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الشكر
احلمد هلل الذي خلق آدم من طني ،ونفخ فيه من روحه فجعله يف أحسن تقومي ،والصالة والسالم على
احلبيب األمني،سيد األولني ،واآلخرين وآله وصحبه ،ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين .وبعد ،،،،،
أمحد هللا محد الشاكرين ،الذي وفقين وهداين وييسر يل كل أمني ،فكل الشكر والتقدير جلامعة املدينة
العاملية ومن على رأسها من علماء أجالء وكوكبة ساطعة كالنجوم يف السماء والنرباس يف الليلة الكلحاء.
وإن كنت أخص ابلشكر والتقدير والعرفان ابجلميل إىل أستاذي ومعلمي وأخي الفاضل صاحب اليد
مقرتحا ،فأعطاين
ُ
العليا سعادة األستاذ الدكتور عمران مصلح حفظه هللا ،الذي تبىن هذا العمل منذ أن كان ً
جهدا يف تعليمي ونُصحي فكان يل األخ ،واملعلم املرشد ،واملدقق املوجه،
من أوقاته الكثري ،الذي مل ُ
أيل ً
واملالحظ املصوب ،وكان إرشاده األفضل ،ومالحظاته الصواب ،وآرائه السديدة ،فأصبحت الفكرة مقرتح
شكال ومضمو ًن.
وللمقرتح وجود وبفضل هللا للوجود أثر وفاعلية ً
كما أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل السادة الكرام أعضاء جلنة املناقشة الـ ُموقرة حفظهم هللا الذين تكبدوا عناء
قراءة هذه الرسالة واغنائها بكل ما هو قيم ومثني.
والشكر موصول لسعادة األساتذة الدكاترة أعضاء اهليئة التدريسة املوقرة بكلية الرتبية ،وقسم الدرسات
العليا على ما قدموه من دعم ومبادرة يف املساعدة والتوجية واإلرشاد.
كما أتوجه ابلشكر للسادة حمكمي أدوات البحث أساتذيت ومعلميين وزمالئي وإخواين فكانوا نعم احملكم
ونعم الناصح واملوجه واملرشد فلهم مين كل التقدير واالحرتام نفع هللا هبم ،وشكر هلم صنيعهم مع شخصي.
والشكر والعرفان ابجلميل لسعادة السفري األب املعلم حممد جاسم السداح حفظه هللا صاحب مدرسة
الكويت اإلجنليزية على دعمه لشخصي ،وتسهيل كل احتياجايت لتطبيق أدوات الدراسة (فجزاه هللا عين
خري اجلزاء).
كما أتقدم أبمسى معاين احلب والتقدير إىل روح أمي احلبيبية الغالية توأم روحي الغائب احلاضر ،والدي
احلبيب حفظه هللا ،وزوجيت احلبيبة ورفقية دريب ،وأبنائي فلذات كبدي ،وسندي إخواين اإلعزاء ،وأخوايت
مجيعا عين خري اجلزاء.
الغاليات ومن ساعدين وأرشدين إلكمال هذا البحث؛ فجزاهم هللا ً
الباحث وليد حممود أبواليزيد صديق
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ط

امللخص
البحث إىل التعرف على فاعلية إسرتاتيجية متكاملة لتعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية
هدف
ُ
لتالميذ ذوي صعوابت التعلم املرحلة االبتدائية بدولة الكويت ،واستخدام الباحث املنهج التجرييب،
دليال لإلسرتاتيجية ،وكتاب أنشطة ،ومقياس القراءة ،ومقياس الكتابة اهلجائية .ومتثلت عينة
وأعد ً
البحث يف تالميذ الصف األول االبتدائي ،والبالغ عددهم  22تلمي ًذا وتلميذة ،بواقع  11لكل من
اجملموعتني التجريبية والضابطة.
وقد أظهرت النتائج وجود فروق ظاهرية بني اجملموعتني يف القياسني البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية
من خالل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بني رتب اجملموعتني الضابطة والتجريبية
يف املقياس البعدي للقراءة ،والكتابة اهلجائية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05
بني رتب القياس القبلي ،والبعدي ابجملموعة التجريبية يف مقياسي القراءة ،والكتابة اهلجائية مما يعين
فاعلية اإلسرتاتيجية املتكاملة يف تعليم مهارايت القراءة ،والكتابة اهلجائية.
وقد خرج الباحث ببعض التوصيات واملقرتحات ذات العالقة مبوضوع البحث.
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Abstract
Research aims at recognizing the efficiency of an Integrated Strategy in Teaching the Skills of
Reading and Writing in Arabic for Students with Learning Disabilities in primary Stage in
Kuwaitthe researcher used the experimental method and prepared Strategy Implementation
Guide the activity book and scale of reading and writing skills and the model of reasearch was
represented in the first primary grade students amounting to 22 male and female students by 11
students for each groups Experimental and control and the results were apeared that there are
statistically significant differences between two groups in the two post- reading scales for the
experimental group through there are statistically difference at the level of 0.05 between the
ranks of the control group and the experimental group in the post- reading and writing scale the
statistically significant differences at the level of 0.05 between the pre- measuring and postmeasuring scale in the experimental group in the reading and writing scales means that the
proposed strategy is effective in reading and writing skills The researcher came out some
recommendations and suggestions that are related to the subject of research.
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الفصل األول
مقدمة الدراسة
• مقدمة.
• مشكلة الدراسة.
• أسئلة الدراسة.
• أهداف الدراسة.
• أمهية الدراسة.
• مصطلحات الدراسة.

يف هذا الفصل يُبني الباحث اخلطوط األساسيات اليت سيتم تناوهلا والعمل عليها يف دراسته ،حيث
يُبني فيها إشكالية الدراسة ،وأسئلتها اليت يسعى الباحث لإلجابة عليها خالل دراسته ،واألهداف اليت
سيقوم الباحث على حتقيقها من خالل عمل جتربة الدراسة وبناء أدواهتا؛ إضافة إىل أمهية الدراسة،
والتعريف مبصطلحات الدراسة من عدة جوانب اللغوي واإلجرائي واالصطالح.
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مقدمة:

كبريا ،حيث إهنا تُعد
تُشكل قضية التعليم والتعلم واكتساب اللغة وإكساهبا قضية كربى ً
وحتداي ً
عامال مه ًما يف حتديد اهلوية واالنتماء لألجيال القادمة ،وقياسها مبقياس تقدم األمم ورقيها ،وقد محل
ً
املعلمون على عاتقهم أمانة التعليم وال سيما معلمي اللغة ،وجاء بروز دورهم يف مواجهة هذا التحدي
يف قضيتني أساسيتني :القضية األوىل :تعليم اللغة يف املدارس األجنبية .والقضية الثانية :تعليم اللغة لطلبة
ذوي صعوابت التعلم.
وأهم ما يف اإلنسان من قدرات يتميز هبا عن الكائنات األخرى دون منازع هي قدراته على
الكالم ،أي :التحدث ابللغة حبيث مكنت اللغة اإلنسان من بناء وتطوير حضارته اليت يلزمها السلوك
والتفكري وخماطبة من حوله من بين جنسه .وذُكر يف األثر أن "التعليم يف الصغر كالنقش على احلجر"،
فالطفل يف منوه اللغوي مير مبراحل عدة إىل أن يصل إىل مرحلة اكتساب اللغة (عبد العظيم:1992،
.)18
فمن خالل التفاعل مع البيئة ،وعرب مسار النمو الذايت مير عقل الطفل حباالت متتابعة تتمثل
فيها البنية املعرفية ،ابإلضافة إىل أن هناك تغريات سريعة حتدث للغة الطفل ،واملراحل اللغوية اليت مير هبا
منو الطفل( ،كرمالدين )8 :1990 :مها :أ -املرحلة األوىل :مرحلة ما قبل الكالم .ب -املرحلة الثانية:
مرحلة الكالم احلقيقي وفهم اللغة.
وقد صاغ علماء النفس جمموعة من الفروض أو النظرايت تضع يف اعتبارها عناصر خاصة
للنمو اللغوي ترتاوح من األسباب البيولوجية إىل النظرايت اليت تؤكد على خربات األطفال يف البيئة،
وعلى الرغم من أن كل نظرية تؤكد على بعد معني يف منو الطفل واكتسابه اللغة ،إال أن غالبية املنظرين
يعتقدون أن األطفال لديهم استعداد وهتيؤ بيولوجي الكتساب اللغة ،ولكن طبيعة اخلربات اليت يتعرضون
دورا يف تشكيل كفاءة األطفال اللغوية( .مسيحة
هلا مع اللغة إىل جانب منو قدراهتم املعرفية تلعب ً
الرشدان.)2: 1975 :
تعترب القراءة من أهم املهارات اليت تُعلم يف املدرسة ،فهي هتدف إىل توثيق الصلة بني الطالب
واملواد القرائية ويف مقدمتها الكتاب ،وجتعله يُقبل عليها برغبة ليستقي من خالهلا األفكار واملعلومات
اليت تنمي قدراته وجتعله يستفيد مبا يقرأ ويستمتع به ويكتسب من خالهلا القدرات واملهارات (مصطفى،
.)1995
2

وال نستطيع أن ننكر دور القراءة املهم يف حياة الطفل ،فمن خالهلا تُغرس القيم وتكون االجتاهات،
وتُنمى امليول وتشبع احلاجات النفسية وتوثق الصلة بني الطفل والكلمة املطبوعة؛ لذا فإن العناية بقراءة
الطفل من شأهنا أن تساعده على أن يعيش حياة أكثر فاعلية يف ظل شخصية ذات مسات صحية من
نوع أفضل؛ لذلك جيب علينا أن ننظر إىل القراءة بعني األمهية؛ ألهنا ضرورة حيوية من ضرورايت احلياة
(مصطفى.)1995 ،
إ ّن الكتابة اهلجائية من األسس املهمة للتعبري الكتايب ،كما أكد ذلك كل من( :دحروج2012 ،؛
عاشور واحلوامدة )2007 ،فإذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة لصحة الكتابة من النواحي
اإلعرابية واالشتقاقية؛ فإن الكتابة اهلجائية وسيلة هلا من حيث الصورة اخلطية  ،فهي وسيلة لصحة
شوًها هلا وقد يعيق فهم اجلملة ،كما
كتابة القواعد النحوية والصرفية .ويعترب اخلطأ يف الكتابة اهلجائية ُم ّ

أن هناك عالقة وطيدة بني صحة الكتابة وفهم املقروء ،وقد أشار نونن ( )Nonan ،1999إىل
أن خلو الكتابة من األخطاء اهلجائية يعزز اكتساب اللغة لدى الطالب ،فيستطيعون تكوين الكلمات
واجلمل املعربة عن أفكارهم ومشاعرهم بصورة سليمة.
وأشار إبراهيم ( )1991إىل أن أخطاء الكتابة اهلجائية من املشكالت املهمة اليت الحظها
املربون يف كتاابت الطالب؛ رغم تطور املناهج ،بل أصبحت ظاهرة منتشرة ليست يف كتاابت طالب
املرحلة االبتدائية فحسب ،بل تعداها إىل كتاابت طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية .وقد أكد ما أشار
كل من( :إمساعيل201 ،؛ مسك.)1998 ،
إليه (إبراهيمُّ )1991 ،
إن أتخر اخلربة التعليمية ومستوى األداء لدى التالميذ ،يرجع إىل العديد من املسببات؛ منها
ُ
ما هو راجع إىل أسباب أُسرية ،أو عقلية ،أو نفسية ،أو إىل مراحل تطور النمو لدى التالميذ ،واملؤثرات
اخلارجية لديهم ،أو ظهور إعاقة واضحة تكون ُمسببًا رئيسيًا يف أتخر مستوى األداء التعليمي مثل:
التأخر العقلي ،التوحد ،وغريها .ولكن هناك فئة من التأخر يرجع السبب فيها إىل اضطراابت يف اجلهاز
العصيب ،ينتج عنها مشكلة يف التحصيل الدراسي يف مواد القراءة أو الكتابة أو احلساب  ،ويطلق عليهم
" اضطراابت التعلم "  ،وتُسمى هذه الفئة بفئة صعوابت التعلم ،اليت ال يكون هلا إعاقة واضحة وظاهرة
اضحا على التالميذ ،بل تكون كمنبه ينتبه إليه
أثرا و ً
كباقي اإلعاقات العقلية واجلسدية  ،وال ترتك ً
اآلخرون ممن حوله .
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وقد أشار صومئيل كريك ( )Samuel Kirkعام 1963م ألول مرة إىل مصطلح صعوابت
التعلم Learning Disability؛ حيث ّبني هناك فئة من األطفال يصعب عليهم اكتساب مهارات
اللغة والعلم أبساليب التدريس العادية  ،مع أن هؤالء األطفال غري متخلفني عقليًا ،كما ال توجد هلم
إعاقة بصرية أو مسعية حتول بينهم وبني اكتساهبم للغة والتعلم ،وتظهر عادة يف عدم مقدرة الشخص
على االستماع ،التفكري ،الكالم ،القراءة ،الكتابة ،التهجئة ،أو حل املسائل الرايضية (عوض.)2002 ،
وبني لنا هذا التعريف ،ووضح أن الصعوبة التعليمية ختتلف اختالفًا كليًا عن التأخر العقلي أو التخلف
أيضا ليس هلا عالقة بباقي اإلعاقات احلسية أو احلركية.
العقلي ،من حيث نسب الذكاء ،مع أهنا ً
وتكمن تلك الصعوابت عند الطالب يف تعلم اللغة إما قرائيًا ،وتُسمى عسر القراءة (الدسلكسيا).
وتتباين تلك الصعوبة لدى الطالب من عدم القدرة على القراءة مطل ًقا ،أو وجود صعوابت يف القراءة،
مثل التأأتة ،أو القلب ،أو اإلبدال ،أو غريها .أو الصعوبة يف الكتابة ،وتُسمى عسر الكتابة (دسجرافيًا)،
أيضا هذه الصعوبة بني الطالب يف عدم التعرف على احلروف هجائيًا ،أو مهارات الكتابة
وتتباين ً
بشكل عام .والصعوبة يف العلميات احلسابية ،وتُسمى (الدسكلكوليا) .إضافة إىل ذلك الصعوابت
أيضا إىل ضرورة وضع طرق وإسرتاتيجيات جديدة؛ لتُسهل
النمائية ،مثل التذكر واالنتباه وغريها .وأشار ً
على هذه الفئة عملية التعليم والتعلم.
تشري الرتبية اخلاصة إىل جمموعة الربامج الرتبوية املتخصصة اليت تقدم لفئات األفراد غري العاديني؛
ونظرا لكون األفراد ذوي
وذلك ملساعدهتم على تنمية قدراهتم إىل أقصى حد ممكن وحتقيق ذواهتمً ،
صعوابت التعلم من فئات األفراد غري العاديني؛ لذلك تربز احلاجة إىل إعداد الربامج التعليمية ،والطرق
التدريسية ،والوسائل التعليمية اخلاصة هبم (الروسان.)2001 ،
إن االهتمام املبكر ابلطلبة ذوي صعوابت التعلم ،يساعد يف تقليل الصعوبة واملشكالت اليت
قد تنتج عن صعوابت التعلم يف مراحل التعليم الالحقة (واملقصود هنا :املرحلة اإلعدادية واملرحلة
الثانوية)؛ إذ يواجه الطلبة ذوو احلاجات اخلاصة صعوابت أكادميية خمتلفة يف (القراءة والكتابة ،أو
التهجئة أو احلساب ...إخل) ،ويصعب تعليم هؤالء الطلبة يف الصفوف العادية دون تكييف أو تعديل
أساليب التدريس املستخدمة معهم ،وقد حتدث تلك الصعوابت يف األداء األكادميي لدى الطلبة من
األعمار الزمنية أو املستوايت الصفية املختلفة ،ويستطيع املعلمون مساعدة هؤالء الطلبة ابستخدام
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تعديالت خمتلفة من أمهها :تعديل األدوات واألنشطة التعليمية ،أو تغري أساليب التدريس ،أو تعديل
متطلبات املهمة التعليمية (.)Lerner,2000
تُعترب املرحلة االبتدائية هي مرحلة صقل لشخصية الطالب ،وتعلم ملهارات وأساليب التفكري الصحيح
كي يستطيع التكيف مع نفسه واآلخرين .ويتميز طالب املرحلة االبتدائية برغبته املستمرة يف التساؤل،
والتعرف على األشياء والكائنات وكل ما حيدث حوله؛ لذا جيب على املريب أن يستثمر هذه الرغبة،
ويعمل على تنميتها يف االجتاهات الصحيحة ،من خالل أساليب احلوار واملناقشة والتحليل واالستنتاج
والوصول إىل احلقائق (فهيم حممود ،2001 ،ص .)122 ،121
ويهدف تكييف التدريس للطلبة ذوي احلاجات اخلاصة إىل متكينهم من التعلم ،ابلرغم من جوانب
الضعف أو العجز لديهم ،وبوجه عام يشري مصطلح التكييف ( )Accommodationإىل مجلة من
اإلجراءات املختلفة اليت تتضمن تعديل اإلجراءات التدريسية ذاهتا (سامل ،حممود الشحات ،جمدي،
عاشور ،أمحد2006 ،م) .وتُشري معظم الدراسات إىل أن السبب يف صعوبة القراءة والتهجئة يقف
خلفه الضعف يف الوعي الفونولوجي (الصويت) للغة ،ومن أمهها دراسة كل من Macmillan,
2003:Michal.;peeters et al,2009 2002; Mann&Foy,

حيث أشارت تلك الدراسات إىل أتثري الضعف الصويت يف اللغة على تعلُّم مهارات الكتابة؛ ألن

القراءة تتقدم على الكتابة يف عملية التعلم .ويؤكد كل من ()Bernstein&Tiegerman,1993
على ضرورة تعليم أصوات حروف الكالم ،ابعتبارها املميزة للكالم ،لغة أصوات حمددة لرمزها ،وتتجمع
هذه األصوات لتعطي مقاطع ،مث كلمات ،مث مجل ،واألصوات هي املادة اخلام للكالم؛ لذا فهي النقطة
شيوعا للعسر القرائي ،والذي يرى
اهلامة اليت جيب تدريب أطفالنا عليها .ومن هنا جاء التفسري األكثر ً
أنه نتج عن عج ٍز يف أُوىل مستوايت اللغة ،وهو املستوى الفونولوجي (الصويت) ،بسبب الصعوبة يف
جتهيز أصوات الكالم لدى الفرد ،أي :التجهيز الفونولوجي ضعيف ( Snowling,
.)2000;Gallagher, 2000

مال راقيًا ،وأن منهد ُسبل القراءة اجليدة ألبنائنا ،وأن نبدأ
والن حباجة كبرية إىل أن جنعل من الثقافة ع ً
محالت مكثفة يف حتبيب القراءة والكتابة والتعلم لدى الصغار؛ ألن اجملتمعات الراقية ال تبىن إال ابلثقافة
والعلم (الطبطبائي 2011 ،م ،ص .)52
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ظُهور مصطلح الفونولوجيا (الوعي الصويت) يف اآلونة األخرية وانتشاره بشكل كبري ،إضافةً إىل
العمليات الفونولوحية اليت تُعترب معاجلة صوتية أو فونولوجية يقوم هبا الطفل يف مراحله األوىل من حياته
التعليمية عند اكتساب اللغة لنطق احلروف ولفظ الكلمات والتعرف على مقاطعها .وتُعترب العمليات
الفونولوجية أساس البناء الصويت ،والركيزة األوىل واألساسية لعملية القراءة والكتابة يف رأي الباحث
الشخصي ،النابعة من النظام الصويت املستخدم يف تكوين الكلمات واملقاطع اللفظية ،من حيث مز ُج
األصوات اللغوية؛ وذلك حىت تكون هناك وحدة صوتية متكاملة من أصوات لغوية ،وأمناط فونولوجية
مقبولة يف هذا الرتابط الذي يدرس التنوع أو التغري الذي حيدث يف الصوت اللُّغوي أو املقطع اللفظي
حسب موقعه يف الكلمة ،وأتثُّر وأثر هذا الصوت مبا يسبقه وما أييت بعده من أصوات.
وعليه تؤكد الدراسة إىل وجود حاجة إىل إسرتاتيجية متكاملة؛ لتعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة
العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوابت التعلم؛ وذلك لكوهنا من األساليب الفعالة ،ومتتاز بتوفري
بيئة تعلم تفاعلية ،وتعليم فردي اعتمادي جيد وممتاز ،وتعلم لإلتقان ،وعرض جذاب وسهل للحروف
ومزج أصواهتا ،وتقدمي تغذية راجعة فورية .وقد أثبتت فعالية واضحة يف تدريس العديد من املراحل ،ومت
عالج الكثري من الصعوابت التعليمية والتعلُّمية للمرحلة االبتدائية ،وهذا بناءً على خربة الباحث يف
استخدام هذه اإلسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية ،وال سيما تعليم الطلبة ذوي صعوابت التعلم.
فسبحان من أنزل الكتاب على عبده بـ{اقرأ} ،وأقسم ابلنون ،وسطر ابلقلم ما سيكون ،وهذه أكرب
داللة على أمهية القراءة ،فهي الوسيلة إىل املعرفة والعلم والتعلم ،ومنها إىل تعلم الكتابة ،وكالمها ابلصوت،
فهو اخلارج من القارئ واملسموع من املتلقي والعكس ،وهذا أكرب دليل على أمهية الصوت والتعلم
ابلطريقة الصوتية يف مجيع مراحلها من مزج احلروف وتكوين املقاطع والكلمات منها ،إما قرائيًا أو
كتابيًا ،ومنها إىل االنطالق قرائيًا وكتابيًا.
مشكلة الدراسة.
اإلحساس ابملشكلة ،وقد ظهر اإلحساس مبشكلة الدراسة من خالل مصدرين أساسيني ،مها:
األول :اخلربة الشخصية للباحث يف تدريس مادة اللغة العربية للطالب بشكل عام ،وتالميذ ذوي
معلما للغة العربية فيما يزيد عن عشر سنوات،
صعوابت التعلم على وجه اخلصوص فرتة عمله ،بوصفه ً
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ومالحظاته على التأخر والصعوبة يف تعلم مهارات اللغة العربية ،وأثر ذلك وانعكاسه ابلسلب على
املواد األخرى املتعلمة ،سواء ابللغة العربية واملواد األخرى املتعلمة ابللغات األخرى بطريقة غري مباشرة،
وذلك ابستخدام املخارج الصوتية بشكل غري صحيح عند النطق.
الثاين :تبني للباحث مدى أمهية القراءة والكتابة اهلجائية ،وأثرها على علمية التعلم ،يف ضوء استقراء
البحوث والدراسات السابقة اليت تناولت فعالية استخدام الصوت يف تنمية مهارات اللغة العربية (القراءة،
الكتابة) ،والصعوابت اليت تقابل فئة صعوابت التعلم مثل2005( & )Isaki&plante, 1997( :

(( Laing,القداح& )Shen ،2003( &Heling, ( 2000( & )2012 ،

& )2003( , & (Hsin, 2007) & (Wise2005( (Johns,1992
(.Ying,2006)& (Betourne&Friel- Patti,

أيضا -يف التدين الواضح يف مهارات القراءة اهلجائية والكتابة اهلجائية لدى الطالب يف
وظهر هذاً -
املراحل املختلفة ،وابألخص املرحلة االبتدائية؛ رغم تطور املناهج الدراسية ،وأُرجع هذا التدين إىل عدة
أسباب ،ومنها استخدام طرق التدريس املعتادة والتقليدية اليت ال تتناسب مع احتياجات الطالب
وقدراهتم يف هذه املرحلة وتطور العصر ،ومن خالل ما سبق يسعى الباحث للتعريف بفاعلية إسرتاتيجية
متكاملة يف تعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية للتالميذ ذوي صعوابت التعلم ابملرحلة االبتدائية
ابلكويت.
مشكلة الدراسة:
وعليه تلخصت مشكلة الدراسة احلالية يف ضعف مهاريت القراءة والكتابة يف اللغة العربية لدى طلبة
املرحلة االبتدائية ،حيث يوجد لدى العديد من التالميذ صعوابت يف عملية القراءة والكتابة ،وهذه
الصعوابت تكون سببًا يف أتخر عملية اكتساب اللغة يف املراحل األوىل ،فيرتتب عليه التدين يف املستوى
التحصيلي بشكل عام يف املراحل الالحقة ،مما يكون له عائد سليب على نفس املتعلم ودافعيته جتاه
التعليم ،وهلذا التدين والتأخر والضعف يف القدرة على القراءة والكتابة له العديد من األسباب اليت أرجأ
إليها الباحث هذا الضعف ،منها:
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 -1الصعوابت التعليمية املصاحبة لفئة صعوابت التعلم مثل (عسر القراءة -عسر الكتابة -صعوبة
يف العمليات احلسابية).
 -2التعامل مع تالميذ صعوابت التعلم كأهنم طلبة عاديني يف القدرة على التحصيل الدراسي وإمهال
القدرة اليت ميتلكوهنا من أتثرهم مبا حوهلم ،ينعكس ابلسلب على حتصيلهم الدراسي ،وهذا نتج
عن (فرط النشاط ،أو تشتت االنتباه ،أو اضطراابت يف النطق والكالم).
 -3استخدام الطُّرق التقليدية يف عملية القراءة والكتابة األولية ،وما له من صعوبة وثقل على عقول
التالميذ من خالل تدريس احلروف العربية على ثالثة صور( :اسم احلرف ،رسم احلرف ،أصوات
مدلوال ،وبذلك تكثُر الدالئل على
احلرف) .وعند حتليل كل منها ومجعها ،سنجد لكل منها ً
املتعلم وتتكدس ،وينتج عنها أتخر يف املستوى التحصيلي ،ونفور لعدم وجود حافز يُشجعه
على مواصلة تطوير قدراته يف عملية القراءة والكتابة.
 -4ضعف القدرة على متييز الصوت؛ شدته ،وارتفاعه أو اخنفاضه ،أو التمييز بني األصوات اللغوية
أيضا إىل الضعف يف التمييز بني األصوات األساسية (الفونيمات)
وغريها من األصوات ،ابإلضافة ً
وبني الكلمات املتشاهبة واملختلفة ،وهذا يف اجلانبني القرائي والكتايب.
يسعى البحث إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت :
ما فاعلية إسرتاتيجية متكاملة يف تعليم مهارايت القراءة والكتابة ابللغة العربية للتالميذ ذوي صعوابت
التعلم املرحلة االبتدائية ابلكويت؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية:
 ما مهارات القراءة الالزمة لتالميذ املرحلة ابالبتدائية ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت؟ ما مهارات الكتابة اهلجائية الالزمة لتالميذ املرحلة ابالبتدائية ذوي صعوابت التعلم بدولةالكويت؟
 ما الطرق واإلسرتاتيجيات الالزمة؛ لتعليم القراءة والكتابة اهلجائية لتالميذ املرحلة االبتدائية ذوي -صعوابت التعلم بدولة الكويت؟
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 ما أثر فاعلية إسرتاتيجية متكاملة يف تعليم مهارات القراءة ابللغة العربية للتالميذ ذوي صعوابتالتعلم املرحلة االبتدائية ابلكويت؟
 ما أثر إسرتاتيجية متكاملة يف تعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية للتالميذ ذوي صعوابتالتعلم ابملرحلة االبتدائية ابلكويت؟
أهداف الدراسة :
هتدف الدراسة احلالية إىل:
-

التعرف على مهارات القراءة الالزمة لتالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوابت التعلم بدولة
الكويت.
التعرف على مهارات الكتابة اهلجائية الالزمة لتالميذ املرحلة ابالبتدائية ذوي صعوابت التعلم
بدولة الكويت.
التعرف على الطرق واإلسرتاتيجيات الالزمة؛ لتعليم القراءة والكتابة اهلجائية لتالميذ املرحلة
االبتدائية ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت.
التعرف على أثر إسرتاتيجية متكاملة يف تعليم مهارات القراءة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت.
التعرف على أثر إسرتاتيجية قائمة على الطريقة الصوتية يف تعليم مهارات الكتابة لدى تالميذ
املرحلة االبتدائية ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت.
التعرف على أثر إسرتاتيجية متكاملة يف تعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية للتالميذ
ذوي صعوابت التعلم ابملرحلة االبتدائية ابلكويت.

أمهية الدراسة :
وأتمل هذه الدراسة يف العمل على حتقيق ما يلي :
أ .أمهية نظرية :
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 -1مدى أمهية استخدام إسرتاتيجية متكاملة يف تنمية مهاريت القراءة والكتابة لدى طلبة املرحلة
االبتدائية ،وأثره على زايدة دافعية معلمي اللغة العربية ومتعلميها ،واستخدامها يف عملية التعليم
والتعلم.
 -2تسليط الضوء على فئة صعوابت التعلم ،والتعرف عليها ،وأقسامها ،وكيفية تناوهلا من جانب
تربوي ُممنهج.

ب.أمهية تطبيقية:

 -1تقييم مدى فاعلية الربنمج القائم على استخدام اإلسرتاتيجية املتكاملة يف تدريس اللغة العربية.
 -2قد تسهم نتائج هذه الدراسة يف إعادة النظر يف طرق التدريس ،واستخدام هذه الطريقة اجلديدة؛
ملا هلا من سرعة ودقة وسهولة يف اكتساب وتعلم املهارات األولية يف عملية القراءة والكتابة.
 -3قد تساهم نتائج هذه الدراسة وهذا البحث إىل استخدام برامج تدريبية تساعد على تطوير
النمو املهين ملعلمي اللغة العربية.
 -4تقدم إسرتاتيجية عالجية متكاملة لصعوابت القراءة والكتابة للمتعلمني يف املراحل االبتدائية من
ذوي صعوابت التعلم والقراءة والكتابة.
 -5تلفت انتباه الو البحث يف الكشف عن طرق وإسرتاتيجيات ومناهج جديدة؛ لتعليم اللغة
العربية لفئة صعوابت التعلم.
 -6قد تساهم هذه الدراسة يف مساعدة الباحثني الرتبويني يف إهلامهم املزيد من البحث العلمي،
لوضع طرائق وإسرتاتيجيات جديدة؛ للتصدي لعمليات التأخر يف اكتساب اللغة والصعوابت
األكادميية اليت تقابلهم يف عملية القراءة والكتابة لطلبة صعوابت التعلم.
 -7تساعد القائمني على عملية القياس والتقومي ،ولفت انتباههم إىل أمهية هذه اإلسرتاتيجية،
وفاعليتها يف تطوير أداء الطالب ،والتغلب على كل الصعوابت لوضع أسس علمية يف قياس
وتقييم هذه اإلسرتاتيجية.
 -8تكشف عن قلة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع ابلبحث والدراسة ،والتطرق لوضع حلول
هلذا املوضوع ،يف ضوء املتغريات العاملية والغزو الثقايف على اللغة واهلوية العربية.
 -9التصدي لعالج مشكالت القراءة والكتابة ،اليت تعد من املشكالت الرتبوية اخلطرة ملا يرتتب
عليه أتخر يف املستوى التحصيلي لباقي املواد ،إن كانت املدرسة عربية أو من آاثر سلبية على
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نفسية التلميذ من إحساسه ابلفشل والتوتر واإلحباط نتيجة ملا يالقيه من صعوابت يف مهارات
القراءة والكتابة.
 -10توضيح الصعوابت األكادميية ومساهتا للمعلمني ،وكيفية التعامل معها وتشخيصها وعالجه من
اجلانب األكادميي.
مصطلحات الدراسة:
لقد تضمنت هذه الدراسة العديد من املصطلحات ،سوف يقوم الباحث بتوضيحها بعد عرضها ،وهي
:
اإلسرتاتيجية ،املرحلة االبتدائية ،القراءة ،الكتابة ،صعوابت التعلم ،الطريقة الصوتية.
 -1اإلسرتاتيجية:
لغواي :تقنيات ،أو مبادئ ،أو قواعد تساعد على تسهيل اكتساب ،أو ضبط وتكامل وخزن واسرتجاع
ً
املعلومات اليت تقدم يف املوقف واألوضاع التعليمية املختلفة .اإلسرتاتيجية التعليمية ،أو كما تُسمى
علميًا ( ،)TeachingStrategyوتتمثل يف كافة اإلجراءات واألساليب ،والوسائل ،واملنهجيات
التعليمية املرتبطة مبسألة تدريس مساق معني ،ونقل املعلومات اخلاصة به من املعلم إىل املتعلم بصورة
غري تقليدية وحديثة ،وأبفضل وأسهل طريقة وأبقصر وقت وجهد ممكن ،ابتداءً من أسلوب املعلم يف
مرورا بطرق حتفيز الطالب ،وجذهبم للمادة
إدارة العملية التعليمية والصف املدرسي أو اجلامعي وضبطهً ،
الدراسية ،وتقريب األفكار هلم.
اصطالحيًا :عرف الشافعي ( )17: 2009أن اإلسرتاتيجية التعليمية "هي خطة عمل عامة توضع
لتحقيق أهداف معينة ،ومتنع حتقيق خمرجات غري مرغوب فيها ،وتسمى يف صورة خطوات إجرائية،
يوضح لكل خطوة بدائل تسمح ابملرونة عند تنفيذ اإلسرتاتيجية ،وتتحول كل خطوة من اخلطوات إىل
تكنيكات ،أي إىل أساليب جزئية تفصيلية تتم يف تتابع مقصود يف سبيل حتديد األهداف احملددة ،أي
أهنا جمموعة قرارات يتخذها املعلم ،وتنعكس تلك القرارات يف أمناط من األفعال يؤديها املعلم والتالميذ
يف املواقف التعليمية ".
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يقصد هبا إجرائيًا يف هذه الدراسة :أنه النهج الذي يستخدمه وينشده الباحث ،لتحقيق هدف أو غاية
معينة من خالل بعض اإلجراءات املدروسة واحملكمة للهدف ،وفق تقييم خاص به ،مع مراعاة
احتياجات وقدرات وميول التالميذ.
 -2املرحلة االبتدائية:
اصطالحا :ذكر الكندري ( )2012املرحلة االبتدائية -عرفها يف دولة الكويت :-مستوى تعليمي،
يتكون من مخسة فصول تعليمية أساسية( :الصف األول ،الصف الثاين ،الصف الثالث ،الصف الرابع،
الصف اخلامس) ،كل مرحلة مدهتا سنة دراسية كاملة ،وترتاوح أعمار التالميذ فيها من (11 -6
سنة).
وعرف الباحث املرحلة االبتدائية إجرائيًا ،أبهنا املرحلة الداعمة واملؤسسة لعمليات التعلم يف حياة
التلميذ التعليمية ،والىت تُبىن فيها وتُثقل الشخصية التعلمية للتالميذ ،وهي أساس املراحل التالية يف
حياهتم التعلمية والتعليمية ،اليت يتلقى هبا املتعلم األسس األولية لكيفية االعتماد على نفسه يف اجلوانب
العلمية املستقبلية ،واليت تبدأ بتعلم القراءة والكتابة اهلجائية.
 -3القراءة:
لغواي :أبهنا "قرأ الكتاب قراءة وقرآ ًن :تتبع كلماته ونظر ونطق هبا ،واآلية القرآنية :نطق
تعرف القراءة ً
أبلفاظها عن نظر أو عن حفظ ،فهو قارئ "( .املعجم الوسيط ،أنيس وآخرون ،مادة قرأ).
وتعرف القراءة اصطالحيًا أبهنا عملية عقلية هتدف إىل فك الرموز املكتوبة ،وفهم املعاين املستمدة

من الكلمات من خالل اخلربة السابقة للقارئ ،واليت تشمل معاين الكلمات والقدرة اللغوية ،ومعرفة
أمناط النصوص ،وأهنا تتطلب ربطًا بني اخلربة الشخصية وهذه املعاين اليت يقصدها الكاتب (حمفوظي،
2010م ،ص.)14
كما ق ّدم ( )J.Larson& J Marsh ،2003تعري ًفا للقراءة أبهنا مهارة يزاوهلا اإلنسان ضمن
نشاط عملي يربط الفكرة ابلنص املقروء .فهي ال تقتصر على األفكار يف عقول البشر كمهارات جيب
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أن تكتسب ،كما أهنا ليست جمرد نصوص مكتوبة ميكن حتليلها .فهي نشاط إنساين كسائر األنشطة،
يغلب عليه الطابع االجتماعي ،وحيدث عند التفاعل بني األفراد.
واملقصود ابلقراءة إجرائيًا يف هذا البحث :هي مقدرة املتعلم على التمييز السمعي لكل حرف من
منفردا وأول ووسط وآخر الكلمة ،مبداليل
حروف اهلجاء ،مع ربط هذا التمييز الصويت برسم احلرف ً
حسية وبصرية وعقلية ،مع القدرة على مزجه مع ابقي احلروف لتكوين مقاطع ،ومنها إىل كلمات بكل
سهوله ويسر.
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الكتابة اهلجائية .Alphabetic Writing

التعريف االصطالحي للكتابة اهلجائية :عرف حافظ  2008الكتابة اهلجائية أبهنا " :قدرة الطالب
وتنظيما دقي ًقا يف
صحيحا حسب األصول والقواعد املتفق عليها،
على رسم احلروف والكلمات رمسًا
ً
ً
مجل متتابعة؛ ذلك لتسهيل قراءهتا وفهمها دون لبس أو خطأ.
وعرفها اجلعافرة  2013أهنا" :تسجيل أفكار املرء وأصواته املنطوقة يف رموز مكتوبة ،اصطلح علماء
ّ

اللغة على تسميتها حروفًا هجائية ،تنتظم وفق أحكام اللغة وقوانينها ،يف كلمات ومجل مرتابطة".

واتفق تعريف حافظ  2008واجلعافرة  2013يف أن الكتابة اهلجائية مرتبطة ابلقواعد املنظمة لعملية
الكتابة اهلجائية ،وأهنا تنتظم وفق كلمات ومجل مرتابطة.
التعريف اإلجرائي للكتابة اهلجائية :هي قدرة التالميذ يف املراحل األوىل على حتليل األصوات
املسموعة ،وربطها ابملدلول الرمسي أو الرموز ،ورسم تلك الكلمات أو املقاطع الصوتية املنطوقة وفق
صحيحا ودقي ًقا مواف ًقا لقواعد الكتابة اهلجائية ،دون جهد وعناء.
حتليلها الصويت رمسًا
ً
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صعوابت التعلم :Learning Disabilities

اصطالحا هاالهان وآخرون ( ، Hallahan et. Al)1996حيث يرون أن صعوابت التعلم
عرفها
ً
تكون يف عدد من اجملاالت (قراءة -كتابة -هجاء -حساب) .كذلك اللغة املنطوقة والتنشئة
االجتماعية ،وكذلك كل مناحي احلياة مبا فيها التوافق االجتماعي .وأضافوا أن صعوابت التعلم عملية
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مرضا،
منائية ،وميكن أن يستدل عليها يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وأضافوا أن صعوابت التعلم قد تكون ً
ومن سوء احلظ قد ال يشفى صاحبهHallahan et. Al )1996( .
وذكر سليمان ( )2010أن األطفال ذوي صعوابت التعلم يعانون من اضطراب يف واحدة أو أكثر
من العمليات النفسية األساسية؛ مما يؤدي إىل قصور لديهم يف االستماع والقراءة والتفكري والتعبري
الشفوي.
يقصد مبصطلح صعوابت التعلم إجرائيًا يف هذه الدراسية :هم التالميذ الذين ترتاوح أعمارهم الزمنية

بني ( )10- 6سنوات ممن ينتسبون إىل املدرسة االبتدائية مبراحلها األوىل ،والذي يُالحظ أن لديهم
صعوبة يف تعلم احلروف واكتساهبا ،يرتتب عليه أتخر يف مهارات القراءة والكتابة ،على أن تكون
الصعوبة غري نجتة عن إعاقة عقلية أو اضطراابت نفسية أو انفعالية أو مشكالت بيئة.
خيتلف الباحث عمن سبقه من قامات تعليمية وعلمية كربى ،تعلم منهم الكثري وال زال يتعلم منهم،
ولكن اختالفه معهم يف املسمى بفئة صعوابت التعلم ،ويقرتح ُمسمى جديد هلم وهي فئة الطالب
ُ
املتميزين يف التعلم ليصبحوا "فئة متميزي التعلم"؛ ملا هلم أتثري ابإلجياب على من حوهلم ومن يتعامل
معهم يف قلب معايري التعليم ،وإشغال الباحثني هبم وبطرق تدريسهم ،ووضع معايري جديدة يف املناهج
مبا يتوافق مع قدراهتم وميوهلم والصفات اليت يتصفون هبا ،فهم من يدفعون األسرة والباحثني واملهتمني
واملعلمني إىل تطوير أنفسهم وتنويع أساليب وطرق تدريسهم واقرتاح إسرتاتيجيات جديدة ،حىت يصل
اجلميع إىل الغاية املطلوبة ،وهي إكساهبم املعرفة واهلدف املراد حتقيقه الستغالل قدراهتم الكامنة؛ لذا
ُ
حق علينا تسميتهم فئة متميزي التعلم.
 -6الطريقة الصوتية:
ذكر رزق ( )2006أن الطريقة الصوتية تتفق مع الطريقة األجبدية يف خطواهتا ،فيما عدا تعلم أمساء
احلروف ،وذلك ابلرتكيز على الصوت اجملرد املقابل لكل رمز مكتوب ،وعند التمييز بني احلروف املتشاهبة
صوات ،يستشهد املدرس ابلصوت الظاهر يف أول كلمة شائعة االستخدام ،مثال (س :سافر) ،و(ز:
ً
زراعة).
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يدل عليه ،والتعرف على رسم
ويعرفها الباحث إجرائيًا أبهنا القدرة على التعرف على احلرف ً
صوات وما ُ
منفردا وأول ووسط وآخر الكلمة ،والتمكن من نطقه نط ًقا صحي ًحا بدون تلعثم ،مع القدرة
احلرف ً
مزجا صوتيًا عند القراءة والكتابة اهلجائية ،وتكوين منها مقاطع وكلمات بكل سهوله
على مزج احلروف ً
ويُسر.
وكما بني الباحث يف هذا الفصل املشكلة الرئيسة اليت مت عرضها وكيفية الشعور هبا ،وبني أسئلة الدراسة
وأهدافها وأهم املصطلحات اليت تعرضت إليها الدراسة ،ولزم ذلك عرض مادة علمية واضحة فُصلت
على هيئة مباحث مثبتة ابملراجع واملصادر املؤكدة والفاعلة وال ُـمعينة للباحث إلثبات فاعلية اإلسرتاتيجية
املتكاملة وكيف مت بناؤها وإجنازها ،و ُمسّي هذا ابإلطار النظري الذي قُ ّسم إىل عدة مباحث ،والدراسات
السابقة اليت عُرضت بشكل ُمفصل مبا يتناسب مع الدراسة ،وهذا ليستفيد كل من يطلع على هذه
الدراسة بعد إمتامها ،وهذا ما سيتم التطرق إليه يف الفصل التايل من إطار نظري ودراسات سابقة بشكل
ُمفصل.

