جدول رقم )
( للفروق في درجة إتقان independent sample t-testنتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين )

 مهارات الكتابة لصالح المجموعة التجريبية يمكن أن تعزى إلى  استخدام برنامج "بوربوينت"

 العدد المجموعة االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة

قيمة 
مربع 

 إيتا
اختبار كتابة 
الحروف 
الهجائية في 
مواضعها 
المختلفة من 
 الكلمة

 2.26 3.87 30 ضابطة

-
11.33 0.001 0.689 

 1.00 8.97 30 تجريبية

اختبار التعرف 
على حرف المد 
 ثم كتابته

 2.21 5.43 30 ضابطة
-9.89 0.001 0.628 

 0.67 9.60 30 تجريبية

اختبار كتابة  
كلمات من 
الذاكرة البعيدة 
 )إمالء(

 1.90 2.67 30 ضابطة
-

10.94 
0.001 0.674 

 1.73 7.80 30 تجريبية

الدرجة الكلية 
كتابةلل  

- 6.07 11.97 30 ضابطة
11.79 0.001 0.706 

 2.82 26.37 30 تجريبية
( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 5يتضح من خالل اجلدول رقم )

باختبار كتابة احلروف اهلجائية يف ( بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 0.01)
( مقابل 8.97درجات ) مواضعها املختلفة من الكلمة، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية مبتوسط

الضابطة، وُتشري النتيجة السابقة إىل فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف  ( للمجموعة3.87)
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تنمية مهارة كتابة احلروف اهلجائية يف مواضعها املختلفة من الكلمة لدى طالب الصف األول 
 االبتدائي باململكة العربية السعودية.

يبية والضابطة باختبار  ( أن قيمة مربع إيتا لنتائج اجملموعتني التجر 5كما يتضح من اجلدول )
(، ونالحظ أهنا جتاوزت 0.689كتابة احلروف اهلجائية يف مواضعها املختلفة من الكلمة بلغت )

( 0.14القيمة الدالة على األمهية الرتبوية للنتائج اإلحصائية يف البحوث النفسية والرتبوية ومقدارها )
ات اجملموعتني التجريبية والضابطة (، وهذا التباين بني متوسطي درجات طالب248، 2000)مراد،

باالختبار البعدي يرجع إىل متغري املعاجلة التدريسية وهو "برنامج بوربوينت"؛ أي أن هناك فاعلية 
الستخدام برنامج بوربوينت يف تنمية مهارة كتابة احلروف اهلجائية يف مواضعها املختلفة من الكلمة 

 .العربية السعوديةلدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة 

 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين التجريبية والضابطة 9شكل رقم )

 باختبار كتابة الحروف الهجائية في مواضعها المختلفة من الكلمة

( بني 0.01( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )5كما تبني النتائج باجلدول رقم )
، باختبار التعرف على حرف المد  ثم كتابتهمتوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 
( للمجموعة الضابطة، 5.43( مقابل )9.60وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية مبتوسط درجات )

النتيجة السابقة إىل فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية مهارة التعرف على حرف املّد  وُتشري
 مث كتابته لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية.

( أن قيمة مربع إيتا لنتائج اجملموعتني التجريبية والضابطة باختبار التعرف 5كما يتضح من اجلدول )
(، ونالحظ أهنا جتاوزت القيمة الدالة على األمهية الرتبوية 0.628املد مث كتابته بلغت )على حرف 
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(، وهذا 248، 2000( )مراد،0.14للنتائج اإلحصائية يف البحوث النفسية والرتبوية ومقدارها )
التباين بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة باالختبار البعدي يرجع إىل 
متغري املعاجلة التدريسية وهو "برنامج بوربوينت"؛ أي أن هناك فاعلية الستخدام برنامج بوربوينت 
يف تنمية مهارة التعرف على حرف املد مث كتابته لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة 

 .العربية السعودية

 
  ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين10شكل رقم )

 التجريبية والضابطة باختبار التعرف على حرف المد ثم كتابته

( بني 0.01( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )5وأظهرت النتائج باجلدول رقم )
باختبار كتابة كلمات من الذاكرة البعيدة متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 

( للمجموعة 2.67( مقابل )7.80تجريبية مبتوسط درجات ))إمالء(، وذلك لصاحل اجملموعة ال
الضابطة، وُتشري النتيجة السابقة إىل فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية مهارة اختبار كتابة  

االبتدائي باململكة العربية  كلمات من الذاكرة البعيدة )اإلمالء( لدى طالب الصف األول
 السعودية.