الفصل الثاين
األدب النظرى والدراسات السابقة
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أوال :اإلطار النظري

• املبحث األول :اللغة.
• املبحث الثاين :مهارات اللغة.
• املبحث الثالث :الطريقة الصوتية وطرق تدريس القراءة والكتابة.
• املبحث الرابع :الصوت.
• املبحث اخلامس :اإلسرتاتيجية املتكاملة.
• املبحث السادس :خصائص النمو لتالميذ املرحلة االبتدائية.
• املبحث السابع :منهج اللغة العربية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت.
• املبحث الثامن :صعوابت التعلم.
اثنيا :الدراسات السابقة
انقسمت الدراسات السابقة هذه إىل عدة أقسام ،وهي:
• دراسات تناولت مهارات القراءة والكتابة.
• دراسات تناولت صعوابت التعلم.
• دراسات تناولت الصوت (الوعي الصويت لذوي صعوابت التعلم).
اثلثا :التعقيب على الدراسات السابقة.

يف هذا الفصل يعرض الباحث ً
كال من اإلطار النظري للدراسة ،والدراسات السابقة اليت تناولت نفس
موضوع الدراسة أو موضوعات مشاهبة هلا ،ففي اإلطار النظري يعرض الباحث مادة علمية مفصلة
عن كل كلمة يتناوهلا عنوان الدراسة على هيئة مباحث ،ابإلضافة إىل توثيق كل معلومة من املراجع
العلمية املختلفة .كما يعرض الباحث يف هذا الفصل الدراسات السابقة اليت تناولت مهارات القراءة
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والكتابة ،والوعي الصويت ،وصعوابت التعلم ،وهي املباحث اليت تناولتها الدراسة ،وذلك بغرض
االستفادة من هذه الدراسات السابقة من حيث بناء أدوات الدراسة واملنهج املستخدم وآلية تطبيق
الدراسة بشىت جوانبها.
املبحث األول :اللغة
اللغة هي :نظام من الرموز املتفق عليها ،واليت متثل املعاين املختلفة ،واليت تسري وفق قواعد معينة .واللغة
تقسم من حيث املظهر إىل قسمني :اللغة غري اللفظية أو االستقبالية ،وهي عبارة عن قدرة الفرد على
مساع اللغة وفهمها وتنفيذها دون نطقها.
اللغة اللفظية :وتتمثل يف اللغة املنطوقة واملكتوبة؛ أي اللغة التعبريية ،وهي قدرة الفرد على نطق اللغة
وضوحا أهنا تعتمد على التعلم ،فلكي يتم اكتساهبا فإنه ال بد من
وكتابتها .ومن أعظم مظاهر اللغة
ً
تعلمها ،بل إنه ميكن االرتقاء هبا ورفع مستواها عن طريق املران والتدرب ،واملمارسة واخلربة.
وعلى الرغم من أن مجيع األطفال من كل الثقافات واجملتمعات لديهم القدرة على اكتساب لغة واحدة
" وهي اللغة األم " ،أو اكتساب لغات أخرى إىل جانب لغتهم األصلية؛ إال أن عملية اكتساب
اللغة -أي لغة -جيب أن يتم يف نطاق وسط بيئي اجتماعي يتحدث هذه اللغة ويستخدمها على الو
حيوي دائم (مسيحة الرشدان.)2 :1975 :
اكتساب لغات أخرى إىل جانب لغتهم األصلية ،إال أن عملية اكتساب اللغة -أي لغة -جيب أن
يتم يف نطاق وسط بيئي اجتماعي يتحدث هذه اللغة ويستخدمها على الو حيوي دائم.
ويُعترب تعريف اجلمعية األمريكية للسمع والنطق واللغة

( American Speech- Language- Hearing Association “ ASHA
“) ،وهو أن " اللغة نظام معقد ومتغري من الرموز االصطالحية املستخدمة أبشكال عدة يف التفكري
والتواصل " ،وأهم ما ُمييز اللغة ما يلي:
➢ اللغة تتطور ضمن سياق اترخيي واجتماعي وثقايف حمدد.
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➢ اللغة بوصفها سلوك حمكوم بقواعد جيب أن تتحدد على األقل خبمسة أنظمة هي :النظام
الصويت ،والنظام الصريف ،والنظام النحوي ،واحملتوى ،والسياق.
➢ يتحدد تعلم اللغة واستخدامها بتفاعل العوامل البيولوجية ،واملعرفية ،والنفسية ،واالجتماعية،
والبيئية.
اسعا للتفاعل اإلنساين ،وما يتضمنه من
فهما و ً
➢ االستخدام الفعال للغة يف التواصل يتطلب ً
عوامل مصاحبة كالتلميحات غري اللفظية ،والدوافع ،والقواعد االجتماعية والثقافية .
).(Owens, 2005
وعليه ميكن استخالص اخلصائص التالية للغة:
اللغة وسيلة تواصل :أي أهنا ليست غاية يف ذاهتا ،وإمنا هي أداة يتواصل هبا أفراد جمتمع معني.
ترتبط يف تكوين اللغة عوامل فسيولوجية خاصة متمثلة يف تركيب األذن ،واجلهاز العصيب ،واملخ،
واجلهاز الصويت لدى اإلنسان.
اللغة مكتسبة :أي أهنا تكتسب وال تولد مع الطفل ،ولكن الطفل يولد ولديه االستعداد الفطري
الكتساهبا.
اللغة اجتماعية :أي أهنا تتمثل يف نسق متفق أو متعارف عليه بني أفراد مجاعة ما.
تبعا للموقفOwens, 2005)( .
اللغة متغرية :تتطور عرب الزمن ،وتتغري ً
اللغة كما ذكر (عرفان  )2008من أربع مهارات ،هي :االستماع ،والتحدث ،والقراءة ،والكتابة.
وهذه املهارات متكاملة فيما بينها ،فالعالقة بينها عالقة أتثر وأتثري ،فال يكتفي ببعض املهارات دون
البعض؛ ألهنا متصلة ببعضها يف تعلمها وممارسات احلياة اليومية ،ولكل منها أمهيته ،إال أن الكتابة من
أعظم ما أنتجه العقل البشري ،حيث سجل هبا اإلنسان نشأته وحركته ومسريته وغايته ،وهي أداة
اتصال لغوية ،ووسيلة حتمل فكر اإلنسان وتفكريه وآرائه جتاه اآلخرين ،بل هي ابتكار رائع حقق له
كثريا من إنسانيته ،وهي من االكتشافات اإلنسانية اليت ساعدت على حفظ أخبار وتراث األقدمني.
ً
وُمتثل هذه املهارات األربع أشكال اللغة ،فهي تتكامل فيما بينها بشكل ُمتسق ومتسلسل ،وقد عُرفت
كالتايل:
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االستماع :وهي عملية نشطة تشمل القدرة على اإلنصات والتمييز بني األصوات يف ظروف متباينة،
كما تشمل االنتباه االنتقائي لألصوات (اخلطيب.)1997 ،
التحدث أو احملادثة :وهي عملية تبادل األفكار واملعلومات ،وهي عملية نشطة تشتمل على استقبال
الرسائل وتفسريها (اخلطيب.)1997 ،
القراءة :وتعرف على أهنا عدد من املهارات احملددة كالتمييز بني احلروف ،وتعرف الكلمات ،وفهم
معىن املفردات والقراءة ،وتتأتى من خالل تفاعل مجيع هذه العناصر جمتمعة (الوقفي.)2003 ،
ٍ
ومعان وتساؤالت بشكل كتايب ،كما
الكتابة :وهي تعبري الشخص عما جيول يف نفسه من أفكار
يشمل معىن الكتابة القدرة اليدوية على الرسم اجليد هلذه األفكار على شكل رموز مكتوبة سهلة القراءة
وطب ًقا لقواعد اإلمالء والتهجئة واملعرفة (الوقفي.)2003 ،
وتنقسم اللغة بشكل رئيس إىل قسمني:
أوال :اللغة االستقبالية () :Receptive Languageوتتمثل يف قدرة الدماغ البشري على
ً
استقبال الرسائل اللغوية من قنوات احلس املختلفة ،ومن مث حتليلها وفهمها واستيعاهبا،
( ،)Decodingويرتكز الدماغ يف ذلك على خمزون وافر يف الذاكرة من الرموز اللغوية وما تعرب عنه
أشياء ومفاهيم وغريها ،ومن مث يقوم بربط الكلمات املسموعة مبا تعرب عنه من أشياء ،وأعمال،
وخربات.)Paul,1995( ،
اثنيًا :اللغة التعبريية ( ،)Expressive Languageوتتمثل يف قدرة الدماغ البشري على إنتاج
الرسائل اللغوية املناسبة إلمتام عملية التواصل ،ويتم ذلك عن طريق حتديد الرسائل املناسبة
( ،)Encodingومن مث إرساهلا إىل العضالت املسؤولة لتظهر يف النهاية على شكل كلمات أو
غريها ،وابختصار :فإهنا متثل قدرة الفرد على التعبري عما يريده ابستخدام الكالم.)Paul,1995( ،
مكوانت اللغة :اللغة تتكون من عدة مستوايت متكاملة فيما بينها:
جدول رقم ( )1عدد مستوايت اللغة كما قسمها ()Mercer,1997,P.422
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العنصر
املستوى الفنولوجي
()Phonology
املستوى الصريف
()Morphology

املستوى احلسي

التعريف

املستوى التعبريي

أصوات نطق
وهو نظام الصوت املتعلق ابللغة متييز
الكالم.
وقواعد اللغة اليت تتحكم الكالم.
برتكيبات الصوت.

أصوات

الرتكيب استخدام القواعد
القاعدة اللغوية اليت تتحكم فهم
يف الكلمات.
ببنية الكلمات وتكوينها من النحوي
املكونت األساسية للمعىن .للكلمات.

املستوى النحوي

القاعدة اليت تتحكم برتتيب فهم اجلمل وشبه استخدام القواعد
اجلمل
يف
وتركيب اجلمل من الكلمات اجلمل
والعبارات.
والعالقة بني مكونت اجلملة( .العبارات).

مستوى املعاين

معاين استخدام معاين
النظام اللغوي النفسي الذي فهم
كلمات وعالقات
يعىن ابلقصد واملعىن املراد الكلمات
الكلمات.
وعالقات
للكلمات واجلمل.
الكلمات.

()Syntax

()Semantics

املستوى االستخدامي النظام اللغوي االجتماعي فهم املرادفات استخدام اللغة
بشكل تلميحي
() Pragmaticsالذي يعين ابستخدام اللغة والتلميحات
لالتصال ،واليت ميكن التعبري اللغوية.
(طريقة التلميح)
عنها حركيًا وصوتيًا ونطقيًا.
املبحث الثاين :مهارات اللغة
أوال :االستماع
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مهارة االستقبال أو االستماع تعين إعطاء اهتمام وعناية الستقبال األصوات واملعلومات هبدف
مضموهنا (فراج ،)2003 ،وهي أوىل املهارات اللغوية اليت يكتسبها الطفل حيث تكتسب خالل العام
استخداما طوال حياة اإلنسان ،وهي تزيد عن
فضال عن أهنا أكثر املهارات اللغوية
األول من العمرً ،
ً
جمرد السمع ألهنا مهارة إجيابية نشطة تتطلب من الطفل االنتباه ملا يسمع ،وإدراك وفهم ملا يسمع (كرم
الدين.)2003 ،
اثنيا :التحدث
مهارة التعبري أو التحدث ،فتعين وضع الطفل الكلمات واألفكار واملعاين يف سياق لغوي صحيح نط ًقا
وتركيبًا يعرب عما يطلب منه أو جيول يف خاطره (السباعي .)2003 ،كما تشري هذه املهارة إىل قدرة
الطفل على التعبري عن نفسه وأفكاره ،يف شكل رموز لغوية وكلمات وألفاظ (فراج .)2003 ،كما
تعرف مهارة التحدث أو التعبري أبهنا نقل املعتقدات واألحاسيس واالجتاهات واملعاين واألفكار
واألحداث من املتحدث إىل اآلخرين يف طالقة وانسياب ،مع صحة التعبري وسالمة األداء (علي،
اخلرييب.)2006 ،
ويرى (الشخص )1997 ،أن الكالم هو اجلانب الشفهي أو املنطوق واملسموع من اللغة ،وهو الفعل
احلركي هلا ،وهو أكثر خصوصية من اللغة؛ ألنه أحد صورها.

اثلثا :القراءة
لقد أشار القرآن الكرمي ،إىل أمهية القراءة من حلظة نزول الوحي على اخللق أمجعني سيدن -حممد صلى
هللا عليه وسلم وآله وصحبه وسلم -إىل فضل القراءة فقال سبحانه وتعاىل {اقرأ ابسم ربك الذي خلق
* خلق اإلنسان من علق * اقرأ وربك األكرم} (العلق.)14 :
القراءة بكافة مهاراهتا وسيلة إبداعية إىل كل فضيلة إنسانية ،وهي على جانب كبري من األمهية .ال
ريب أن القراءة سعادة وخري عادة ومبدأ وثقافة ،وينبوع املعرفة ومفتاح االستكشاف ،وأداة إنضاج
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الشخصية .إهنا يف حقيقة األمر رأس مال ال يقدر بثمن ،فالقراءة واالطالع من أعظم وسائل أتديب
األطفال ،إىل جانب أن قراءة الكتب لألطفال الصغار يف األسرة واملدرسة من أمجل حلظات العمر
وألطفها؛ ألهنا تنبض ابحلياة وتنهض ابألمم .القراءة ابعتبارها بوابة لعامل التنمية تصرف الطفل عن
العبث ،وتقوده إىل البحث واإلبداع والتنمية واالنتفاع من الوقت .تؤكد األحباث الرتبوية احلديثة أن
أفضل عمل نقوم به ألبنائنا وبناتنا الصغار يتمثل يف توفري جو مشبع ابلتشجيع ،مفعم ابلتفاؤل؛ من
علما أبن العمل القليل الدائم واملنظم
أجل تعويدهم على القراءة السليمة يف كل يوم ولو لبعض الوقتً ،
خري من العمل الكثري املبعثر واملنقطع .إن فلسفة القراءة تنطوي على عدة مضامني من أمهها أننا نقرأ
لنعمل مبا تعلمنا ،ونستكشف ما جهلنا( .الكندري2011 ،م ،ص .)6
ويذكر لطفي ( )1985أن القراءة يف املرحلة االبتدائية أتخذ أمهية خاصة ،فعلى مدى النجاح يف
القراءة ميكن نقل التلميذ املعاق فكرًاي من فرقة إىل آخرى يف السنوات األوىل من املرحلة االبتدائية،
فالقراءة أساس تعلمه وأهم وسيلة الكتساب أنواع الثقافة ونواحي املعرفة.
ويذهب رزق ( )2006إىل أن القراءة هي املهارة األساسية الىت يستخدمها اإلنسان يف استقبال أفكار
اآلخرين ،وأداة خطرية يف اكتساب املعرفة والثقافة يف أي جمتمع متحضر ،فتقدم له كل ما يبتغيه من
ومثل ،وتضع أمام نظريه طموح وآمال املاضي واحلاضر واملستقبل ،ولوالها لظل الفرد
معلومات وأفكار ُ
حبيس بيئة صغرية يف عزلة جغرافية وعقلية.
مفهوم القراءة.
وقرآن :تتبع كلماته ونظر ونطق هبا ،واآلية القرآنية :نطق أبلفاظها عن
القراءة هي " قرأ الكتاب قراءة ً
نظر أو عن حفظ فهو قارئ " (املعجم الوسيط ،أنيس وآخرون ،مادة قرأ).
القراءة هي :فن أساسي من فنون اللغة ،وركن مهم من أركان االتصال اللغوي تساعد يف تذوق معاين
قرآن ،مجعه وضم بعضه إىل بعض ،فالقرآن معناه اجلمع ،وقرأت القرآن
اجلمال وصوره .وقرأ :الشيء ً
قارئ
لفظت به
جمموعا ،وكل شيء قرأته فقد مجعته ،وتقرأت مبعىن تفقهت وتنسكت أي أصبحت ً
ً
فقيها ونس ًكا ،والقرء والقارئ الوقت ،والقرء االجتماع (لسان العرب 2003 ،م).
ً
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حمدودا ضي ًقا ،يعين التعرف على الكلمة والنطق هبا ،ومبرور الزمن تطور مفهوم
وكان مفهوم القراءة
ً
القراءة ،وذلك نتيجة للبحوث اليت اهتمت بطبيعة القراءة من نحية وزايدة املطالب الفردية واالجتماعية
من نحية أخرى ،فقد ظهرت بوضوح شدة احلاجة املتزايدة إىل القراءة وإىل قدرة أكرب للفهم وسرعة
متزايدة ملواجهة كثرة املطبوعات اليت تنشر واالستمتاع مبا يقرأ ،وتغريت طرق التدريس لتؤكد االهتمام
ابملعىن جبانب مهارات التعرف على الكلمة (رزق.)2006 ،
ويف نظرة حتليلية ملفهوم القراءة يوضح كل من يونس ،والناقة ،وطعيمة ،وحنورة ( )1999بعض املفاهيم
والتعريفات اليت من خالهلا ميكن الوصول للمفهوم العام للقراءة:
مفردا أو غري مفرد ،حرفًا أو
القراءة :إدراك العالقة بني الرمز املكتوب ومدلوله (سواء كان هذا الرمز ً
كلمة أو مجلة) ،وتفسري ذلك واحلكم عليه يف ضوء خربات الفرد وقدراته العقلية والعلمية.
مفردا ،أو عندما يقع يف تركيب على مستوى الكلمة ،أو يقع
الصوت :هو الصفة املنطوقة للحرف ً
بني كلمتني ،فحرف احلاء صوته (حاء) وكلمة (حضر) أحرفها هي (حاء والضاء والراء) ،أما أصواهتا
فهي :ح ،ض ،ر.
ويف اجلملة (حضر حممد وعلي) ما بني االثنني هو حرف (الواو) ،أما صوت هذا احلرف عندما ننطق
اجلملة فهو (و).
احلرف :هو ما ال ينفرد ابلداللة على معىن مستقل ،وال يكون له معىن إال عند التضام على مستوى
الكلمة ،أو على مستوى أكرب كاجلملة والعبارة.
فاهلمزة والباء والياء ليس هلا معىن يف حد ذاهتا ،ولكنها عندما تتضام على مستوى الكلمة تصري (أب)،
أو (أي) (اهلمزة والباء والياء) وهي ذات معىن ،ومثال ألعب ،يلعب ،لعب ،إذا تغريت نسبة الفعل من
املتكلم إىل املخاطب إىل الغائب بسبب جتاوز اهلمزة والتاء ،أو عندما تتضام على مستوى اجلملة
كدخول اهلمزة كداللة على االستفهام مثل " :أمعك نقود؟ " ،أو الباء للداللة على السببية مثل:
{فبما رمحة من هللا لنت هلم} ،بل إن احلرف الواحد قد ختتلف داللة سياقه مثل معىن (من) يف اجلمل
اآلتية فهي:
➢ يف اجلملة (سافرت من القاهرة إىل بنها) ،تدل على االبتداء.
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➢ ويف اجلملة (خذ من الطعام ما يكفيك) ،تدل على البعضية.
أمساء احلروف :إن كل حرف يف اللغة العربية له اسم ثالثي مكون من ثالثة أصوات؛ أحدمها صوت
مد عدا اهلمزة واأللف ،فليس هبما حرف مد ،فاحلرف ابء مكون من األصوات (ب ،أ) ،واحلرف
(عني) مكون من ثالثة أصوات (ع ،ي ،ن) ،واحلرف (نون) مكون من ثالث أصوات (ن ،و ،ن)،
ويبدأ اسم احلرف ابلصوت األول منه ،فاحلرف (خاء) أول صوت فيه (خ) ،واحلرف ابء أول صوت
فيه (ب).
شكل احلرف :وهو الرمز الكتايب للحرف ،أو الصوت ،فالرمز الكتايب للحرف (جيم) هو (ج ،جـ،
ـجـ ،ـج) كما يتضح يف الكلمات (جرح ،حجل ،وجل ،خرج).
املقطع :هو ما يتكون من صوتني أو حرفني فأكثر ،فالكلمات (ما -ما) و(عز -مي) و(مس -جد)
مكون من مقطعني ،والكلمات (مح -مو -د) و(من -ت -هي) مكونة من ثالثة مقاطع ،واملقاطع
يف العربية ثالثة:
➢ حرف فحركة :مثل (ب  -ب  -ب).
➢ حرف فحركة طويلة :مثل (اب -يب -بو).
➢ حرف فحركة قصرية فحرف :مثل (مل -إن -كن).
الكلمة :جمموعة أصوات أو أحرف مرتاصة تدل على معىن مستقل ،وكلمة (حتسن) تفيد معىن االنتقال
من حال إىل حال أفضل ،لكن داللتها ختصص وف ًقا للسياقات املختلفة مثل " حتسن اجلو -حتسن
االقتصاد -حتسن التعلم -حتسنت صحة والدي ،" ...وابملثل فإن كلميت (كتاب) و(مقالة) هلما
مدلوالت خمتلفة ابختالف موقعهما السياقي وأوصافهما.
اجلملة :صيغة لغوية مركبة من كلمتني أو أكثر للداللة على معىن اتم يعرب عن (حدث) أو (وصف،
ومتصف به) ،وتسرتيح النفس عن الوقوف عليه مثل( :طلعت الشمس)( ،حممد نجح)( ،انتهى العام
الدراسي).
العبارة :ما أتلفت من مجلتني فأكثر مثل( :عندما يقبل الربيع تتفتح األزهار ،وخترج الطيور من أعشاشها،
ويتحسن اجلو وميتلئ بعبق الرايحني).
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ائدا عن األجزاء،
الرتكيب :هو عكس عملية التحليل ،أي هو جتميع لألجزاء لتكون ذا معىن ،أو معىن ز ً
لو أخذن األحرف (ح ،ر ،ب) فأردن ضمها وتركيب كلمة واحدة منها تكون (حرب) :أو (حرب) أو
(ربح) أو (رحب) أو (حبر) أو (برح) .وابملثل تستطيع أن تركب عدة مجل من الكلمات الثالثة اآلتية
وف ًقا لرتتيبات خمتلفة (حممد)( -ابلقطار)( -سافر).
التحليل :يعين حتديد العناصر املكونة للشيء الذي تريد حتليله وعزهلا ،أو إرجاع الشيء إىل أجزائه،
ويكون على مستوى املعىن أو املبىن (املضمون أو األسلوب) ،فهناك حتليل املوضوع إىل أفكاره ،وحتليل
الفكرة إىل جزئياهتا ،وهذا على مستوى املعىن ،وهناك حتليل األسلوب إىل عبارته ومجله ونوع كل مميزاته
على مستوى املبىن ،أي حتليل املوضوع إىل فقرات ،والفقرات إىل عبارات ،والعبارات إىل مجل ،واجلمل
إىل كلمات ،والكلمات إىل أحرف وأصوات ،فاجلملة( :سعاد تلعب الكرة) عندما الللها إىل كلمات
(سعاد /تلعب /الكرة) ،وعند التحليل هذا ال يتحتم أن نلتزم ابلرتتيب ،وهنا قد يرد حتليل اجلملة
السابقة وف ًقا ملا يلي:
➢ سعاد -تلعب -الكرة.
➢ سعاد -الكرة -تلعب.
➢ تلعب -الكرة -سعاد.
➢ تلعب -سعاد -الكرة.
➢ الكرة -تلعب -سعاد.
➢ الكرة -سعاد -تلعب.
وعند حتليل كلمة (سعاد) إىل احلروف املكونة منها تكون( :سني -عني -ألف -دال).
التجريد :يعرفه أبنه عزل صوت أو حرف معني من عدة كلمات ورد فيها هذا احلرف مثل :عزل الراء
من الكلمات (ركض -فرح -قطار).
أنواع القراءة.
للقراءة نوعان ،مها :القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة ،وكال النوعني يتضمن تعريف الرموز وفهمها
وتفسريها ،وتتميز القراءة اجلهرية ابلتعبري عن األفكار املكتوبة ،ونقل ما يف النص من مشاعر وأحاسيس
إىل اآلخرين؛ ولذا فالقراءة اجلهرية عملية أعقد من القراءة الصامتة( .املال.)1985 ،
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القراءة اجلهرية:
عرفها رزق ( )2006أبهنا التقاط الرموز املطبوعة وتوصيلها عرب العني إىل املخ ،وفهمها ابجلمع بني
الرمز كشكل جمرد واملعىن املختزن له يف املخ ،مث اجلهر هبا إبضافة األصوات واستخدام أعضاء النطق
صحيحا.
استخدا ًما
ً

وقد أوردت نظر ( )2000أن القراءة اجلهرية أتخذ من وقت القراءة  %75من الصفني األول والثاين؛
وذلك ألمهيتها يف متكني التالميذ من السيطرة على القراءة ،وتقل هذه النسبة كلما ارتقى التلميذ سنة
متاما على
بعد أخرى حىت يصل إىل  %25يف هناية املرحلة االبتدائية بعد أن يكون التلميذ قد سيطر ً
تلك اجلوانب األساسية للقراءة.
القراءة الصامتة:
يعرفها جونسون )2007( Johnson ،أبهنا استقبال الرموز املطبوعة ،وإعطاؤها املعىن املناسب
املتكامل يف حدود خربات القارئ السابقة ،مع تفاعلها ابملعاين اجلديدة املقروءة ،وتكوين خربات جديدة
وفهمها دون استخدام أعضاء النطق.

استعماال ،وهلا عدة مميزات
مشوال و
ً
والقراءة الصامتة هي قراءة احلياة اليت ميارسها اإلنسان ،وهي أكثر ً
منها:
➢ تعتمد على استخدام البصر دون النطق الصويت العلين؛ ولذلك فهي أسهل يف األداء من القراءة
اجلهرية.
فرصا أوسع لزايدة الفهم وإدراك املضمون والرتكيز وتسجيل امللحوظات اهلامة.
➢ تُتيح ً
➢ تتميز عن اجلهرية بسهولة استخدامها واقتصادها يف الزمن وسرعة اإلجناز.
➢ يكثر استخدامها يف أغلب مواقف احلياة ،وتناسب أي زمان أو مكان يوجد فيه الفرد دون
مضايقة اآلخرين ،مع احملافظة على األسرار املقروءة ،وهي تناسب الذين يعانون من عيوب نطقية
أكثر من القراءة اجلهرية .ويفسر جماور ذلك أبن هناك من مواقف احلياة ما يتحتم فيه أن تكون
القراءة الصامتة وهذه املواقف مثل:
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• قراءة الصحف واجملالت.
• قراءة اإلنسان لنفسه.
• القراءة حلل مشكلة ما.
• القراءة لتكوين رأي.
• القراءة من أجل البحث والدراسة (املال.)1985 ،
الكتابة
هي قدرة التالميذ يف املراحل األوىل على حتليل األصوات املسموعة وربطها ابملدلول الرمسي أو الرموز،
صحيحا ودقي ًقا مواف ًقا لقواعد
ورسم تلك الكلمات أو املقاطع الصوتية املنطوقة وفق حتليلها الصويت رمسًا
ً
الكتابة اهلجائية ،دون جهد وعناء كما يرى الباحث يف تعريفه.
وعرف حافظ ( )2008الكتابة اهلجائية أبهنا " :قدرة الطالب على رسم احلروف والكلمات رمسًا
وتنظيما دقي ًقا يف مجل متتابعة؛ ذلك لتسهيل قراءهتا
صحيحا حسب األصول والقواعد املتفق عليها،
ً
ً
وفهمها دون لبس أو خطأ (ص .)228 .وعرفها بركة ( )1988أبهنا نظام سيميائي مرئي مكاين،
تتضمن وحدات مكتوبة متثّل وحدات
أي :يُرى ابلعني وحيتل حيّـًزا يف املكان .والكتابة يف هذا اجملال قد ّ
منطوقة دالة ،أو قد تتضمن وحدات مكتوبة متثّل وحدات منطوقة غري دالّة ،وابإلمكان إذًا التمييز بني
عامني من أمناط الكتابة عرفتهما البشرية يف خمتلف حقبات اترخيها ،وال يزاالن مستعملني حىت
منطني ّ
أيضا أهنا " :تسجيل أفكار املرء وأصواته املنطوقة يف رموز مكتوبة،
وعرفها اجلعافرة (ً )2013
اليومّ .
اصطلح علماء اللغة على تسميتها حروفًا هجائية ،تنتظم وفق أحكام اللغة وقوانينها ،يف كلمات ومجل
مرتابطة ،وتتمثل الكتابة يف التعبري الكتايب واإلمالء واخلط واليت ميكن تسميتها ابملهارات الكتابية
املساعدة " (ص.)231 .
أهداف تدريس الكتابة اهلجائية يف املرحلة االبتدائية.
تعددت أهداف تدريس الكتابة اهلجائية يف األدبيات الرتبوية ،وقد ذكر كل من( :أبو السعود2004 ،؛
عددا من هذه األهداف ،منها:
احلالقً )2010 ،
متكني الطالب من كتابة الكلمة بصورة صحيحة ،وإعطاء املكتوب قيمة كربى يف نظر القارئ والكاتب،
وإيصال املراد بدقة.
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كون منها كلمة صحيحة.
➢ تدريب الطالب على تنظيم احلروف حسب موقعها ليُ ّ
➢ مساعدة الطالب على استخدام عالمات الرتقيم يف كتاابته بصورة صحيحة.
➢ تدريب العني واألذن ،وتثبيت الصورة الصحيحة للكلمات يف أذهان الطالب؛ ليتم كتابتها
مستقبال.
من الذاكرة
ً
➢ اختيار قدرة الطالب بني احلني واآلخر على رسم الكلمات بصورة صحيحة؛ لتشخيص أخطاء
الكتابة اهلجائية ،ومعرفة مواضع الضعف لديهم ومعاجلتها.
➢ مترين الطالب على كتابة ما يسمعونه كتابة صحيحة وواضحة وسريعة؛ لتصبح الكتابة مهارة
ميتلكوهنا تعينهم على تعلمهم.
➢ إكساب الطالب العادات واالجتاهات الصحيحة ،كالنظافة ،والرتتيب ،واالنتباه ،وقوة
املالحظة ،وتعويد الطالب اإلنصات وحسن االستماع.
➢ معرفة قواعد الكتابة اهلجائية وتطبيقاهتا؛ مما يسهل على الطالب إجادة الكتابة والقراءة.
➢ زايدة الثروة اللغوية والثقافة لدى الطالب ،مبا حتويه القطع املمالة من معلومات جديدة،
جديدا.
تضيف للطالب شيئًا ً
وأضاف كل من( :اخلمايسة ،2010 ،صومان )2014 ،بعض األهداف اليت تتحقق من تدريس
الكتابة اهلجائية ،وهي:
➢ إجادة اخلط؛ لكثرة مسك القلم والكتابة؛ فتتمرس اليد على اخلط.
➢ الكتابة اهلجائية فرع من فروع اللغة العربية ،وجيب أن حتقق الوظيفة األساسية للغة العربية،
وهي الفهم واإلفهام.
➢ تعزيز مالحظات الطالب للفروق الفردية بني الكلمات املتقاربة يف الرسم ،والدقة يف العمل
واملهارة يف إتقانه ،هديب (.)2003
ويف ضوء هذه األهداف يرى اخلليفة ( )2004أنه جيب أن تكون موضوعات الكتابة اهلجائية مناسبة
للطالب ،متوافقة مع مستوايهتم يف الصفوف املختلفة ،كما جيب أن تكون مستعملة يف حياهتم اليومية،
وختتار الكلمات من حني آلخر من أخطاء الطالب بعد تشخيصها.
املبحث الثالث :الطريقة الصوتية وطرق تدريس القراءة والكتابة.
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أوال :طرائق تعليم القراءة.
قواي يف تكوين نظرة الدارس إىل القراءة ،وميله إليها ،فهناك طرق تنمي
أتثريا ً
إن طريقة التدريس تؤثر ً
لديه النظرة إىل القراءة على أهنا عملية حبث األفكار واملعلومات ،وهناك طرق تنمي فيه النظر إىل القراءة
على أهنا جمرد تعرف على الرموز املكتوبة والنطق هبا دون االهتمام بفهم املعاين ونقدها (القحطاين،
1430هـ).
يذكر شحاتة وعمرية ( ،)1994أن تنويع طريقة التدريس من حصة إىل أخرى أمر ضروري للمحافظة
على حيوية الدارسني ،شريطة أن ينظر إىل الدرس على أنه عرض درامي له بداية تشد االنتباه ،وتسلسل
لألحداث ،وتعقد وحل ،وهناية وإغالق.
وهناك أربع طرق رئيسية لتعليم القراءة ،وهي :
• الطريقة الرتكيبية (اجلزئية).
• الطريقة التحليلية (الكلية).
• الطريقة التوليفية.
• الطريقة الفردية.
 -1الطريقة الرتكيبية (اجلزئية) :
يقسم رزق ( )2006الطريقة الرتكيبية إىل ثالث طرق ،هي:
أ .الطريقة األجبدية :
وهي الطريقة اليت تعتمد على تعليم التلميذ رسم ومتييز احلروف ونطقها يف أوائل ووسط
وأواخر الكلمات ،مث تنتقل إىل مرحلة تركيب كلمات بسيطة من هذه احلروف ،تبدأ
حبرفني مث ثالثة مث تزداد تدرجييًا ،مث االنتقال من مرحلة تكوين الكلمات من حروف،
معا لتكوين مجل متدرجة يف مستوايت خمتلفة.
إىل مرحلة تركيب الكلمات ً
ب .الطريقة الصوتية :
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وهي تتفق مع الطريقة األجبدية يف خطواهتا ،فيما عدا تعلم أمساء احلروف ،وذلك ابلرتكيز على الصوت
صوات ،يستشهد املدرس ابلصوت
اجملرد املقابل لكل رمز مكتوب ،وعند التمييز بني احلروف املتشاهبة ً
الظاهر يف أول كلمة شائعة االستخدام ،مثال (س سافر) ،و(ز زراعة).
ج .الطريقة املقطعية:
وهي خطوة بني الطريقة اجلزئية والطريقة الكلية ،وال ينتشر استعماهلا .ويؤكد عطية ( )1992أن ً
كال
من الطريقتني -األجبدية والصوتية -ال تستعمالن منفصلتني ،بل إن معظم املعلمني ميزجون بني الطريقتني
أثناء تعليمهم القراءة للمبتدئني ،وإمنا يقع اخلالف بني املعلمني يف البدء ،أيكون أبمساء احلروف أم
أبصواهتا؟ ولكنهم كانوا يداولون بينهما فيستخدمون اسم احلرف أو صوته حسب ما تدعو احلاجة،
وقد ميزج بينهما يف هجاء واحد.
 -2الطريقة التحليلية (الكلية) :
يذكر جونسن  )2007( Johnsonأن الطريقة الكلية هتتم إبدراك وتعرف وفهم التالميذ ككل ،بناء
على نظرية اجلشتالت يف اإلدراك ،ويراعى يف استخدامها عدد الكلمات والتحكم يف هذا العدد الذي
سيستعمله التلميذ ،خالل فرتة دراسية حمددة .ويضيف أن الطريقة تقوم يف بدايتها على اختبار
استعدادات التالميذ للتعلم ،مث يقسم التالميذ طب ًقا الستعداداهتم ،وبعدها يقرر املعلم العمل مع هؤالء
استعدادا كافيًا لتعلم القراءة هبذه الطريقة ،وأن املعلم يركز يف هذه الطريقة على
نضجا و
ً
الذين يظهرون ً
مهارات التعرف على املفردات أكثر من أي شيء آخر ،فعليه تدريب األطفال على استخدام السياق
أو استخدام الصور املصاحبة للكلمات ،ومالحظة أوجه الشبه واالختالف بني الكلمات ،وذلك من
خالل اخلطوات التالية:
• يقدم املعلم املفردات املراد تعلمها بطرق عديدة للتالميذ ،من حيث طرق التدريس والوسائل
التعليمية املستخدمة.
• القراءة الصامتة لتحقيق أهداف مسبقة حيددها املعلم للتالميذ ،مثل :حتديد مكان معلومات
ابملادة املقروءة ،أو استخراج بعض االستنتاجات.
•

جييب التالميذ عن األسئلة اليت كانوا يقرأون عنها صامتني ،ويناقشون إجاابهتم مناقشة مجاعية.
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• يقرأ التالميذ املادة مرة أخرى بعد تقسيمها إىل أجزاء ،ويتنافسون يف كل جزء على حدة بعد
قراءته مباشرة.
• إذا طلب أحد التالميذ من املعلم املساعدة يف التعرف على كلمة جديدة أو صعبة ،فعلى املعلم
أن يطلب منه استخدام مهاراته الىت تعلمها للتعرف على الكلمة الصعبة ،وال يعطيه اإلجابة مباشرة.
•

تنمية املهارات اخلاصة ابلقراءة كطرق التعرف على املفردات.

•

تطبيق اختبار تشخيصي للتأكد من حتقيق أهداف الدرس.

وتشري بعض األدبيات اليت تناولت هذه الطريقة أبهنا تنقسم إىل طريقتني ،مها :
 -1طريقة الكلمة:
يذكر ديفيد  )1998( Davidأن هذه الطريقة تبدأ أبن تعرض على املتعلم كلمة من الكلمات اليت
يعرف لفظها ومعناها ،ولكنه ال يعرف شكلها ويطالبه املعلم أبن يدرك شكلها وحيفظه ،وبعد أن يتأكد
من أنه قد حفظ شكلها يقدم إليه كلمة اثنية بنفس الطريقة ،مث يقدم إليه كلمة اثلثة ورابعة وهكذا،
ومثال ذلك " أسد ،قطة " .........وعندما يتكون لدى املتعلم قدر كبري من هذه الكلمات يدخلها
أيضا
املعلم يف مجل يعرضها على املتعلم وميرنه على تعرفها وفهمها والنطق هبا ،وتستخدم هذه اجلمل ً
يف عرض كلمات جديدة ،فإذا تكون عند املتعلم رصيد كبري من هذه الكلمات ،وأخذ يالحظ أوجه
الشبه واالختالف اليت بينها؛ انتقل به إىل املرحلة الثانية ،وهي مرحلة حتديد الكلمة إىل العناصر اليت
تتألف منها ،وهي احلروف ،ويف هذه املرحلة تقدم احلروف إىل املتعلم عن طريق استغالل مالحظته
دائما على الكلمات
لتكرار أصوات احلروف وأشكاهلا يف الكلمات املختلفة ،وتعتمد الطريقة يف ذلك ً
اليت تعلمها املتعلم حينما يالحظ تكرار صوت بعينه يف أول الكلمة ،مثل :العني يف كلميت " عروسة،
عصفورة " يقدم إليه حرف العني على أساس أنه رمز للصوت الذي الحظه ،وهكذا يف بقية احلروف
حىت يعرفها معرفة جيدة ،فإذا عرف املتعلم احلروف فإن مهمة الطريقة تكون قد انتهت ،فترتك املتعلم
وقطعا أكرب على أساس أن معرفته ابحلروف متكنه من تعرف أي كلمة تقابله.
يقرأ ً
مجال أطول ً
 -2طريقة اجلملة :
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يوضح حممد ( )1997أن الطريقة تتفق مع الكلمة يف األساس الذي تقوم عليه وهو االهتمام ابملعىن،
ويرى أنصار هذه الطريقة أن تعليم القراءة جيب أن يتم من خالل اجلملة ،فهناك الطريقة األكثر فائدة
للدارسني ،ودليلهم يف ذلك أنه ال يتأتى تدريب املتعلم على القراءة اهلادفة القائمة على وحدات فكرية.
إال إذا اصطنعت طريقة تعتمد على اجلمل ابعتبار أن اجلملة يف مجيع اللغات هي الوحدة الطبيعية
للفكرة ،وليست الكلمة املفردة ،فالقراءة -وهدفها األمسى هو نقل األفكار -ينبغي أن تُبىن على هذه
الوحدة ،واجلملة كل كامل ،وإدراك الكليات قبل التفاصيل أمر طبيعي ،فالنظام الذي ينبغي أن يكون
هو اجلملة مث كلماهتا مث حروفها وأصواهتا ،فاجلملة تُقدم أ ًوال ككل ،مث تُقدم الكلمات اليت تؤلفها ،مث
حتلل الكلمات بعد ذلك إىل احلروف واألصوات اليت تؤلف كل كلمة.
 -3الطريقة التوليفية :
يذكر دون  )2003( Donnaأنه ملا كانت الطريقة الرتكيبية تعين ابلرتكيز على سالمة النطق وصحة
األداء ،والطريقة التحليلية تعين ابلرتكيز على املعىن والقدرة على الفهم فإن الطريقة التوليفية جتمع بني
حماسن هاتني الطريقتني ،وذلك للوصول ابلقارئ إىل قمة اجلودة يف القراءة دون تركه لكي يقع حتت
أتثري حماذير الطرق األخرى .وقد نشأت هذه الطريقة إلميان الباحثني والعلماء املهتمني بتطوير أساليب
تعليم اللغة إىل أمهية الوصول إىل أفضل طريقة ميسرة لتعليم القراءة للمبتدئني ،وقد توصلوا نتيجة
لبحوثهم وخرباهتم إىل أن كل الطرق السابقة يعرتيها النقص ،وتشوهبا احملاذير ،وأي واحدة منها ال
تكفي لتكوين القارئ اجليد الذي تتكامل فيه نواحي القراءة املختلفة .وقد أطلقت تسميات خمتلفة
على الطريقة التوليفية منها" :الطريقة التوفيقية ،الطريقة املزدوجة ،الطريقة االنتقائية ،والطريقة الرتكيبية
التحليلية".
والطريقة التوليفية متر أبربع مراحل ،هي:
أ .مرحلة التهيئة واإلعداد.
ب .مرحلة التعريف ابلكلمات واجلمل.
ج .مرحلة التحليل والتجريد.
د .مرحلة الرتكيب وتكوين الكليات من اجلزئيات.
وفيما يلي شرح موجز هلذه املراحل:
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أ .مرحلة التهيئة واإلعداد:
يوضح بريي  )1999( Perriاخلطوات اليت جيب على املعلم اتباعها يف هذه املرحلة ،وهذه اخلطوات
هي:
• أن يتعرف املعلم على قدرات املتعلمني يف حماكاة األصوات ،وإدراكهم الفروق بينها ،وذلك أبن يقلد
أصوات بعض احليوانت كالثور واحلصان وغريها.
• إتقان املتعلمني لنطق الكلمات حبسن استماعها وأدائها ،وتزويدهم بطائفة منها مع فهمهم ملعانيها،
وتدريبهم على التمييز بني األضداد مثل " كبري وصغري ،وطويل وقصري " ....وتدريبهم على القصص
وفهمها ،وحكايتها ومتثيلها ،وإدراك أفكارها ،وترتيب أجرائها.
• متكني التالميذ من نطق وإلقاء ما يكثر دورانه على ألسنتهم من األلفاظ ومطالبتهم بذكر أمساء زمالئهم
وأصدقائهم وجرياهنم ،وسؤاهلم عن األماكن اليت يرون فيها بعض األشياء كالنجوم والسفن واألزهار
وغريها.
• إلقاء بعض األلغاز السهلة عليهم ومطالبتهم ابلتفكري يف حلها ،وكذلك إلقاء بعض القصص اليت تقال
جماال للمناقشة واحملادثة.
هلم أو يقولوهنا هم ،وجعل هذه القصص ً
• تدريب حواس التالميذ وأعضائهم اليت يستخدموهنا يف القراءة والكتابة.

• تعويد املتعلمني على دقة املالحظة ،وإدراك ما بني األشياء من عالقات أو اختالف بني هذه األشياء.
ب.مرحلة التعريف ابلكلمات واجلمل:
ويف هذه املرحلة يتم اتباع عدة خطوات ،يوضحها مسيث  )2001( Smithكما يلي:
• عرض كلمات سهلة على التالميذ ،وتدريبهم على النطق هبا.
• إضافة كلمة جديدة أو أكثر يف كل درس يستجد لتزيد حصيلة األلفاظ اليت يتعلمها التالميذ شيئًا
فشيئًا.
• تكوين مجل من األلفاظ اليت سبق للتالميذ تعلمها وتدريبهم على قراءهتا والنطق هبا.

• استخدام البطاقات ولوحات اخلربة وغريها من الوسائل املتنوعة اليت تعني على تعليم القراءة وتدريب
التالميذ تدريبًا كافيًا حىت يثبت لديهم ما تعلموه.
• ويف هذه املرحلة اليت يؤخذ التالميذ فيها بقراءة الكلمة أو اجلملة ،مث ينتقلون إىل األصوات واحلروف.
ج .مرحلة التحليل والتجريد:
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يُشري وليامز  )2000( Williamsأنه جيب أن تكون اجلمل املختارة للتحليل والتجريد مما سبق
للتالميذ معرفته واإلملام به ،وتعترب مرحلة التجريد أهم خطوة من تعليم القراءة للتالميذ؛ حيث تتوقف
عليها قدرة التالميذ على معرفة الكلمات اجلديدة وقراءهتا.
والبدء هبذه املرحلة يعود إىل مهارة املعلم ،حبيث ال يبدأ مع التالميذ مرحلة التجريد إال إذا اطمئن على
قراءهتم من خالل التدريبات السابقة للقراءة؛ ألن ذلك جيعل من السهل على الدارسني أن مييزوا
الكلمات وأصوات احلروف ورمسها ،ويتضح بذلك لدى املعلم أن التالميذ قد هتيئوا ملرحلة التحليل
والتجريد.
د .مرحلة الرتكيب وتكوين الكليات من اجلزئيات:
يوضح وليامز  )1991( Williamأن هذه املرحلة ترتبط مبرحلة التحليل ،وتواكبها يف منطلقها
والسري معها ،والغاية من هذه املرحلة الرتكيبية تدريب التالميذ على استعمال ما عرفوا من الكلمات
واألصوات واحلروف يف تكوين مجلة ،وأييت بناء اجلملة عقب حتليلها إىل كلمات ،ويكون ذلك إبعادة
تكوينها من كلماهتا ،أو بتكوين مجلة جديدة من كلمات وألفاظ سبق للتالميذ معرفتها؛ ألهنا وردت
عليهم يف مجل أخرى تعلموها.
 -4الطريقة الفردية :
يشري رزق ( )2006أن هذه الطريقة هتتم ابلتلميذ كفرد أكثر من أي شيء آخر ،فأساس الطريقة هو
مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ ومهاراته وقدراته وميوله وربط القراءة ابلفرد وخرباته وبيئته ،وجتنب
اآلاثر السلبية للمناقشة بني التالميذ أو مشكلة املواد املقررة لبعض التالميذ ،وتقوم هذه الطريقة على
مبادئ ثالثة هي( :الدافعية الذاتية ،واالختبار الذايت ،والنمو واالنتقال من مرحلة ألخرى).
كما يذكر بدير وصادق ( )2003أن هذه الطريقة تتضمن اخلطوات التالية:
أ .التنظيم :حيث يقوم املعلم ابلتخطيط الدقيق ملا سيقوم به كل تلميذ على حدة ،وحتضري كميات
كبرية متنوعة من مواد القراءة وحمتوايهتا ،من جمالت وصحف ،.....وكذلك مواد تعليمية وترفيهية،
وجيب أن تكون كل تلك املواد متنوعة وذات مستوايت مشكلة متدرجة وعديدة.
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ب .املقابلة الشخصية بني املعلم والتلميذ :ويتم ذلك عندما يالحظ املعلم أن التلميذ يعاين من بعض
مشكالت القراءة أثناء الدرس العادي يف قراءة الكتاب املقرر ،فإنه جيب أن يقرتح على التلميذ
قراءة كتاب آخر من اختبار التلميذ يعادل الكتاب املقرر يف مستواه ،فإذا أظهر التلميذ املشكالت
نفسها يف القراءة ،فإن املعلم عليه أن يدعو التلميذ لعقد مقابلة شخصية ،وفيها يضع خطة ابالشرتاك
مع التلميذ ،حتتوي اخلطة على تقسيم التالميذ إىل جمموعة صغرية من التالميذ الذين يعانون من
مشكالت القراءة نفسها ،ومن خالل هذه اجملموعة يتم العمل على تطوير وتنمية املهارات القرائية
عددا من الواجبات اإلضافية اليت حتتوي على
الضعيفة عند التلميذ ،أو أن يعطي املعلم هلذا التلميذ ً
تدريبات دقيقة مقصود هبا تقوية هذا التلميذ يف جوانب ضعفه ،وترتاوح مدة املقابلة الفردية ما بني
دقيقتني إىل عشرة دقائق مع املعلم ،ولكل تلميذ عدد يرتاوح ما بني مقابلتني إىل أربع مقابالت
أسبوعيًا مع املعلم ،وقد حيتاج بعض التالميذ إىل مقابلة يوميًا.
ج.تنمية املهارات :يقرر املعلم بناء على تشخصيه ملستوى املهارات اليت حيتاج كل تلميذ إىل التدريب
معا على املهارات نفسها يف كل
عليها ،وقد يلجأ املعلم إىل تدريب جمموعة صغرية من التالميذ ً
مرة ،وجيب أن يكون تنمية املهارات لكل طفل مبنيًا على خطة حمددة وحمتوى قرائي مناسب
للتلميذ ،حىت يرتفع مستوى التلميذ إىل املستوى العام لزمالئه يف فصله الدراسي.
متاما على نفسه عند العمل على تنمية مهارات القراءة املختلفة عند عمله
وجيب أن يعتمد التلميذ ً
مع املعلم يف هذه املقابالت الفردية ،وميكن للمدرس أن يستخدم طرق تدريس جامعة شاملة لتنمية
املهارات اللغوية األخرى جبانب مهارة القراءة ،فيمكن أن يتناول يف خطته السمع والكالم والكتابة
إىل جانب القراءة.
د .التشخيص والتقييم :جيب أن حتتوي طريقة التدريس الفردي على استخدام وسائل التشخيص والتقييم
بشكل مستمر ،لبيان مدى التقدم الذي حيققه التلميذ يف كل مهارة ،ولبيان املراحل التالية من
التخطيط ،فال تكون عملية التعلم عشوائية؛ وهلذا خيصص املعلم لكل تلميذ بطاقة تقييم يسجل
فيها (اإلجنازات اليومية ،اخلطط ،األهداف ،املشاريع القرائية ،كروت حتوي اتريخ املقابالت ،عناوين
الكتب ،قائمة الكلمات اجلديدة أو غري معروفة اليت قابلها التلميذ يف قراءته).
مهارات القراءة:
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يذكر خاطر وآخرون ( )1998أن لكل مرحلة من مراحل التعليم مهارات خاصة ينبغي أن تعاجل يف
دروس القراءة ،وإمهال تعليم هذه املهارات يف الوقت املناسب يؤدي إىل ضعف تعلم القراءة فيما سيأيت
من مراحل ،وعلى املدرس أن ينظر إىل املهارات على أهنا متصلة وليست منفصلة ،وأن تتم العناية هبا
يف كل وقت ،وال بد أن تكون املواقف التعليمية ذات معىن وذات صلة حباجات التالميذ ذوي صعوابت
التعلم وخرباهتم.
ويف تعليم املهارات األساسية للقراءة فإن التالميذ ذوات صعوابت التعلم خيتلفون عن أقراهنم يف القدرة
على تعلم القراءة ،ومن هنا جاء دورن يف حتديد الفروق بيهم وبني أقراهنم العاديني أو الكثرة من الطالب
أيضا ،ولكن اختلفت قدراهتم وطرائق تعلمهم وتعليمهم وحتليهم للخربات الواردة إليهم،
ألهنم عاديني ً
وكان دورن اإلحاطة ابلفروق بني مهارات القراءة والتعرف عليها لسهولة تنويع عملية التعليم؛ وذلك
ألن بعض هؤالء التالميذ ال يستطيعون السيطرة على كل املهارات عند القراءة ،وال بد أن يبدأ الباحث
من السهل إىل الصعب ،ومن النقطة اليت ميكن للتلميذ النجاح فيها ،وتسمح له أبن ينمو يطور ما لديه
من سرعة.
مهارات القراءة األساسية (القحطاين1430 ،هـ) هي:
أ .مهارة التعرف.
ب.مهارة الفهم.
ج.مهارة النطق.
أ .مهارة التعرف:

ويقصد مبهارة التعرف :إدراك الرمز ،ومعرفة املعىن الذي يوصله يف السياق الذي يظهر فيه .ويشري
مدكور ( )1997إىل أن مهارة التعرف تتضمن عدة مهارات فرعية ،هي:
 -1إتقان التعرف البصري للكلمة.
 -2استعمال إرشادات معينة.
صوات) ،والتحليل
 -3القدرة على حتليل الكلمات ،وهذا يشمل التحليل الصويت (التلفظ ابلكلمة ً
الرتكييب (إدراك أجراء الكلمة) ،واستعمال القاموس للكشف عن معاين الكلمات اليت مل ميكن التوصل
إليها من خالل املهارات الثالث السابقة.
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ب.مهارة الفهم :
إن القراءة من أهم املهارات اليت تؤكد عليها مرحلة التعليم االبتدائي ،حيث حيتل تعليم القراءة -كمهارة
أساسا ،ويستطيع
أساسية -اجلزء األكرب من العمل املدرسي .واهلدف من كل قراءة هو فهم املعىن ً
القارئ اجليد أن يفهم الكلمات من السياق كما يستطيع فهم الكلمات كأجزاء للجمل ،واجلمل كأجزاء
للفقرات ،والفقرات كأجزاء للموضوع كله.
ويعرف محدان ( )1991مهارة الفهم" :أبهنا الربط الصحيح بني الرمز واملعىن ،وإجياد املعىن من السياق،
واختيار املعىن املناسب ،وتنظيم األفكار املقروءة ،وتذكر هذه األفكار ،واستخدامها فيما بعد يف األنشطة
احلاضرة واملستقبلة ".
ج .مهارة النطق :
نقال عن بوند ،وتنكر ،وواسوان ،أن املقصود مبهارة النطق هو سالمة
ذكر مرسي ( ،1984صً )138
إخراج احلروف من خمارجها ،وحسن نطق احلركات الطوال (األلف ،والواو ،والياء) ،فال تنطق كلمة
(ارتقى) (ارتكى) ،وال كلمة (عثر) (عسر) ،وال كلمة (اعتماد) (اعتمد) ،وال كلمة (قيل) (قل) ،أو
كلمة (كثر) ( كسر) ،وال كلمة (يقول) (يقل).
ويُضيف الباحث من خالل ما سبق من عرض ملهارات القراءة األساسية ،إىل ضرورة إدراك وربط
احلرف اهلجائي مبدلول أو أكثر مثل( :أ) (أسد) ،حيت يكون لدى التلميذ القدرة والسرعة على تذكر
احلرف ،وينمي لديه احلصيلة اللغوية عن طريق ربط احلرف مبداليل ،مع التأكيد على إخراج احلرف من
موضعه وخمرجه الصحيح كما مت ذكره ،مث التدرج يف ربط احلروف ببعضها (مزج احلروف أو الصويت)،
وهي مهارة أساسية يُوصي هبا الباحث ألمهيتها يف تدريب سريع على القراءة وإتقاهنا.
مشكالت القراءة اليت تواجه تالميذ املرحلة االبتدائية
تُعد مشكلة أتخر القراءة لدى تالميذ صعوابت التعلم يف املرحلة االبتدائية من أهم وأخطر املشاكل
نظرا لكرب هذه املشكلة وما ترتتب عليه من آاثر على الفرد واجملتمع.
اليت تواجه التعليم يف البالد العربية؛ ً
ونلمس ذلك يف مدارسنا الكثري من التالميذ الذين ال يستطعيون القراءة أو ال جييدوهنا ،أو وجود الكثري
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من الصعوابت اليت تشوب قرائتهم ،فال تراعي قرائتهم احلروف اهلجائية ،وال مييز التلميذ بني بعض
احلروف ،وخيلط بينها ،ويستبدل حروفًا حبروف أخرى ،ويكون منوه القرائي غري سوي؛ هلذا يكون لدى
التالميذ مشكالت واضحة يف القراءة ،فتشكل صعوبة ومشكلة تعليمية.
ومن هذه املشكالت ما يلي :
• اختالف صورة احلرف ابختالف موضعه من الكلمة:
يذكر شقري ( )2006أن اختالف رسم احلروف ابختالف موقعها يف الكلمة يؤدي إىل اختالف رسم
الكلمات اليت تتطابق يف حروفها ،وختتلف يف ترتيب هذه احلروف كما يف الكلمات " :فرح -حفر-
حرف -رفح "؛ حيث تتطابق يف عدد احلروف وأنواعها ،ولكن أشكال هذه الكلمات ومدلوالهتا
ختتلف ابختالف ترتيب هذه احلروف.
ويرى العزة ( )2007أن عملية التعرف على أشكال احلروف والكلمات ابلنسبة للمبتدئ أمر صعب
خاصة يف بداية تعلمه؛ وذلك لالختالف الذي يطرأ على شكل احلرف بتغري موضعه يف الكلمة.
• التشابه بني احلروف (اهلواري:)1998 ،
ذكر اهلواري ( )1998إىل أنه إذا كان التالميذ يعانون من االختالف بني أشكال احلروف ،واختالف
شكل احلرف الواحد؛ فإن ذلك يواكبه مشكالت نشئة من التشابه بني احلروف ،وذلك لعدم وجود
فوارق واضحة يلحظها التلميذ بني احلروف ،فالفرق بني كلميت " هند ،هنر " يشمل احلرفني األخريين
كل منهما مها :الراء والدال .وقد خيتلفان على التلميذ بسبب عدم الدقة يف الكتابة؛ وذلك عندما
يف ٍّ
يعلو حرف الراء إىل مستوى السطر أو فوق السطر ،أو تنخفض رأس الدال إىل مستوى السطر.
• نطق احلروف والكلمات نطقا سليما:
هادئ
أوردت عبد احلميد ( )1992أن صوت املتكلم يكون ذا قيمة ،ويعرب عن املعىن عندما يكون ً
اثبتًا ،يتغري ويتلون حبسب املوقف الذي يتواجد فيه ،وعدم إعطاء الصوت التعبري املناسب واملالئم
يسلب الكالم ما فيه من أحاسيس وعواطف ،ويتصل بذلك النطق السليم للكلمات ،وهو الذي يكون
خاليًا من العيوب الناشئة بسبب خلقي أو نفسي كالتلعثم واللجلجة والتهتهة والثأأثة ،ويعين النطق
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الواضح إعطاء كل صوت حقه من حيث املساحة الصوتية اليت يشغلها ،والقوة اإلخراجية اليت متكن
األذن من التقاطه ،والعقل من استيعابه.
• بني رسم احلرف وصوته :
أوردت املال ( )1985املفروض أن يكون رسم احلرف مطاب ًقا لصوته؛ حبيث إن كل ما ينطق يكتب،
وما ال ينطق ال يكتب ،ولكنا جند أن الكتابة العربية ال تتبع ذلك يف بعض كلماهتا ،فقد زيدت أحرف
ال ينطق هبا يف كلمة " اهتدوا " ،وحذفت أحرف ال ينطق هبا كما يف " ذلك -لكن -طه " ،وخولف
رسم األلف اللينة اليت تكتب " ايء " و" الفاء " اترة أخرى.
أيضا التنوين الذي يلحق آخر األمساء نط ًقا ال كتابة كما يف " حممد " ،ووجود بعض
ومن أمثلة ذلك ً
احلروف يف الصورة الكتابية كما يف " عمرو " والالم الشمسية؛ بل إن هناك بعض احلاالت يرسم فيها
احلرف ويكون له صوراتن خمتلفتان يف النطق حسب املوضع ،كتاء التأنيث املربوطة يف " فاطمة " تنطق
هاء عند الوقف ،واتء عند الوصل.

• الشكل:
بني يونس ،الناقة ،طعيمة ،حنورة ( )1999أن املقصود ابلشكل هو وضع احلركات القصار الثالث:
الضمة ،والفتحة ،والكسرة على احلروف ،وتنحصر مشكلة الشكل يف تعذر ضبط الكلمات حني
لم
تكون جمردة من الشكل ،فإذا وجد التلميذ لفظ " علم " ً
لم أو ع ٌ
مثال حار فيما إذا كان (علم أو ع ٌ
أو عُلم) ،وللتخفيف من حدة هذه املشكلة فإنه ال بد من مراعاة الشكل يف كتب تعليم أطفال املرحلة
االبتدائية عامة واملتخلفني قرائيًا بصفة خاصة؛ وذلك إلزالة اللبس والغموض عند قراءة الكلمات
واجلمل.

• وصل وفصل الكلمات:
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يذكر (مدكور )1997 ،أن طبيعة اللغة العربية ختتلف من طبائع الكثري من اللغات ،يف أن الكلمة
العربية تتصل بغريها فتكاد تضيع معاملها األصلية ،ومن مث ال يتيسر متييزها ،فالفعل " ينبذ " تتصل أبوله
الم القسم وآبخره نون التوكيد فيصبح " لينبذن " ،والفرق بني األصل وما صار إليه من البعد يف الرسم
والنطق حبيث يصعب على املبتدئ التعرف على أهنما فعل واحد.
جدول رقم ()2
الفرق بني صعوبة القراءة وعسر القراءة
صعوبة القراءة (الضعف القرائي

)عسر القراءة (الدسلكسيا

هو إبداء استجاابت قرائية حمددة وأتخر
واضح يف اإلمكانت العقلية مقارنة مبن هم
يف مثل عمره العقلي والزمين
( الوقفي)2003،

هي صعوبة يف القدرة على القراءة يف
العمرالطبيعي خارج نطاق أية
إعاقة عقلية أو حسية ،وترافق هذه الصعوبة
صعوابت يف الكتابة ،وهي
نجتة عن خلل يف استخدام العمليات الالزمة
.الكتساب هذه القدرة

الكتابة
كما أشرن يف القراءة أن أول ما نزل من الوحي على -سيدن حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه
أيضا ،إشارة إىل أمهية الكتابة يف القرآن؛ حيث قال
وسلم -حثه على القراءة ،فتلى ذلك الكتابة ً
سبحانه وتعاىل{ :الذي علم ابلقلم * علم اإلنسان ما مل يعلم} (العلق.)14:
وهذه من أول اآلايت اليت نزلت على سيدن حممد -صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم -هي
والقراءة إشارة إىل مدى أمهية الكتابة ،فهما أساس كل العلوم من حيث احلديث عنهما أو تدوينهما،
والشاهد على ذلك ما قد أقسم هللا به -سبحانه وتعاىل -حيث قال يف حمكم آايته{ :ن والقلم وما
يسطرون} (القلم ،)1:وقال سبحانه وتعاىل{ :والطور * وكتاب مسطور * يف رق منشور} (الطور،)3:
إضافة إىل ذلك ومن عظائم فضل الكتابة تسمية سورة من سور القرآن بسورة القلم ،والذي ميثل أداة
الكتابة واخلط جبميع العلوم وحفظها.
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ومتثل الكتابة القوانني واألصول واألعراف اللغوية؛ ألن اللغة املنطوقة متثل لغة احلديث ،وما يواكب
مسريهتا من تطور أو حتول .أما اللغة املكتوبة -يف األغلب -فهي متثل اللغة املستقرة ،وحتمل السمات
األصلية املتوارثة كما جيب أن تكون ،وهي لغة اإلنتاج الفين واألديب والفكري( .أبو منديل:2006 ،
.)20
وأشار زايد ( )2006إىل أن الكتابة أداة اتصال لغوية ،ووسيلة حتمل فكر اإلنسان وتفكريه وآرائه
جتاه اآلخرين ،وهي ابتكار رائع حقق له الكثري من تقدمه ،وإنسانيته ،وارتقائه ،وارتفع به عن غريه من
الكائنات ،وهي من أعظم اكتشافات اإلنسان اليت توصل إليها؛ لذا أصبح تعليم الكتابة وتعلمها ميثل
عنصرا أساسيًا يف العملية الرتبوية ،بل من أبرز وظائف املدرسة ومسؤولياهتا.
ً
عنصرا أساسيًا يف العلمية الرتبوية ،بل نستطيع القول أبن
وهبذه األمهية أصبح تعليم الكتابة وتعلمها ً
القراءة والكتابة مها من الوظائف األساسية للدراسة االبتدائية ،ومن أبني مسؤولياهتا وأبرزها( .أبو
منديل ،)21 :2006 ،وقد ذكر كل من (زايد2013 ،؛ علي )2011 ،أن املعلم يستطيع أن يدرك
أثر االستماع يف صحة الرسم الكتايب عند طالبه ،فعدم متييز أصوات احلروف املتشاهبة يؤدي إىل اخللط
يف كتابتها ،والكتابة متثل النتاج النهائي لكافة املهارات اللغوية.
اثنيا :الكتابة اهلجائية األنواع مع طرائق التدريس.
يذكر (حاوي )2015 ،تنوعت موضوعات الكتابة اهلجائية بني منقول ،ومنظور ،واستماعي،
تدرجا طبيعيًا ،مع اكتساب املهارات والقدرات الكتابية لدى الطالب،
واختباري ،وتتدرج هذه األنواع ً
كل مرحلة ،وفيما يلي عرض ألنواع الكتابة اهلجائية:
ومنوها ُّ
وتدرجها يف صفوف ّ

 -1الكتابة اهلجائية املنقولة (اخلليفة:)2004 ،
إن املقصود ابلكتابة اهلجائية نسخ القطعة من بطاقة ،أو كتابة ،أو من السبورة ،ويـُتبع هذا النوع يف
الصفني األول والثاين؛ ألنه يالئم الطالب يف استخدام أيديهم ،ويكون النقل بتعويد الطالب على النظر
إىل الكلمات يف مجل قصرية ،تكتب على السبورة ،أو ختتار من كتاب القراءة ،مث يناقش املعلم الطالب
يف معناها ،مث يطلب من كل طالب أتملها وحماكاهتا بنسخها يف كراسته ،مع صحة النقل وجودة اخلط،
فمحاكاة اخلط اجلميل ،والدقة يف تلك احملاكاة ،تساعدان الناشئ يف مستقبل حياته؛ ذلك ألن اخلط
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الرديء سواء أكان ذلك خط الطالب أم خطوط اآلخرين ،يبعث يف النفس الضيق ،وكم من طالب
حصل على درجة منخفضة بسبب عدم متكن املعلم من فهم ما يقصده أو ما يرمي إليه.
وأشار (صومان )2014 ،إىل أن أمهية هذا النوع تتضح يف إكساب الناشئة العادات السليمة أثناء
وضعية الكتابة ،وإبعادهم عن العادات غري السليمة ،من حيث االراف اجلسم ،وارتفاع الكتف اليسرى،
واالناء العمود الفقري ،وتقريب العينني مائلتني إىل الكتابة ،واالراف الورقة ،وميل السطور ،وصعودها
أو اخنفاضها .فهذه األمور كلها إذا لقيت تدريبًا وعناية منذ نعومة األظفار ،أمكن للناشئة أن يتالفوها.
فاخلط املستقيم ،والورقة املستقيمة ،واجلسم املستقيم ،إذا درب الناشئ عليها الزمته طوال حياته ،وهي
من العادات احلسنة واملرغوبة أثناء الكتابة ،بل يستطيع الكاتب إطالة فرتة جلوسه للكتابة دون أن
يصاب ابإلرهاق ،بعكس من يداوم على العادات غري السليمة ،فإنه ال يستطيع أن يطيل فرتة الكتابة،
وقد تعيقه هذه العادات غري السليمة عن قضاء مهامه بعد االنتهاء من جلسته؛ إذ حيتاج فرتة راحة
كبرية ج ًدا.
وأما أسلوب تدريس هذا النوع من الكتابة اهلجائية ،فيكون كاآليت (اخلليفة.)2004 ،
ط واضح.
 -1يعرض املعلم القطعة على السبورة مكتوبة خب ٍّ
 -2يقرأ الطالب القطعة قراءة صامتة ،مث يناقشهم املعلم مناقشة عامة حول املعىن.
 -3يقرأ املعلم القطعة ويطلب من طالبني أو ثالثة قراءهتا.
 -4يطلب املعلم من الطالب إخراج أقالمهم وكراساهتم.
نقال.
 -5يكتب الطالب القطعة من السبورة ً
ومصححا لألخطاء فور وقوعها.
مرشدا ،وموج ًها،
 -6يتجول املعلم بني الطالب ً
ً

 -2الكتابة اهلجائية املنظورة (اخلمايسة:)2010 ،
تعد الكتابة اهلجائية النوع الثاين من أنواع الكتابة اهلجائية ،وهي أن يعرض املعلم القطعة على السبورة،
أو يف كتاب القراءة ،وتقرأ من قبل املعلم والطالب ،وتفهم ويشار إىل كلماهتا الصعبة ،ويكتب املعلم
الكلمات الصعبة على اجلهة اليسرى من السبورة ،مث حتجب القطعة وميليها املعلم على الطالب ،وهذا
النوع من الكتابة اهلجائية يناسب طالب الصفني الثالث والرابع:
ومن أهم املهارات اليت تنمي الكتابة اهلجائية املنظورة ما يلي:
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 مالحظة أشكال الكلمات واحلروف ،ومتييز أوجه التشابه واالختالف بينها. ربط الرموز بدالالهتا املعروفة. إعادة كتابتها كما التقطت.وأما أسلوب تدريس هذا النوع من الكتابة اهلجائية فهو كاآليت (اخلليفة:)2004 ،
 -1تعرض القطعة مكتوبة على السبورة ،أو على جهاز العرض ،وتبقى ماثلة أمام الطالب فرتة ومنية
مناسبة وكافية للرسوخ يف األذهان.
 -2يقرأ املعلم القطعة ،مث يقرأها طالبان أو ثالثة.
 -3يناقش املعلم الطالب يف معىن القطعة.
 -4تعزل الكلمات الصعبة ،وتكتب على اجلانب األيسر من السبورة ،ويوضح املعلم كيفية كتابتها.
 -5حتجب القطعة ،سواء مبسح السبورة ،أو إخفائها.
 -6ميلي املعلم القطعة على الطالب مجلة مجلة ،وحيسن أن متلى اجلملة مرة واحدة فقط ،إال
للضرورة.
 -7يعيد املعلم قراءة النص مرة اثنية ليكتب الطالب ما فاهتم أو تصحيح أخطائهم.
 -8جتمع الكراسات هبدوء ونظام ،ويتم تصحيحها ابلطريقة اليت يرى املعلم مناسبتها ،على أن يرجع
الطالب بعد االنتهاء من التصحيح للمقارنة بني ما كتبه ،وما هو مكتوب يف القطعة ،مث يكتب
الكلمات اخلاطئة على ميني الصفحة ،ويكررها حسب طلب معلمه.
 -3الكتابة اهلجائية االستماعية:
قد أشار اجلعافرة (ُّ ،)2013
تعد الكتابة االستماعية النوع الثالث من أنواع الكتابة اهلجائية ،وتعين أن
يستمع الطالب إىل القطعة ،وبعد أن يتاقشهم املعلم يف معناها ،ويقرأون كلمات مشاهبة ملا فيها من
الكلمات الصعبة ،ميلي املعلم عليهم القطعة.
وهذا النوع من الكتابة اهلجائية يرتكز -ابلدرجة األوىل -على حاسة السمع؛ فهي تدريب على
االستماع اجليد ،وهو يناسب طالب الصفني اخلامس والسادس من املرحلة االبتدائية.
وأما أسلوب تدريس هذا النوع من الكتابة اهلجائية ،فهو كاآليت:
 -1التمهيد ابملناقشات اخلفيفة ،أو قصة هلا عالقة ابملوضوع.
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 -2يقرأ املعلم القطعة قراءة جيدة ومتأنية ليلم الطالب أبفكارها.
 -3مناقشة األفكار واملعاين من خالل طرح أسئلة تفي هبذا الغرض.
 -4طرح كلمات صعبة هلا مثيل يف القطعة ومناقشة الطالب يف معانيها وكيفية كتابتها ،مث حموها بعد
ذلك.
 -5تكليف الطالب إبخراج كراساهتم ،وكتابة التاريخ ،وعنوان القطعة ،واالستعداد للكتابة.
 -6يقرأ املعلم القطعة مرة أخرى قبل الكتابة اهلجائية.
 -7ميلي املعلم القطعة على الطالب بروية وأت ٍّن ،مراعيًا األمور اآلتية:
أ .إمالء فقرات كاملة بدون تقطيع.
ب.تقسيم القطعة إىل وحدات.
ت.عدم تكرار إمالء الوحدة أكثر من مرة؛ لتعويد الطالب على الرتكيز ،إال عند احلاجة.
ث.التنبيه على ضرورة استخدام عالمات الرتقيم أثناء الكتابة؛ وذلك بلفت أنظار الطالب إليها.
ج.التفريق عند الكتابة اهلجائية بني مهزات الوصل والقطع ،والالم الشمسية والالم القمرية ،والتاء
املربوطة وقرينتها املفتوحة.
 -8يقرأ املعلم القطعة مرة اثنية لكي يتمكن الطالب من تصحيح األخطاء ،واستدراك ما فاته من
كلمات.
 -9يقوم املعلم بعد ذلك بتصحيح الكراسات أبي طريقة يراها مناسبة.
 -10يناقش املعلم طالبه يف األخطاء الشائعة يف كتاابهتم لتصويبها ،وقد يعود املعلم ملناقشة القاعدة
إن ملس فيها ضع ًفا لديهم ،فقد يكتب األخطاء الشائعة مرتبة على السبورة ويقوم مبناقشتها مع الطالب؛
حيث يسجل قاعدة املهاراة اليت حتتويها هذه الكلمة ،ويقوم بشرحها وتوضيحها للطالب حىت يفهمها
الطالب ،ويكتبوا الكلمة صحيحة.
 -4الكتابة اهلجائية االختبارية:
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ذكر صومان ( )2014أن الكتابة اهلجائية االختبارية هي النوع الرابع من أنواع الكتابة اهلجائية ،وهي
ذات شقني:
األول :يكون يف بداية العام الدراسي ملعرفة مستوى كل طالب وتشخيص نقاط ضعفه يف الكتابة
اهلجائية ،وحتديد الكلمات اليت يكثر فيها اخلطأ مث العمل على عالجها.
والثاين :يكون أثناء الدراسة اختبار لتشخيص األخطاء اليت يقع فيها الطالب فيما تعلموه؛ وذلك
ليتمكن املعلم من إعادة الرتكيز على ما مل يتعلموه ،فالكتابة اهلجائية االختبارية عملية تعليمية يف
أساسها؛ لتحديد األخطاء فيما تعلمه الطالب ومعاجلتها.
وطريقة السري يف الشق األول تتمثل يف إعداد قطعة حتتوي على املهارات اليت سبق وأن درسها الطالب
يف املرحلة السابقة ،وتكون مشتملة على بعض األخطاء ،مث قراءهتا على الطالب ليسمعوها ،ويناقشهم
املعلم بعد ذلك يف معناها ،مث إمالء القطعة؛ لتحديد األخطاء ومعاجلتها عن طريق الكتابة اهلجائية
املنقولة ،أو املنظورة ،واملنقولة هنا أسرع يف حتقيق اهلدف؛ ألن الكتابة اهلجائية املنظورة تشتت ذهن
الطالب ،وجتعله يركز على القطعة أبكملها ،وال يكون تركيزه منصبًا على اكتشاف اخلطأ وتعديله فقط،
إال أن الكتابة اهلجائية املنظورة هلا أمهية كبرية عندما يكون اهلدف هو كتابة القطعة كاملة الحتوائها
على كل املهارات اليت سبق دراستها أو غالبها.
وطريقة السري يف الشق الثاين ،تتلخص يف إعداد قطعة تشتمل على كلمات صعبة ،ولكنها من بني
الكلمات اليت درسها الطالب يف عامهم الدراسي احلايل ،أو شبيهة هبا ،ويسري املعلم فيها سريه يف النوع
األول سواء بطريقة الكتابة اهلجائية املنقولة ،أو الكتابة اهلجائية املنظورة.
صورا حقيقية عن مستوايت نشئته؛ ألنه يقيس مدى
والغرض منه التشخيص ،إذ إنه يعطي املعلم ً
تقدمهم يف اكتساب قواعد الكتابة اهلجائية.
أسباب الضعف يف الكتابة اهلجائية.
تناولت الدراسات امليدانية والبحثية العديد من املؤثرات املسببة لضعف الكتابة اهلجائية وأتخرها عند
ُ
التالميذ ،وتعددت املسببات إىل أسباب تعود إىل البنية التعليمية املتمثلة يف املؤسسات التعليمية النظام
ُ
ُ
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التعليمي ،أو املعلم أو الطالب ،أو إسرتاتيجيات التعلم والتدريس وطرائقة ،أو بشكل وقواعد اللغة
املكتوبة وخصائصها ،ومن هذه األسباب ما يلي:
 -1أسباب تعود إىل اإلدارة املدرسية والنظام التعليمي (شحاتة والسمان:)2012 ،
وتتمثل يف عدم توزيع األعباء على املعلمني بشكل متوزان؛ مما جيعل املعلم كثري األعباء ال يفي مبا أسند
إليه من عمل ،نهيك عن تصحيح أخطاء الكتابة اهلجائية ،وارتفاع كثافة الفصول؛ مما يؤدي إىل صعوبة
مالحظة كل أخطاء الكتابة اهلجائية ،وعدم وجود حوافز تشجيعية للمعلمني األكفاء ،وعدم اإلشادة
ابلطالب املتميزين يف الكتابة اهلجائية.
 -2أسباب تعود إىل املعلم (اخلمايسة:)2010 ،
وتتمثل هذه العوامل يف ضعف اإلعداد األكادميي والرتبوي ،وما يرتتب عليه من ضعف الكفاءة العلمية،
واجلهل بطرائق التدريس الفعالة ،وعدم االهتمام ابلنطق الصحيح للحروف والكلمات ،وإمهال معاجلة
بعض احلاالت اخلاصة ،وضعف التواصل اإلنساين مع الطالب ،وسرعة نطق املعلم ،وأن معلمي املواد
الدراسية األخرى ال يلتفتون إىل أخطاء الطالب يف الكتابة اهلجائية ،بل يعتقدون أن هذا حمله حصة
اللغة فقط؛ ولذا ال يهتمون بذلك يف تصحيح واجبات الطالب ،وال خيصصون درجة على صحة
الكتابة ووضوحها ،ولو وضح املعلم اخلطأ للطالب ولو إبشارة بسيطة لكان كافيًا للطالب أبن ينتبه.
 -3أسباب تعود إىل الطالب (زايد:)2013 ،
وتتمثل يف تردد الطالب ،واخلوف ،وعدم متييز األصوات املتقاربة يف خمارجها ،وضعف احلواس،
واخنفاض مستوى الذكاء ،وضعف املالحظة البصرية ،وعدم القدرة على التذكر ،والعيوب املاثلة يف
النطق والكالم ،وعدم الثقة ابلنفس.
 -4أسباب تعود إىل طريقة التدريس (اخلمايسة:)2010 ،
تتمثل هذه األسباب يف اعتقاد بعض املعلمني أن تدريس الكتابة اهلجائية يقوم على أساس أنه طريقة
اختبارية ،تقوم على اختبار الطالب يف كلمات صعبة ومطولة ،وبعيدة عن القاموس الكتايب للطالب،
وأن درس الكتابة اهلجائية ال يرتبط بفروع اللغة العربية واملواد الدراسية ،وأن أخطاء الكتابة اهلجائية
يقتصر عالجها على ما يقع يف كراسات الكتابة اهلجائية فقط ،وبعض املعلمني يهملون الكتابة
اهلجائية التجريبية ،اليت يتدرب من خالهلا الطالب على بعض قواعد الكتابة اهلجائية ،ومالحظة
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اخلطأ وتصويبه ،وبعضهم ال يتطرق للكتابة اهلجائية إال لرصد الدرجات ،وحتديد مستوى الطالب.
احدا يف كل حصة ،فحينها
وقد تكون طريقة التدريس روتينًا ً
هنجا و ً
ممال؛ خاصة عندما ينهج املعلم ً
يشعر الطالب ابلنفور من احلصة ،فيقل التفاعل بينه وبني موضوع الدرس.