( أن قيمة مربع إيتا لنتائج اجملموعتني التجريبية والضابطة باختبار  5)كما يتضح من اجلدول 
(، ونالحظ أهنا جتاوزت القيمة الدالة 0.674كتابة كلمات من الذاكرة البعيدة )اإلمالء(بلغت )

( 0.14على األمهية الرتبوية للنتائج اإلحصائية يف البحوث النفسية والرتبوية ومقدارها )
هذا التباين بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة (، و 248، 2000)مراد،

باالختبار البعدي يرجع إىل متغري املعاجلة التدريسية وهو "برنامج بوربوينت"؛ أي أن هناك فاعلية 
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الستخدام برنامج بوربوينت يف تنمية مهارة كتابة كلمات من الذاكرة البعيدة )اإلمالء(لدى طالب 
 .ل االبتدائي باململكة العربية السعوديةالصف األو 

 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين 11شكل رقم )

 التجريبية والضابطة باختبار كتابة كلمات من الذاكرة البعيدة )اإلمالء(

( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 5ويف األخري فقد بينت النتائج باجلدول رقم )
، بالدرجة الكلية لمهارة الكتابة( بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 0.01)

( للمجموعة 11.97( مقابل )26.37وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية مبتوسط درجات )
شري النتيجة السابقة إىل فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية مهارات الكتابة الضابطة، وتُ 

 لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية.
( أن قيمة مربع إيتا لنتائج اجملموعتني التجريبية والضابطة باختبار 5كما يتضح من اجلدول )

حظ أهنا جتاوزت القيمة الدالة على األمهية الرتبوية للنتائج (، ونال0.706مهارات الكتابة بلغت )
(، وهذا التباين 248، 2000( )مراد،0.14اإلحصائية يف البحوث النفسية والرتبوية ومقدارها )

بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة باالختبار البعدي يرجع إىل متغري 
امج بوربوينت"؛ أي أن هناك فاعلية الستخدام برنامج بوربوينت يف تنمية املعاجلة التدريسية وهو "برن

 ، مهارات الكتابة لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين 12شكل رقم )
 التجريبية والضابطة بمهارات الكتابة
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 : خاتمة البحثالفصل الخامس
 مناقشة النتائج ومقارنتها مع الدراسات السابقة  -
 خالصة الدراسة -
 توصيات الدراسة -
 اقتراحات الدراسة  -
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وتفسريها يت هذا الفصل ملناقشة النتائج يأوبعد االنتهاء من التحليل االحصائي بالفصل الرابع  
 ومن مث يتم التوصل إىل أهم املقرتحات والتوصيات . مع النتائج السابقة ومقارنتها 

 مناقشة النتائج والتوصيات 
ثر فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية مهارات أالتعرف على  هدفت الدراسة احلالية إىل

الباحث  واستخدم،  الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية تالميذالقراءة والكتابة لدى 
التصميم التجرييب املعروف بتصميم القياس القبلي والبعدي جملموعتني إحدامها  هذه الدراسة يف

األول االبتدائي ، وتكونت عينة البحث من فصلني من فصول الصف واألخرى جتريبيةضابطة 
( طالب ،  30) طالهباا إىل جمموعتني : اجملموعة التجريبية وعدد تقسم منار سدير() مبدرسة

يف اجملموعتني  يولقياس األداء القبلي والبعد ،( طالب  30) طالهبااجملموعة الضابطة وعدد و 
لالختبار القبلي واخال مت إعداد أداة قياس ،  تنمية مهاريت القراءة والكتابةالتجريبية والضابطة يف 

عة من ومت التأكد من صدق األداة بعرضها على جممو  ،برنامج بوربوينت مث االختبار البعدي
 .، كما مت التأكد من ثباهتا ومناسبتها للتطبيق بتجريبها على عينة استطالعية واحملكمني ختصنيامل

عرض ألبرز النتائج اليت مت التوصل إليها ومن مث التوصيات املقرتحة يف  إىلهذا الفصل  ويهدف
 ضوء تلك النتائج.

 ابقةوتفسيرها ومقارنتها مع النتائج الس أواًل: نتائج الدراسة
 توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج  نوجزها فيما يلي:

يف درجة إتقان مهارات  ) a.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1
 القراءة بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة تعزى إىل  استخدام برنامج "بوربوينت " ؟

( بني متوسطات 0.01هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) أكدت النتائج أن 
درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة بالدرجة الكلية ملهارات القراءة وأبعادها الفرعية واملتمثلة يف 

 -اختبار تعّرف احلروف اهلجائية وأصواهتا   -اختبار التمييز السمعي   -صري)اختبار التمييز الب
اختبار املزج والتوليف الصويت   -اختبار التحليل الصويت  -ف الكلمة من خالل الصورة  اختبار تعرّ 

كما يتضح   اختبار تعّرف اجلملة من خالل الصورة (، وذلك لصاحل الطالب باجملموعة التجريبية، -
بلغت  ( أن قيمة مربع إيتا لنتائج اجملموعتني التجريبية والضابطة باختبارات القراءة،4من اجلدول )

(، ونالحظ أهنا جتاوزت القيمة الدالة على األمهية الرتبوية للنتائج اإلحصائية يف البحوث 0.766)
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(، وهذا التباين بني متوسطي درجات 248، 2000( )مراد،0.14النفسية والرتبوية ومقدارها )
متغري املعاجلة  اجملموعتني التجريبية والضابطة باالختبار البعدي ملهارات القراءة، يرجع إىل طالب

التدريسية وهو "برنامج بوربوينت"؛ أي أن هناك فاعلية الستخدام برنامج بوربوينت يف تنمية 
ويرى الباحث أن مهارات القراءة لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية، 

الكلية ومهارات القراءة وجود فروق دالة إحصائيًا بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف الدرجة 
تعّرف الكلمة  -تعّرف احلروف اهلجائية وأصواهتا   -التمييز السمعي   -)التمييز البصريالفرعية 

تعّرف اجلملة من خالل الصورة  -املزج والتوليف الصويت   -التحليل الصويت  -من خالل الصورة  
لصوت واالستماع إىل صوت احلروف قد يعود إىل ما ميتاز به برنامج البوربوينت من تطبيقات ا(

وكذلك إظهار احلروف بألوان مبقاطعها القصرية والطويلة وحركاهتا املختلفة منطوقة بوضوح للتالميذ 
وسهولة متييز شكل احلرف يف  خمتلفة تتيح للتلميذ رؤية احلرف مكتوبًا بوضوح يف عملية التجريد

ملتنوعة للصور والرسومات الثابتة واملتحركة أول الكلمة ووسطها وآخرها كما سامهت طرق العرض ا
وإدخال املؤثرات الصوتية وعمليات الكلمة أو اجلملة من خالل الصور املعروضة  تعّرفيف سهولة 

من احملاكاة واألصوات املدبلجة وذلك يتفق مع ما أشار به كل 
نتيجة  وقد اتفقت،(ه1429-1428زيلعي ،)(،399هـ،1421(،)املوسى،13م،1995)احمليسن،

واليت توصلت إىل أثر تدريس القراءة من خالل  (Dunn,2002)دنالدراسة احلالية مع نتيجة دراسة 
إمساعيل احلاسوب مقارنًة بالطريقة التقليدية ، كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة 