 -5أسباب تتصل خبصائص اللغة املكتوب (إمساعيل:)2011 ،
تتمثل يف الشكل ،وقواعد الكتابة اهلجائية ،واختالف صورة احلرف ابختالف موضعه من الكلمة،
واإلعجام ،واإلعراب ،واختالف هجاء املصحف عن اهلجاء العادي ،كذلك اختالف الكتابة العروضية
عن الكتابة اهلجائية .ويضيف احلسن ( )2010أن األسباب اليت تتعلق خبصائص اللغة املكتوبة:
التداخل بني القضااي النحوية ،ومهارات الكتابة اهلجائية ،فهناك مهزة الوصل والقطع هلا عالقة كبرية
ابلنحو ،فكلمة انصرف حتتاج منك معرفة نوع الفعل وعدد حروفه ،فقاعدة الفعل املاضي ختتلف عن
أكتب؟
املضارع ،وما نوع اهلمزة هل هي أصلية مثل :أخذ ،أم زائدة مثل :اكتب ،أم مهزة املضارعة مثلُ :
ومشكلة األلف اللينة يف آخر الكلمة ،فتكتب أل ًفا إذا كان أصلها و ًاوا ،وايء إذا كان أصلها ايءً" :مسا:
يسمو ،بىن :يبين".
طرائق معاجلة ضعف الكتابة اهلجائية.
تعترب اإلسرتاتيجية املتكاملة يف هذا البحث ،أحد الطرائق املتكاملة لعالج ضعف الكتابة اهلجائية ،كما
توجد بعض الطرائق كما ذكرها (احلالق )2010 ،على النحو التايل:
 -1حتديد األهداف السلوكية املتعلقة ابلكتابة اهلجائية يف كل حصة ،والتعليق عليها يف ثنااي
احلصة؛ من أجل حتقيق هذه األهداف.
 -2اإلفادة من النصوص القرائية؛ لتدريب التالميذ على التمييز الصحيح بني خمارج احلروف
املختلفة ،وبني األصوات املتشاهبة؛ وذلك لتذليل الصعوابت احملتملة يف الكتابة ،وتزويد الطالب
إجيااب يف تنمية مهارات الكتابة اهلجائية.
ابلثراء اللغوي الذي يؤثر ً
 -3الوصول إىل قاعدة الكتابة اهلجائية بطريقة االستنتاج ،واالستقراء ،واالبتعاد عن تقدميها بصورة
مباشرة؛ حىت يتمكن الطالب من استخدام هذه القاعدة يف كل كتاابته.
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 -4عدم االنتقال إىل قاعدة كتابة هجائية جديدة إال بعد التأكد من أن التالميذ قد أتقنوا املهارة
املتعلقة ابلقاعدة السابقة ،من خالل التطبيق الكتايب.
 -5االهتمام ابملعىن وربطه ابألعمال الكتابية للتالميذ؛ ملا يف ذلك من سرعة اكتساب املهارة.
 -6معاجلة أخطاء الكتابة اهلجائية بصورة وآنية؛ حىت ال يثبت اخلطأ يف ذهن الطالب.
اجتاها سلبيًا يف معاجلة اخلطأ.
 -7جتنب العقوابت يف الكتابة اهلجائية؛ ألن يف ذلك ً
 -8اكتشاف أسباب الضعف يف الكتابة اهلجائية ،ومعاجلتها قدر اإلمكان ،سواء أكان الضعف
يف املعلم ،أو الطالب ،أو طرائق التدريس .وينبغي على كل معلم أن ينوع يف استخدام طرائق
التدريس ،ويركز على الطرائق القائمة على األنشطة اللغوية الكتابية؛ لكي يعمل على تنمية مهارات
الكتابة اهلجائية ،فالتطبيق واملمارسة يعترب اجلانب التطبيقي العملي ملهارات الكتابة اهلجائية.
 -9اتسام املعلم ابملرونة يف استخدام طرائق الكتابة اهلجائية ،وأال يكون أسري طريقة واحدة ،أو
أسلوب واحد.
ويعدد الباحث بعض الطرائق اليت قد تسهم يف معاجلة الضعف يف الكتابة اهلجائية ،ومنها:
 -1تصميم كتاب أنشطة يوافق اإلسرتاتيجية املتكاملة ،يُؤسس البنية األولية ملهارات الكتابة
اهلجائية.
 -2عمل ورش عمل للمعلمني ،لتدريبهم على إسرتاتيجية البحث املتكاملة لعالج وتعلم مهارات
القراءة والكتابة ،مع إعداد دليل للمعلم لكيفية استخدامها.
 -3تنظيم الدروات الرتبوية للمعلمني بني احلني واآلخر؛ ملتابعة كل جديد يف ميدان التعليم ،من
طرائق تدريس حديثة ،وكيفية التعامل مع التطور التقين واملعلومايت ،وتدريب املعلمني على كيفية
معاجلة أتخر الطالب يف املهارات اللغوية بشكل عام ،ومهارات الكتابة اهلجائية بشكل خاص
(حاوي.)2015 ،
 -4املوازنة يف توزيع األعباء على املعلمني ،حىت ال يثقل كاهل املعلم أبعباء تصرفه عن مهمته
األساس داخل احلصة الدراسية (حاوي.)2015 ،
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املبحث الرابع :الصوت
إن السمع هو احلاسة األساسية للصوت ،وهي أهم وسيلة من وسائل التعلم واإلدراك ،قال هللا تعاىل:
اّللُ أخرج ُكم ّمن بُطُون أُمهات ُكم التـعل ُمون شيـئًا وجعل ل ُك ُم السمع واألبصار واألفئدة لعل ُكم
{و ّ
تش ُك ُرون} [النحل. ]78 :

لقد ميز هللا سبحانه وتعاىل حاسة السمع على مجيع احلواس ألمهيتها عن مجيع احلواس ،ويعتقد الباحث
أن حاسة السمع أهم احلواس املساعدة والبسيطة لتمنية قدرات فئة صعوابت التعلم ،وقد قدمها املوىل
أيضا يف مواضع أخرى يف القرآن الكرمي ،يف الرابط األساسي بني الفرد واجملتمع وبني التلميذ
عز وجل ً
وما ُحييط به ،قال تعاىل{ :إن السمع والبصر وال ُفؤاد ُك ُّل أُولئك كان عنهُ مسئُ ًوال} [اإلسراء.]36:
وضح وبُّني لنا أنه متمثل يف حاسة السمع ،وهو ع ّدة جوانب يف علم وظائف األعضاء،
الصوت كما ّ
وذكر يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع :
األول :مساع الصوت دون وعي وإدراك ،قال تعاىل{ :ومث ُل الذين كف ُروا كمثل الذي يـنع ُق مبا ال يسم ُع
صم بُك ٌم عُم ٌي فـ ُهم ال يـعقلُون} (البقرة.)171 :
إال ُدعاءً ونداءً ۚ ُ
يق ّمنـ ُهم
الثاين :مساع الصوت مع وعي وإدراك ،قال تعاىل{ :أفـتطمعُون أن يـُؤمنُوا ل ُكم وقد كان فر ٌ
يسمعُون كالم اّلل ُمث ُحيّرفُونهُ من بـعد ما عقلُوهُ وُهم يـعل ُمون} (البقرة.)75 :
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الثالث :مساع الصوت مع وعي وإدراك ،مث االستجابة هلذا الوعي والفهم واإلدراك والعمل عليه ،قال
يب الذين يسمعُون ۚ والموت ٰى يـبـعثُـ ُه ُم اّللُ ُمث إليه يـُرجعُون} (األنعام.)36 :
تعاىل{ :إمنا يستج ُ
وبني لنا أن إدراك الصوت واإلحساس ومراحل الوعي والتمييز ،وتفرد
وكما تعلمنا من القرآن الكرميّ ،
بذلك علم األصوات وعلم وظائف األعظاء ،وميّز لنا القرآن الكرمي بني العديد من املفاهيم السماع
واالستماع واإلصغاء واإلنصات وغريها ٍ
مبعان أمشل وأوضح.

والواقع أن الكائن البشري وعي منذ القدم أمهية الصوت والتصويت يف احلياة اليومية ويف العالقات
بني األفراد والشعوب .وليس اكتشاف احلرف والكتابة سوى نوع من اإلدراك الواعي لعمل الصوت
اللغوي ودورة يف التواصل البشري( .بركة.)1988 ،
بني (بشر )2000 ،عن علم األصوات ،أن األصوات من حيث كوهنا مادة منطوقة مرسلة من متكلم
إىل سامع يقتضي تفريع علم األصوات إىل ثالثة فروع ،هي :علم األصوات النطقي ،علم األصوات
الفيزايئي أو األكوستيكي ،وعلم األصوات السمعي.
ولكل علم منهم خصائصه وجماله ،فعلم األصوات يتناول كيفية إصدار هذه األصوات ابإلشارة إىل
خمارجها ومساهتا النطقية ،وعلم األصوات الفيزايئي يتناول النظر يف الذبذابت اليت حتدثها هذه األصوات
يف اهلواء ،وعلم األصوات السمعي يعرض واقع هذه اآلاثر يف أذن السامع ،من الناحيتني العضوية
أيضا (بشر )2000 ،أنه ظهر علم رابع ،وهو علم األصوات املعملي أو التجرييب
والنفسية .وقد ذكر ً
أو العملي ،والذي يُـخضع نتائج ما توصلت إليه الفروع الثالثة األوىل؛ وذلك للتجريب والتوثيث بواسطة
اآلالت واألجهزة الصوتية.
الصوت يف اإلطار الرتبوي كما وضح كل من يونس ،والناقة ،وطعيمة ،وحنورة ( :)1999هو
مفردا ،أو عندما يقع يف تركيب على مستوى الكلمة ،أو يقع بني كلمتني،
الصفة املنطوقة للحرف ً
فحرف احلاء صوته (حاء) وكلمة (حضر) أحرفها هي (حاء والضاء والراء) ،أما أصواهتا فهي :ح ،ض،
ر.
ويف اجلملة (حضر حممد وعلي) ما بني االثنني هو حرف (الواو) ،أما صوت هذا احلرف عندما ننطق
اجلملة فهو (و).
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والنظام الصويت ( )phonologyميكن تعريفه على أنه النظام الذي تنتظم فيه األصوات األساسية
معا لتكون الكلمات واجلمل يف لغة ما ،)Yule,1996( ،أو
( ،)Basic Soundsواليت تتجمع ً
معا ،واليت حتكم طريقة ترتيب األصوات يف الكلمة كي خترج بشكل مقبول
األنظمة الصوتية اجملتمعية ً
لدى متحدثي اللغة (قاسم .)2000 ،ومن القواعد الصوتية اليت حتكم اللغة العربية أن الكلمات واجلمل
ال تبدأ بساكن ،وال تقف على متحرك ،وال تتبع األصوات اليت يصعب نطقها مع بعضها مثل( :ض،
ظ)( ،السرطاوي ،وأبوجودة .)2000
الوعي الصويت (الوعي الفونولوجي) :يتمثل الوعي الفونولوجي يف قدرته على فهم أن الكالم ميكن
جتزئته إىل وحدات صوتية أصغر كالكلمات ،واملقاطع والفونيمات .)Torgeson,2001( .كما
يعرف أبنه وعي لغوي ُمي ّكن الفرد من توظيف املعلومات عن بنية اللغة املتعلقة أبصوات احلديث
( .)Bennette,1998كما يُشري مفهوم الوعي الفونوجلي إىل القدرة على إدراك ومعاجلة أصوات
الكلمات املنطوقة من خالل الفونيم الصويت الواحد أو الكلمات أو املقاطع الصوتية للكالم املسموع
( ،)Macmillan,2002ويعرف أبنه القدرة على تعريف ومعاجلة البنية الصوتية للغة الشفهية
( .)Layton&Deeny, 2002والفونيم  Phonemeهو أصغر وحدة صوتية للغة قادرة على تغري
معىن يف ذاهتا (فارع وآخرون2006 ،؛ هالالهان ،)2007 ،أي أصوات
معىن الكلمة دون أن حتمل ً
احلروف منفردة (أ ب ت ي ث )......تغري معىن الكلمة (نر -فار -جار -ابر  -دار) (جبل-
مجل) .وذكر (بركة )1988 ،أن علم وظائف األصوات أو الصواتة ،أو الفونولوجيا ،أو التصويتية ،هو
الذي يبحث يف وظائف األصوات اللغوية من نحية القوانني اليت تعمل مبوجبها والدور الذي تقوم به
عملية التواصل اللغوي .وهي بذلك ختتلف عن " علم األصوات ،الذي يدرس املادة ذاهتا (الصوت
اللغوي) ،ولكن دون االهتمام بوظيفتها التواصلية"؛ لذلك ال يهتم علم وظائف األصوات ابلناحية
يكرس اهتمامه لدراسة "الفروقات الصوتية
النطقية أو السمعية لألصوات ،وال ابلتغريات الفردية هلا ،بل ّ
" من حيث عملها يف فهم املرسلة اللغوية ،وهذا العلم الصويت.
أمهية العمليات الفونولوجية
وضح قسم التحليل العلمي عام ( )2000ابلوالايت املتحدة األمريكية ،إىل أن حوايل  %46من
األطفال الذين يدخلون الروضة ،قد جاءوا من خلفية عائلية بعامل أو عدة عوامل قد أثرت على
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معلوماهتم ومهاراهتم ،مما أدى إىل ضعفهم يف معرفة اسم احلرف ،أو ربط احلروف أبصواهتا ،وذلك من
خالل جتارهبم يف بيئتهم قبل دخول الروضة من حيث القراءة والكتابة . Gillon ,2000
فاعال يف تعزيز التهجئة املبكرة للقراءة والكتابة لدى األطفال
تبني أن تعلم النظام الفونولوجي يعد ً
الذين يعانون من صعوابت تعلم يف القراءة ( & Bryant, Maclean, Bradley
 ،)Crosland,1990وبني كل من دنكار وسيمور ( )Dunan & Seymour, 2000أبن معرفة
صوت (الفونيم) من األمهية مبكان للتقدم يف التعلم من خالل ثالث مراحل يف اكتساب القراءة والكتابة:
املرحلة األوىل :الرسم الكتايب املطبوع.
املرحلة الثانية :املرحلة األجبدية.
املرحلة الثالثة :الشكل اإلمالئي مع معرفة أصوات احلروف.
وتربز لدى األطفال الذين يعانون من صعوابت التعلم خصائص ترتبط ابملشكالت اللغوية ،منها :فهم
اللغة االستقبالية ،واللغة التعبريية ،وصعوبة إدراك أصوات الكالم ،وفهم أمساء األشياء واألفعال والصفات
واملفاهيم اجملردة ،وتكوين الكلمات واجلمل ،وصعوبة العثور على الكلمات من الذاكرة بشكل تلقائي،
أيضا صعوبة يف التمييز البصري عند القراءة ،وعدم القدرة على التمييز بني احلروف.
ويواجهون ً
()Harris, 1994 Ranter, and
• إن الوعي الصويت يرتبط يف األساس أبصوات احلروف ،واليت تقرتن ابلقراءة املبكرة.
• كما أن القصور يف الوعي الصويت يع ّد مؤشرا ً
داال على صعوابت التعلم الالحقة.
ً
• عدم إدراك األصوات يسهم يف العجز الكتساب املعلومات( .حجازين. )2006 ،
وإذا تتبعنا هؤالء األطفال ما قبل املدرسة ،فإن لديهم مشكالت يف إنتاج حروف الكالم ،لكنها ال
تعترب صعوبة يف إنتاج أصوات احلروف ،بيد أهنم غري قادرين على جعل أصوات احلروف منتظمة إلعطاء
ٍ
معان واضحة .وأشارت دراسات ()Vellution, 1987, Brant, Bradly, 1988
( ) Bradley, Brant, 1990 & Snowling et al, 2000إىل وصف هذه
املشكلة وعالقتها بصعوابت النطق واليت تدعى اضطراابت فونولوجية.
مفاهيم مرتبطة ابلوعي الفونولوجي (أبو الداير ،وآخرون .)2012
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الفونولوجي Phonology

ذلك اجلزء من اللغة الذي يشمل القواعد اليت حتدد أو حتكم طريقة نطقنا للكلمات أو املقاطع اللفظية،
وفق األمناط املتعارف عليها بني أصحاب اللغة ،أي تلك القواعد اليت تضبط النظام الفونولوجي يف
هذه اللغة ،وحتدد نوع املعاجلة الفونولوجية اليت نقوم هبا لألصوات واملقاطع اللفظية اليت تتكون منها
الكلمات (السرطاوي ،أبوجودة.)2000 ،
الفونيم Phoneme

الفونيم هو الصوت اللغوي ،وهو أصغر وحدة صوتية ميكن متييزها ،ويف كل لغة يوجد عدد حمدد من
الفونيمات وعدد كبري ج ًدا من الكلمات ،وتتكون الكلمة الواحدة من احتاد عدد حمدد من الفونيمات.
وميكن أن تكون الكلمة عبارة فونيم واحد كالذي جنده يف بعض اللغات ،فعلى سبيل املثال كلمة (ابب)
يف اللغة العربية عبارة عن مقطع صويت واحد وثالثة فونيمات ،وهي على التوايل :ب  /ا  /ب ،بينما
تتكون كلمة (كتاب) من مخسة فونيمات ،وهي :ك  /صوت املد القصري الكسرة  /ت  /ا  /ب،
وكلمة ( )catيف اللغة اإلنكليزية تتكون من ثالثة فونيمات.
الوعي الفونيمي Phonemic Awareness

وهو الوعي مبحتوايت الكلمة من األصوات اليت تتكون منها ،ويساعد هذا النوع من الوعي الطفل على
إدراك العالقة بني احلرف املكتوب والصوت املنطوق ،ويعد هذا الوعي أساسيًا أو جوهرًاي يف عملية حل
الرموز ،ويف هذا الصدد يشري الباحث ( )Williams, 1986إىل املهارات األساسية يف القراءة،
وهي :إدراك العالقة بني احلرف املكتوب والصوت املنطوق واالقرتان احلاصل بينهما.
القدرة على الفصل أو التمييز السماعي للفونيمات اليت تتكون منها الكلمة ،وكذلك الفصل أو التمييز
البصري للحروف اليت تتكون منها الكلمة.
القدرة على دمج  Blendingاألصوات أو ربطها عند قراءة الكلمة ودمج احلروف عند كتابتها .
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).)Farell, 2005
ومن املهم يف اللغة العربية كغريها من اللغات األلفبائية أو األجبدية ،أن يتعلم الطفل كيفية ترتيب
األصوات وتسلسلها يف الكلمة ،ويدرك كذلك التغيري الذي يطرأ على الكلمة عند تغيري ترتيب
األصوات .فيتعلم على سبيل املثال أن األصوات:
ل -م -ح
عند ترتيبها :م  +ل  +ح تنتج كلمة "ملح".
عند ترتيبها :ح  +ل  +م تنتج كلمة "حلم".
عند ترتيبها :ح  +م  +ل تنتج كلمة "محل".
الوعي ابملقطع الصويت أو اللفظي:
تعلما تلقائيًا أو عقب تلقيه تدريبًا
وهكذا يف األصوات اللغوية مجيعها ،وعلى الطفل أن يتعلم كذلك ً
بسيطًا أن حيدد عدد املقاطع اللفظية اليت تتكون منها الكلمة الواحدة ،ومن األمثلة على ذلك:
كلمة "ابب" تتألف من مقطع لفظي واحد.
كلمة "تفاح" تتألف من مقطعني( :تفـ  /فاح).
كلمة "مدرسة" تتألف من ثالثة مقاطع( :مد  /ر /سة).
كلمة "القاهرة" تتألف من أربعة مقاطع( :أل  /قا  /هـ  /رة).
كما يتعلم الطفل كذلك احتاد املقاطع عند تكوين الكلمات ،فعلى سبيل املثال يتعلم أن:
قـ  +مل تصبح "قلم".
قـ  +مر تصبح "قمر".
اجلرافيم  Graphemeوالدايجراف Diagraph

ميكن تعريف اجلرافيم على أنه أصغر وحدة كتابية هلا صوت دال عليه .وبكلمات أخرى ميكن القول:
صوات كالميًا.
إن اجلرافيم هو رمز كتايب أو حرف ميثل ً
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ويعد النظام الكتايب يف اللغة العربية من األنظمة البسيطة اليت ختلو من التعقيد ،حيث يوفر هذا النظام
احدا للصوت الواحد .وعلى الرغم من حدوث نوع من التغيري يف شكل بعض
ً
شكال كتابيًا (حرفًا) و ً
احلروف وفق موقعها يف الكلمة ،إال أن هذا التغري يعد اثبتًا ومن السهل تعلمه .يف مقابل ذلك جند يف
صورا خمتلفة (أحرفًا خمتلفة) للفونيم الواحد مما يُشكل صعوبة خاصة يف القراءة.
الكثري من اللغات ً
ومن السمات األخرى يف النظام الكتايب املعمول به يف اللغة العربية ،عدم وجود ما يعرف ابلدايجراف
 ،Diagraphأي احلرف املزدوج (احلرفني) الذي يعرب عنهما بصوت واحد كما نالحظ يف اللغة
اإلنكليزية .وقد جند يف بعض اللغات جمموعة من احلروف " ثالثة أو أكثر " وهلما صوت واحد.
عملية الكالم وإصدار األصوات
بعد الوالدة يصدر الطفل أصو ًاات عشوائية مبهمة ،مث تبدأ األصوات يف املراحلها املختلفة وأوهلا "املناغاة"
 .Babbingوتتطور أصوات الطفل بعد عدة أشهر لتظهر يف صورة أصوات حلروف متحركة وساكنة
مستقبال ،وتتطور عملية تبادل احلروف املتحركة
ال تتشابه مع الصورة األخرية من إخراج احلروف
ً

والساكنة (الصوامت ،والصوائت) يف صوت الطفل ،هنا يقرتب من مرحلة الكالم
جيدا
) .)Ferguson,1978وذكر ( )Crystal,1973أن األطفال ميكنهم إدراك اللغة وفهمها ً
خالل العام األول من عمرهم ،أي قبل قدرهتم على الكالم ،ووضح ذلك ()Hixon, et al 1980
يف أن تواصل الطفل مع اآلخرين يبدأ يف اكتساب املعلموات الالزمة ملمارسة اللغة تدرجييًا ،مما يساعده
على ضبط علمية التواصل وتطويرها قبل قدرته على الكالم ،وهذا ما أكده ( )Bruner,1978يف
التفاعل العادي املبكر بني األم ووليدها يزوده مبعلومات كثرية وأساسية عن قواعد اللغة واستخدامها
قبل ممارسته هلا.
جدول رقم ()3
مراحل منو اإلنتاج الصويت لدى الطفل خالل العام األول (الشخص1997 ،م)
اإلنتاج الصويت

املرحلة

العمر التقرييب

األوىل

من امليالد 6 -أسابيع أفعال انعاكسية ،وأصوات عشوائية
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الثانية

 6أسابيع 4 -شهور

اهلديل (تردد األصوات) والعاطفة املفرطة (الثرثرة)

الثالثة

 7 -4شهور

اللعب الصويت ،وإطالة الصوت

الرابعة

 10 -7شهور

املناغاة ،وإعادة األصوات وتكرارها

اخلامسة

شهرا
ً 12 -11

الرطائة ،وممارسة الكالم غري املفهوم واإلقالل من املناغاة

وبني أيضا املراحل ما بعد العام األول كالتايل :
شهرا :يبدأ الطفل يف هذه املرحلة بكلمات قليلة ( 5 -2كلمات) يزداد
املرحلة السادسةً 18 -12 :
عددها تدرجييًا مع استمراره يف ممارسة الرطانة الصوتية ( أي الكالم غري املفهوم ) اليت بدأت يف املرحلة
السابقة.
كثريا لتحل حملها الكلمات احلقيقية ،مع
شهرا :تتناقص أصوات الرطانة ً
املرحلة السابعةً 24 - 18 :
بدء استخدام اجلمل املكونة من كلمتني بشيء من الوضوح ،ويف هذه املرحلة يُشري الطفل إىل األشياء
أبمسائها أو الصورة املعربة عنها.

شهرا :يبدأ الطفل يف حماولة الكالم جبمل مكونة من ثالث كلمات ،كما
املرحلة الثامنةً 36 -24 :
حياول تصحيح كالمه من فرتة ألخرى.
شهرا :يف هذه املرحلة يبدأ الطفل يف نطق األصوات الساكنة بصورة صحيحة
املرحلة التاسعةً 48 -36 :
بنسبة  ،% 70 -50وف ًقا للنموذج الذي مسعه وتعلمه من احمليطني به.
املرحلة العاشرة 5 -4 :سنوات :يستطيع الطفل خالل هذه املرحلة نطق  %90تقريبًا من األصوات
الساكنة بصورة صحيحة ،ويف هناية العام اخلامس يكون قد استطاع أن ينطق معظم أصوات حروف
الكالم بصورة صحيحة ،مع القدرة على إجراء حماداثت مع الكبار.
ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن عملية الكالم تلك العملية اليت تتضمن إصدار األصوات الالزمة
أشكاال رمزية معينة ،مث تنظيم تلك الرموز وف ًقا لقواعد معينة،
للكالم ،وتشكيلها بصورة جتعلها تتخذ
ً
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يتفق عليها يف الثقافة اليت ينشأ فيها الفرد ،كي خترج مرتابطة مع بعضها لتعطي معاين مفهومة للمستمع،
وحتدث يف سياق مستمر (الشخص1997 ،م).
وذكر أيضا أن عملية الكالم تتم يف ثالث مراحل أساسية:
أ ًوال :مرحلة االستقبال Reception Stage
اثنيًا :مرحلة املعاجلة Processing Stage
اثلثًا :مرحلة اإلرسال (ممارسة الكالم) Speech Production
وقد توصل علماء األصوات يف تقسسيم األصوات اللغوية (بشر )1980 ،إىل النتائج التالية:
 -1الصوائت جمهورة كلها يف الكالم العادي؛ أما الصوامت فمنها ما هو جمهور ومنها ما هو
مهموس.
 -2كل صوت حصل اعرتاض اتم يف جمرى اهلواء أثناء النطق به هو صوت صامت (مثل :التاء،
والدال ،والكاف).
 -3كل صوت حصل اعرتاض جزئي يف جمرى هوائه حمد ًاث احتكا ًكا من أي نوع كان أثناء النطق
أيضا (مثل :السني ،واجليم ،والزاي).
به يع ّد ً
صوات صامتًا ً
مهموسا -يع ّد
جمهورا كان هذا الصوت أو
ً
مير اهلواء أثناء النطق به من الفمً -
 -4كل صوت ال ّ
صوات صامتًا (مثل :امليم ،والنون).
ً
صوات صامتًا (مثل :الالم).
 -5كل صوت ينحرف هواؤه فيخرج من جانيب الفم أو أحدمها يع ّد ً

صوات صامتًا.
 -6كل صوت مهموس يُع ّد ً
وقال (بركة :)1988 ،إن احلقيقة أن السمة املائزة وعملية االستبدال مفهومان أساسيان يف دراسة
الصوت اللغوي .فالتمييز بني الصائت والصامت ونصف الصائت متييز عام ومبدئي ،وال بد لتحديد
حتديدا دقي ًقا من الرجوع إىل خصائصه الرئيسة ،أي :إىل مساته
كل صوت من أصوات اللغة الواحدة ً
ّ
األساسية اخلاصة به .وقسم أصوات اللغة العربية إىل ثالثة أقسام رئيسة ،هي:
-1

فونيما يف اللغة العربية.
الصوامت ،وعددها سبعة وعشرون ً
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-2

الصوائت ،وعددها ستة فونيمات يف اللغة العربية.

 -3أنصاف الصوائت ،وعددها فونيمان يف اللغة العربية.

وقد شرح كل منها على النحو التايل:
الصوامت العربية

تُسمى الصوامت عند علماء العربية القدامى ابحلروف .وقد عُنوا بتقسيمها ووصفها من حيث النطق،
جل مهّهم وضع األسس العلمية لوصف ما مسوه
واإلدغام ،والوقف ،واالبتداء ،إىل ما هنالك .وكان ُّ
بـ"خمارج احلروف" .ولن نتوسع هنا يف حتليل اآلراء والتحديدات اليت قدموها ألصوات لغتهم؛ ألننا نبغي
تسهيال للدراسني ،وبقصد التعرف على طبيعتها وخصائصها،
وضع تقسيم مبسط لصوامت اللغة العربية
ً
حتليال دقي ًقا من املنظار اللساين احلديث .وقد درج علماء األصوات املعاصرين على تصنيف
وحتليلها ً

الصوامت إىل الفئات التالية:

• الصوامت االنسدادية ،وميكن أن تكون فميّة أو أنفيّة.
• الصوامت االحتكاكية واالنسيابية.

الرتددية.
• الصوامت اجلانبية و ّ
حتليال دقي ًقا من
ووضع هذا التقسيم بقصد التعرف على طبيعتها ،وتصنيف خصائصها ،وحتليلها ً
املنظار اللساين احلديث ،بُنيت على وضع الوترين الصوتيني ،ومواضع النطق ،وحال جمرى اهلواء يف
القناة الصوتية .واحلروف الصوامت هي " :ء ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ ،د ،ذ ،ر ،ز ،س ،ش ،ص،
ض ،ط ،ظ ،ع ،غ ،ف ،ق ،ك ،ل ،م ،ن ،هـ ".

الصوائت العربية
كل منها إىل التمييز بني أصناف الصوائت يف اللغة الواحدة.
الصوائت حت ّد بوسائل نطقية عديدةّ ،
تؤدي ّ
فموضع النطق (وهو املكان من احلنك الذي جيتمع ابجتاهه اللسان ويتق ّدم من أثناء النطق ابلصوت)
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يسمح ابلتمييز بني الصوائت احلنكية أو األمامية اليت يتق ّدم اللسان لدى النطق هبا ابجتاه احلنك اللني
اللهوية أو اخللفية اليت يتق ّدم اللسان لدى النطق هبا ابجتاه املوضع الوسيط من احلنكّ .أما من حيث
طريقة النطق ،فإن درجة انفتاح الفم اليت حت ّددها حركات اللسان العمودية واملسافة بينه وبني احلنك،
فإهنا تسمح ابلتمييز بني الصوائت املغلقة اليت تنتج أبش ّد انغالق ممكن صائتيًا ،والصوائت املفتوحة اليت
تنتج ابنفتاح الفم أش ّد ما ميكن من االنفتاح .ويقع بني املنزلتني الصوائت نصف املغلقة والصوائت
نصف املفتوحة .كذلك فإن التشفيه والتأنيف وامل ّدة تعمل يف إنتاج الصوائت .هذا ويعمل التشفيه وامل ّدة
وحدمها (دون التأنيف) كسمات مائزة يف الصوائت العربية.

وهكذا ،فإن الصوائت ُحتد بعمل عضوين أساسيني ،مها :اللسان ،والشفتان .ال ب ّد يف تصنيف
الصوائت العربية إذن من الرجوع إىل املنظارين النطقيّني الرئيسني :موضع النطق ،وطريقة النطق .وجند
أيضا .فهي ستة صوائت :الفتحة،
أهنا من حيث موضع النطق ثالثة ،ومن حيث طريقة النطق ثالثة ً
الضمة الطويلة.
والكسرة ،و ّ
الضمة ،والفتحة الطويلة ،والكسرة الطويلة ،و ّ
أنصاف الصوائت العربية
أي فئة من
تع ّد معظم لغات العامل -ابإلضافة إىل الصوائت والصوامت -أصو ًاات ال ميكن تصنيفها يف ّ
الفئتني .وهي تدعى أبنصاف الصوائت أو أنصاف الصوامت أو االنزالقيات .ويوجد منها يف اللغة
العربية اثنان مها :الواو  ،/ w /والياء ( / J /كما يف " ولد " و " يلد ") .وهذان الصواتن قريبا الشبه
ابلصوائت من حيث موضع النطق ،وابلصوامت من حيث ضيق ممر اهلواء املزفور.

اضطراابت الصوت (اضطراابت النطق والكالم)
يُعترب التالميذ ذوي اضطراابت النطق والكالم أحد فئات صعوابت التعلم ،وقد تناول العديد من
الرتبويني ،ويُؤخذ يف االعتبار يف احلكم على اضطراابت النطق العمر الزمين؛ حيث إهنا ميكن أن ختتفي
بعد الدخول للمدرسة وال حتتاج إىل تدخل ،ويذكر (الببالوي )2003 ،أن اضطراب النطق يؤدي إىل
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فشل الفرد يف التواصل مع احمليطني به أو اضطرابه ،وأكد (الشخص )1997 ،على آاثر اضطراابت
النطق؛ حيث إنه يُسبب معانة نفسية وسوء توافق لدى الفرد وخجل.
ويعرف الزراد ( )1990أن اضطراابت النطق ترتكز على عملية وطريقة النطق ،وكيف تتم وطريقة لفظ
احلروف ،وتشكيلها ،وإصدار األصوات بشكل صحيح ،وتتناول احلروف الساكنة واملتحركة وأسلوب
نطق الكلمات.
وعرف ( )DSMIV ،1994أبن اضطراابت النطق هي :فشل استخدام أصوات الكالم املتوقعة
منائيًا ،واليت تكون مناسبة لعمر الفرد وذكائه وهلجته ،ويتضح يف إصدار صويت رديء ،أو تلفظ غري
مناسب ،ويتمثل االضطراب اللفظي يف أخطاء يف إصدار الصوت أو إبدال صوت مكان صوت آخر،
انطباعا أبنه
أو حذف أصوات كاحلروف الساكنة يف آخر الكلمة ،أو تشويه وحتريف الكلمة مما يُعطي
ً

كالم طفلي.

كما ذكر (الببالوي )2003 ،أبهنا عجز الطفل عن نطق بعض األصوات اللغوية ،ويبدو يف واحد أو
أكثر من االضطراابت التالية :احلذف ،أو التحريف ،أو اإلبدال ،أو اإلضافة ،أو ضغط األصوات.
وعرف (عبد احلميد )2007 ،أن اضطراابت النطق هي خلل يف طريقة نطق بعض أصوات حروف
الكلمة ،لعدم القدرة على إخراجها من خمارجها الصحيحة ،ويبدو ذلك يف صورة إضافة أصوات حروف
متاما ،أو نطق صوت احلرف بطريقة مشوقة
غري موجودة يف الكالم املنطوق ،أو حذف صوت احلرف ً
وغري مفهومة ،أو إبدال صوت احلرف بصوت حرف آخر ،أو ضغط يف بعض احلروف ،وميكن أن
توجد هذه األشكال من اضطراابت النطق لدى الطفل ،كما قد يعاين الطفل من اضطراب واحد ،وهي
شيوعا بني األطفال الصغار ،وتكون الغالبية العظمى منها يف احلضانة والفصول الدراسية واملراكز
أكثر ً
العالجية.

مظاهر اضطراابت النطق:
-1
-2

االضطراابت اإلبدالية Substitution :
اضطراابت حتريفيةDistortion :
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-3
-4

اضطراابت حذف أو إضافةOmission or addition :
اضطراابت الضغطPressure disorders :

املزج الصويت أو مزج األصوات
يقصد مبزج األصوات القدرة على نطق مجيع األصوات مع بعضها البعض لتكوين كلمات كاملة،
معا لتشكيل كلمات ال يستطيع مجع أصوات ( ر ،أ ،س )
فالطفل الذي ال يستطيع ربط األصوات ً
لتكوين كلمة "رأس" على سبيل املثال؛ إذ تبقى هذه األصوات الثالثة منفصلة ،ومن الواضح أن مثل
كثريا ما حتدث صعوابت القراءة عندما يتم الرتكيز
هؤالء التالميذ سيواجهون مشكالت يف تعلم القراءة .و ً
بعضا ،فقد يتعلم الطفل هذه األصوات منفردة
يف التدريس على تعليم األصوات منفصلة عن بعضها ً
معا لتكوين كلمة.
وابلتايل يصعب عليه مجعها ً
ويواجه طلبة آخرون من ذوي االضطراابت السمعية أو اضطراابت الذاكرة صعوبة يف مجع أجزاء الكلمة
معا بعد بذل جهد كبري حملاولة تذكر األصوات املكونة هلذه الكلمة والتمييز بينها ،وبسبب الطبيعة
ً
وضوحا عند تعلم اللغة العربية.
الصوتية للغة العربية فإن هذه املشكلة تكون أكثر
ً

بعضا على
تركز النشاطات التدريسية اليت هتدف إىل تطوير القدرة على ربط األصوات مع بعضها ً
استخدام الكلمات يف سياقات ذات معىن من أجل زايدة احتمال جعل عملية الربط بني األصوات
تلقائية ،ويعتقد بعض الباحثني بضرورة كون هذه املهارة وغريها من املهارات األساسية تلقائية؛ ليتمكن
بدال من الرتكيز على عملية القراءة
الطالب من الرتكيز على جوانب عملية االستيعاب يف نص معني ً
ذاهتا.

املبحث اخلامس :اإلسرتاتيجية املتكاملة
ملا كان البحث احلايل يستهدف تنمية مهارات القراءة ،والوعي الصويت ،والكتابة لدى طالب الصف
األول االبتدائي ،من خالل تدريس احلروف ابستخدام الطريقة املتكاملة يف التدريس؛ فإنه من الضروري
إلقاء الضوء على هذه اإلسرتاتيجية ،حيث تعد هذه اإلسرتاتيجية املتكاملة غاية معينة من خالل بعض
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اإلجراءات املدروسة واحملكمة لتحقيق هدف وفق تقييم خاص به ،مع مراعاة احتياجات وقدرات وميول
التالميذ ،من خالل إدراك املتعلم للصعوابت التعليمية اليت يتميزون هبا ،سواء كانت هذه الصعوابت
أكادميية أو منائية أو كلتامها ،وجب ذلك علينا كمعلمني وابحثني؛ إلجياد حلول لذلك وفق معايري
وأسس علمية صحيحة ،وكان هذا من خالل األدب النظري الذي تطرق إليه الباحث مع الدراسات
السابقة .وهذه اإلسرتاتيجية تقوم على الطريقة الصوتية يف عالج صعوابت التعلم ،حيث أشار إىل مدى
أمهيتها وفاعليتها مرسري (.)Mercer,1997
ومن خالل التدقيق واملالحظة ودراسات حول قدرات الطالب وإمكانياهتم والصعوابت اليت تُقابلهم،
أيضا الكم
سواء صعوابت يف املناهج املقدمة أو يف طرائق التدريس وأساليبه ،ويعين به الباحث به ً
والكيف ،إضافة إىل العديد من الدراسات السابقة بدولة الكويت حول هذه الظاهرة ،ومنها دراسة
عواطف ،خلف (2007م) اليت استهدفت أثر التدريس ابستخدام أسلوب التدريس التباديل يف تنمية
مهارات الفهم القرائي ،وكذلك أثره على دافعية القراءة لدى التلميذات ذوات صعوابت القراءة ابلصف
اخلامس االبتدائي ،إضافة إىل دراسة شهد ،القالف ( 2008م) واليت هدفت إىل الكشف عن فعالية
برنمج عالجي يف تنمية مهارات الكتابة اليدوية للتالميذ ذوي صعوابت التعلم يف الصف الثالث
االبتدائي ،وغريها من الدراسات السابقة.
وإميان من الباحث بقدرة هللا العدل الذي أوجد اخللق وجعل العدل منهجه وميزانه ،ويثبت هذا أن
ً
قدرات البشر متساوية ،وإمنا اختالف التميز ،فكل ُمتميز يف جمال معني خيتلف عن اآلخر ،لذلك كان
علينا البحث إلجياد طريقة تثبت قدرات هؤالء الطالب على ختطي هذه العقبة األوىل واألساسية يف
تعلم القراءة والكتابة.كما قال ليون ليدرمان ( -)Leon- Ledermanاحلائز على جائزة نوبل يف
الفيزايء " :-األطفال كلهم يولدون علماء ،ولكنهم بعدها يفقدون احلماس لالنطالق يف العلم ....لعل
األمر أن شيئًا ما حيدث لألطفال نتيجة بعض قوى خارجية جتعلهم يفقدون فضوهلم الطبيعي " (مونتيجو
دو 2004 ،م ،ص  .)347ويقدم أفالطون نصيحته الذهبية " :اعتنوا برتبية الطفل يف سين حياته
األوىل ،وال تكرهوه على تعلم أي شيء " (الشريف2004 ،م)؛ ألن اللطف والعطف خري من اإلكراه
والتسلط.
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لقد االصر اهتمام علماء اللغة يف القرون املاضية ابللغة املكتوبة ،وذلك ألمور عديدة ،منها صفة
أيضا
الدميومة اليت ميتاز هبا الكالم املكتوب (كل كلمة تقال متوت فور االنتهاء من نطقه) ،ومنها ً
اهتمام العلماء ابللغات القدمية (وخباصة لغات األداين) اليت كانت الكتب واملخطوطات السبيل الوحيد
لدراستها ،مث جاءت اللسانية احلديثة لتقلب هذا املفهوم ،ولتؤكد أن اللغة هي صوتية (منطوقة) قبل أن
تكون مكتوبة .وأكرب دليل على أولوية النطق أن اإلنسان يتكلم قبل أن يكتب ،ويتناول احلديث لفظًا
وملحة إىل ضرورة البدء ابلتعليم عن طريق
أكثر مما يتناوله كتابة( ،بركة .)1988 ،وهذه إشارة كبرية ُ
الصوت مع املزج احلريف أو الصويت للحروف ،والبدء من احلرف إىل املقطع يف الكلمة ،ولكن هذا حتت
خطوات وأسس مدروسة وُمرتبة وفق هذه اإلسرتاتيجية اليت تُنظم العمل على ذلك.