ض العملية لشراح م( واليت توصلت إىل فاعلية استخدام اخلرائط االنسيابية وبرامج العرو 2003)
كما اتفقت نتيجة الدراسة احلاسب اآليل يف زيادة حتصيل الطالب للمفاهيم اليت تضمنها الربنامج،  

فاعلية الربامج احلاسوبية يف حتسني واليت توصلت إىل  (Elkind,2003)احلالية مع نتيجة دراسة الكند 
يجة الدراسة احلالية مع نتيجة كما اتفقت نتمهارات القراءة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،

م( واليت توصلت إىل فاعلية الوسائط املتعددة يف التحصيل الدراسي لدى 2004دراسة آلل )
طالب كلية الرتبية جبامعة أم القرى، كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة فاطمة 

ولوجيا احلديث يف تعلم اللغة م( واليت توصلت إىل وجود أثر للتكن2005دشيت وإقبال هببهايب )
اإلجنليزية للصف األول االبتدائي، كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة مسيحة القاري 

لرتسيخ املعلومات م( واليت توصلت إىل أمهية استخدام برنامج "بوربوينت" كوسيلة مهمة 2006)
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، (Flanagan,2006)نتيجة دراسة فالجنان  وزيادة التحصيل، كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع
واليت توصلت إىل وجود أثر دال احصائيًا الستخدام الربجمية التعليمية يف تطوير املهارات القرائية 
لدى األطفال لصاحل اجملموعة التجريبية ، كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة 

،واليت توصلت إىل أثر استخدام الربجميات واحلاسوب يف تنمية مهارات (Larson,2007)الرسون 
القراءة والكتابة لدى أطفال الروضة ، كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة ماركريوسو 

، واليت توصلت إىل فاعلية استخدام الربجميات احملوسبة املبنية (Marcaruso&Walker,2008) وولكر
وشكل احلرف يف إكساب أطفال الروضة مهارات القراءة والكتابة ، كما اتفقت على الصوت 

( واليت توصلت إىل أثر برنامج تعليمي 2010حداد ) نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة
حموسب لتعليم اللغة االجنليزية على مهارات القراءة والكتابة ألطفال الروضة ، كما اتفقت نتيجة 

( واليت توصلت إىل فاعلية برنامج حموسب لعالج 2012ة مع نتيجة دراسة عوض )الدراسة احلالي
الضعف يف بعض املهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع  األساسي ، كما اتفقت نتيجة 

السابقة إىل فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف النتائج وُتشري  الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة،
 القراءة لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية. تنمية مهارات

يف درجة إتقان مهارات  ) a.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2
 الكتابة بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة تعزى إىل  استخدام برنامج "بوربوينت " ؟

( بني متوسطات 0.01أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) أكدت النتائج
درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة بالدرجة الكلية ملهارات الكتابة وأبعادها الفرعية واملتمثلة يف 

اختبار التعرف على حرف املّد  -)اختبار كتابة احلروف اهلجائية يف مواضعها املختلفة من الكلمة  
اختبار كتابة كلمات من الذاكرة البعيدة )إمالء((، وذلك لصاحل الطالب باجملموعة  -ه مث كتابت

( أن قيمة مربع إيتا لنتائج اجملموعتني التجريبية والضابطة 5كما يتضح من اجلدول )التجريبية،  
وية (، ونالحظ أهنا جتاوزت القيمة الدالة على األمهية الرتب0.706باختبار مهارات الكتابة بلغت )

(، وهذا 248، 2000( )مراد،0.14للنتائج اإلحصائية يف البحوث النفسية والرتبوية ومقدارها )
التباين بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة باالختبار البعدي يرجع إىل 

مج بوربوينت متغري املعاجلة التدريسية وهو "برنامج بوربوينت"؛ أي أن هناك فاعلية الستخدام برنا
ويرى ، يف تنمية مهارات الكتابة لدى طالب الصف األول االبتدائي باململكة العربية السعودية