وتقوم هذه اإلسرتاتيجية على توليفة بني خمتلف الربامج واإلسرتاتيجيات من حيث املبدأ ،أال وهو
(التعليم عن طريق الصوت والوعي الصويت) ،اليت تناولت عالج صعوابت التعلم مع قياسها والتدخل
دليال يُستخدم للعمل على هذه الطريقة أو اإلسرتاتيجية ،حيث إهنا تقوم
املبكر .وقد أضاف الباحث ً
ُ
على الوعي الصويت (صوامت) للحروف والتعرف على مداليلها ،وتعلم احلروف أبصواهتا وأشكاهلا األربع
(منفرد ،أول ،وسط ،وآخر) الكلمة ال أبمسائها ،مث التدرب على املزج الصويت عند االنتقال من حرف
إىل حرف ،ويكون املزج كتابيًا وقرائيًا ،مث االنتقال بعد ذلك لتعلم احلروف (الصوائت القصرية والطويلة)،
ويتم تدريب املتعلم على املزج الصويت أو احلريف يف هذا اجلزء بشكل أكرب من كلمات ومجل؛ لتتم بذلك
عملية اكتساب وتعلم القراءة والكتابة بصورهتا األولية ،لتساعد املتعلم على البدء يف العملية التعليمية
بكل سهولة ويسر ،وهذا ألمهية القراءة والكتابة ومدى ضرورة تعلمها جلميع العلوم األخرى.

هدف اإلسرتاتيجية املتكاملة:
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هتدف اإلسرتاتيجية إىل حتسني وإكساب تالميذ الصف األول االبتدائي ذوي صعوابت تعلم القراءة
والكتابة اهلجائية ،القدرة على القراءة والكتابة اهلجائية بشكل جيد وسلس ،وفق مرحلتهم العمرية،
وزايدة الطالقة والدقة ،وذلك من خالل عالج هذه الصعوابت اليت يتميزون هبا عن أقراهنم الطبيعيني.
أمهية اإلسرتاتيجية املتكاملة:
تظهر أمهية اإلسرتاتيجية املتكاملة يف اخلصائص اآلتية:
 .1تعد اإلسرتاتيجية املتكاملة حماولة للتقليل من صعوابت تعلم القراءة والكتابة ،وما نتج عنه
من ٍ
تدن يف مستوى حتصيل التالميذ ،والعمل على حتسني مستوى التحصيل يف املواد
األخرى.
 .2قلة اإلسرتاتيجيات املعاجلة لصعوابت التعلم عن طريق الصوت -إن مل يكن ندرهتا -يف
املراجع العربية مقارنة ابملراجع األجنبية ،لعالج صعوابت التعلم القراءة والكتابة يف الصف
األول االبتدائي والتأسيس ،وبذلك تكون بداية الو البحث عن بدائل لتطوير الربامج
واإلسرتاتيجيات يف أي بيئة تعليمية صحيحة.
 .3سهولة اإلسرتاتيجية وبُعدها عن التعقيد لكال الطرفني؛ املتعلم واملعلم ،ومرونتها يف عملية
اكتساب وتعلم القراءة والكتابة.
 .4تسهم هذه اإلسرتاتيجية يف عالج صعوابت أخرى ،مثل االضطراابت النطقية والكالمية.
 .5تساعد اإلسرتاتيجية يف تنمية الوعي البيئي ،من خالل املداليل لكل حرف مقرتح ،مع تنمية
الثروة اللغوية للمتعلمني.
خطوات إعداد اإلسرتاتيجية :
اإلسرتاتيجية املتكاملة هي أساس البحث والداسة ،وقد مرت ابلعديد من املراحل حىت تصل إىل شكلها
احلايل ،فهي األداة األساسية يف البحث ،والىت يُبىن على أساسها ابقي أدوات البحث ،وسيقوم البحث
بعرض خطوات إعداد اإلسرتاتيجية بشكل ُمفصل يف الفصل الثالث.
خطوات إعداد اإلسرتاتيجية :
-1

حتديد هدف اإلسرتاتيجية والفئة املستهدفة.
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 -2االطالع على دراسات سابقة ومراجع سابقة ساعدت الباحث يف دراسته احلالية وإعداد
أدواهتا.
 -3إعداد املواد التعليمية اخلاصة ابلبحث (دليل املستخدم -كتاب "أن مبدع" -مقياس القراءة
والوعي الصويت ومقياس الكتابة اهلجائية).
 -4عمل التجربة االستطالعية.
 -5عرض أدوات البحث على احملكمني وذوي اخلربة.
 -6قياس صدق وثبات أدوات البحث ،واختبار األساليب اإلحصائية املناسبة للبحث.
 -7عمل اإلجراءات التجريبية النهائية للبحث القياس البعدي ،مث التتبعي.
 -8حتليل النتائج وصدق املقاييس وثباهتا ،وقياس مدى فاعلية اإلسرتاتيجية.
األسس النظرية املعتمدة يف تصميم اإلسرتاتيجية املتكاملة واملقاييس:
مت إعداد وتصميم اإلسرتاتيجية املتكاملة ومقايسها (مقياس القراءة -ومقياس الكتابة اهلجائية) بعد
االطالع على األسس النظرية للغة ،وملهارات القراءة والكتابة ،ولعالج صعوابت القراءة والكتابة،
وصعوابت التعلم من مراجع مثل )Mercer, 1985( :و(( )Mercer, 1977حجازين،)2006 ،
(القداحSwanson & ( ،)Heling, 2000( ،Isaki & Plante, 1997( )2012 ،
( ،)Berminger, 1995جبايب ،)2010 ،ومراجع تناولت علم األصوات ،واألصوات اللغوية مثل:
(املالح ،)1990 ،و(بشر ،)2000 ،ودراسات تناولت الوعي الصويت مثل،)Wise, 2005( :
و( ،)2005 ،Laingو( ،)Hsin, 2007و( ،)2007 ،yingو( Berourne & Friel- Patti
 ،),2003و( ،)Carolineet et.al, 2001و(…. )Virginia & Judith, 2003إخل.
وغريها من الدراسات واملراجع اليت مت عرضها يف املباحث السابقة والتالية هلذا املبحث يف هذا الفصل.
وبناءً على ذلك مت عمل اإلسرتاتيجية املتكاملة مع قياسي القراءة والوعي الصويت ،ومقياس الكتابة
اهلجائية ،وإخراج اجلميع ابلشكل النهائي ،وتطبيقه من قياس استطالعي ،مث قبلي ،مث تطبيق
أخريا القياس التتبعي.
اإلسرتاتيجية ،مث البعدي ،و ً
الصورة األوىل لإلسرتاتيجية:
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 .1أهداف اإلسرتاتيجية:
تسعى اإلسرتاتيجية لتحقيق ركائز أساسية يف عملييت القراءة والكتابة؛ لتحقيق اهلدف املنشود ،أال وهو
إكساب املتعلم القدرة على القراءة والكتابة بشكل جيد ،ويندرج حتت هذا اهلدف األمشل بعض
األهداف العامة اليت تتفرع منها أهداف خاصة (سلوكية).
أوال :أهداف عامة:
 .1حتبيب اللغة العربية للمتعلمني ،ودراستها أبسلوب شيق وجذاب ،واالستمتاع هبا ،وكسر حاجز
الصعوبة كما يظن احلاقدين على لغة القرآن الكرمي.
 .2يتعرف املتعلم على نطق صوت احلروف بدون اخللط بينها قراءة وكتابة.
 .3قراءة املتعلم للحروف قراءة صحيحة (صوامت ،صوائت).
 .4كتابة املتعلم للحروف كتابة هجائية صحيحة جبميع رسومها.
صحيحا لتكوين مقاطع ،ومنها إىل كلمات،
مزجا
ً
 .5قدرة املتعلم على املزج الصويت للحروف ً
ومنها جلمل مث فقرات ،والبدء ابلصوامت حىت إتقاهنا ،مث االنتقال إىل الصوائت واالنطالق،
ويكون ذلك قراءة مث كتابة هجائية.
 .6قراءة املتعلم للمقاطع والكلمات قراءة سليمة دون حذف أو إبدال أو تكرار حروف أو كلمات.
اثنيا :أهداف خاصة (سلوكية):
 .1أن يتعرف املتعلم على أصوات احلروف (صوامت) مبخارجها الصحيحة.
صحيحا.
 .2أن يلفظ املتعلم أصوات احلروف (صوامت) لفظًا
ً
 .3أن يتعرف املتعلم على رسم احلروف منفردة وأول ووسط وآخر الكلمة.
 .4أن يستطيع كتابة احلروف برمسها الصحيح كما يُطلب منه.
 .5أن يربط املتعلم بني صوت احلرف ورمسه.
 .6أن يربط املتعلم بني احلروف ومدلوالهتا املطروحة لكل حرف.
 .7أن ُمييز احلرف داخل كلمة أول ووسط وآخر.
 .8أن يستخرج احلرف املطلوب كما يُطلب منه ،أول ووسط وآخر الكلمة.
 .9أن يستطيع كتابة احلرف أول ووسط وآخر الكلمة.
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 .10أن يصل احلرف ابلكلمة اليت حتتوي على احلرف.
 .11أن يكتب على احلرف املنقوط بشكل صحيح ،وتلوين احلرف املفرغ كما يُطلب منه.
 .12أن ُمييز الصورة اليت حتتوي على احلرف املطلوب.
 .13أن ُمييز احلرف املطلوب من بني احلروف املعطاة.
صحيحا أول ووسط وآخر الكلمة.
 .14أن يرسم احلرف املطلوب ابلكلمات املعطاة رمسًا
ً
 .15أن خيتار رسم احلرف الصحيح يف الكلمة بني رمسني لنفس احلرف.
 .16أن يستخرج احلرف املطلوب ،مث يكتبه بني عدة كلمات مصورة.
يكون ويصل عدة كلمات معطاة تبدأ بنفس احلرف.
 .17أن ّ
 .18أن يُفكر وجيتاز النشاط الرتفيهي املعطى لكل حرف.
طعا من حرفني صوتيًا (مقطع صامت).
 .19أن يقرأ مق ً
مقطعا من حرفني ُمم ًيزا رسم احلرف أول ووسط وآخر الكلمة.
 .20أن يكتب ً
مقطعا من حرفني ُمم ًيزا رسم احلرف أول ووسط وآخر الكلمة.
 .21أن ُميلي ً
 .22أن يتعرف املتعلم على بداية وهناية الكلمة.
شكال.
 .23أن ُمييز املتعلم بني احلروف املتشاهبة ً
 .24أن ُمييز املتعلم بني احلروف املتشاهبة صوتيًا.
 .25أن يقرأ كلمات تتكون من ثالثة أحرف صوتيًا (صوامت).
 .26أن يكتب كلمات تتكون من ثالثة أحرف (صوامت).
 .27أن يلفظ ويقرأ املتعلم أصوات احلروف ابلصوائت القصرية (احلركات القصرية) بشكل صحيح.
 .28أن يكتب املتعلم أصوات احلروف ابلصوائت القصرية (احلركات القصرية) بشكل صحيح.
 .29أن يلفظ ويقرأ املتعلم أصوات احلروف ابلصوائت الطويلة (احلركات الطويلة -الواو ،األلف،
الياء) بشكل صحيح.
 .30أن يكتب املتعلم أصوات احلروف ابلصوائت الطويلة (احلركات الطويلة -الواو ،األلف ،الياء)
بشكل صحيح.
 .31أن ُمييز احلرف املطلوب من خالل الكلمة ،سواء أول أو وسط أو آخر الكلمة ،إما قرائيًا أو
كتابيًا (صوامت أو صوائت).
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 .32أن يقرأ املقطع من كلمة تتكون من ثالثة أحرف بعد حذف احلرف األول أو الثاين أو الثالث
(صوامت أو صوائت).
 .33أن يُضيف حرف لكلمة تتكون من ثالثة أحرف بعد مساع الكلمة ،ويكتب الناقص سواء
احلرف الناقص أول أو وسط أو آخر الكلمة (صوامت أو صوائت).
 .34أن حيلل املتعلم كلمة من ثالثة أحرف إىل صوائت قصرية.
 .35أن يُركب املتعلم كتابيًا كلمة من ثالثة أحرف صوائت قصرية ،مراعيًا صحة الرسم.
 .36أن ُحيلل املتعلم كلمة حتتوي على صوائت طويلة وقصرية.
 .37أن يُركب املتعلم كتابيًا كلمة حتتوي على صوائت طويلة وقصرية.
 .38أن يستخرج املتعلم املقطع الصائت الطويل من الكلمة مث يكتبه.
 .39أن يقرأ املتعلم الكلمات واجلمل البسيطة ،بدون إضافة أو حذف أو إبدال أو تكرار أو قلب
(العكس).

حمتوى اإلسرتاتيجية املتكاملة وطريقة تناوهلا:
ُروعي يف بناء اإلسرتاتيجية االعتماد واالرتكاز على احلروف العربية ،حيث إهنا هي أساس عملييت
القراءة والكتابة ،ومت تناول تدريسهما واكتساهبما ابلطريقة الصوتية اليت تركز على تعليم أصوات األحرف،
مث املقاطع ،مث أشكال األحرف يف مواقع الكلمة الثالثة.
ولكن قد تناول البحث الطريقة الصوتية برتتيب آخر (اإلسرتاتيجية املتكاملة) ،وهو:
أوال :تناول احلروف ابلرتتيب األجبدي من أ إىل ي.
اثنيا :تقسيم احلروف إىل جمموعات كما يلي (أ ،ب ،ت ،ث) (ج ،ح ،خ) (د ،ذ) (ر ،ز) (س ،ش)
(ص ،ض) (ط ،ظ) (ع ،غ) (ف ،ق) (ك ،ل) (م ،ن) (هـ ،و ،ي).
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اثلثا :تدريب املتعلم على صوت احلرف (صوامت) ،وربطه أبربع مداليل لكل حرف مثل :ع (عش،
منفردا وأول ووسط وآخر الكلمة.
عني ،عصفور ،عنب) ،مع تدريب املتعلم على رسم احلرف ً
رابعا :مراعاة استخدام احلواس السمعية والبصرية واحلسية واحلركية أثناء عملية التعلم ،مثال :تلوين حرف
مفرغ ،مث قصه ولصقه داخل دفرت الصف .تدريب املتاهة وحبث احلرف عن مدلول له .وضع دائرة حول
احلرف داخل الكلمة ،مث تلوين الدائرة ،وإىل غريها من التدريبات الكاسرة للملل والروتني ،الشيقة
للمتعلم اجلاذبة للعملية التعليمية.
خامسا :املزج الصويت والكتايب ،وذلك بعد تعلم حرف أ ،ب ،ت ،يقوم املعلم بتدريب املتعلم على
املزج الصويت والكتايب ،وهو تدريب املتعلم على ربط احلروف لتكوين مقاطع ،مثل :أت ،بت ،تب...
إخل .ويكون ذلك صوتيًا وكتابيًا هجائيًا (منظور وغري منظور) ،ويتكرر ذلك طوال فرتة إكساب احلروف
حىت االنتهاء من تعلمها ،وذلك حىت يتمكن من مزج احلروف قرائيًا وكتابيًا ،وال ينسى حرفًا عند
االنتقال من حرف إىل اآلخر ،وتكون مدة املراجعة ال تتخطى اخلمس دقائق يبدأ هبا املعلم كتهيئة.

سادسا :مدة كل حرف من أربعة أايم إىل مخسة كما مت تناوهلا الباحث ،وميكن زايدة عدد األايم كما
يرتاءى للمعلم.
سابعاُ :روعي ضرورة التقييم بني كل جمموعة وأُخرى من بني االثنيت عشرة جمموعة ،لقياس مستوى تقدم
املتعلمني والتقييم ،ينقسم إىل قسمني بعد اجملموعة األوىل كاآليت:

أوال :تقييم جمموعة (ج ،ح ،خ) يكون املتعلم مقاطع منها مث .اثنيًا :مث
تقييم اجملموعة احلالية مثال ً
تقييم احلروف من (أ إىل خ) يكون املتعلم مقاطع من حرفني حىت هناية احلروف ،ويُفضل بعد حرف
(ض) ،أن يتدرب املتعلم على تكوين كلمة من ثالثة أحرف وال هنتم للمعىن؛ ألن اهلدف التدريب على
معا وليس القراءة فقط.
القراءة والكتابة اهلجائية ،يف هذه النقطة يطلب املعلم من املتعلم قراءة وكتابة ً
اثمنا :االنتقال إىل تعلم احلروف ابلصوائت القصرية (الفتحة والضمة والكسرة) ،يتم تدريب املتعلم على
الصوائت القصرية (احلركات القصرية) ،ويكون كالتايل:
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 تدريب املتعلم على صوت حركة الفتحة مع مجيع احلروف ،ورمسهما منفردة وداخل الكلمة(أول ،وسط ،آخر) قراءة وكتابة.
 تدريب املتعلم على صوت حركة الضمة مع مجيع احلروف ،ورمسها منفردة وداخل الكلمة (أول،وسط ،آخر) قراءة وكتابة.
 تدريب املتعلم على صوت حركة الكسرة مع مجيع احلروف ،ورمسها منفردة وداخل الكلمة (أول،وسط ،آخر) قراءة وكتابة.
تُعطى تدريبات مدعمة لعملية القراءة والكتابة على تشابه تدريبات الصوامت ،ولكن يتم الرتكز يف
هذا الشق على احلرف صامت أم صائت من خالل الكلمة ،أي زايدة التدريب على قراءة كلمات من
ثالثة أحرف صائتة ،إضافة إىل تدريب املتعلم على حتليل وتركيب واستخراج الصوائت ،ويكون ذلك
قراءة مث كتابة هجائية (منظور وغري منظور  -إمالء) ،وذلك من خالل كلمات ومجل بسيطة .ويف هذه
املرحلة يتم اخللط بني الطريقة اجلزئية والكلية ،مع االعتماد يف األصل على الطريقة الصوتية املتكاملة.
اتسعا :االنتقال إىل تعلم احلروف ابلصوائت الطويلة (األلف -الواو  -الياء) ،يتم تدريب املتعلم على
الصوائت الطويلة (احلركات الطويلة) ،ويكون كالتايل:
-

-

تدريب املتعلم على الصوائت الطويلة مع مجيع احلروف.
تدريب املتعلم على التفرقة والتميز يف النطق بني الصائت الطويل والصائت القصري (احلركات
القصرية والطويلة).
تدريب املتعلم على :استخراج املقطع الصائت الطويل ،وتكوين كلمات ،وإكمال فراغ داخل
كلمة ،وإيصال مقاطع لتكوين كلمة ،وتلوين املقطع الصائت داخل كلمة ُمفرغة .حتليل كلمات
هبا مقطع صائت ،وتركيب كلمات هبا مقطع صائت ،وغريها من التدريبات.
التدريب على قراءة وكتابة ُمجل هبا ُمشكلة ،وحتتوي على صوائت وصوامت ،واستخراج الكلمات
اليت حتتوي على صوائت طويلة ،مث استخراج املقطع الصائت الطويل.

عاشرا :االنتقال من التدريب على احلروف واملزج الصويت إىل التدريب على املقاطع الصوتية ( الـمدود،
الساكن وال ُـمشدد ) وخصائها وربطها وحتليلها ومزجها الصويت يف بنية الكلمة االساسية ،مث االنتقال
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إىل تعليمهم التنوين ،وكيفيته ،مث تدريبهم على التفريق بني اهلاء والتاء املفتوحة واملربوطة ويلهم ابقي
الظواهر اللغوية.
وقد قام الباحث إبعداد كتاب أنشطة لغوية وأوراق عمل ُمسي بـ " أن مبدع " ،إشارة من الباحث إىل
املتعلم ،فجميعهم ُمبدعون ،ولكن األساليب والطرق اخلاطئة هي من يقتل كل إبداع ،ويتكون من
جزأين :جزء صوامت " أن مبدع أتعلم " ،وجزء صوائت " أن مبدع أقرأ وأكتب " ،وللتسهيل على
املعلم أو املتعلم العمل ابإلسرتاتيجية املتكاملة ،وفيما يلي عرض تناول اجلزأين:
أوال :جزء صوامت:
هو عبارة عن مخسة أجزاء متكاملة حتتوي على احلروف أربعة كتب حتتوي على األنشطة األساسية
للحروف يف كل كتاب عدة أحرف ،والكتاب اخلامس كراسة التطبيقات هبا التطبيقات والتقييم ،حيث
يبدأ هبا الطالب وينتهي هبا يف التدريب على كل حرف.
دليل املستخدم (التعليمات) لكيفية العمل اجلزء األول الصوامت كما يلي:
• البدء بتعريف املتعلم ابحلرف عن طريق تلوين احلرف ،عن طريق التصور البصري يف كراسة
التطبيقات ،مث الرجوع للكتاب بعد تلوين احلرف (األجزاء األربعة) حسب احلرف.
• نطق احلرف يكون ابلصوت وليس االسم ،مث ربطه ابملدلول (الصورة) املرفق مع كل حرف.
• االنتقال بني صفحات الكتاب ،وتدريب املتعلم على صوت احلرف ،ورمسه (شكله) يف أول
ووسط وآخر الكلمة بني التدريبات املختلفة ،مث الرجوع لكراسة التطبيقات ،واإلجابة على
الورقتني اللتني تليتا احلرف الذي لُّون يف بداية التعريف ابحلرف ،وذلك قبل االنتقال إىل احلرف
الذي يليه.
• عدم التطرق إىل استعمال األصوات القصرية أو الطويلة (الصوائت)؛ ألن هذه املهارة سوف يتم
تناوهلا يف املرحلة اليت تليها ،مع بعض املهارات املكملة لعملية القراءة والكتابة الصحيحة التامة.
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• ضرورة الربط بني احلرف واحلروف السابقة ،وعمل تغذية ومراجعة دائمة ومستمرة ،وذلك عن
طريق تكوين كلمات بسيطة من حرفني أو مقطع من حرفني يف البداية ،ومن ثالثة أحرف عند
ختطي اجملموعة الثانية من األحرف ،أي بعد حرف " خ " ،وقد تكون هذه الكلمات مفهومة
وهلا مدلول مثل " :أب ،أخ ،حج " ،أو غري مفهومة وليس هلا مدلول؛ بل هي جمرد مقطع
مثل " :بت ،ثج ،خب ".
• استخدام املهارة السابقة يف عملييت القراءة والكتابة ،وتكرارها عند االنتقال من حرف إىل آخر،
وذلك لرتسيخ احلروف مجيعها أبشكاهلا املختلفة منفردة أو مرتبطة ،يف أول أو وسط أو آخر
الكلمة.
• اهلدف من النقاط السابقة هو التدريب على القراءة والكتابة ،وبطريقة غري مباشرة سنجد أن
الطالب تدرب على اإلمالء بكل بساطة وسهولة ،وتكوين نواة جيدة وقوة للتدريب على
الصوائت القصرية والطويلة (احلركات القصرية والطويلة) ،سواء قراءة أم كتابة.
• على املدرب تتبع هذه اخلطوات ،وعمل تقييم شامل للمتعلم عند االنتقال من جمموعة إىل
أخرى ،وتدوين نقاط الضعف ومعاجلتها بشكل دوري ،ومرفق يف هناية كل جمموعة تقييم هلا
ولسابقاهتا من اجملموعات ،وتسجيل مالحظاته ملعرفة مراحل تقدم وتطور املتعلم ،كما ميكن
للمدرب عمل تقييم مماثل بعد االنتهاء من تعلم كل حرف.
اثنيا :جزء الصوائت:
هو عبارة عن كتاب أنشطة وأوراق مساعدة للمعلم على تطبيق اإلسرتاتيجية على تدريب املتعلم على
الصوائت القصرية والطويلة ،ويتم تناوهلا كما مت تناول الصوامت ،ولكن بشكل أوسع وأمشل يف عملية
القراءة والكتابة واملزج الصويت واحلريف ،ابإلضافة إىل إدخال بعض الطرق بشكل غري مباشر ،مثل الطريقة
الكلية واجلزئية مع الطريقة الصوتية واإلسرتاتيجية املتكاملة.
دليل املستخدم (التعليمات) لكيفية العمل اجلزء الثاين الصوائت كما يلي:
• البدء مبراجعة أصوات احلروف صوامت.
72

منفردا وداخل الكلمة أول ووسط وآخر الكلمة.
• مراجعة رسم احلرف (شكله) ً

• التدريب على قراءة احلروف ونطقها وكتابتها ابلصوائت القصرية (احلركات القصرية الفتحة الضمة
الكسرة) ،مع مجيع احلروف من األلف إىل الياء ،ولكن مع مراعاة البدء ابلفتحة مث الضمة مث
الكسرة.
• تدريب املتعلم على التمييز بني الصوامت والصوائت القصرية ،ومراعاة الفروق بني بينهما نط ًقا
(قراءة) ورمسًا (كتابة).

• االنتقال بني صفحات الكتاب واألنشطة املتنوعة املعدة لتسهيل عملية التعلم على املتعلم ،من
ُ
تلوين وإكمال فراغ ،وحتليل وتركيب وتوصيل وإكمال فراغ ،وحذف حرف صائت وكتابة
(إضافة) داخل كلمة تتكون من ثالثة حروف قراءة وكتابة.
• من املهم االعتماد على الرتكيز على القراءة والكتابة بشكل أوسع من اجلزء األول( :أن مبدع
أتعلم) جزء الصوامت ،والرتكيز على الكلمة مثل :الطلب من املتعلم قراءة رأس السؤال ،قراءة
الكلمات املعطاة وإن وجد أي قصور لدى املتعلم على املعلم جتاهل ذلك ،والعمل على تشجيع
املتعلم على القراءة ،وعالج هذا القصور يف التقييمات واخلطط العالجية الفردية ،ومن املهم
إعطاء املتعلم مجل بسيطة للقراءة املوجودة لكل حرف يف الكتاب.
• بعد االنتهاء من التدريب على الصوائت القصرية ومن قبلها الصوامت ،يتم تدريب املتعلم على
الصوائت الطويلة بنفس طريقة وأسلوب الصوائت القصرية من تناوله مع مجيع احلروف ،واإلضافة
يف الصوائت الطويلة هو التناول بتوسع ،وهذا لوجود خربة جيدة ومرونة عند املتعلم ،من خالل
األنشطة السابقة يف الصوامت والصوائت القصرية.
• ضرورة االستمرار على تدريب املتعلم على القراءة مث الكتابة اهلجائية؛ لكسر حاجز اخلوف من
القراءة ،وهذا ال بد من وجود تشجيع وتعزيز من املعلم وويل األمر؛ إلكسابه الثقة بنفسه.
• ضرورة تسجيل املالحظات والتقييم املستمر؛ للتعرف على نقاط القوة لدى املتعلم ،واحلفاظ
عليها ،واكتشاف نقاط الضعف وعالجها ،ويكون ابلتعاون مع ويل األمر.
ومن خالل ما سبق من شرح لإلسرتاتيجية املتكاملة وطريقة العمل هبا ،يُشدد الباحث على ضرورة اتباع
خطواهتا بشكل ُمنظم ُمرتب ،ويوجد ابمللحقات األنشطة من كتاب :أن مبدع أتعلم :وأن مبدع أقرأ
أيضا للمعلم
مساعدا
وأكتب ،حىت تكون
ً
ً
ومرشدا لكل مستخدم ومعني لكل من يطبقها ،وميكن ً
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ابتكار أنشطة توازي أنشطة كتاب :أن مبدع ،ولكن عليه االحتفاظ أبسلوب وطريقة عرض اإلسرتاتيجية
املتكاملة وخطواهتا.
حمتوى مقياسي القراءة والوعي الصويت والكتابة اهلجائية:
قام الباحث إبعداد املقياسني لقياس قدرات املتعلمني ،من حيث الوعي الصويت حلروف اهلجاء واملقاطع
والكلمات البسيطة يف حدود الصوامت والصوائت ،وعدم التطرق ملهارات السالمة اللغوية؛ حيث
اهلدف من القياس لكال املقياسني ،املهارات األولية لعملية القراءة والكتابة اهلجائية .وفيما يلي عرض
حملتوى املقياسني ،وهذه هي الصورة النهائية هلما بعد عرضهما على العديد من احملكمني املتخصصني
يف (اللغة العربية -الرتبية اخلاصة -علم النفس الرتبوي -صعوابت التعلم) .وقام الباحث ابألخذ جبميع
املالحظات والعمل عليها والتوفيق بني مجيع املالحظات ،وبعد املوافقة عليها من قبل املحكمني مت
ُ
إخراج املقياس بصورته النهاية وتطبيقه.
وقد مت وضع تعليمات عامة لكال املقياسني:
مصورا ابألبيض واألسود.
* يُصدر نُسخ املقياسني (القراءة والكتابة اهلجائية) ابأللوان ،وال يكون ً
* أن يكون الفاحص أو املعلم على معرفة وخربة أبسئلة املقياس ورصد درجاته.
* يتبع الفاحص أو املعلم التعليمات املوضحة لقياس كل سؤال يف املقياس.
* يُفضل أن يكون الفاحص أو املعلم على معرفة وخربة ابملفحوص.
* أن يتبني للفاحص أو املعلم استخدام اللغة العربية السليمة والبعد عن استخدام اللهجات أثناء
القياس.
* يُهيئ الفاحص املكان املناسب لعملية تطبيق املقياسني ،حبيث يوفر البيئة املناسبة ومجيع املتطلبات.
* حتري الدقة واملوضوعة يف رصد الدرجات ،وكتابتها داخل املقياس ،والرصد العام خارج املقياس.
* مدة املقياس  30دقيقة ،على أن يتخللها  10دقائق أو  15دقيقة اسرتاحة للتلميذ بني كل مقياس.
* يلتزم الفاحص أو املعلم ابلوقت ال ُـمحدد للمقياس.
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منعا للنسيان أو اخلطأ.
* تدوين املالحظات بشكل فوري ً
* يقدم الفاحص أو املعلم املساعدة للتلميذ يف حدود ما هو مذكور عند كل سؤال.
* على الفاحص أو املعلم توجيه التلميذ بشكل صحيح ،من خالل التعليمات املـوضحة لكل سؤال.
ُ
يف اجلدول ( )4و( )5التايل عرض ملا مت تناوله يف مقياسي القراءة والوعي الصويت والكتابة اهلجائية من
أبعاد؛ لقياس قدرة التالميذ على التعرف على احلروف اهلجائية من قراءة وكتابة هجائية ،وقدرته على
املزج الصويت كتابة وقراء ًة؛ للتعرف على مهارات القراءة والكتابة اهلجائية األولية ،واليت هتدف على
إكساهبا وتعلمها اإلسرتاتيجية املتكاملة واملتناولة يف كتاب األنشطة ال ُـمسمى :كتاب "أن مبدع"،
واألبعاد لكال املقياسني كالتايل:
جدول رقم ()4
أبعاد مقياس تشخيص القراءة والوعي الصويت
أبعاد مقياس تشخيص القراءة والوعي الصويت
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

التعرف على صوت احلرف (الصوامت).

الس ــؤال

ص
5

التعرف على اسم احلرف.

6

صوات.
التمييز بني احلروف املتشاهبة ً

7

خمرجا.
القدرة على التمييز بني احلروف املتشاهبة ً
ً
املتشاهبةكال (رمسًا).
التمييز بني احلروف

8
9

التعرف على شكل احلرف داخل الكلمة (أول ووسط وآخر الكلمة).

11

صوات).
 -1القدرة على ربط احلرف مبدلول معلوم صورة أو كلمة تبدأ ابحلرف ( ً
صوات).
 -2القدرة على ربط احلرف مبدلول معلوم صورة أو كلمة تنتهي ابحلرف ( ً
مزجا صوتيًا (املزج الصويت للحروف قرائيًا).
القدرة على مزج احلروف ً

12
13
14

قراءة مقطع أو كلمة من ثالثة حروف (التهجئة الصوتية ،القراءة الصوتية).
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15

-1
-2 10
-1
-2 11
-3
-1
-2 12
-3
-1
-2 13
-1 14
-2

حتليل الكلمة إىل أصوات (صوامت).
حتليل الكلمة إىل حروف (اسم احلرف).

16
16

استخراج صوت احلرف األول يف الكلمة.
استخراج صوت احلرف األخري يف الكلمة.
استخراج صوت احلرف األوسط يف الكلمة.
حذف صوت يف أول الكلمة.
حذف صوت يف آخر الكلمة.
حذف صوت يف وسط الكلمة.
التعرف على احلروف ابلصوائت القصرية.
التعرف على قراءة كلمات من ثالثة حروف ابلصوائت القصرية ().

17
17
17
18
18
18
19
19

التعرف على قراءة مقاطع صوائت طويلة (و ،ا ،ي).
التعرف على قراءة كلمات حتتوي على صوائت طويلة (و ،ا ،ي).

20
20

حتليل الكلمة إىل حروف (صوائت قصرية).
حتليل الكلمة إىل مقاطع (صوائت طويلة) (و ،ا ،ي).

21
21

-1
-2 15
 -1القدرة على قراءة كلمات على هنج مثلث قُطرب { التمييز بني الصوائت القصرية 22
22
 16للكلمات املتشاهبة احلروف }.
 -2القدرة على قراءة الكلمات بطالقة وعمق.

جدول رقم ()5
أبعاد مقياس تشخيص الكتابة اهلجائية
م

السـ ـ ـ ــؤال
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الصفحة

1

التعرف على قدرة التلميذ على الرتكيز والقدرة على التحكم ابلقلم.

2
3

مدى قدرة التلميذ على تذكر احلروف وكتابتها ذاتيًا.
رسم صوت احلرف (صوامت).

4

كتابة احلروف املتشاهبة رمسًا.

6
7
7

5
6

صوات.
كتابة احلروف املتشاهبة ً

كتابة حروف حبركاهتا الصائتة القصرية مع الكلمات.

7

كتابة مقاطع صائتة طويلة (و ،ا ،ي).

8

مزجا صوتيًا (املزج الصويت للحروف).
القدرة على مزج احلروف ً

9

5

القدرة على ربط احلرف مبدلول معلوم كصورة تبدأ ابحلرف (كتابةً).

 10كتابة صوت احلرف يف أول الكلمة.

 11كتابة صوت احلرف يف آخر الكلمة.

8
8
9
9
10
11
11

 12كتابة صوت احلرف يف وسط الكلمة.

12

 13كتابة هجائية (إمالء) كلمات صوامت (بدون حركات).

12

التعبري عن صورة بكلمة تدل عليها عن طريق الكتابة اهلجائية الذاتية.
 16التعبري عن الصورة جبملة اتمة املعىن تُوضحها عن طريق الكتابة اهلجائية الذاتية.

14

 14كتابة هجائية (إمالء) كلمات على هنج مثلث قُطرب (كلمات متشاهبة احلروف 13
خمتلفة الصوائت القصرية).
 15كتابة هجائية (إمالء) كلمات صوائت طويلة.
13

أبعاد مقياس تشخيص الكتابة اهلجائية
توصيف اإلسرتاتيجية املتكاملة إىل:
تؤكد الدراسة إىل وجود حاجة إىل إسرتاتيجية متكاملة؛ لتعليم مهارايت القراءة والكتابة ابللغة العربية
لتالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوابت التعلم ،وذلك لكوهنا من األساليب الفعالة ،ومتتاز بتوفري بيئة
تعلم تفاعلية ،وتعليم فردي اعتمادي جيد وممتاز ،وتعلم لإلتقان ،وعرض جذاب وسهل للحروف ومزج
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أصواهتا ،وتقدمي تغذية راجعة فورية .وقد أثبتت فعالية واضحة يف تدريس العديد من املراحل ،ومت عالج
الكثري من الصعوابت التعليمية والتعلمية للمرحلة االبتدائية ،وهذا بناءً على خربة الباحث يف استخدام
هذه اإلسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية ،وال سيما تعليم الطلبة ذوي صعوابت التعلم.

املبحث السادس :خصائص النمو لتالميذ املرحلة االبتدائية.
التعرف على خصائص منو التالميذ يف هذه املرحلة مهم ج ًدا ،فلكل مرحلة من مراحل النمو خصائصها
اخلاصة هبا ،وهذا لالستفادة منها يف فهم سلوك األطفال ،وذلك لتعرف على ميول التالميذ واهتماماهتم،
ومساهتم الشخصية ،وانفعاالهتم ،والقدرات اليت يتحلون هبا ،والفروق الفردية فيما بينهم ،وسرعة التميز
بينهم وبني كل خمتلف يف النواحي التعليمية والتعلمية .وقد عرف (خميمر1421 ،هـ) النمو أبنه حركة
دائمة ،وتغري متصل يسعى لغاية هنائية وهي االكتمال.
وقد قسم (بياري1419 ،ه) النمو إىل جانبني ،أحدمها( :بناء تكويين  ،)Steuccturalويشمل
احلجم والوزن والطول ،والثاين( :وظيفي  ،)Functionalويشمل الوظائف اجلسمية واالجتماعية
والشخصية والعقلية اليت تساير منو الطفل وتراعي اتساع البيئة.
ومن دراسة خصائص النمو اخلاصة هبذه املرحلة ،يستطيع العاملون يف حقل التعليم التعرف على
املؤثرات اليت تؤثر على منو التالميذ ،وعلى بناء عناصر العملية الرتبوية والتعليمية مبا حيقق الرتبية املنشودة.
وقد مت حتديد خصائص النمو على النحو التايل:
 -1خصائص النمو اجلسمي:
اتفق الباحثون على أن مرحلة الطفولة املتأخرة هي مرحلة منو جسمي بطيء مقارنة ابملراحل السابقة،
وبطء النمو اجلسمي جيعل الطفل حسن الصحة ،وشديد امليل للحركة والنشاط ،والقدرة على مواصلة
العمل لعدة ساعات ( .زهران 1999 ،م).
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ويشري علماء النفس أن " منو اجلسم خالل مرحلة الطفولة املتأخرة يكون بطيئًا ،حيث تكون الزايدة يف
سنواي ،وكذلك يزداد الوزن ببطء وانتظام ،وخالل هـذه املرحلة تتساقط
الطول مبعدل  3 - 2بوصات ً
األسنان اللبنية وتظهر األسنان الدائمة ( .منصور ،عبد السالم1410 ،هـ).
وتصل حاسة السمع يف سن  10 - 8سنوات إىل مداها ،وتـزيـد دقـة السمع هناية هـذه املرحلة ،أما
حـاسة اللمس فتصل إىل أقصى قوة يف الثامنة( .عـقـل 1419 ،هـ).
 -2خصائص النمو احلركي:
املرحلة االبتدائية مرحلة تنمو فيها مهارات مساعدة الذات ،مثل :تناول الطعام ،وارتداء املالبس،
حبيث ال حيتاج الطفل إىل مساعدة اآلخرين إال بشكل اثنوي ،كذلك تنمو لديه املهارات اليدوية ،مثل:
الكتابة والرسم واألشغال اليدوية يف املدرسة ،ومهارات اللعب اخلدمة االجتماعية ،وهي املهارات املتصلة
ابلواجبات املنزلية ،مثل :تنظيف األطباق ،وكنس احلجرات ،وهذه املهارات هلا أثرها على مشاعر
شعورا أبمهية الذات( .زهران1999 ،م).
الطفل ،وتعطيه ً
ذكر (زهران1999 ،م) أن هذه املرحلة متتاز أبهنا مرحلة نشاط حركي عنيف وواضح ،ومرحلة مهارات
حركية وأتزرية بني العضالت الدقيقة وأجهزة احلس ،ويتمكن الطفل خالهلا من القيام ببعض األعمال
اليت حتتاج إىل مهاراة يدوية.
دورا مه ًما يف جناح الطفل يف املدرسة ،ويف اللعب مع غريه من األطفال،
وتلعب املهارات احلركية ً
والطفل الذي يتخلف يف هذه املهارات عن مستوى أقرانه يعد معوقًا ،ومييل -ابلتايل -إىل االنسحاب

من اجلماعة ،ويُك ّون اجتاهات غري صحيحة (صادق2010 ،م).

ابرزا يف منو شخصية الطفل النفسية
دورا ً
ووضح (عقل1419 ،هـ) أن املهارات احلركية تُشكل ً
واالجتماعية ،وتكوين مفاهيم إجيابية عن الذات ،كما تتيح للطفل أن خيترب قدراته وإمكانته ،ويتكيف
ويتعايش مع اآلخرين.
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ويرى الباحث مدى أمهية املرحلة االبتدائية يف إكساب الطفل املهارات الالزمة لتكوين لبنة قوية،
تستطيع أن نبين عليها متطلبات جيل قوي وصاعد يساعد يف تكوين أفراد مؤثرين وفاعلني من خالل
توجيه هذه الطاقات يف الو تربوي تعلمي صحيح ،فالسلوك هو خمرجات العلميات العقلية.

 -3خصائص النمو العقلي:
يتعلم الطفل يف هذه املرحلة املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب ،وتنمو هذه املهارات،
تقدما ،ويالحظ هنا أمهية التعليم ابلنشاط واملمارسة ،كما
ويزداد استعداد الطفل لدراسة املناهج األكثر ً
مقبوال للتنبؤ ابلتحصيل يف املستقبل ،كما تنمو مفاهيم الطفل
دليال ً
أن التحصيل يف هذه املرحلة يعترب ً
خالل هذه املرحلة ،وتتدرج من البسيط إىل املعقد ،ومن احلسي إىل اجملرد ،ويف هناية هذه املرحلة يتعلم
املعايري والقيم اخلُلُقية ،كما ينمو التفكري الناقد ،ويستطيع التقييم ومالحظة الفروق الفردية( .زهران،
1999م).
ويعد النمو العقلي من مظاهر النمو البارزة يف هذه املرحلة ،حيث يدخل األطفال يف سن السادسة
أو السابعة املرحلة الثالثة من مراحل النمو العقلي اليت حددها بياجيه ،وهي مرحلة العلميات العيانية
أو احملسوسة ،حيث تنمو مقدرة الطفل على تصنيف األشياء ،وقدرته على الرتتيب املتسلسل ومنو
املفاهيم اجملردة( .صادق2010 ،م).
وذكر (إمساعيل1989 ،م) أن العمليات املعرفية اهلامة اليت تظهر يف هذه املرحلة القدرة على التصنيف،
وتشمل القدرة على حتديد الفئة ،وإعداد القائمة ،كما تظهر عملية التسلسل ،وهي القدرة على ترتيب
تبعا للكم ،ومع منو هذه القدرات تنمو قدرة الطفل على االحتفاظ ابلعدد اثبتًا.
األشياء ً
ولُوحظ يف هذه املرحلة أن التفتح التدرجيي على االبتكار ،ويالحظ أن بعض األطفال املبتكرين ال
يكونون على وفاق كبري مع معلميهم( .زهران1999 ،م).
أيضا اخلصائص املميزة لتالميذ صعوابت التعلم وعدم قدرهم على ُجماراة التالميذ
وتظهر يف هذه املرحلة ً
ُ
العاديني من جانب التحصيل التعلمي.
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فالتغري الذي يطرأ على عملية التذكر من املعامل املهمة يف هذه املرحلة ،فاالحتفاظ ابملعلومة والقدرة
على اسرتجاعها ،ال غىن عنها ملعاجلة املواقف وحل املشكالت ،وتنمو هذه القدرة بشكل واضح بني
السادسة واحلادية عشرة( .إمساعيل1989 ،م).
 -4خصائص النمو االنفعايل:
وضح (زهران1999 ،م) أن هذه املرحلة تتميز ابتساع دائرة اتصاالت الطفل ابلعامل اخلارجي ،نتيجة
ّ
التحاقه ابملدرسة ،مما يؤدي إىل توزيع اهتماماته االنفعالية ،وعدم تركيزها يف أمر واحد؛ لذا تعترب هذه
املرحلة مرحلة االستقرار االنفعايل ( ،)Emotional Stabilityوتُسمى مرحلة الطفولة اهلادئة من
الناحية االنفعالية.

ويرى الباحثون يف جمال الطفولة أن هناك اختالفًا يف اخلصائص االنفعالية يف الطفولة املتأخرة عنها يف

الطفولة املبكرة ،من نحيتني:

• نوع املثري أو املنبهات اليت تثري االنفعال ،فهذه املثريات ختتلف من مرحلة إىل أخرى ،حيث
تظهر منبهات جديدة يف مقابل اختفاء أخرى ،ومن ذلك أن خماوف األطفال يف املراحل السابقة
تكون من األصوات العالية ،والظالم ...وغريها ،وتظهر خماوف أخرى كاخلوف من املعلمني أو املدرسة،
أو اللصوص ...وغريها.
• أسلوب التعبري واالستجابة عن هذه االنفعاالت ،فاألطفال يف مرحلة الطفولة املتأخرة يعربون
عن انفاعالهتم بشكل أكرب انضباطًا واتز ًان من مرحلة الطفولة املبكرة ،وهذا االختالف نتج عن اتساع
خربات الطفل وتعلمه أكثر من أن يكون نجتًا عن زايدة النضج الفسيولوجي( .صادق2010 ،م).

اعا من السلوك االنفعايل
وخالل هذه املرحلة ونتيجة ميل الطفل الو االستقالل الذايت ،قد يسلك أنو ً
الذي ينم عن روح التمرد والعصيان؛ لريى مقدار سلطة الراشدين عليه ،وبذلك يشبع نزعته إىل
االستقالل الذايت ،كما تستمر دوافع الغرية لدى الطفل ،وتنتقل إىل زمالئه يف املدرسة أو اللعب.
(اهلامشي1984 ،م).
 -5خصائص النمو االجتماعي:
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تتاح للطفل يف هـذه املرحلة فرصة االلتحاق ابملدرسة االبتدائية ،وهي بيئة حافلة أبنواع من املثريات
واخلربات ،مما يسهم يف بناء شخصية الطفل ومنو عالقته االجتماعية( .عقل 1419 ،هـ).
ومن املالحظ أن النمو االجتماعي يف هـذه املرحلة يسري خبطى سريعة ،ويتحول الطفل سر ًيعا من
التمركز حول الـذات واألننية ،إىل فـرد متعاون متوافق مع أقرانه كعضو يف مجاعة( .منصور1410 ،
هـ).
ولعل أهم ما مييز النمو االجتماعي يف هـذه املرحلة هو امليل املتزايد من جانب األطفال ،إىل االخنراط
مع بعضهم البعض يف مجاعات ،وتتجلى يف هـذه اجلماعات خصائص الزمالة والزعامة ،ويسودها
التعاون واملنافسة والتقليد( .اهلامشي1984 ،م).
وميكن استثمار هـذا امليل الو اجلماعة لـدى التالميذ يف تطبيق أمناط التعليم اجلماعي والتعاوين،
الذي يهـدف إىل إاثرة املشاركة والتعاون والتعلم اجلماعي ،وتوليد أفكار جـديدة يشارك فيها مجيع
التالميذ بشكل إجيايب( .جونسون1998 ،م).
وتستمر يف هـذه املرحلة عملية التطبيع االجتماعي للطفل اليت بـدأت يف املنزل ،حيث تقوم املدرسة
إبكسابه قواعـد السلوك االجتماعي املرغوب ،ويتأثـر الطفل يف اكتسابه األساليب السلوكية املرغوبة،
كاألمانة ،والعطف ،وحب اآلخرين ومراعاة حقوقهم ،بعـدة عـوامل منها:
أ -التوحـد مع اآلابء من خالل االقتداء هبم ،وامتصاص قيمهم واجتاهاهتم.
ب -أساليب التهذيب القائمة على احملادثة العقلية ،فقـد اتضح أن فـرض السلوك املرغوب ابلقوة أقـل
أتثريا من التنشئة القائمة على توضيح ما يرتتب على هـذا السلوك من آاثر سيئة ،كما يسهم املعلمون
ً
بـدور كبري يف التنشئة االجتماعية ويف أداء التالميذ وإجنازاهتم ،واجتاهاهتم ،وعالقاهتم ،فـهـم ميثلون
القدوة واملثل األعلى لطالهبم( .عـقـل1419 ،هـ).
لـذا تـعد املدرسة االبتدائية من أهم وسائط التطبيع والتنشئة االجتماعية من خالل هـذه املرحلة ،فهي
مكان لتلقي العلوم ،وهـي معمل اجتماعي يسهم يف بناء شخصية الطفل من خالل اللعب اجلماعي
والـدراسة اجلماعية والنشاط االجتماعي( .صـادق2010 ،م).
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وذكر (الشهري1430 ،هـ) أنه جيب على كل من األابء واملعلمني واملربني التعرف على هذه
اخلصائص ،وحماولة التعامل مع األطفال بناءً عليها ،ومبا يتمشى معها ،فطريقة التعامل مع األطفال يف
هذه املرحلة ختتلف عن طريقة التعامل مع املراهقني ،وكذلك مع املراهقني ختتلف عنها مع الناضجني
وهكذا ،وابلتايل فإن هذه اخلصائص تساعد على تربية وتعليم أفضل مما لو كانت غري مأخوذة يف
االعتبار ،ويُلخص الباحث هذه اخلصائص يف الشكل التايل:
شكل ( )1خصائص منو الطفل (الشهري1430 ،هـ)
الجانب
الجسمي
الجانب
الحركي

بطءالنموالجسمي،الميلإلىالحركةوالنشاط،دقةالسمع،
قوةحاسةاللمس،الطولمن3-2سنويًّا.
النشاطالحركيعنيفوواضح،نمومهارةمساعدةالذات
واالعتمادعلىالنفس،نموالمهاراتاليدوية،نمومهارة
اللعب،نمومهاراتالخدمةاالجتماعية.

الجانب

القراءةوالكتابةوالحساب،القدرةعلىالتصنيف،القدرةعلى
الترتيب،القدرةعلىاالبتكار،القدرةعلىتذكرالمعلومات
واسترجاعها.

الجانب

اتساعدائرةاالتصال،الهدوءاالنفعالي،الميللالستقالل
الذاتي،نمودوافعالغيرة.

العقلي

االنفعالي

الجانب
االجتماعي

سرعةالنمواالجتماعي،االنخراطفيجماعات،التعليم
التعاوني،التطبيعاالجتماعي،المشاركةفياألنشطة
االجتماعية.
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املبحث السابع :منهاج اللغة العربية للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت
يشكل املنهج واملعايري ملادة اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية ( )1.5جزءًا عضوًاي من املنهج الوطين
الكوييت العام ،فمن جهة تصف هذه الوثيقة ،اليت تتضمن املنهج احلايل واملعايري ملادة اللغة العربية،
منظومة اخلربات التعليمية اليت تقدم للطلبة يف السنوات اخلمس األوىل من الدراسة ،ومن جهة أخرى
تبني الوثيقة الطرق اليت يتم من خالهلا الربط بني مادة اللغة العربية واملواد الدراسية األخرى يف املنهج
الوطين ،مما يسهم يف التطور الكلي للطلبة ،ويف حتقيق مستوايت األداء احملددة يف املنهج الوطين يف هناية
املرحلة االبتدائية.
إن املنهج واملعايري ملادة اللغة العربية -كما هو احلال يف مجيع املواد األخرى -موجه إىل صناع القرار،
والقادة ،واإلداريني العاملني يف خمتلف مستوايت النظام الرتبوي ،وإىل املشرفني ،ومدراء املدارس ،ورؤساء
األقسام ،واملعلمني .وهتدف هذه الوثيقة إىل دعم املعلم يف عملية التفكر حول املنهج احلايل الذي
يطبقه ،وتوضح له كيف ميكن للمنهج اجلديد أن يساعده يف املستقبل على حتسني املخرجات التعليمية
للتالمذة ،بناء على األوليات املدرسية والوطنية .وميكن هلذا التفكر أن يساعده على حتسني عمله اليومي
تعليما أفضل لتالمذته.
يف غرفة الصف ،مما يضمن ً
منهج ومعايري املرحلة االبتدائية

 .1منهج املرحلة االبتدائية :مكون من منهج الكويت الوطين:
 1.1منهج الكويت الوطين:
املعرف على أنه النظام ملناهج ومعايري املواد
إن منهج ومعايري املرحلة االبتدائية (الصفوف  )5.1و ّ
الدراسية للصفوف من  ،1.5هو جزء أساسي من منهج الكويت الوطين.
يشمل منهج الكويت الوطين منظومة اخلربات التعليمية املقدمة لألطفال والتالمذة من خالل
املواد ،مبا فيها املعارف واملهارات والقيم ،من مرحلة الروضة وحىت الصف  .12وابلتايل فإن منهج
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الكويت الوطين حيدد ،ابلضرورة ،ما جيب أن يعرفه التالمذة وما يقدرون على فعله ،وكيف يتوقع أن
تعكس مواقفهم التزامهم ابلقيم اإلنسانية نتيجة للعملية التعليمية.
 1.2إطار منهج الكويت الوطين:
مثال :االبتدائي واملتوسط والثانوي) ،ومجيع املواد
إن منهج ومعايري مجيع املراحل يف النظام الرتبوي ( ً
الدراسية هي معدة وف ًقا لألسس املفاهيمية ذاهتا ،وبناء على بيانت املنهج املشرتكة اليت حددها إطار
منهج الكويت الوطين.
إن إطار منهج الكويت الوطين يشكل الوثيقة األساسية يف املنهج ،اليت حتدد املكونت املشرتكة يف
منهج الكويت الوطين ،من حيث:
• األسس املفاهيمية.
• البيانت األساسية لتحديد الرؤية ،والرسالة واملبادئ األساسية ،وفلسفة املنهج اجلديد.
• طريقة تنظيم املنهج يف خطة تعليمية ،ويف هذا السياق مواضيع وجماالت املعرفة اليت يتضمنها
املنهج.
أ .األسس املفاهيمية:
إن منهج الكويت الوطين مرتكز على الكفاايت واملعايري ،وهو يهدف إىل بناء منظومة الكفاايت
املتناسقة لدى التالمذة بشكل تدرجيي ،واليت ميكن قياسها من خالل معايري األداء يف املنهج.
يشمل إطار منهج الكويت الوطين واملواد الدراسية ما يلي:
• كفاايت أساسية حىت هناية الصف .12
• كفاايت عامة.
• كفاايت خاصة (انظر امللحق  1للتعريف هبذه الكفاايت ،وانظر امللحق  3اخلاص بالئحة
الكفاايت األساسية) .وقد مت بناء كل منهج من مناهج املواد الدراسية وف ًقا هلذا التصور.
• معايري املنهج.

• معايري األداء (انظر ملحق رقم  2لتعريف هذه املعايري).
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ب .بيانت املنهج األساسية:
حتدد بيانت املنهج األساسية الرؤية ،الرسالة ،واملبادئ األساسية ،وفلسفة املنهج اجلديد .وإن الدور
الرئيسي لبيانت املنهج موجود يف إطار منهج الكويت الوطين ،وهو التأكيد على التناسق األفقي
والعامودي يف عمليات ،بناء على:
• منهج الكويت الوطين ككل.
• مناهج املواد.
• مواد التدريس والتعلم ،مبا فيها الكتب املدرسية وغريها.
ولبيانت املنهج دور توجيه املنهج ككل فيما يتعلق ابلعمليات والنواتج ،مبا فيها مناهج املواد الدراسية
أخريا
ومعايريها .وهي حتدد ماهية ،ومسوغات ،وكيفية بناء املنهج ،وكذلك السياق ،واملدى ،والتتابع ،و ً
آخرا منافع الرتبية لألطفال والتالمذة يف الكويت.
وليس ً
ابإلضافة إىل ذلك ،فإن بيانت املناهج يف إطار منهج الكويت الوطين ،توجه صناع القرار ومؤلفي
املناهج ومديري املدارس يف عملية تصميم ،وتنظيم ،وتنفيذ ،وتقييم أنشطة املدرسة ومدى فاعلية هذه
األنشطة.
 1.3مناهج املواد:
تعكس بشكل اتم مناهج املواد الدراسية واملعايري يف مجيع مراحل التعليم -مبا فيها املرحلة االبتدائية-
األسس املفاهيمية ،وبيانت املناهج األساسية اليت حددها اإلطار الوطين الكوييت للمناهج.
وابلتايل فإن مجيع مناهج املواد هي مبنية وف ًقا لذات الرؤية والرسالة والفلسفة الرتبوية واملبادئ اليت تدعم
التالمذة؛ لتحقيق الكفاايت الرئيسية للتعلم املستدام ملدى احلياة .ومن وجهة نظر عملية ،فإن اجلزء
األساسي من مناهج املواد الدراسية (جزء  )2هو مصمم بناء على:
• املسوغ املنطقي.
• الكفاايت العامة اليت يتم اكتساهبا من الصف .1.5
• معايري األداء اليت يتم اكتساهبا يف هناية الصف .5

• مدى وتتابع املنهج واملعايري اليت يتم اكتساهبا من خالل املادة من الصف .1.5
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• عرض لتطور الكفاايت اخلاصة اليت يتم تطويرها يف املادة من الصف .1.5
• الكفاايت العامة واخلاصة اليت يتم تطويرها من صف إىل صف ،مع أمثلة عن النشاطات التعلمية
ومعايري املنهج.
• احملتوى التعلمي.
 .2منهج املرحلة االبتدائية :خصائص معينة:
 2.1املرحلة االبتدائية :ماهيتها:

يف معظم البلدان ،والكويت ليست استثناء ،فإن املرحلة االبتدائية هي املرحلة الثانية من التعليم بعد
مرحلة الطفولة املبكرة ( ،)ECCومرحلة ما قبل الدراسة ( ،)PSEواليت تتبع بعضها البعض بشكل
منتظم.
تعترب مرحلة الطفولة املبكرة ومرحلة ما قبل املدرسة سريعة ومهمة يف تطور األطفال جسميًا ،وذهنيًا،
وعاطفيًا ،واجتماعيًا .ويتم يف هذه املرحلة تعريض األطفال إىل العمليات املنظمة ،واليت تركز على حتفيز
اهتمامهم مبعرفة أنفسهم ،واجملتمع ،وبطبيعة املعرفة ،والثقافة ،والتكنولوجيا اجلديدة ،واألوضاع يف واقع
احلياة.
يتم تعزيز االنتقال من مرحلة الطفولة املبكرة وما قبل املدرسة إىل املرحلة االبتدائية عندما:

• تعزز املدرسة عالقات الطفل مع املعلمني واملعلمات واألطفال اآلخرين بغية تطوير شخصياهتم.
• تبىن املدرسة على اخلربات التعليمية لدى التالمذة.
• تربط املدرسة خربات الطفل ابحلياة الواقعية.

• ترحب املدرسة ابلعائلة واحمليط كشركاء يف العملية الرتبوية.
تعتمد املرحلة االبتدائية يف تعلم األطفال على ما تعلموه يف املرحلة السابقة من الطفولة املبكرة من
اخلربات يف مجيع املواد الدراسية ،مع الرتكيز على التعلم الدائم مدى احلياة ،ككفاية دائمة نتيجة لدمج
الكفاايت العامة واخلاصة يف املواد الدراسية .وابلتايل فخالل هذه املرحلة يتم اكتساب العادات التعليمية
األساسية ،ورعاية التطور الذهين ،واالجتماعي ،والعاطفي ،واحلركي ،مع االهتمام اخلاص ببناء املواقف
اإلجيابية الو التعلم؛ مما يؤدي إىل أن يصبح األطفال على وعي إبمكانياهتم ،وتصبح لديهم الفرصة
لتطوير شخصياهتم بكافة أبعادها وبشكل اتم.
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إن مناهج املواد يف املرحلة االبتدائية ،مبا فيها اللغة العربية ،أتخذ بعني االعتبار كل هذه اجلوانب،
وتعكسها على مستوى الكفاايت العامة واخلاصة اليت تسعى إىل حتقيقها خالل سنوات الدراسة.
 .3بيانت خمتصرة لنواتج التعلم يف هناية املرحلة االبتدائية:
الدراسات القرآنية:
يتوقع من التالمذة الذين اكتسبوا كفاايت الدراسات القرآنية يف هناية املرحلة االبتدائية ،أن يقوموا مبا
يلي:
• حفظ القرآن الكرمي بطريقة نشطة وتفاعلية وذات معىن؛ لكي يفهموا املعىن العميق للرسالة
املقدسة للقرآن.
• تنمية فهم األحكام والعقيدة اإلسالمية بناء على املنطق ،والدليل ،والنص املقدس.
• مالحظة ووصف مجال اللغة العربية يف القرآن.
• تقدير العبادات اإلسالمية من خالل التمكن من املهارات املطلوبة؛ إلجناز الرسائل من القرآن
بشكل صحيح.
الدراسات اإلسالمية:
يتوقع من التالمذة الذين اكتسبوا كفاايت الدراسات اإلسالمية يف هناية املرحلة االبتدائية ،أن يقوموا مبا
يلي:
• حتديد أركان اإلسالم اإلميانية.
• اكتشاف أتثري االلتزام ابلسلوك اإلسالمي ،واألخالق اإلسالمية على الفرد واجملتمع.
• القيام ابلوضوء والصالة بشكل صحيح ،والتقيد ابلسلوك اإلسالمي املناسب.
• التواصل والتفاعل بشكل إجيايب مع اآلخرين.
• تطبيق املبادئ اإلسالمية األخالقية يف احلياة اليومية واألوضاع املختلفة.
• اتباع طريقة عيش النيب (صلى هللا عليه وسلم) والصحابة.
• إظهار فوائد العبادة ،وأتثريها على الفرد واجملتمع.
• حتمل املسؤولية جبدية وكفاءة.
اللغة العربية:
يتوقع من التالمذة الذين اكتسبوا كفاايت اللغة العربية يف هناية املرحلة االبتدائية ،أن يقوموا مبا يلي:
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• استخدام مهارات القراءة والكتابة األساسية يف العربية الفصحى.
• تطبيق إسرتاتيجيات القراءة البسيطة؛ لفهم القصص املختلفة واملختارة بشكل مناسب ملستوى
الفهم لدى التالمذة.
• استخدام طرق اإلصغاء والتحدث البسيطة املناسبة للعمر.
• تطبيق إسرتاتيجيات الكتابة البسيطة يف اللغة العربية؛ للتعبري عن الشعور واألفكار واآلراء ،أو
للتعبري عن العامل املتخيل.
• استخدام العربية بثقة ألسباب خمتلفة يف أنشطة تواصلية خمتلفة مناسبة للفئة العمرية.
• نقل املهارات التواصلية املكتسبة يف صفوف اللغة العربية ( ،)1.5إىل دراسة اللغات األخرى
واملواد الدراسية.
• استخدام اخلربة واملعرفة واملهارات من امليادين األخرى اليت يستكشفها خالل الصف ()1.5؛
لتحسني تعلم اللغة العربية ،والتمكن من فهم نصوص مسموعة ومكتوبة متنوعة من األدب،
إىل وسائل اإلعالم واالستعمال اليومي.
• تقدير اللغة العربية الفصحى ،ومعرفة دورها يف التطور الذايت.
منهج ومعايري مادة اللغة العربية اجلزء 2
.1املسوغ املنطقي
 1.1مادة اللغة العربية
ختتص مادة اللغة العربية بتنمية االتصال والتفكري؛ الكتشاف الذات والعامل يف إحدى أكثر اللغات
شيوعا يف العامل ،وتيسر املادة مقاربة شاملة ومتسقة للمتعلمني؛ الكتساب املعرفة ومهارات االتصال
ً
فضال عن الوعي التقايف الواسع (أي معرفة اللغة ،والرتاث الثقايف)
والقيم األخالقية واجلمالية واملعتقداتً ،
الذي توفره هذه املادة بسخاء.
وتنطوي مادة اللغة العربية على التجربة والدراسة وتذوق اللغة ،واألدب ،واالتصال .ويقوم جوهر تعليم
وتعلم مادة اللغة العربية ،على فهم واستخدام وأتليف النصوص الشفهية والتحريرية واملرئية بصورة متدرجة
من األسهل إىل األصعب ،واستخدامها وإنشائها.
ويعتمد أساس املادة على إدراك النصوص الشفهية والتحريرية مبا فيها اخليالية ،والواقعية ،والرمزية،
والصوتية والتصويرية ،أو مزيج من هذه األنواع من النصوص ،ومن خالل املشاركة يف األنشطة القائمة
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على النصوص .يكتسب املتعلمون املهارات اللغوية ابلتدريج ،وتتطور قدراهتم على االستماع،
والتحدث ،والقراءة ،والكتابة ،والعرض ،واملشاهدة.
وتعترب القدرة على التواصل من الكفاايت األساسية؛ للمشاركة يف احلياة االجتماعية ،وللنجاح يف
املدرسة ،ولتحقيق السعادة يف احلياة الشخصية ،والقدرة على اكتساب مهارات مهنية ،والتعلم مدى
احلياة يف إطار املعرفة الكونية وجمتمع املعرفة.
جيب أن يدرك املعلم أن اللغة األم هي ركيزة التعلم ابلنسبة للمتعلمني ،حيث إهنا متثل للمتعلم هدف
أمرا جوهرًاي للنجاح يف مواد املنهج التعليمي كافة،
التعلم وأداته الرئيسية .ويعترب النجاح يف اللغة العربية ً
وتتطلب مجيع املواد الدراسية من املتعلمني تلقي األفكار أو املعلومات ،ومعاجلتها والتعبري عنها ابستخدام
اللغة العربية بوصفها وسيلة التعلم.
وتنطوي دراسة اللغة العربية على عمليات لغوية حمددة ينبغي تطويرها بطريقة متداخلة ،من خالل
االستماع ،واحملادثة ،والقراءة ،والكتابة ،واملشاهدة ،واستخدام وسائل أخرى للتعبري .لذا فإن تطبيق
هذه العمليات اللغوية املتداخلة يعد جوهرًاي لتنمية القدرات اللغوية ،ولفهم الثقافة احمللية والثقافات
أيضا للتفكري النقدي واإلبداعي ،وهذا املنظور هو أساسي يف املقاربة التواصلية للغة
األخرى ،و ً
والنصوص.
ومن أجل تثقيف مواطنني مسؤولني يف دولة الكويت -ومواطنني مسؤولني يف العامل ،مت تطوير منهج
اللغة العربية ،مع األخذ ابالعتبار االحتياجات التعليمية املتغرية والتطور للمتعلمني واجملتمع ،ابإلضافة
إىل اخلربة املكتسبة يف جمال منهج اللغة األم يف دولة الكويت والدول العربية األخرى ،والتوجهات العاملية
املعاصرة يف تعليم وتعلم اللغة األم.
أشخاصا قادرين على استخدام اللغة بفاعلية
ولقد صيغ منهج اللغة العربية ملساعدة املتعلمني ليصبحوا
ً
للتعلم واالتصال يف احلياة الشخصية والعامة .وهذا األمر يقتضي أن يرتكز التعليم على مهارات املتعلمني
وخرباهتم اللغوية والثقافية ،مع ضرورة إاتحة الفرص هلم للتواصل املتنوع؛ ليتمكنوا من بناء هويتهم
وتقديرهم لذاهتم.
رغم اختالف اللهجات احملكية يف الكويت ،إال أنه من السهل فهمها والتعامل معها ،كما أن اللغة
قدرا منها يف مرحلة
العربية ليست صعبة الفهم والتلقي ابلنسبة للمتعلم الذي سيكون غالبًا .قد تلقى ً
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ما قبل املدرسة من خالل وسائل اإلعالم ،أو من خالل مساعه لقراءة القرآن الكرمي من والديه ،أو من
خالل الربجميات التعليمية واألشرطة املسجلة وغريها.
ومعىن ما سبق أن املتعلم لن يعاين أية مشكلة يف تعلم اللغة العربية من خالل مهاريت االستماع والقراءة،
بعيدا
أما فيما يتعلق مبهارايت التحدث والكتابة فإن املتعلم قد يواجه بعض الصعوبة يف التدرب عليها ً
عن االستعانة ابللهجة العامية.
وجتدر اإلشارة إىل أن املعلمني ،معلمي املرحلة االبتدائية على وجه اخلصوص ،كانوا ملزمني ابستخدام
اللغة العربية يف الفصل هبدف تعزيزها وتشجيع املتعلم على التحدث هبا ،إال أن هذا الغرض مل يتحقق،
مما أنتج متعلمني غري متمكنني من لغتهم.
لذا كان ال بد من تطوير مهارات اللغة العربية ،وتطوير التواصل هبا ،ومن خالهلا ،وتبسيطها مبا يساعد
املتعلمني على فهمها وتقبُّلها واستخدامها.
 2.1اهلدف من تدريس مادة اللغة العربية:
يهدف تعليم اللغة العربية إىل تعزيز انتماء املتعلمني إىل لغتهم األم (لغة القرآن الكرمي) ،وهويتهم الوطنية،
وشعورهم ابالنتماء إىل دولة الكويت ،والقدرة على فهم ثقافتهم ،وكذلك القدرة على التعامل مع التنوع
واالختالفات أبسلوب سلمي ومنتج.
كما هتدف دراسة اللغة العربية إىل متكني املتعلمني من التعامل مع املواقف املستمدة من احلياة الواقعية،
وحل املشكالت ،واالستماع والتحدث والقراءة واملشاهدة وكتابة النصوص بواسطة هذه اللغة .وتسهم
كثريا يف تنمية اهلوية الوطنية والعربية واإلسالمية ،وكذلك اهلوية العاملية ،واإلحساس
مادة اللغة العربية ً
ابالنتماء إىل العامل املعاصر األوسع ،والقدرة على فهم عالقة االرتباط والتكامل بني ثقافة املتعلمني
والثقافات األخرى.
وهكذا ،فإن منهج مادة اللغة العربية يساعد املتعلمني على ما أييت:
• تذوق وتقدير اللغة العربية الفصحى ،واإلملام ابللهجات العربية العامية املستخدمة يف الكويت،
وتقديرها.
• استخدام لغتهم األم بطالقة وبطريقة صحيحة وإبداعية.
• استخدام اللغة العربية بثقة متزايدة يف العديد من املواقف الشخصية والعامية.

• االطالع على جمموعة كبرية من النصوص األدبية ،وتنمية القدرة على تذوق األدب.
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• استخدام الوسائط اإلعالمية املختلفة لفهم العامل احمليط.
• التعبري عن األفكار واملشاعر ،واملشاركة يف احلوارات املثمرة ،واستخدام اللغة بفعالية يف أشكال
االتصال الشفهي والتحريري.
• اكتساب املعرفة واملهارات ،وامليول جتاه القيم واملعتقدات والتقاليد اخلاصة ابلثقافة الوطنية والعربية
وغريها من الثقافات العاملية.
• النجاح يف نقل مهارات التعلم من اللغة العربية ،إىل دراسة اللغات األخرى واملواد الدراسية
املختلفة.
• تنمية القدرة على فهم الذات وفهم اآلخرين والعامل الذي يعيشون فيه.
• تذوق اإلبداعات األدبية والثقافية ابللغة العربية.
 3.1تنظيم املنهج الدراسي ملادة اللغة العربية:
يتم تعليم اللغة العربية يف دولة الكويت بصورة وظيفية من الصف األول إىل الصف الثاين عشر ،وخالل
هذه السنوات يتم تقدميها بصورة مناسبة ومتكاملة ،من خالل االستماع والتحدث والقراءة واملشاهدة
والكتابة ،وتقدم هذه الكفاايت على أساس استخدام املعاين يف سياقات ونصوص متنوعة دقة وطالقة
وهدفًا.
تقوم على أساس التقدمي املتوازن للعناصر اخلاصة مبادة املنهج ،من مثل النحو ،والثروة اللغوية ،والرتاكيب
اللغوية ،وقواعد اخلط واإلمالء ،واألدب ،والبالغة؛ ليتمكن املتعلمون من تطوير الكفاايت املذكورة يف
املنهج الوطين.
جماال لكل صف وجلميع الصفوف:
ولضمان استمرار التعلم يف مجيع املواد ،حدد املنهج احلايل ً
الصف الثاين :مدينيت وما حوهلا.
الصف الثالث :أن وبلدي.
الصف الرابع :عاملنا.
الصف اخلامس :الكون.
جيب أن يكون معظم الرتكيز يف الصفني األول والثاين على بناء أسس تعلم االستماع والتحدث،
والقراءة والكتابة.
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وهذا يتطلب من املعلم أن يدرك أن املتعلمني قد يكون لديهم مكتسبات لغوية خمتلفة يف هذه املرحلة،
وأن التعليم ينبغي أن يتضمن أدوات تواصل لفظية وحتريرية متنوعة ترتبط ابحلياة اليومية للمتعلمني.
يف الصفوف من الثالث حىت اخلامس ،تعزز قدرات االتصال املكتسبة خالل أول صفني .وينبغي كذلك
أن تنمى يف هذه الصفوف املهارات األساسية يف اللغة العربية ،ويتمثل ذلك يف اكتساب أساليب القراءة
والكتابة بطالقة .وتعميق فهم النصوص هو تنمية قدرات املتعلمني؛ إلجادة القراءة والكتابة ،وتشجيعهم
على إطالق خميلتهم وإبداعهم ،كما ينبغي أن يكتسب املتعلمون ممارسة املشاركة والتعامل مع خربات
القراءة اخلاصة هبم.
تركز الصفوف من السادس حىت التاسع على الوعي ابللغة (املفردات ،الصوتيات ،والبنية الصرفية
للكلمة ،وبناء اجلملة ،والفقرة) ،وتتمحور حول إسرتاتيجيات القراءة والكتابة .وميارس املتعلمون عملية
تلقي التواصل وإنتاجه من خالل السياقات املتنوعة والنصوص املختلفة ،ومع مراعاة أعمار املتعلمني،
وال بد من حتفيز قدراهتم على التفكري الناقد ،واهتمامهم ابملشكالت االجتماعية.
تركز الصفوف من العاشر حىت الثاين عشر على تنمية الكفاايت الثقافية ،وتسهم دراسة األدب العريب
واألدب العاملي يف تنمية إحساس املتعلمني ابالنتماء ووعيهم ابلرتاث الثقايف الكوييت ،وفهمهم للعامل من
حوهلم.
تشمل الكفاايت العامة اليت تتطور من خالل اللغة العربية (املطروحة أدنه) بطريقة متداخلة:
املعرفة ،واملهارات ،واملواقف ،والقيم.
ولقد مت وضع هيكل منهج اللغة العربية بناء على جمموعة من الكفاايت العامة املوضحة ابلتفصيل
حتت قسم النطاق (املدى والتتابع) ،ومتسلسلة يف شكل كفاايت حمددة ،وأمثلة ألنشطة تعلم يوصى
بتطبيقها يف الصف ،ابإلضافة إىل معايري املنهج األساسية.
 .2الكفاايت العامة ملادة اللغة العربية:
• االستماع والتحدث ابستخدام جمموعة نصوص وإسرتاتيجيات ضمن سياقات متنوعة؛
الكتشاف الذات والعامل.
• القراءة واملشاهدة من خالل جمموعة نصوص مبوجب اسرتتيجيات خمتلفة ضمن سياقات متنوعة؛
الكتشاف الذات والعامل.
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• كتابة نصوص متنوعة ،واستخدام مناذج مصورة أخرى مبوجب إسرتاتيجيات خمتلفة ضمن
سياقات متنوعة؛ الكتشاف الذات والعامل.
ويوضح الباحث أن املنهج املستخدم لتالميذ صعوابت التعلم نفسه املناهج اخلاص لتالميذ العاديني،
إال أنه ُخمفف يف بعض الوحدات.