الباحث أن وجود فروق دالة إحصائيًا بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف الدرجة الكلية ملهارات 
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 -واضعها املختلفة من الكلمة  الكتابة وأبعادها الفرعية واملتمثلة يف )كتابة احلروف اهلجائية يف م
كتابة كلمات من الذاكرة البعيدة )إمالء((، قد يعود إىل ما ميتاز   -التعرف على حرف املّد مث كتابته 

به برنامج البوربوينت من تطبيقات متمثلة يف حتويل شاشة العرض إىل سبورة سوداء والقدرة على 
بيقات املؤثرات الصوتية واأللوان اجلاذبة وطرق الكتابة أو الرسم على شرائح العرض باإلضافة لتط

العرض املتنوعة واليت سهلت على الطالب عمليات الكتابة والرسم ومتييز املقاطع واإلمالء املنظور 
القريبة والذاكرة البعيدة من خالل ربط احلروف والكلمات والقدرة على تنمية الذاكرة الغييب اإلمالء و 

زيلعي )(،399هـ،1421(،)املوسى،13م،1995)احمليسن، بالصور وهذا ما أكده كل من
م( واليت 2000احلالية مع نتيجة دراسة التومي ) وقد اتفقت نتيجة الدراسة (،ه1428-1429،

توصلت إىل أن احلاسب اآليل ساهم يف زيادة التشويق واجلاذبية لدى التالميذ والقدرة على 
لدى طالب الصف السادس االبتدائي، كما االستذكار مما ساعد على تنمية مهارات الكتابة 

م( واليت توصلت إىل فاعلية 2002اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة نوال راجح )
برنامج مصمم بربنامج "بوربوينت" يف رفع مستوى التذكر لدى الطالب وخماطبة الذاكرة القريبة 

رات الكتابة لدى طالبات املرحلة الثانوية، كما والبعيدة معاً، واليت كان هلا دور فعال يف إتقان مها
م( واليت توصلت إىل فاعلية 2003اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة إمساعيل )

استخدام اخلرائط االنسيابية وبرامج العروض العملية لشراح احلاسب اآليل يف زيادة حتصيل الطالب 
م( 2004ت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة آلل )للمفاهيم اليت تضمنها الربنامج، كما اتفق

واليت توصلت إىل فاعلية الوسائط املتعددة يف التحصيل الدراسي لدى طالب كلية الرتبية جبامعة أم 
( واليت توصلت إىل وجود قوة 2004كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع دراسة أبو زهرة )القرى،  

كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع رتح يف تنمية مهارات التعبري الكتايب ،تأثري كبرية للربنامج املق
م( واليت توصلت إىل وجود أثر للتكنولوجيا 2005نتيجة دراسة فاطمة دشيت وإقبال هببهايب )

كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع احلديث يف تعلم اللغة اإلجنليزية للصف األول االبتدائي،  
واليت توصلت إىل مدى   & AL-sharah,2005) (Souqiنتيجة دراسة الشره والسوقي  

فاعلية احلاسوب كأداة تعليمية يف حتسني مستوى الطالب يف اإلنشاء الكتايب على املستويني 
م( 2006مسيحة القاري )كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة اللغوي والبالغي ،

لرتسيخ املعلومات وزيادة واليت توصلت إىل أمهي استخدام برنامج "بوربوينت" كوسيلة مهمة 
 Belinda)التحصيل، كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة بيلن دا هو 
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HO,2006) ب واليت توصلت إىل أثر عمليات الكتابة على حتسني مهارات الكتابة لدى طال
املستوى األعلى من املرحلة االبتدائية، كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة الرسون 

(Larson,2007) واليت توصلت إىل أثر استخدام الربجميات واحلاسوب يف تنمية مهارات القراءة
د والكتابة لدى أطفال الروضة ، كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة سعي