املبحث الثامن :صعوابت التعلم
اعا كثرية من املشكالت غري املتضمنة يف
يعد ميدان صعوابت التعلم ً
ميدان حديثًا نسبيًا ويضم أنو ً
فئات الرتبية اخلاصة واإلعاقات األخرى ،كالتخلف العقلي وكف البصر واإلعاقة السمعية واالضطراابت
االنفعالية ،وغريها من اإلعاقات األخرى .وتصفه أدبيات الرتبية اخلاصة ابإلعاقة اخلفية احملرية .ويرجع
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السبب يف وصف صعوابت التعلم ابإلعاقة اخلفية؛ حيث إنه ال ميكن تفريق الطفل الذي يعاين من
جسداي وذهنيًا ،وإن الفشل يف حتديد مشكلة صعوابت
هذه املشكلة عن الطفل الطبيعي ،فهو طبيعي
ً
التعلم يؤدي عادة إىل مشكالت تعليمية تراكمية نجتة عن الشعور ابإلحباط ،وابلتايل يؤدي إىل
مشكالت عاطفية وسلوكية (السعيد.)2005 ،
ويُعرف الفرد الذي يعاين من صعوبة تعلم ،أبن حتصيله ينخفض عما هو متوقع من قدرته العقلية،
وقد حيدث اخنفاض التحصيل يف اللغة الشفهية ،والفهم املبين على االستماع ،أو الفهم القرائي ،أو
موهواب فنيًا
القراءة ،أو الكتابة ،أو التهجئة ،أو االستدالل الرايضي ،أو احلساب ،وقد يكون الطالب
ً
ورايضيًا ،ولكنه يعاين من ضعف يف الفهم ،أو االتصال اللفظي أو القراءة أو الكتابة (زيدان السرطاوي
وآخرون.)2001 ،
وهذه املشكالت اليت تظهر عند األطفال دعت إىل اهتمام عدد كبري من االختصاصيني يف اجملاالت
املختلفة :كاألطباء النفسيني ،وعلماء األعصاب ،وعلماء النفس ،واملربني ،واختصاصي عيوب النطق
(عبد رب النيب ،1990 ،ص .)13من هنا نشأت الرتبية اخلاصة هلذه الفئة من األطفال ،واليت هتتم
بوضع اخلطط والطرق لعالج املشكالت التعليمة املصاحبة املشتملة على األساليب واإلسرتاتيجيات
اخلاصة هبم ،وفق قدراهتم وميوهلم والفرق الفردية اليت يتصفون هبا.
صعوابت التعلم الدراسية:
تشمل صعوابت تعلم القراءة والكتابة واحلساب يف املدرسة االبتدائية وما يستتبعها من صعوابت يف
تعلم املواد الدراسية املختلفة يف املراحل التعليمية التالية .ومن مث تعترب صعوابت التعلم نتيجة لصعوابت
التعلم النمائية أو النفسية (الروسان.)1999 ،

أسباب صعوابت التعلم:
إن أسباب صعوابت التعلم ما زالت من األمور الداعية للحرية لدى أولياء األمور والباحثني ،وذلك
لعدم القدرة على التيقن من أسباهبا ،فلم تصل األحباث يف هذا اجملال على اختالف أشكاهلا الرتبوية،
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والطبية ،ودراسات علم النفس العصيب وغريها ،إىل نتائج قاطعة حتدد أسباب صعوابت التعلم بصورة
واضحة ،يسهل معها وضع الربامج واخلطط العالجية املالئمة لطلبة صعوابت التعلم (أسامة البطاينة،
ومالك الرشدان ،وعبيد السبايلة ،وعبد اجمليد اخلطاطبة.)2005 ،
إن ما ُمييز األسباب احلقيقة لصعوابت التعلم عن غريها من األسباب اليت تؤدي إىل خفض مستوى
التحصيل الدراسي ،هو أن هذه األسباب ترجع إىل عوامل منائية ،عضوية ،وظيفية ،تتعلق بنمو اجلهاز
العصيب والعضوي لدى الطفل ،كما ترجع إىل بعض العوامل البيئية ،وهذه األسباب تؤدي بدورها إىل
صعوابت منائية أو اضطراابت يف منو الوظائف العقلية ،وهي بدورها قد تؤدي إىل صعوابت أكادميية
لدى التلميذ ،وميكن تلخيص األسباب اليت تؤدي إىل صعوابت التعلم فيما يلي (فيصل الزراد:)1999 ،
* عوامل وراثية.
* إصاابت يف الدماغ قبل أو أثناء عملية الوالدة.
* عوامل كيميائية حيوية ،مثل أتثري األدوية والعقاقري واألمحاض األمينية على منو الطفل.
* سوء التغذية يف املراحل العمرية املبكرة.
* حرمان بيئي حسي ُمبكر.
خصائص األطفال ذوي صعوابت التعلم:
بني (عفانة ،وآخرون )2007 ،أن الصفات العامة لتالميذ وطالب ذوي صعوابت التعلم ،هي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

قصور يف التعبري عن ذواهتم والتعامل مع اآلخرين.
غالبًا ما يظهر عليهم التشتت يف االنتباه.
النشاط واحلركة الزائدة.
ال يكمل ما يبدأ به من عمل عندما يطلب منه ذلك.
ضعف اكتشاف أخطائه بنفسه.
ضعف التناسق احلركي.
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 -7قصور يف التمييز والذاكرة السمعية أو البصرية.
 -8عدم كتابة ما يُطلب منه بشكل صحيح.
 -9صعوبة إجراء العمليات األساسية يف الرايضيات.
 -10حيتاج إىل وقت طويل لتنظيم أفكاره قبل أن يستجيب.
 -11تقلب حاد يف املزاج.
اخلصائص النفسية والسلوكية لذوي صعوابت التعلم:
من اخلصائص املرتبطة بذوي صعوابت التعلم ما يلي (إبراهيم أبو نيان ،2001 ،فتحي الزايت؛ 2007؛
دانيال وآخرون؛ : )Janet ،2003 ،2005
 -1التباين الشخصي أو الذايت يف القدرات املختلفة.
 -2اضطراب وقصور االنتباه والنشاط احلركي املفرط.
 -3وجود عجز يف العمليات النفسية وبعض املشكالت يف معاجلة واستخدام املعلومات ،حيث
إن بعض الطالب الذين يعانون من صعوابت التعلم غالبًا ما توجد لديهم بعض املشكالت

-4

-5
-6
-7

فمثال :توجد لدى التلميذ صعوبة يف
يف معاجلة واكتساب املعلومات البصرية أو السمعيةً ،
الوعي الصويت للغة ،أو اإلدراك البصري ،أو يف املهام املتعلقة ابلذاكرة.
عد القدرة على تطوير واستخدام اإلسرتاتيجيات املعرفية يف التعلم ،حيث يعاين العديد من
الطالب ذوي صعوابت التعلم من عدم القدرة على معرفة كيفية االستذكار والتعلم ،حيث
إهنم يفتقرون إىل مهارات التنظيم ،أو تطوير أسلوب التعلم ،أو التوجيه الذايت لعملية التعلم.
مشكالت اإلدراك احلسي ،واإلدراك احلسي احلركي ،ومشكالت التآزر العام (مشكالت يف
اإلدراك احلسي البصري).
مشكالت التحصيل األكادميي (القراءة ،الكتابة ،احلساب).
املشكالت االجتماعية االنفعالية (ضعف تقدير الذات ،االندفاعية ،السلوك االنسحايب،
االعتمادية ،السوك العدواين ،االفتقار إىل املهارات االجتماعية يف التعامل مع األقران ،عدم
التقبل االجتماعي من اآلخرين ،سوء التكيف الشخصي واالجتماعي).
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 -8املشكالت املرتبطة ابلدافعية ،حيث يتسم ذوو صعوابت التعلم مبوضع ضبط ،أو مركز حتكم
خارجي وليس داخليًا ،فكثري منهم يرى نفسه غري قادر ،أو يعزو فشله وجناحه فيما يقوم به
ألسباب خارجية ليس له القدرة على التحكم فيها؛ فالتلميذ ذو صعوبة التعلم قد ميتلك
مفهوما إجيابيًا الو ذاته على وجه العموم ،ولكن يتدىن ذلك املفهوم يف املواقف اليت تكرر
ً
فشله فيها كالنواحي األكادميية.
تصنيف صعوابت التعلمClassification of Learning Disabilities :

ميكن تصنيف صعوابت التعلم إىل نوعيني أساسيني ،مها:
صعوابت التعلم النمائيةDevelopmental Learning Disabilities:

* مفهوم الصعوابت النمائية * .أنواع الصعوابت النمائية.
تتعلق هذه الصعوابت ابلعلميات العقلية واملعرفية اليت حيتاجها التلميذ يف حتصيله األكادميي ،مثل:
االنتباه ،واإلدراك ،والتفكري ،واللغة ،والذاكرة ،والتناسق احلركي بني اليدين والعينني ،والتسلسل وغريها،
أصال إىل اضطراابت وظيفية يف اجلهاز العصيب املركزي ،وميكن أن تنقسم بدورها
وهذه الصعوابت ترجع ً
إىل صعوابت أولية تتعلق بعمليات االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة ،وصعوابت تعلم منائية اثنوية مثل:
التفكري ،والكالم ،والفهم( .فيصل الزراد.)1991 ،
صعوابت تعلم أكادمييةAcademic Learning Disabilities :

* مفهوم الصعوابت األكادميية * .أنواع الصعوابت األكادميية.
صعوابت التعلم األكادميية هي املشكالت اليت تظهر من قبل أطفال املدراس ،ويشتمل مصطلح
صعوابت التعلم األكادميية على:
-1
-2
-3
-4

الصعوابت اخلاصة ابلقراءة.
الصعوابت اخلاصة ابلكتابة.
الصعوابت اخلاصة ابهلجاء والتعبري الكتايب.
الصعوابت اخلاصة ابحلساب.
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فحني يُظهر الطفل قدرة كامنة على التعلم ،ولكنه يفشل يف ذلك بعد تقدمي التعليم املدرسي املالئم
له ،عندئذ يؤخذ يف االعتبار أن لدى الطفل صعوابت خاصة يف التعلم (حممد كامل.)2005 ،
صعوابت تعلم القراءة:
تعرف املوسوعة األمريكية صعوابت تعلم القراءة على أهنا "صعوبة واضحة يف القراءة" ،وغالبًا ما ينطبق
هذا املصطلح على األشخاص الذين عادة ما يعكسون احلروف ذاهتا قارئني احلرف ( )dواحلرف ()p
أسا على عقب) كما يقرأون من اخللف إىل
على أنه ( ،)bوهؤالء األفراد يقرأون الكلمات مكتوبة (ر ً
األمام ،فعلى سبيل املثال ميكن أن يقرأوا الكلمة ( )oilبوصفها الرقم ()715
(.)TheEncyclopedia Amercana,1980.p.516

حمدد أو مشكلة ظاهرة يف تعلم القراءة والتهجئة خالفًا
عجز ٌ
وتعرفها املوسوعة الربيطانية على أهناٌ :
للوظائف العقلية الطبيعية ،وهي اضطراب عصيب مزمن يعوق الشخص عن القدرة على تعرف الرموز
الكتابية ،والتعامل معها خاصة تلك اليت هلا صلة ابللغة ،وقد يكون هلا أعراض عديدة خمتلفة.
()1990. p310 ،Encyclopedia Britannia

عرفها سيلفر أبهنا " :اضطراب يف القدرة على تعلم القراءة ،تتعلق بطباعة أو كتابة الكلمات ،وترتبط
أيضا ابخلربة ،وهي تشبه أفيزاي ويرنك ( )Wernik Aphasiaاليت ترتبط ابلرموز البصرية والرموز
ً
السمعية " (.)Siliverman,1984,p.110

وصعوابت القراءة هي إعاقة يف جمال القراءة تشمل تشويه اللفظ كليًا أو جزئيًا ،إغفال كلمة أو جمموعة
كلمات ،إبدال الكلمة الكلمة بكلمة أخرى ،تكرار اللفظ ،قلب احلروف وعكس الكلمات ،وقلب
ترتيب الكلمات يف العبارة ،إمهال التواصل وعالمات الوقف ،الرتدد وإعادة املقاطع يف الكلمة ،صعوبة
االجتاه املكاين حيث تلتبس عليه احلروف ذات اخلصائص التقابلية يف شكلها مثل( :ب ،ت) (ح،
خ) ،االلتباس يف تسلسل شهور السنة أو أايم األسبوع (سليمان1993 ،م).
ويعرف (األشول1987 ،م) صعوابت القراءة أبهنا " :عدم القدرة على القراءة عند مستوى اإلجناز
لعمر الفرد الزمين ،وعادة ما يُعد ذلك تعوي ًقا عا ًما ،إذا كانت قراءة التلميذ يف مستوى أقل من الصف
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الدراسي امللتحق به هذا التلميذ ،وعادة ما يكون األطفال املتخلفني يف مستوايت القراءة حتت مستوى
عمرهم الزمين ،وجيب أن تقارن مستوايهتم يف إجناز أو حتصيل القراءة مبعدل عمرهم الزمين ".
صعوابت تعلم الكتابة:
تقرتح نظرايت الكتابة أن هناك ثالث مهارات أو قدرات أساسية هامة للغة املكتوبة ،وهي :التعبري
الكتايب ،والتهجئة ،والكتابة اليدوية ،وتتكامل هذه املهارات أو القدرات الفرعية لتشكل املهارة أو
القدرة الكلية للكتابة ،واليت تنطوي على بُعدين مها :البُعد املعريف والبُعد النفسحركي أو احلسحركي،
ونتيجة لتعدد أبعاد الكتابة يعاين العديد من األطفال ذوي صعوابت التعلم صعوابت يف الكتابة اليدوية
أتثريا ابلغًا على
ويف التهجئة ويف التعبري الكتايب ،واملشكالت اليت يعاين منها هؤالء األطفال تؤثر ً
حتصيلهم األكادميي ورمبا مستقبلهم املهين (فتحي الزايت1998 ،م).
أحيان تُعرف الصعوابت املتعلقة ابخلط على أهنا عسر الكتابة ( ،)Dysgraphiaواليت تُعد مبثابة
و ً
اضطراابت يف اللغة املكتوبة يتعلق مبهارة الكتابة اآللية ،ويبدو ذلك كما ترى " بوس ،وفنون " ( Bos
 )& Vaughn,2002يف األداء الكتايب السيئ لدى األطفال ذوي الذكاء املتوسط على األقل
الذين ال يعانون من إعاقة نيورولوجية حمددة ،أو من إعاقة حسية حركية ظاهرة ،أو من كليهما (يف:
دانيال؛ وآخرون 2007 ،م).
ويعرف الباحث صعوبة الكتابة أبهنا :عدم قدرة التالميذ يف املراحل األوىل على حتليل األصوات
املسموعة ،وربطها ابملدلول الرمسي أو الرموز ،ورسم تلك الكلمات أو املقاطع الصوتية املنطوقة وفق
صحيحا ودقي ًقا مواف ًقا لقواعد الكتابة اهلجائية ،دون جهد وعناء.
حتليلها الصويت رمسًا
ً
تشخيص صعوابت التعلم:
يوجد العديد من األسس واحملكات اليت يُصنف عليها متخصصو صعوابت التعلم التالميذ ذوي
صعوابت التعلم يف التشخيص ،ومن أشهرها هي( :صالح علي ،2005 ،مىن اللبودي:)2005 ،
أ .حمك التباعد أو التفاوت Discrepancy Criterion

100

يعتمد هذا احملك على حتديد األطفال الذين يعانون من صعوابت التعلم ،من خالل ما يظهرونه من
تباعد بني مستوى النمو العقلي عن مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ ،أو تباعد مستوى حتصيل
التلميذ عن معدل حتصيل األطفال اآلخرين من السن نفسه ،وذلك يتم بعدة طرق منها :حساب
التباعد بني التحصيل الفعلي واملتوقع ،أو مبقارنة الذكاء والتحصيل ابستخدام الدرجات املعيارية.
ب.حمك االستبعاد Exclusion Criterion

يعتمد هذا احملك يف تشخيصه لصعوابت التعلم على استبعاد احلاالت اليت ميكن تفسريها بتخلف عقلي
عام ،أو إعاقة مسعية أو بصرية ،أو اضطراابت انفعالية شديدة ،أو حرمان بيئي وثقايف ،أو نقص حاالت
فرص التعلم ،حيث إن تعريف صعوابت التعلم يستبعد هذه احلاالت.
ت.حمك الرتبية اخلاصة Special Education Criterion

يعتمد هذا احملك على فكرة أن التالميذ الذين يعانون من صعوابت التعلم حيتاجون إىل طرق خاصة
يف التعليم تتناسب مع صعوابهتم ،وختتلف عن الطرق العادية يف التعلم.
إضافة إىل ما سبق ،ال بد من قياس القدرة اإلدراكية عند التلميذ ،واملتمثلة يف القدرة على اإلدراك
البصري ،والقدرة على اإلدراك السمعي ،والقدرة على اإلدراك احلركي.
خطوات تشخيص وعالج صعوابت التعلم:
يذكر (عبد هللا )2009 ،أربع خطوات أساسية لتشخيص وعالج صعوابت التعلم ،هي:
 -1حتديد أي الطالب لديه صعوابت التعلم.
 -2حتديد طبيعة صعوابت التعلم لدى الطالب.
 -3حتديد العوامل اليت تسبب صعوابت التعلم.
 -4تطبيق اخلطوات العالجية لصعوابت التعلم.
ويؤكد الباحث على هذه اخلطوات ،يف متثل األسلوب األمثل لرصد ،وحتديد وعالج الصعوبة التعليمية
اليت تكون مصاحبة للتالميذ ،إضافة إىل ذلك تساعد هذه اخلطوات على الكشف املبكر عن التالميذ
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ذوي صعوابت التعلم ،وبناء خطط عالجية تتوافق مع قدراهتم وميوهلم ،ملساعدهتم على ختطي هذه
الصعوابت.
عالج صعوابت التعلم :
صنفت صعوابت التعلم إىل فئتني مها :صعوابت تعلم أكادميية ،وصعوابت تعلم منائية .والنمائية هي
ُ
اخلاصة ابلعمليات العقلية والنفسية املسؤولة عن عمليات التعلم ،واألكادميية وهي تتأثر ابلصعوابت
نعكاسا هلا يظهر على السلوك واالستجابة التعليمية لدى التالميذ ،لذلك يصعب الفصل
األوىل وتعترب ا ً
بينها ،ومن هنا جند ثالثة أنواع من اإلسرتاتيجيات للعالج ،هي:

 -1التدريب القائم على حتليل املهمة:

وهو األسلوب القائم على التدريس املباشر ملهمة دراسية معينة (كريك وكالفانت1988 ،م) .ويعرف
الويد ( )Lawed,1988التدريس املباشر أبنه إحدى الطرائق اليت يستخدمها املدرس لتوصيل
املعلومات أو املهارات يف خطوات متتابعة ودقيقة ،حىت يتم إجناز املهمة املراد تعلمها (بومسيط،
 ،)2001وتقرتح (لرينر) تقسيم حتليل املهمة إىل خطوات فرعية هي:
-

حتديد طرق االتصال اإلدراكية الستقبال املهمة التعليمية.
حتديد طبيعة املهمة التعليمية أهي لفظية أم غري لفظية؟
حتديد طبيعة املهمة التعليمية االجتماعية.
حتديد النظام احلسي (البصري ،السمعي) للتعبري عن املهمة التعليمية.
حتديد طبيعة العمليات العقلية الالزمة للتعبري عن املهمة التعليمية (الروسان.)2000 ،

 -2التدريب القائم على العمليات النفسية:
يعد هذا األسلوب من األساليب العالجية الرئيسة ،وهو يقوم على صقل وتدريب العلميات النفسية
أو العقلية املسؤولة عن التعلم ،مثل :االنتباه واإلدراك والتفكري (السعيد.)2005 ،
 -3التدريب القائم على اجلمع بني حتليل املهمة والعمليات النفسية:
معا
إن هذا األسلوب ضروري ملعاجلة احلاالت الشديدة اليت تعاين من صعوابت منائية وأكادميية ً
(حافظ .)2000 ،وميكن وصف هذا األسلوب على أنه يضم ثالث مراحل:
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املرحلة األوىل :تقييم نواحي القوة والضعف لدى الطفل (حتديد املستوى).
املرحلة الثانية :حتليل املهمات اليت يفشل فيها الطفل من أجل حتديد تسلسل املهارات السلوكية
واملعرفية املطلوبة ألداء تلك املهمات (حتليل املهمات).
املرحلة الثالثة :تتمثل يف اجلمع بني املعلومات اخلاصة بتحليل الطفل ،وحتليل املهمات من أجل
تصميم األساليب التدريسية واملواد الرتبية اليت سيتم تقدميها بشكل فردي (كامل.)1996 ،
وأشار إيسلدك وسلفيا ( )Ysseldyk,Salvia( )1974إىل نوعني من اإلسرتاتيجيات التعليمية،
مها :تدريب القدرات أو العمليات ،وتدريب املهارة أو حتليل املهارة ،وتدريب القدرات أو العمليات
تشمل طرائق احلواس املتعددة أو تعدد احلواس .وتدريب القدرات والكفاءات وبرنمج تدريب االستماع
األتوماتيكي.
ونظرا لتعدد
وتدريب املهارة يشمل التدريس املباشر )ً .)Heward & Oransky,1992
األساليب املستخدمة يف عالج صعوابت التعلم ،فقد قسمها (هاالهان وكوفمان) إىل:
* أسلوب التدريب على العمليات النفسية.
* أسلوب احلواس املتعددة.
* أسلوب إجراء حتليل املهارة.
* اجلمع بني أسلوب التدريب على العمليات وحتليل الواجب.
* أسلوب تعديل السلوك.
* أسلوب التعديل السلوكي املعريف ،ويشمل أسلوب التدريب وممارسة التعليم الذايت املعريف ،أسلوب
مراقبة الذات.
* أسلوب العالج الطيب (الطبيب ،)1994 ،وهذا األسلوب يقوم على:
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 -1العالج ابستخدام العقاقري الطبية للنشاط الزائد حىت سن  12سنة عند األطفال ،وجيب أن يطلع
املعلم على برنمج الطفل الدوائي مواعيده وأتثريه .وجيب أن يلتزم الطفل تناول الدواء يف اليوم املدرسي
مثل( :ريتالني وديكسيدرين).
 -2ضبط الربنمج الغذائي لألطفال ،ومراقبة نوع الطعام أو املشروابت اليت فيها مواد حافظة أو ملونة.
 -3إعطاء الطفل فيتامينات حتسن فرتة االنتباه وختفض اإلفراط يف النشاط ،وذلك ابستشارة الطبيب
واالختصاصي النفسي (منصور وآخرون.)2003 ،
ومن الربامج الفعالة واملستخدمة على نطاق واسع يف التدريب ،األطفال ذوي صعوابت التعلم الربامج
الرتبوية النفسية ،وجيب أن تشمل التدريبات التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

نشاطات موجهة الو تطوير النمو احلركي.
نشاطات موجهة الو تطوير القدرات احلس حركية.
نشاطات موجهة الو تطوير القدرات اإلدراكية -احلركية.
النشاطات املوجهة الو تطوير املهارات االجتماعية.
النشاطات املوجهة الو تطوير املفاهيم.
النشاطات املوجهة الو تطوير القدرات اللغوية (اخلطيب واحلديدي.)1994 ،

اثنيا :الدراسات السابقة
حظيت دراسة تعليم القراءة والكتابة ابللغة العربية تالميذ املرحلة االبتدائية وذوي صعوابت التعلم،
عون للباحث يف العديد من اجلوانب النظريقة
عرضا للدراسات السابقة اليت كانت ً
وتناول هذا اجلزء ً
اليت تناوهلا الباحث يف هذا الفصل( :اللغة ،طرق تدريس القراءة والكتابة ،الصوت ،اإلسرتاتيجية
املتكاملة ،منهج اللغة العربية للمرحلة االبتدائية وصعوابت التعلم) ،وكيفية تطبيق الدراسة النظريقة جتريبيًا
صنفت الدراسات اليت مت مسحها وف ًقا للمحاور
وآلية إعداد أدوات البحث ،والتعرف على متغرياته .وقد ُ
التالية:
• دراسات ختص مهارات القراءة والكتابة.
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معا.
أ .دراسات ختص مهارات القراءة والكتابة ً
ب .دراسات ختص مهارات القراءة فقط.
ج .دراسات تناولت مهارات الكتابة.
• دراسات تناولت صعوابت التعلم يف تعلم القراءة والكتابة.
• دراسات تناولت الصوت (الوعي الصويت لدى ذوي صعوابت التعلم).
دراسات ختص مهارات القراءة والكتابة :
معا.
أ .دراسات ختص مهارات القراءة والكتابة ً
 - 1دراسة جبايب ( )2010بعنوان :صعوابت تعلم القراءة والكتابة من وجهة نظر معلمي الصف
األول األساسي ،هدفت هذه الدارسة إىل التعرف إىل صعوابت تعلم القراءة والكتابة من وجهة نظر
معلمي الصف األول األساسي ،وفق املتغريات اجلنس ،واملؤهل العلمي ،واخلربة ،والتخصص .وقد
استخدم الباحث املنهج التجرييب يف التطبيق ،وطبقت هذه الدراسة على عينة طبقية ،عشوائية من
ذكورا ،و( )79إن ًاث ،وقد مت استخدام استبانة مؤلفة من ( )33فقرة،
معلما ومعلمةً )44( ،
(ً )123
ومت حتليلها إحصائيًا ،وأظهرت النتائج أن أبرز صعوابت تعلم القراءة والكتابة ،تتمثل يف تعثر الطفل يف
القراءة والكتابة ،وكثرة احملو والضغط على القلم ،أما يف ما يتعلق ابملتغريات ،فأظهرت الدراسة وجود
فروق ذات داللة إحصائية ملتغري اجلنس لصاحل اإلنث ،كما توجد فروق يف املؤهل العلمي ،لصاحل
البكالوريوس ،يف حني مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اخلربة والتخصص ،ويوصي
مصدرا من مصادر التعلم ،والكشف املبكر عن
الباحث بضرورة االهتمام ابلوسائل التعليمية ،ابعتبارها
ً

مواطن الضعف ،والرتكيز على موضوعي القراءة والكتابة ،ومساعدة اآلابء يف معاجلة مشاكل أبنائهم.

 - 2دراسة ( )Auerbach ،1989بعنوان :الو هنج اجتماعي–سياقي حملو األمية األسرية .مت
التأكيد على التوجيهات الرتبوية احلديثة يف تنشئة الطفل ،وقد أعطيت أمهية لإلدراك املتزايد أبن أفراد
األسرة ميكن أن يسهموا يف تنمية معرفة القراءة والكتابة لألطفال.
استخدم الباحث املنهج الوصفي يف التطبيق ،ركزت الدراسة على دعم مناقشي مشاركة أسر املهاجرين
والالجئني يف التعليم ألطفاهلم وفق برامج حتقق ذلك .أشارت الدراسة إىل اجلهود املبذولة الو برامج حمو
األمية اليت تستهدف األسرة ،واليت تركز على تعليم اآلابء على القيام أبنشطة ،مثل األنشطة املدرسية
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اليت ميكن متابعتها يف البيت من أجل مساعدة األطفال يف أداء الواجبات املدرسية .وانتقدت الدراسة
"فرضية العجز" ،واليت يفرتض أن اآلابء يفتقرون إىل املهارات األساسية لتعزيز جناح املدرسة يف تنمية
أطفاهلم .وتقرتح الدراسة تعري ًفا أوسع لألسرة يف سعيها وطالبت بضرورة االعرتاف ابلواقع االجتماعي،
والرتكيز على نقاط القوة يف األسرة كإطار بديل لتصميم الربامج املوجهة لألسرة ،على أساس أهنا
حماوالت لتطوير املناهج الدراسية اخلاصة.
ب .دراسات ختص مهارات القراءة فقط.
 - 1دراسة القحطاين (1430هـ) بعنوان :فعالية برنمج مقرتح لتنمية مهارت القراءة اجلهرية لدى
التالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط .هدفت الدراسة إىل التعرف على فعالية برنمج حاسويب مقرتح
يف تنمية بعض مهارات القراءة اجلهرية للتالميذ املعاقني فكرًاي بدرجة بسيطة الذين يدرسون ابلربامج
امللحقة ابملدارس العادية يف اململكة العربية السعودية.

استخدم الباحث املنهج التجرييب يف تطبيق الربنمج ،وقد اشتملت جمموعة البحث على عينتني متماثلتني
من مدرسة الدمج ،مها :عينة اجملموعة التجريبية للتالميذ مبدرسة (سعيد بن زيد) البالغ عددهم ()9
تالميذ ،وعينة اجملموعة الضابطة للتالميذ مبدرسة (احلارث بن هشام) البالغة عددهم ( )9تالميذ من
تالميذ الصف الرابع االبتدائي تربية فكرية ابململكة العربية السعودية مبدينة مخيس مشيط مبنطقة عسري،
وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 توجد فروق دالة إحصائية بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لالختبارات اخلاصة مبهاراتالقراءة موضوع البحث لصاحل التطبيق البعدي لدى أفراد اجملموعة التجريبية ،نتيجة لتعرضهم
للربنمج احلاسويب.
 توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيقالبعدي لالختبارات اخلاصة مبهارات القراءة موضوع البحث ،لصاحل اجملموعة التجريبية.
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 - 2دراسة فورة ( )2003بعنوان :فعالية برنمج مقرتح لعالج بعض صعوابت تعلم القراءة لدى تالميذ
املرحلة االبتدائية بغزة .هدفت إىل فعالية برنمج مقرتح ،لعالج صعوابت تعلم القراءة لدى تالميذ
املرحلة االبتدائية بغزة.
واستخدم الباحث املنهج التجرييب ،واستخدمت يف تنفيذ الدراسة امليدانية تصميم اجملموعة الواحدة،
وقياس (قبلي وبعدي) ،ويعتمد هذا التصميم على أساس اختبار جمموعة واحدة ،مث حتديد مستوى
أدائها يف املتغريات املستقل ،برنمج عالج بعض صعوابت تعلم القراءة ،ومت اختيار عينة الدراسة ()30
تلمي ًذا وتلميذة من ثالث مدارس ،وكانت الفئة املستهدفة ،الذين يعانون من صعوابت يف الفهم والنطق
القرائي ،ومن مث مت التعامل مع هؤالء التالميذ ،ابعتبارهم عينة الدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل أن يكون
فعاال ،ومشارًكا يف مواقف التعلم ،وهذا األمر يتطلب أ ًوال ضرورة أن تكون لدى التلميذ
عنصرا ً
التلميذ ً
الدافعية ،وأن يعزز يف كل مرحلة من مراحل الربنمج.
 - 3دراسة الشخرييت ( )2009بعنوان :أثر برنمج مقرتح يف تنمية بعض مهارات القراءة لدى تالميذ
الصف الثالث األساسي يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف غزة .هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر
برنمج مقرتح يف تنمية بعض مهارات القراءة لدى تالميذ الصف الثالث األساسي يف مدارس وكالة
الغوث الدولية يف غزة.
واستخدمت املنهج التجرييب ،ومن أدوات الباحثة إعداد اختبار قرائي يكشف عن الضعف املوجود عند
مقرتحا لتنمية املهارات القرائية مبنيًا على استخدام األلعاب الرتبوية،
التالميذ ،وبنت الباحثة برنجمًا ً
وأتلفت عينة الدراسة من ( )83تلمي ًذا وتلميذة من تالميذ الصف الثالث األساسي يف مدرسة حانون
االبتدائية ،حبيث وزعت على جمموعتني :إحدامها جتريبية وعددها ( )41تلمي ًذا وتلميذة ،واألخرى
ضابطة وعددها ( )42تلمي ًذا وتلميذة .وتوصلت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
درجات تالميذ اجملموعة التجريبية (الذين يدرسون الربنمج املقرتح) ،ومتوسط درجات تالميذ اجملموعة
الضابطة (الذين يدرسون املنهج املدرسي ابلطريقة العادية) لصاحل اجملموعة التجريبية.
 -4دراسة أبو طعيمة ( )2010بعنوان :أثر برنمج العيادات القرائية لعالج الضعف يف بعض املهارات
القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي يف حمافظة خان يونس .هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر
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برنمج ابلعيادات القرائية لعالج الضعف يف بعض املهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي
يف حمافظة خان يونس .وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب ،ومن أدوات الدراسة برنمج ابلعيادات
القرائية الذي وضع لعالج الضعف يف بعض املهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي ،إىل
جانب اختبار قرائي لتشخيص الضعف القرائي ،وبطاقة مالحظة لتشخيص الضعف يف القراءة اجلهرية،
وتكونت عينة الدراسة من ( )40تلمي ًذا وتلميذة ،وبعد التطبيق أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطات درجات التالميذ على اختبار املهارات القرائية قبل وبعد تطبيق االختبار لصاحل
اجملموعة التجريبية.
 -5دراسة عثمان )2007( ،حتت عنوان :أثر برنمج تدرييب إلسرتاتيجيات التعليم التباديل على ما
وراء الفهم لدى الطالب ذوي صعوابت الفهم القرائي يف الصف اخلامس االبتدائي .هدفت هذه
الدراسة إىل التعرف على أثر برنمج تدرييب إلسرتاتيجية التعليم التباديل على ما وراء الفهم لدى الطالب
ذوي صعوابت الفهم القرائي يف الصف اخلامس االبتدائي.
وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب يف الدراسة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )69طالبًا من الذكور
من ذوي صعوابت الفهم القرائي ،ومجيعهم من تالميذ الصف اخلامس االبتدائي ،وقد قسمت العينة
عشوائيًا إىل جمموعتني :األوىل جتريبية ،وتكونت من ( )40طالبًا ،والثانية ضابطة ،وتكونت من ()29
طالبًا ،ومتثلت أدوات الدراسة يف( :اختبار الفهم القرائي)( ،واختبار التعرف القرائي ومقياس ستانفورد-
بينية للذكاء)( ،ومقياس ما وراء الفهم) ،إعداد الباحث (والربنمج التدرييب إلسرتاتيجيات التعليم
التباديل) إعداد الباحث ،ومت التدريب على الربنمج خالل ثالث عشرة جلسة مبعدل ثالث جلسات
أسبوعيًا ،ومتثلت نتائج الدراسة يف حتسن مستوى ما وراء الفهم ،وكذلك الفهم القرائي لدى الطالب
ذوي صعوابت الفهم القرائي يف اجملموعة التجريبية ،ومل يظهر هذا التحسن لدى نظرائهم يف اجملموعة
الضابطة.
 -6وأجرى حبوش ( )2013دراسة بعنوان :أثر توظيف األنشطة اللغوية يف تنمية بعض املهارات
تعرف أثر توظيف األنشطة اللغوية
القرائية لدى طالبات الصف العاشر األساسي .دراسة هدفت إىل ُّ
يف تنمية بعض املهارات القرائية لدى طالبات الصف العاشر األساسي.
108

واستخدمت الباحثة املنهج التجرييب ،وتكونت عينة الدراسة من ( )76طالبة ،ووزعت العينة على
جمموعتني إحدامها :جتريبية وعددها ( )38طالبة طبقت عليها األنشطة اللغوية ملعرفة مدى تنميتها
للمهارات القرائية ،وأخرى ضابطة وعددها ( )38طالبة درست ابلطريقة املعتادة ،وكانت أدوات
الدراسية ممثلة يف اختبار كتايب لقياس مدى إتقان طالبات الصف العاشر للمهارات القرائية ،وبطاقة
للتعرف على مدى إتقان طالبات الصف العاشر للمهارات القرائية اليت سبق وأن درسوها،
مالحظة ُّ
وكانت نتائج البحث مؤكدة على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بني
اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختيار املهارات القرائية لصاحل اجملموعة التجريبية.
 -7وتناول (بركات2010 ،م) كتاب بعنوان :االجتاه الو القراءة احلرة لدى األطفال وعالقته ببعض
املتغريات النفسية والدموغرافية .تعريف القراءة احلرة ،والعوامل املؤثرة يف امليل الوها ،وأنواعها ،وأتثريها
وأمهيتها لدى األطفال ،ووسائل تنميتها .إىل جانب هذا ،مت عرض بعض املفاهيم اخلاصة ابلطموح
والذكاء ،وما انتهت إليه نتائج البحوث امليداينية يف هذا الصدد ،وبناء مقاييس جديدة ،وتطبيقها على
جمموعة من األطفال .وأكد الكتاب على أن االجتاه الو القراءة احلرة خيتلف ابختالف النوع ،واخللفية
الثقافية ،واملستوايت االقتصادية االجتماعية لألسر .وأييت الكتاب يف مخسة فصول (االجتاه الو القراءة
الدميوجرافية ،العينة ،األدوات ،الفروض ،األساليب اإلحصائية ،نتائج اختبار الفروض وتفسريها).
 -8دراسة حممود ( )2001بعنوان :برنمج مقرتح قائم على استخدام الكمبيوتر لعالج العسر القرائي
لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي .هدفت إىل التعرف على أثر برنمج مقرتح قائم على استخدام
الكمبيوتر لعالج العسر القرائي لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي.
وقد استُخدم املنهج التجرييب يف هذا البحث ،وتكونت عينة البحث من ( )34تلمي ًذا من تالميذ
الصف الثالث االبتدائي ذوي العسر القرائي من ست مدارس ابتدائية مبدينة أسوان ،وأسفر البحث عن
النتائج اآلتية :عن وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ( )0.001بني متوسطات درجات جمموعة
البحث يف كل من التمييز السمعي ،وتعرف أصوات احلروف والتحليل الصويت واملزج الصويت ،وتعرف
الالم الشمسية والقمرية ،وتعرف املد أبنواعه ،وتعرف التنوين ،وتعرف الكلمة من خالل السياق،
ومتوسط أخطاء النطق لدى أفراد جمموعة البحث قبل تطبيق الربنمج وبعده لصاحل التطبيق البعدي.
وترجع هذه الفروق إىل استخدام الربنمج القائم على استخدام الكمبيوتر مع اإلشارت إىل نسبة الكسب
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املعدل الىت مت حساهبا وف ًقا ملعادلة بالك ،Blackeإىل أن الربنمج املقرتح وما يتضمنه من وحدات
يتسم ابلفعالية يف عالج صعوابت التعرف والنطق لدى ذوي العسر القرائي من تالميذ الصف الثالث
االبتدائي.
ج .دراسات تناولت مهارات الكتابة:
 - 1دراسة حاوي (2015م) بعنوان :فعالية تدريس اللغة العربية ابستخدام األنشطة اللغوية يف تنمية
تعرف فعالية
مهارات الكتابة اهلجائية لدى طالب الصف السادس االبتدائي .هدفت الدراسة إىل ُّ
تدريس اللغة العربية ابستخدام األنشطة اللغوية يف تنمية مهارات الكتابة اهلجائية لدى طالب الصف
السادس االبتدائي.
اختبارا يف بعض مهارات الكتابة
واستخدم الباحث املنهج التجرييب ،ولتحقيق هذا اهلدف ،أعد الباحث ً
اهلجائية ،وهي املهارات اليت أمجع عليها احملكمون ،وقد بلغ أفراد العينة ( )60طالبًا من طالب الصف
السادس االبتدائي ،مت اختيارها بطريقة عشوائية ،قُ ّسمت إىل جمموعتني متكافئتني ،إحدامها جتريبية

بلغت ( )30طالبًا ،درست مهارات الكتابة اهلجائية ابستخدام األنشطة اللغوية ،واألخرى ضابطة
بلغت ( )30طالبًا ،درست مهارات الكتابة اهلجائية ابلطريقة املعتادة ،وقد استغرقت جتربة البحث
وبعداي على اجملموعتني ،وأسفرت نتائج
( )21حصة ،وطُبّق اختبار مهارات الكتابة اهلجائية قبليًا
ً
البحث عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني متوسطات درجات طالب
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ،وذلك لصاحل طالب اجملموعة التجريبية .وقد أثبتت
نتائج البحث فعالية تدريس اللغة العربية ابستخدام األنشطة اللغوية يف تنمية مهارات الكتابة اهلجائية
لدى طالب اجملموعة التجريبية.
 - 2دراسة ( )Shen ،2003حتت عنوان:
Tips for analyzing spelling errors. Diagnostique

هدفت إىل تعرف األخطاء اإلمالئية وعالقتها ابلقدرة اهلجائية لدى الطالب الصينيني يف املرحلة
االبتدائية من الصف األول إىل الصف السادس.
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واستخدم الباحث املنهج الوصفي واملنهج التجرييب ،وتكونت عينة الدراسة من ( )200طالب وطالبة،
نوعا
طبق عليهم
اختبارا للتعرف على األخطاء اإلمالئية ،وخلصت النتائج إىل وجود أكثر من (ً )15
ً
من األخطاء صنفت إىل ثالثة أنواع :أخطاء يف األصوات والكالم ،وأخطاء يف دالالت األلفاظ،
وأخطاء يف الكتابة اإلمالئية ،كما توصلت الدراسة إىل وجود عالقة بني القدرة على التهجئة ،والقدرة
على الكتابة.
 -3أجرى اجلوجو ( )2004دراسة بعنوان :أثر برنمج مقرتح يف تنمية مهارات األداء اإلمالئي لدى
طالبات الصف اخلامس األساسي حمافظة مشال غزة .دراسة هدفت إىل تعرف أثر برنمج مقرتح يف
تنمية مهارات األداء اإلمالئي لدى طالبات الصف اخلامس األساسي مبحافـظـة مشال غـزة.
واستخدمت الباحثة املنهج التجرييب على طالبات الصف اخلامس األساسي ،واشتملت العينة على
( )73طالبة ،وقسمت هذه اجملموعة إىل جمموعتني ،التجـريبية ( )36طالبة ،والضابطة ( )37طالبة،
واستخدمت الباحثة األدوات التالية :استبانة لتحديد املهارات اإلمالئية املالئمة لطالبات الصف
اخلامس األساسي ،واختبار يف مهارات الكتابة اإلمالئية ،وبرنمج مقرتح مت بناؤه على مهاريت اهلمزة
املتوسطة واهلمزة املتطرفـة ،وقــد توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
درجات اجملموعتني لصاحل اجملموعة التجريبية.
 -4دراسة Johns,1992بعنوان
Communication in writing a rhetorical for developing composition
skills.

هـدفت إىل حتديد مهارات اإلمالء وتنميتها لدى طالب املرحلة الثانوية بوالية يوات بربيطانيا.
واستخدم الباحث املنهج التجرييب ،ومت حتديد املهارات الكتابية وعرضها على احملكمني؛ ذلك لتحديد
أهـم املهارات الواجب تنميتها لطالب املرحلة الثانوية ،وأعد الباحث برنجمًا يهدف إىل تنمية املهارات
اختبارا قبليًا على املهارات
اليت حصلت على  %50فأكثر من آراء احملكمني ،وقد مت اختبار الطالب
ً
احملددة ،ومت بعد ذلك التدريس ابلربنمج املعد لتنمية املهارات اإلمالئية احملددة ،مث أعيد االختبار على

111

الطالب بعد ًاي ،وقـد أسـفر البحث عن وجود حتسن واضح يف كتاابت الطالب ،وقلت نسبة األخطاء،
وهذا التحسن يرجع للتدريس ابلربنمج الذي أعـده الباحث لتنمية املهارات اإلمالئية.
 -5دراسة ) ( Heling, 2000بعنوان
Spelling error and the development of orthographic knowledge among
Chinese _ Speaking Elementary Students.

هـدفت إىل معرفة القدرة على تنمية الكتابة اإلمالئية يف املدارس االبتدائية الصينية؛ تبعـًا للتقدم الدراسي

من الصف األول إىل الصف السادس.

واستخدم الباحث املنهج التجرييب ،وكانت عينة الدراسة ممثلة جلميع املراحل الدراسية ،فتكونت العينة
من (ٍ )300
طالب وطالبة موزعـة على مجيع املراحل ،بواقع ( )50طالبًا وطالبة لكل مرحلة دراسية،
اختبارا يف الكتابة اإلمالئية لكل مرحلة دراسية؛ ليحدد من خالله نوع اخلطأ ،وهل
وقـد أعـد الباحث
ً
له عالقة ابملرحلة الدراسية أم ال ،وأسفرت هذه الدراسة عن وجود جمموعة من النتائج منها :وجود
نوعا من األخطاء اإلمالئية ،مت تصنيفها يف ثالث فئات :األوىل ترتكز على األصوات الكالمية،
(ً )15
والثانية ترتكز على الكتابة ،والثالثة ترتكز على دالالت األلفاظ ،كما بينت النتائج أن هناك حتسنًا
تبعا للتقدم الدراسي.
ملحوظـًا على مستوى الكتابة اإلمالئيةً ،
 -6كما أجرى القداح ( )2012دراسة بعنوان :فعالية برنمج مقرتح قائم على أنشطة فنون األداء
اليدوي لتنمية مهارات االستعداد للكتابة لدى طفل الروضة .دراسة هدفت إىل فاعلية برنمج مقرتح
قائم على أنشطة فنون األداء اليدوي لتنمية مهارات االستعداد للكتابة لدى طفل الروضة ،مبحافظة
الدقهلية.
وقد استخدامت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التجرييب على جمموعتني من أطفال الروضة
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم مبحافظة الدقهلية ،وبلغت العينة ( )73طالبًا ،ووزعت إىل جمموعتني جتريبية
طفال ،وأعدت الباحثة لذلك استبانة لتحديد مهارات
طفال ،والضابطة عددها (ً )38
عددها (ً )35
االستعداد للكتابة ،واختبار مهارات االستعداد للكتابة ألطفال الروضة ،وتوصلت الدراسة إىل أن
فعال يف تنمية االستعداد للكتابة.
األنشطة ذو أثر ّ
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• دراسات تناولت صعوابت التعلم يف تعلم القراءة والكتابة:
 -1دراسة سليمان ( )2001حتت عنوان :سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصة أساليب التعرف
والتشخيص .أكدت وهدفت إىل فاعلية برنمج عالجي يف ختفيف صعوابت التعلم النمائية لدى تالميذ
املرحلة االبتدائية .هدفت الدراسة إىل تشخيص صعوابت التعلم النمائية.
واستخدم الباحث املنهج التجرييب ،وتكونت عينة الدراسة من  40تلمي ًذا وتلميذة من تالميذ الصف
الرابع االبتدائي مقسمني إىل جمموعتني جتريبية وضابطة .وتكونت أدوات الدراسة من قائمة الكشف
عن صعوابت التعلم النمائية إعداد الباحثة واختبار الذكاء االبتدائي ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعة التجريبية
والضابطة يف املقياس البعدي ،لصاحل اجملموعة التجريبية.
 -2اهتمت دراسة () Swanson &Berminger, 1995بعنوان
The role of working memory in Skilled and less skilled reader’s
comprehension.