مدى فاعلية الربنامج يف عالج صعوبات اإلمالء وتنمية مهاراهتا لدى (واليت توصلت إىل 2008)
 كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة ماركريوسو وولكرتالميذ املرحلة االبتدائية ،

(Marcaruso&Walker,2008) واليت توصلت إىل فاعلية استخدام الربجميات احملوسبة
ة على الصوت وشكل احلرف يف إكساب أطفال الروضة مهارات القراءة والكتابة ، كما املبني

( واليت توصلت إىل أثر برنامج تعليمي 2010اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة حداد )
 النتائج وُتشري حموسب لتعليم اللغة االجنليزية على مهارات القراءة والكتابة ألطفال الروضة ، 

لدى طالب الصف األول  الكتابةسابقة إىل فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية مهارات ال
 االبتدائي باململكة العربية السعودية.

 
 : خالصة الدراسة:ثانياً 

احتوت الدراسة على مخسة فصول باإلضافة إىل املراجع واملالحق، وتناول الفصل األول كمدخل 
يتها وأهدافها، والتساؤالت اليت جتيب عنها، وأهم املصطلحات اليت للدراسة مشكلة الدراسة وأمه

 استخدمها الباحث يف دراسته.
وتناول الباحث يف هذا الفصل مفاهيم الدراسة وحدد أهداف دراسته، واليت متثلت يف  

فاعلية استخدام برنامج بوربوينت يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طالب التعرف على 
 .األول االبتدائي باململكة العربية السعوديةالصف 

 ولتحقيق هذه األهداف سعت الدراسة إىل اإلجابة على التساؤل التايل:
 ( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةa.05 (  يف درجة إتقان

تعزى إىل  استخدام برنامج  بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطةمهارات القراءة 
 "بوربوينت " ؟
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 ( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةa.05 (  يف درجة إتقان
تعزى إىل  استخدام برنامج  بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطةمهارات الكتابة 

 "بوربوينت " ؟
ا اشتمل على الدراسات السابقة أما الفصل الثاين فقد ناقش اإلطار النظري للدراسة كم

 للدراسة وقام الباحث بالتعقيب عليها.
وتناول الفصل الثالث منهجية الدراسة وإجراءاهتا، وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة 

مجيع طالب الصف األول املنهج التجرييب، وأوضح الباحث جمتمع الدراسة املستهدف واملتمثل يف 
ية األهلية بإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة اجملمعة باململكة العربية مبدارس منار سدير االبتدائ

(، وأوضح االختبار التحصيلي، وبني الباحث يف هذا الفصل كيفية إعداد أداة الدراسة )السعودية
بعد ذلك إجراءات صدق وثبات أداة الدراسة، بعرضها يف صورهتا األولية على جمموعة من 

م قام الباحث بتطبيق أداة دراسته، وحدد األساليب اإلحصائية املستخدمة احملكمني ويف ضوء آرائه
 يف حتليل بيانات الدراسة.

أما الفصل الرابع فقد تناول عرض وحتليل نتائج الدراسة متناوالً اإلجابة على أسئلتها ومناقشة 
ائج وعرض نتنتائجها، ويف الفصل اخلامس من هذه الدراسة قام الباحث بتلخيص الدراسة، 

 ، واقرتح أبرز توصياهتا.الدراسة وتفسريها ومقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة 
 ثالثاً: توصيات الدراسة:

 بناء على ما مت التوصل إليه من نتائج عن هذه الدراسة يوصي الباحث مبا يلي: 
 بالتعليم ..ضرورة العناية بتطبيق القواعد األساسية لتعليم القراءة والكتابة قبل البدء  -1
اإلفادة من قوائم التطبيقات على مهارات القراءة والكتابة اليت أعدها الباحث عند تدريس   -2

 مادة لغيت ومهاراهتا لطالب الصف األول االبتدائي .
تعميم  طريقة القوائم  يف مهارات القراءة والكتابة على مجيع صفوف املرحلة االبتدائية مع  -3

 ليها من مهارات ذات مستوى أعلى .مراعاة االختالف والزيادة ع
اللغة العربية باملرحلة االبتدائية على كيفية استخدام وتصميم برامج  معلميضرورة تدريب  -4

 "بوربوينت " باستخدام التقنيات احلديثة .
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تعاون اجلامعات مع املدارس االبتدائية وإمدادها بربامج التقنية احلديثة وتدريب املعلمني  -5
 عليها .

التدريس بربنامج "البور بوينت" يف تدريس مادة لغيت للصف  اسرتاتيجيةتخدام يوصى باس -6
 األول االبتدائي ؛ ملا له من فاعلية واضحة يف تنمية مهارات القراءة و الكتابة .

ضرورة االهتمام مبهارات القراءة والكتابة وخصوصا يف الصف األول االبتدائي وختصيص  -7
 وقت كاِف هلا أثناء التدريس .

التدريس بربنامج "البور بوينت" ؛ ملا هلا  اسرتاتيجيةوصى بإجراء عدد من البحوث حول ي -8
من فاعلية مع الطالب يف تنمية مهارات القراءة والكتابة ؛ حيث إهنا مل حتَظ بالقدر الكايف 

 من البحث والدراسة خصوصا مع طالب املرحلة االبتدائية .
 الدراسة :مقترحات 

 يف ضوء ما توصل إليه البحث احلايل من نتائج ميكن اقرتاح الدراسات التالية : 
التدريس بربنامج "البور بوينت" يف تنمية مهارات القراءة لدى  اسرتاتيجيةفاعلية استخدام  -1

 طالب املرحلة االبتدائية جبميع صفوفها .
التدريس بربنامج "البور بوينت" يف تنمية مهارات الكتابة لدى   اسرتاتيجيةفاعلية استخدام  -2

 طالب املرحلة االبتدائية جبميع صفوفها .
فاعلية استخدام برنامج "البور بوينت" يف عالج بعض املشكالت اللغوية لدى الطالب  -3

 ذوي صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية .
مج "البور بوينت" يف تنمية مهارات القراءة التدريس بربنا اسرتاتيجيةفاعلية استخدام  -4

 والكتابة لدى طالب املرحلة املتوسطة.
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 قائمة المصادر والمراجع
كيف تكتب بحثًا أو رسالة: دراسة منهجية لكتابة البحوث م( 1997أمحد شبلي، ) .1

 مكتبة النهضة املصرية. : القاهرة، 24طوإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، 
فاعلية استراتيجية تدريس األقران في تنمية مهارات (، 2010أمني جمدي حممد حممود ) .2

تخطيط وتنفيذ وتقويم دروس مادة التربية الفنية وفي بقاء اثر تعلمها لدى المتعلمين 
الدويل الثاين (  –، جامعة القاهرة، املؤمتر السنوي ) العريب اخلامس بكلية التربية النوعية

ديثة يف تطوير األداء املؤسسي واألكادميي يف مؤسسات التعليم العايل النوعي االجتاهات احل
 أبريل . 15-14يف مصر والعامل العريب يف الفرتة من 

(."أثـر اسـتخدام الحاسـوب علـى تحصـيل طـالب الصـف م2000التومي ، عبداهلل سعد ) .3
منشــورة جامعــة ،رســالة ماجســتري غــري الســادس االبتــدائي فــي مقــرر قواعــد اللغــة العربيــة "

 امللك سعود : الرياض.
أثـــر التــــدريس باســـتخدام الحاســــوب فـــي تنميــــة م(. 2009اخلوالـــدة ، حممـــد عبـــد ربــــه ) .4

، اطروحـة  مهارات الرياضيات لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم فـي المرحلـة األساسـية
 .دكتوراه غري منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا

أثر استخدام برمجية مقرر الرياضيات المنتجة محليا (. 1423،) الدعيلج، مها عبداهلل .5
، رسالة ماجستري غري  على تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط بمدينة الرياض

 منشورة ، جامعة امللك سعود ، الرياض .
صـــــعوبات الـــــتعلم األســـــس النظريـــــة والتشخيصـــــية (، 1998الزيــــات فتحـــــى مصـــــطفى ) .6

 .القاهرة، دار النشر للجامعات والعالجية،
مستوى المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة الصف (. 2010األسطل ، أمحد رشاد ) .7

، دراسة يف املناهج وطرق التدريس . رسالة  السادس وعالقته بحفظ القرآن الكريم
 ماجستري ، كلية الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية : غزة

أثر استخدام أنشطة إثرائية بواسطة م(. 2008بن عايد ) املالكي ، عبد العزيز بن درويش .8
برنامج حاسوبي في عالج صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث 

 ، رسالة ماجستري منشورة ، جامعة أم القرى ، اململكة العربية السعودية .االبتدائي 
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لمدارس عبر المناهج البرمجيات الموردية تجتاح ا(.1995احمليسن ، إبراهيم عبداهلل ) .9
 .13.جملة عصر احلاسب ،مجعية احلاسبات السعودية .صالدراسية 

 فيبعض عوامل الضعف  (.1998كرف، مبارك صاحل )، فاطمة حممد،  األاملطاوعة .10
 بدولة قطر، االبتدائيالقراءة وأثرها فى تحصيل العلوم لدى تلميذات الصف الخامس 

 .67،يوليو،ص50العدد ، المناهج وطرق التدريس فيدراسات 
التكاملي للغة  أثر تدريس مهارتي القراءة والكتابة وفق المنحىم(. 2011)الناصر ، .11

محافظة  العربية في تحسين المهارتين لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في
 .5ملحق ،38جملة دراسات العلوم الرتبوية ، اجمللد  ،القطيف بالمملكة العربية السعودية 

:دار الفكر  ،عمان استخدام الحاسوب في التعليم(.2002عبد الوكيل الفار )إبراهيم  .12
 والنشر . للطباعة

 اكتساب مهارات تصميم وإنتاج برامج التعليمم(. 2003، الغريب زاهر، )إمساعيل  .13
،  المبرمج باستخدام الخرائط االنسيابية في برنامج العروض العملية لشرائح الكمبيوتر

 .17العدد  بوية ، جملس النشر العلمي جامعة الكويت ، جملدالرت  اجمللة
 الفئات ــاألسباب الوقاية، د.ط، -توعية المجتمع باإلعاقةإيهاب الببالوي، )د.ت(،  .14

 .مصر: دار النهضة 
، مصر: مكتبة مصر  السرد القصصي في القرآن الكريمم(، 1999ثروت أباظة ) .15

 للمطبوعات .
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 مالحق الدراسة
(  خطاب صادر من إدارة التربية والتعليم بمحافظة المجمعة بالسماح بتطبيق 1ملحق رقم )

 المجمعة البحث على عينة من طالب مدارس منار سدير األهلية االبتدائية بمحافظة 
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 (  خطاب طلب تحكيم أداة الدراسة 2ملحق رقم )
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 ( أسماء المشاركين في تحكيم أداة الدراسة وصفاتهم االعتبارية 3ملحق رقم )
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  ( استمارة تحليل المحتوى4ملحق رقم )

 
 

 
 
 
 
 



 

144 
 

 

 



 

145 
 

 أداة الدراسة في صورتها النهائية )االختبار التحصيلي (( 5ملحق رقم )
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 نماذج من برنامج البوربوينت الذي تم اعداده(  6ملحق رقم )
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 مناذج من برنامج البوربوينت الذي مت تصميمه ورفعه على قناة يوتيوب متاح على الرابط التايل :

-https://www.youtube.com/watch?v=
myG6OuOpzg&feature=youtu.be  

 
https://www.youtube.com/watch?v=JVJtG2

bqyHA&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=-myG6OuOpzg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-myG6OuOpzg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JVJtG2bqyHA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JVJtG2bqyHA&feature=youtu.be