هدفت إىل املقارنة بني التالميذ ذوي صعوابت التعلم والعاديني يف األداء على مهام الذاكرة العاملة
والذاكرة قصرية املدى ،وذلك للتحقق مما إذا كان القصور لدى ذوي صعوابت التعلم له عالقة بعجز
معني يف الذاكرة العاملة.
واستُخدم املنهج الوصفي االستقرائي التحليلي يف الدراسة ،وطُبقت على عينة بلغت يف جمملها ()206
تلمي ًذا وتلميذة ،طُبق عليهم أربع مهام للذاكرة العاملة (التتابع البصري -رسم اخلرائط -اسرتجاع
القصة -تعاقب األرقام السمعي) ،ومخسة اختبارات لقياس الذاكرة قصرية املدى .وبعد معاجلة البيانت
إحصائيًا أشارت النتائج إىل أن أداء الذاكرة العاملة اللفظية لدى التالميذ والتلميذات ذوي صعوابت
التعلم أدىن من العاديني ،كما أن التالميذ ذوي صعوابت التعلم لديهم قصور يف الذاكرة العاملة والذاكرة
قصرية املدى.
 -3كما بينت دراسة ( )Isaki&plante, 1997بعنوان
Short- term and working memory differences in language / learning
disabled and normal adults.
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دراسة هبدف حبث الفروق بني ذوي صعوابت التعلم والعاديني يف الذاكرة العاملة ،والذاكرة قصرية
املدى ،وذاكرة اجلمل.
واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تكونت عينة الدراسة ( )30طالبًا ،منهم
( )15ذكور ذوي صعوابت التعلم )15( ،من العاديني طُبق عليهم االختبار الفرعي لقياس الذاكرة
قصرية املدى املأخوذ من قياس الذاكرة من إعداد ( ،)Wood Cook & Mather, 1990ومقياس
اتساع القدرات لقياس الذاكرة العاملة من إعداد ( ،)Deneman& Carpenter, 1980واالختبار
الفرعي لقياس ذاكرة اجلمل من مقياس الذاكرة .وتوصلت الدراسة إىل أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ) ( ,05يف أداء الذاكرة قصرية املدى والذاكرة العاملة لصاحل العاديني ،وأشارت
الدراسة إىل أن الذاكرة العاملة اللفظية تعد إحدى الصعوابت اليت تواجه ذوي صعوابت التعلم مقارنة
ابلعاديني.
 -4دراسة (البواليز )2006 ،بعنوان :أثر استخدام إسرتاتيجية احلواس املتعددة يف حتسني الذاكرة لدى
األطفال ذوي صعوابت التعلم .هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام إسرتاتيجية احلواس املتعددة يف
حتسني الذاكرة لدى األطفال ذوي صعوابت التعلم ،وذلك بقصد فحص فرضييت الدراسة.
وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب ،وقد تناولت الدراسة يف عينتها جمموعة من الطالب ذوي
صعوابت التعلم الذين يدرسون يف غرف مصادر التعلم ،وكان عدد العينة ( )32طالبًا وطالبة ،منهم
( )15طالبًا من الذكور ،و( )17طالبة من اإلنث ،ومت التوزيع عشوائيًا على جمموعة ضابطة وجتريبة،
ومت استخدام حتليل التباين املصاحب ( ،)ANCOVAوقد أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )≥a0,05بني متوسط أداء طلبة عينة الدراسة يف اجملموعة
التجريبة على االختبار القبلي والبعد تعزى إلسرتاتيجية احلواس املتعددة.كما أشارت النتائج إىل عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )≥a0,05بني متوسط أداء أفراد عينة الدراسة
يف اجملموعة التجريبية على االختبار البعدي تعزى للجنس.
• دراسات تناولت الصوت (الوعي الصويت لدى ذوي صعوابت التعلم) :
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 -1أجرت هبة حممد ( )2009دراسة بعنوان "برنمج لتنمية اإلدراك السمعي لدى األطفال ذوي
صعوابت التعلم" ،وهدفت الدراسة إىل إعداد برنمج لتنمية اإلدراك السمعي مبهاراته املختلفة (التمييز
السمعي– التذكر السمعي– التسلسل السمعي– املزح أو التوليف السمعي) لدى األطفال ذوي
صعوابت التعلم ،والتعرف على مدى فاعلية الربنمج.
واستخدم الباحث املنهج التجرييب ،وتكونت عينة الدراسة من ( )10أطفال من ذوي صعوابت التعلم
ابملستوى الثاين من مرحلة رايض األطفال ،تراوحت أعمارهم الزمنية ما بني ( )6 :5سنوات ،واشتملت
أدوات الدراسة على اختبار رسم الرجل جلودانف هاريس ،وقائمة صعوابت التعلم النمائية ألطفال
الروضة لعادل عبد هللا ،واختبار الينوي للقدرات النفس لغوية ،وبرنمج تنمية اإلدراك السمعي لدى
األطفال ذوي صعوابت التعلم .وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
رتب درجات األطفال ذوي صعوابت التعلم يف التطبيق القبلي والبعدي على مقياس اإلدراك السمعي
لصاحل التطبيق البعدي ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات رتب درجات
األطفال ذوي صعوابت التعلم يف التطبيق البعدي والتتبعي على مقياس اإلدراك السمعي.
 -2أجرى ابسنجر وآخرون ) )Passenger et. Al., 2000دراسة بعنوان:
" "phonological processing and early literacyهبدف إجياد العالقة بني
اإلدراك الفونولوجي والذاكرة الفونولوجية وبني القدرة على القراءة املبكرة واهلجاء املبكر ،وذلك خالل
العام األول من املدرسة االبتدائية.
طفال ابلروضة ،وأشارت
ومت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وأجريت الدراسة على (ً )115
قواي يف القراءة املبكرة والتهجي املبكر
سهاما ً
النتائج إىل أن لإلدراك الفونولوجي والذاكرة الفونولوجية إ ً
من جانب مثل هؤالء األطفال ،حيث حيدث تغري كيفي يف الذاكرة الفونولوجية خالل الصف األول
االبتدائي ،ومن مث املستوى الفونولوجي لطفل الروضة سواء ابلنسبة لإلدراك أو للذاكرة ،ينبئ مبستواه
الالحق يف القراءة ،ففي الوقت الذي قد يتنبأ فيه الوعي الصويت يف وقت مبكر بقراءة مفردة للكلمة،
دورا ها ًما يف تطوير إسرتاتيجيات فك التشفري املطلوبة ،للقراءة
يبدو أن الذاكرة الصوتية املبكرة تلعب ً
يف وقت الحق .الدليل على أن التغيري النوعي يف الذاكرة الصوتية حيدث خالل السنة األوىل من التعليم
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الرمسي ،يؤكد االدعاءات السابقة أبن اإلسرتاتيجية الصوتية للتهجئة ميكن أن تتطور قبل إسرتاتيجية
مشاهبة للقراءة.
 -3جاءت دراسة سيجرز ) (Segers. E., 2005بعنوان:
"Long- term Effects of Computer Training of Phonological
"Awareness in Kindergarten

وهدفت الدراسة إىل معرفة أثر التدريب على الكمبيوتر ملدة طويلة على وعي األطفال الصويت.
استخدام الباحث املنهج التجرييب ،وتكونت عينة الدراسة من جمموعة من أطفال الروضة اهلولنديني
طفال ،ومت تدريبهم عليه ملدة ( )15دقيقة كل أسبوع،
الذين مل يسبق هلم معرفة الكمبيوتر قوامها (ً )15
وذلك على مدى سنة دراسية كاملة ،بعد االختبار القبلي  -االختبار املرحلي  -اختبار ما بعد االختبار
 تصميم اختبار االحتفاظ .مت تقييم اآلاثر على القافية ،جتزئة الصوت ،املزج السمعي ،ومعرفة احلروف.آاثرا فورية كبرية على املعرفة القافية والعرف.
وأظهر التدخل ً
أيضا مبكاسب التعلم للمجموعة التجريبية .يف الصف
يرتبط الوقت املستغرق يف ألعاب الكمبيوتر ً
األول ،مت إثبات أتثريات االستبقاء بعد  4أشهر من تعليم القراءة ،ومت قياس وتقييم اآلاثر املرتتبة للربنمج
املستخدم على الوعي الصويت لألطفال.
آاثرا واضحة وسريعة نتيجة التدريب على الكمبيوتر على وعي
وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن هناك ً
األطفال الصويت ومتييز النغمات ،وأن ذلك كان له أثر كبري على ارتفاع مستوى القراءة لدى هؤالء
األطفال.
 -4وجاءت دراسة )Webb, M.; Schwanenfluge, P.J & Kim, S., (2004
بعنوان "A constructvalidation study of phonological awareness
"for children entering pre- kindergarten

وهدفت إىل فحص اإلدراك الصويت لدى أطفال الروضة ومعرفة مدى إمكانية تنميته ،حيث سعت
هذه الدراسة إىل حتديد السمات النفسية والعقلية الالزمة لتكوين اإلدراك الصويت لدى أطفال الروضة.
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ومت استخدام املنهج التجرييب يف هذه الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من جمموعة من أطفال الروضة
قوامها  10أطفال ،مت تقسيمهم إىل جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة ،ومت تدريب أطفال
اجملموعة التجريبية على أربعة مهام أساسية هي متييز النغمة ،وتقسيم املقاطع الصوتية ،وعزل الصوت
األول ،ومزج األصوات .وتوصلت نتائج هذه الدراسة إىل أن التدريب على تلك املهام األربعة له
فعاليته يف هذا اإلطار ،إضافة إىل أن مثل هذه املهام تعترب مهمة جدًا؛ لتعليم الطفل النطق الصحيح
والتهجي.
 -5وجاءت دراسة " كارول وآخرين) )Carrol,M.et al, 2003بعنوان:
"Naming speed and phonological awareness of predictors of
"reading development

وهدفت الدراسة إىل التعرف على اإلدراك الصويت كمؤشر على تنمية القراءة ،ابإلضافة إىل دراسة
أفضل األساليب الىت ميكن من خالهلا أن يكون لدى كل طفل من أطفال العينة إدراك صويت جيد.
واستخدام املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة ،واليت تكونت عينة الدراسة هبا من جمموعة من
طفال مقسمني إىل جمموعتني ،إحدامها مت تدريبها
أطفال الروضة يف سن ( )5سنوات قوامها (ً )36
على اإلدراك الصويت ،واألخرى مل يتم تدريبها ،ومت متابعة األطفال خالل السنتني األوىل والثانية ابملدرسة
االبتدائية.
وكشفت النتائج عن أن جمموعة األطفال الذين كانوا يعانون من صعوابت التعلم يف القراءة ،كانت هي
اجملموعة اليت مل تتعرض ألي برنمج للتدخل أو التدريب على اإلدراك الصويت .أما اجملموعة األخرى اليت
مل يعاين األطفال فيها من صعوابت التعلم يف القراءة ،فكانت هي اجملموعة الىت مت تدريبها على اإلدراك
الصويت.
 -6دراسة فريجينيا وجوديث ( Virginia & Judith )2003بعنوان:
Home Literacy Environment and Phonological Awareness in
Preschool Children: Differential Effects for Rhyme and Phoneme
Awareness
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فتناولت " معرفة احلروف ،الوعي الصويت ،منو الكالم عند أطفال مرحلة ما قبل املدرسة " ،وهدفت
هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقات املتبادلة بني معرفة احلروف ومنو مهارات الكالم والوعي الصويت
ومهارات القراءة املبكرة عند األطفال.
طفال يف سن ما قبل املدرسة ،تراوحت أعمارهم من  4إىل  6سنوات
واشتملت عينة الدراسة على ً 99
من العمر ،لتدرس ما إذا كانت جوانب بيئة القراءة والكتابة املنزلية مرتبطة بشكل تفاضلي ابلوعي
الصويت .تتم مقارنة ردود األهل على استبيان _أداة البحث_ حول بيئة حمو األمية املنزلية مع وعي

األطفال ابلقافية والفونيمات ،وكذلك ملفرداهتم ،ومعرفة احلروف ،واألداء على مقاييس القوة الصوتية
(التكرار غري الكلمات ،ومهارات التسمية السريعة ،والتمييز الصويت ،والتمييز السمعي).

وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن الوعي الصويت يرتبط مبقدار القراءة املبكرة ،فيما ارتبطت معاجلة
أيضا أن تركيز التدريس يف بيئة حمو األمية
الفونيم بشكل مباشر مع احلروف وأصواهتا ،وأظهرت النتائج ً
مباشرا بتوعية الصوت ،وترتبط بشكل
يف املنزل والتعرض لوسائل اإلعالم املرتبطة ابلقراءة ترتبط ارتباطًا ً
غري مباشر عرب معرفة احلروف واملفردات .كما كان التعرض لوسائل اإلعالم املتعلقة ابلقراءة ومشاركة
اآلابء النشطة يف أدب األطفال مرتبطًا بشكل مباشر وغري مباشر مبهارات الوعي ابلقافية ،من خالل
ارتباطهم مبعارف احلروف واملفردات.
 -7دراسة كارولني وآخرين ( Caroline et.al )2001بعنوان :أثر استخدام إسرتاتيجية تدريب
معينة على الوعي الفونيمي ،والقراءة اجلهرية لدى أطفال مرحلة ما قبل املدرسة .وهدفت الدراسة إىل
تدريب جمموعة من أطفال الروضة على إدراك الفونيمات ،األمر الذي يؤدي إىل زايدة قدرهتم على
القراءة.
طفال موزعني على
واستخدام الباحث املنهج التجرييب يف هذه الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ً 56

جمموعتني ،إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة.

األدوات :أربعة مقاييس ،هي الطالقة يف تسمية احلروف اهلجائية ،والطالقة يف تسمية األصوات
والتعرف عليها ،والقدرة على إدراك الفونيمات ،والقدرة على جتزئة الكلمة إىل فونيمات.
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وأوضحت النتائج حدوث حتسن يف أداء األطفال أعضاء اجملموعة التجريبية يف االختبارات املستخدمة
عن أداء األطفال أعضاء اجملموعة الضابطة.
 -8وأجريت دراسة ماكنايت وآخرين))Mcknight, et al, 2001
بعنوان "Effects of specific strategy training on phonemic awareness
"and reading aloud with preschoolers

استخدام الباحث املنهج التجرييب يف هذه الدراسة ،هبدف تدريب جمموعة من أطفال الروضة قوامها
طفال ،موزعني على جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة على إدراك الفونيمات ،مما يؤدي
(ً )56
احتماال ابلنسبة لألطفال الذين يتسمون ابإلدراك
إىل زايدة قدرهتم على القراءة ،حيث يكون من األكثر
ً
املبكر لألصوات الفردية يف الكلمات واليت نطلق عليها الفونيمات والقدرة على تناوهلا ،أن يصبحوا
قادرين على القراءة بشكل جيد .وعند مقارنة أداء جمموعيت الدراسة على أربعة مقاييس _ أداوات
الدراسة_ هي الطالقة يف تسمية احلروف اهلجائية ،والطالقة يف تسمية األصوات والتعرف عليها،
والقدرة على إدراك الفونيمات ،والقدرة على جتزئة الكلمة إىل الفونيمات.
أوضحت نتائج الدراسة حدوث حتسن يف أداء األطفال أعضاء اجملموعة التجريبية على االختبارات
املستخدمة ،ابستثناء أدائهم على مقياس الطالقة يف تسمية احلروف اهلجائية ،فلم تكن الفروق بينهم
وبني أعضاء اجملموعة الضابطة دالة .ويرجع هذا التحسن إىل حتسن يف مستوى االنتباه ،واإلدراك من
جانب أفراد اجملموعة التجريبية.
 -9دراسة ( Elbro et al )2004بعنوان
Long- Term Effects of Phoneme Awareness and Letter Sound
Training: An Intervention Study With Children at Risk for Dyslexia

هدفت إىل تتبع األطفال املعسرين قرائيًا يف مرحلة ما قبل املدرسة إىل الصف السابع ،والتعرف على
فاعلية برنمج لتدريبهم على الوعي الفونولوجي (الصويت).
استخدم الباحث املنهج التجرييب يف الدراسة ،شارك مخسة وثالثون من األطفال املعرضني للخطر (الذين
أسبوعا يف صفوف رايض األطفال العادية
فصال خمتل ًفا) يف برنمج مكثف ملدة 17
حضروا ً 26
ً
املصممة ملساعدهتم على حتسني الوعي بصوت األطفال .أشارت تدابري املتابعة إىل أن األطفال املدربني
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تفوقوا على  47رقابة غري مدروسة يف خطر القراءة يف كل من الكلمات والكلمات غري الدارجة يف
فقرا ،مت العثور على أتثريات كبرية  -حىت يف القراءة الصف
الصفوف  2و 3و .7وابلنسبة للقراء األشد ً
 7يف الفهم .ومع ذلك ،فقد وجد أن األطفال املدربني املعرضني للخطر متخلفون عن جمموعة ضبط
طفال ال يتعرضون للخطر يف معظم جوانب القراءة .كان لدى األطفال املقاومني للعالج
اثنوية تضم ً 41
متثيل صويت منخفض نسبيًا للكلمات املعروفة.
أتثريا إجيابيًا طويل األمد للتدريب على مهارات الوعي الفونولوجي لصاحل اجملموعة
بينت النتائج أن ً
التجريبية مقارنة ابلضابطة ،وكذلك قراءة الكلمات ،والتعرف على الكلمات غري الصحيحة ،والفهم
القرائي.

 -10كما تناولت دراسة ( Ying )2006تحت عنوان
The role of Phonological awareness in native and second language
reading development. P.H.D. The University of Hong Kong.

هدفت إىل الكشف عن دور الوعي (الصويت) الفونولوجي يف النمو القرائي يف اللغة الصينية كلغة أوىل
واللغة اإلجنليزية كلغة اثنية.
أظهرت الدراسة أن األطفال ثنائيي اللغة لديهم ميزة عند أدائهم ملهام التوعية الصوتية ،وخاصة يف لغتهم
األقوى .مت إجراء القليل من األحباث حىت اآلن ،ودراسة آاثر ثنائية اللغة على لغيت األطفال ثنائي اللغة.
يف هذه الدراسة مت مقارنة أداء األطفال لغة ثنائية اللغة الصينية اإلنكليزية على اختبارات التوعية الصوتية
مع األطفال الصينني أحادي اللغة واألطفال اإلجنليزية أحادي اللغة .أداء ثنائيي اللغة الصينية -اإلجنليزية
أفضل من اللغة اإلجنليزية أحادية اللغة على االختبارات الفرعية  Elisionو Blendingلالختبار
الشامل للمعاجلة الصوتية ( .)CTOPPوابملثل ،كان أداء ثنائيي اللغة الصينية -اإلجنليزية أفضل من
نظرائهم أحادي اللغة الصينية يف معظم مهام التوعية الصوتية التجريبية يف لغة الصينيني.
وتناقش نتائج الدراسة من حيث آاثر ثنائية اللغة على الوعي الصويت يف كلتا اللغتني من األطفال ثنائي
اللغة.
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أوضحت النتائج أن مهارات الوعي الفونولوجي ينبئ ابلنجاح يف القراءة ،حيث تنبأ الوعي ابلقافية
ابلنجاح يف القراءة يف اللغة اإلجنليزية يف الصفوف األولية ،والوعي ابلفونيمات يتنبآن ابلنجاح يف
الصفوف األعلى ،الوعي ابلفونيمات والقافية يتنبآن ابلنجاح يف القراءة للغة الصينية يف الصفوف األولية
دون العليا.

اثلثا :التعقيب على الدراسات السابقة:
• أوجه االتفاق :
 -1االهتمام مبهارات القراءة والكتابة يف الكثري من الدراسات السابقة.
 -2اتفقت الدراسة مع بعض الدراسات اليت تناولت صعوابت التعلم على وجه اخلصوص.
 -3اتفقت معظم الدراسات السابقة مع البحث احلايل يف استخدام املنهج التجرييب.
 -4اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف املتغري املستقل تعليم القراءة والكتابة عن
طريق الطريقة الصوتية.
 -5اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف تقدمي اختبارت قبلية وبعدية لتقييم
مدى النتائج اليت حققتها اإلسرتاتيجية أو الربامج املقدمة ،مثل:
دراسة (( & )Isaki&plante, 1997القداح&Heling, ( 2000( & )2012 ،
((Johns,1992) & )Shen ،2003

-6

االتفاق مع الدراسات السابقة من حيث التطبيق على املرحلة االبتدائية بشكل عام،
واالختالف يف املراحل.
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• أوجه االختالف :
•

-1
-2
-3
-4
-5
-6

اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أدوات الدراسة مثل :دراسة (حممود،
( & )2001جبايب( & )2010 ،فورة( & )2003 ،الشخرييت( & )2009 ،حاوي،
( & )2015اجلوجو.)shen, 2004( & )2004 ،
مل تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف املتغري التابع.
تناولت بعض الدراسات السابقة تقدمي برامج احلاسوب يف تنمية مهارات القراءة ،بينما
استخدمت الدراسة احلالية إسرتاتيجية صوتية لتنمية مهارات القراءة والكتابة.
تناولت بعض الدراسات القياس حسب احلالة االقتصادية.
اختلفت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة على العينة املطبق عليها اإلسرتاتيجية.
ُ
اختلفت مع الدراسات السابقة حيث طُبقت على طالب صعوابت التعلم.
تناولت الدراسة احلالية مهاريت القراءة والكتابة ،بينما تناولت بعض الدراسات السابقة
القراءة فقط أو الكتابة فقط.

 -7تناولت الدراسات السابقة برامج متكاملة لتنمية مهارات الكتابة أو القراءة ،بينما تناولت
الدراسة احلالية إسرتاتيجية؛ لتعليم القراءة والكتابة لتالميذ صعوابت التعلم.
 -8الدراسات السابقة تعاجل صعوابت تعلم القراءة أو الكتابة ،يف حني تتعامل الدراسة احلالية
لتعلم واكتساب مهارات القراءة والكتابة.
 -9االختالف مع القليل من الدراسات السابقة يف املنهج املطبق واملستخدم يف الرسالة.
ُ
ُ
 -10االختالف مع بعض الدراسات اليت طبقت اإلسرتاتيجية الصوتية يف العينة ،فهم طبقوها
على تالميذ ما قبل املدرسة ،أما اإلسرتاتيجية احلالية فطُبقت على طالب املرحلة االبتدائية.
• أوجه االستفادة من البحوث والدراسات السابقة:
 -1إعداد خلفية البحث.
 -2حتديد مشكلة البحث ،وصياغة أسئلته ،وأهدافه ،وأمهيته.
 -3إعداد اإلطار النظري للبحث.
-4

كيفية اختيار العينة املناسبة للدراسة.
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-5
-6
-7

اختيار املنهج املناسب للدراسة.
صياغة فروض الدراسة احلالية.
متابعة أثر اإلسرتاتيجية احلالية بعد فرتة من االنتهاء من تطبيقه.

• ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
 -1أهنا تنفرد يف كوهنا وظفت إسرتاتيجية الصوت اللغوي للحرف يف تعلم القراءة والكتابة
لتالميذ صعوابت التعلم يف املرحلة االبتدائية ،وبذلك تعترب األوىل من نوعها على املستوى
احمللي على حسب علم الباحث املتواضع.
 -2تعترب من الدراسات احمللية احملدودة على املستوى احمللي واليت تناولت الطريقة الصوتية يف
تعليم القراءة والكتابة ،عن طريق مزج احلروف قرائيًا أو كتابيًا لتالميذ صعوابت التعلم مع
إرفاقها بكتاب أنشطة يُطبّق هذه اإلسرتاتيجية وفق أُسس خاصة هبا.
إن اإلطار النظري والدراسات السابقة اليت مت تناوهلا يف هذا الفصل ،كان هلا األثر الكبري ملساعدة
الباحث للتعرف على املباحث اليت مت سردها واإلملام ابملادة العلمية ،بشكل يتناسب على القدرة لعمل
إجراءات الدراسة بشكل جيد ،واالستفادة من الدراسات السابقة اليت مت تناوهلا يف هذا الفصل ،حىت
مرشدا له يف حتديد املنهج وجمتمع الدراسة والقدرة على بناء األدوات األمثل لتطبيق اإلسرتاتيجية
تكون ً
املتكاملة ،مع التعرف على متغريات الدراسة وخطوات تنفيذ الدراسة واألساليب اإلحصائية اليت سوف
يستخدمها الباحث لتحليل النتائج وقياس صدق املقاييس وثباهتا ،وهذا ما سوف يتم تناوله يف الفصل
التايل.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة
تضمن هذا الفصل اخلطوات األتية:
أ ًوال :منهج الدراسة.
اثنيًا :جمتمع الدراسة.
اثلثًا :عينة الدراسة.
ابعا :فروض الدراسة.
رً
خامسا :حدود الدراسة.
ً
سادسا :أدوات الدراسة.
ً
سابعا :متغريات الدراسة.
ً
اثمنًا :خطوات تنفيذ الدراسة.
اتسعا :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل النتائج وصدق املقاييس وثباهتا.الفصل الثالث:
ً
منهجية الدراسة.
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الفصل الثالث
تناول هذا الفصل اخلطوات اإلجرائية اليت اتبعت لإلجابة على تساؤالت الدراسة ،وذلك هبدف التعرف
على إسرتاتيجية متكاملة قائمة على الطريقة الصوتية يف تعليم القراءة والكتابة ابللغة العربية لدى تالميذ
املرحلة االبتدائية ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت ،والتحقيق من صحة الفروض؛ من حيث حتديد
منهج الدراسة ،وجمتمعه ،وعينته ،وأدواته ،وتنفيذه ،وأساليبه اإلحصائية ،وفيما أييت عرض لذلك:
أوال :منهج الدراسة:
اعتمد منهج الدراسة احلايل على املنهج التجرييب ،هو ذلك املنهج الذي يستخدم التجربة يف فحص
واختبار فرض معني ،يقرر العالقة بني متغريين أو عاملني ،وذلك عن طريق الدراسة للمواقف املتقابلة
اليت ضبطت كل املتغريات ما عدا املتغري الذي يهتم الباحث بدراسة أتثريه ،أي حماولة ضبط كل العوامل
األساسية املؤثرة يف املتغري التابع ،ما عدا عامل واحد ،أي حتكم فيه الباحث ،ويغريه على الو معني
بقصد حتديد وقياس أتثريه على املتغري التابع.
وحتاول الدراسة الكشف عن فعالية إسرتاتيجية متكاملة قائمة على الطريقة الصوتية يف تعليم القراءة
والكتابة ابللغة العربية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوابت التعلم ،وذلك من خالل تكوين
جمموعتني متكافئتني بقدر اإلمكان ،إحدامها جتريبية ،واألخرى ضابطة ،واستخدام التطبيق القبلي لضبط
اإلجراءات التجريبية ،مث التطبيق البعدي لدراسة الفروق وداللتها بني اجملموعة التجريبية اليت درست
ابستخدام اإلسرتاتيجية املتكاملة واجملموعة الضابطة اليت درست ابستخدام الطريقة التقليدية ،والشكالن
التاليان يوضحان التصميم التجرييب للدراسة:
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شكل ()2
إجراءت تطبيق مقياس القراءة والكتابة للمجموعة التجريبية



المجموعة

المقياس
القبلي

المعالجة

المقياس
البعدي




التجريبية



قياس مهارات
القراءة والكتابة

التدريس

قياس مهارات

بالطريقة
المتكاملة

القراءة والكتابة

شكل ()3
إجراءت تطبيق مقياس القراءة والكتابة للمجموعة الضابطة


المجموعة



المقياس
القبلي

قياس مهارات
الضابطة

القراءة والكتابة
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المعالجة

المقياس
البعدي

التدريس

قياس مهارات

بالطريقة
التقليدية

القراءة والكتابة



اثنيا :جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من تالميذ الصف األول يف املرحلة االبتدائية (ذوي صعوابت التعلم) بدولة
ّ
الكويت.

اثلثا :عينة الدراسة :
نوع العينة قصدية تتمثل عينة الدراسة يف تالميذ الصف األول املسجلني يف مدرسة الكويت اإلجنليزية
اخلاصة (قسم صعوابت التعلم) املسمى (ابلوحدة اخلضراء) ،التابعة لوزارة الرتبية قسم التعليم اخلاص
ُ
بدولة الكويت والذين يبلغ عددهم ( )22تلمي ًذا وتلميذة.

جدول رقم ()6
توزيع جمتمع الدراسة حسب العينة والعدد واجلنس والصف واملدرسة
العينة

التجريبية

الضابطة

العدد

11

11

اجلنس

ذكور وإنث

ذكور وإنث

الصف

األول االبتدائي

األول االبتدائي

املدرسة

مدرسة الكويت اإلجنليزية

مدرسة الكويت اإلجنليزية

(الوحدة اخلضراء)

(الوحدة اخلضراء)
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رابعا :فروض الدراسة:
حياول البحث احلايل قياس صحة الفروض التالية:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب اجملموعة الضابطة واجملموعة
التجريبية يف املقياس البعدي للقراءة.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب اجملموعة الضابطة واجملموعة
التجريبية يف املقياس البعدي للكتابة.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس القبلي والبعدي
ابجملموعة التجريبية يف مقياسي القراءة والكتابة.
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس القبلي والبعدي
ابجملموعة الضابطة يف مقياسي القراءة والكتابة.
 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس البعدي يف مقياسي
القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية.
خامسا :حدود الدراسة:
تتمثل حدود البحث فيما يلي :
 -1احلد املوضوعي :
تقتصر الدراسة احلالية على توظيف إسرتاتيجية متكاملة يف تعليم القراءة والكتابة.
 -2احلد البشري :
وحتديدا تالميذ (الوحدة اخلضراء) مبدرسة الكويت
احلد البشري هم تالميذ املرحلة االبتدائية،
ً
اإلجنليزية.
 -3احلد الزماين :
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العام الدراسي  2018 - 2017واليت مت تطبيق الدراسة خالهلا.
 -4احلد املكاين:
مدرسة الكويت اإلجنليزية (اخلاصة) -إبدارة التعليم اخلاص (وزارة الرتبية) -دولة الكويت.
سادسا :أدوات الدراسة :
تضمنت الدراسة األدوات التالية (من إعداد الباحث):
ّ
أ -الدليل املستخدم لإلسرتاتيجية املتكاملة.
ب -كتاب األنشطة (كتاب أن مبدع).
ت-مقياس القراءة والوعي الصويت.
ث-مقياس الكتابة اهلجائية.
وفيما يلي شرح تفصيلي للخطوات اليت اتُّبعت يف إعداد هذه األدوات:
أوال :إعداد املواد التعليمية:
 -1الدليل املستخدم لإلسرتاتيجية املتكاملة:
أ-اهلدف من الدليل املستخدم لإلسرتاتيجية املتكاملة:
هدف إعداد الدليل املستخدم لإلسرتاتيجية املتكاملة إىل توضيح كيفية تدريس املوضوعات
ابإلسرتاتيجية املتكاملة يف تعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية للتالميذ املرحلة االبتدائية ذوي
صعوابت التطبيقات لتعليم الصوامت ،اجلزء الثاين :كتاب لتدريب على الصوائت القصرية والطويلة.
وصف الدليل :تضمن الدليل ما يلي:
• املقدمة :وفيها قام الباحث بتعريف املعلم ابإلسرتاتيجية املتكاملة القائمة يف تعليم القراءة والكتابة
ابللغة العربية .وكذلك بتحديد اهلدف من الدليل ومكونته ،وعرضه للتدريس ابستخدام الطريقة
الصوتية حىت يتمكن املعلمون من فهم طريقة التدريس.
• األهداف العامة :تضمن الدليل األهداف العامة لتدريس القراءة ابملرحلة االبتدائية.
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• تنفيذ الدروس :وتشمل تنفيذ دروس القراءة مصاغة ابلطريقة الصوتية.
• اخلطة الزمنية :وتشمل خطة تدريس الدروس بكتاب "أن مبدع" يف ضوء اإلسرتاتيجية املتكاملة.
• متطلبات التطبيق :مت جتهيز األدوات التعليمية واألجهزة املوجودة ابملدرســة اليت ميكن اســتخدامها،
واالستفادة منها يف التدريس.
• أسـ ـ ـ ــاليب التقومي :مت توضـ ـ ـ ــيح أسـ ـ ـ ــاليب التقومي اليت ميكن للمعلم أن يقوم هبا أثناء تدريس دروس
القراءة ابلطريقة الصوتية املتكاملة.
• قائمة املراجع واملصــادر :تضــمن الدليل قائمة ابملراجع واملصــادر اليت يرجع إليها املعلم ويعمل على
التوجه إليها لالطالع عليها.
وبعد إعداد الص ـ ــورة األولية للدليل ،مت عرض ـ ــه على املتخص ـ ـ ـص ـ ــني يف املناهج وطرق تدريس اللغة
العربية ،وذلك هبدف اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتطالع آرائهم حول الدليل ،وقام الباحث إبجراء التعديالت الالزمة اليت
أوصى السادة احملكمون هبا:
وبذلك ،أص ـ ـ ـ ـ ــبح دليل املعلم يف ص ـ ـ ـ ـ ــورته النهائية (مت عرض ـ ـ ـ ـ ــه وتناوله يف الفص ـ ـ ـ ـ ــل الثاين املبحث
اخلامس).
 -2كتاب األنشطة " أان مبدع ".
تنبع أهداف وأمهية هذه الدراسة إىل العناية ابلقراءة لدى األطفال من أن تعليم القراءة والكتابة ابتت
إلزامية ،ومن أهم األهداف اليت تسعى املدرسة االبتدائية إىل حتقيقها (السعيد ،)2009 ،كما تعمل
رايض األطفال على هتيئة الطفل للقراءة (فهيم ،2002 ،فهيم ،)2008 ،وال يتحقق ذلك من غري
مؤازرة األسرة ملؤسسات التعليم ،فالرتبية والتعليم مسئولية مجيع مؤسسات اجملتمع ،ومن احلكم العاملية "
التاج إىل جهود قرية أبكملها لرتبية طفل واحد( .ملحق"It takes an entire " )11 ،
village to raise a child

اهلدف من كتاب األنشطة "أن مبدع":
هدف كتاب األنشطة "كتاب أن مبدع" إىل توليفة بني خمتلف الربامج واإلسرتاتيجيات من حيث املبدأ،
وهو (التعليم عن طريق الصوت والوعي الصويت) (ملحق ،)11 ،واليت تناولت عالج صعوابت التعلم
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مع قياسها والتدخل املبكر ،حيث إهنا تقوم على الوعي الصويت (صوامت) للحروف والتعرف على
ُ
مدلوالهتا ،وتعلم احلروف أبصواهتا وأشكاهلا األربع (منفرد  -أول  -وسط  -آخر) الكلمة ال أبمسائها،
مث التدرب على املزج الصويت عند االنتقال من حرف إىل حرف ،ويكون املزج كتابيًا وقرائيًا ،مث االنتقال
بعد ذلك لتعلم احلروف (الصوائت القصرية والطويلة) ،ويتم تدريب املتعلم على املزج الصويت أو احلريف
يف هذا اجلزء بشكل أكرب من كلمات ومجل ،لتتم بذلك عملية اكتساب وتعلم القراءة والكتابة بصورهتا
األولية ،لتساعد املتعلم على البدء يف العملية التعليمية بكل سهولة ويسر ،وهذا ألمهية القراءة والكتابة
ومدى ضرورة تعلمها جلميع العلوم األخرى.
أ -خطوات إعداد كتاب "أان مبدع":
شرع الباحث يف إعداد الصورة املبدئية لكتاب "أن مبدع" متضمنًا اخلطوات اآلتية:
• مقدمة :تشمل التعريف بكتاب "أن مبدع" وكيفية استخدامه أثناء الدرس.
• التخطيط للدروس :حبيث تتضمن خطة كل درس العناصر اآلتية:
 oعنوان الدرس :ومت وضعه يف بداية كل درس خبط واضح.
 −أهداف الدرس (العامة ،والتعليمية).
• خطة الســري يف الدرس :تســري خطة الدرس وف ًقا ملوضــوعات القراءة ابإلسـرتاتيجية املتكاملة يف
تعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية ،حيث يقوم التالميذ ابإلجراءات التالية:
• تعلم احلروف ابلرتتيب األجبدي من أ إىل ي (صوامت).
• تعلم احلروف ابلصوائت القصرية (الفتحة والضمة والكسرة).
• استخدام احلواس السمعية والبصرية واحلسية واحلركية أثناء عملية التعلم يف كال املستويني ،سواء
فرتة تعليم الصوامت أو الصوائت.
• تعلم احلروف ابلصوائت الطويلة (األلف -الواو  -الياء).
• املزج الصويت والكتايب أثناء تعلم احلروف صوامت وصوائت.
• التقومي :ويشمل جمموعة من األسئلة املتنوعة على الدرس.
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 oتقومي مبدئي :يف بداية الدرس للتعرف على معلومات التالميذ عن املوض ـ ـ ـ ـ ـ ــوع الذي يتم
تدريسه يف الفرتة (أي ربط احلروف ببعضها).
 oتقومي بنــائي :أثنــاء الــدرس ،وذلــك للتعرف على مــدى إملــام التالميــذ مبــا مت عرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يف
املعلومات السابقة.
 oتقومي هنائي :ويتم اسـ ـ ـ ــتخدامه يف هناية كل درس ،وهو ميثل قيا ًس ـ ـ ـ ـا ملدى حتقق األهداف
املوضوعة لكل درس.
بذلك أصبح كتاب "أن مبدع" مع ًدا يف صورته األولية.
وقد قام الباحث بعرض "أن مبدع" على بعض املتخص ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــني يف جمال املناهج وطرق التدريس اللغة
العربية وبعض املوجهني واملعلمني يف الرتبية والتعليم إلبداء آرائهم حوله.
وأبدت جلنة التحكيم بعض التعديالت ،وقدمت بعض املقرتحات على كتاب الطالب مثل:
 .1وضع قائمة للموضوعات يف بداية الكتيب.
وضوحا.
 .2تعديل بعض الصور لتكون أكثر
ً
 .3تعديل بعض األنشطة.

وبناء على هذه اآلراء قام الباحث إبجراء التعديالت املتكاملة.
وبذلك أصبح كتاب "أن مبدع" مع ًدا يف صورة أولية قابلة لتطبيق التجربة االستطالعية.
– التجربة االستطالعية لكتاب التلميذ:
مت جتريب كتاب "أن مبدع" اس ـ ــتطالعيًا على جمموعة من التالميذ ،بلغ عددها ( )80تلمي ًذا وتلميذة،
وذلك يف مدرســتني اتبعتني للتعليم اخلاص بدولة الكويت غري مدرســة الكويت اإلجنليزية (مدرســة عينة
الدراسة) ،وقد أجرى الباحث التجربة االستطالعية للتأكد من مدى :
• مناسبة الزمن املخصص لتدريس كل درس من دروس احملتوى.
• وضوح صياغة احملتوى العلمي.
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• كفاية الوسائل التعليمية وجدواها يف حتقيق األهداف العامة للمحتوى.
• كفاية األنشطة التعليمية املخصصة لكل درس ،وإمكانية تطبيقها.
• املشكالت اليت قد تقابل تطبيق البحث أثناء تدريس احملتوى يف التطبيق النهائي.
وقد مت إجراء بعض التعديالت على كتاب "أن مبدع" ،اليت تتمثل يف تعديل بعض األنشــطة التعليمية
لتناســب قدرات التالميذ ،وكذلك إمكانية تنفيذ هذه األنشــطة ،وبذلك أصــبح كتاب "أن مبدع" مع ًدا
يف صورته النهائية وصاحلًا للتطبيق النهائي.
 -3مقياس القراءة والوعي الصويت.

اهلدف من مقياس القراءة :هدف مقياس القراءة إىل قياس قدرات املتعلمني من حيث الوعي الصويت
حلروف اهلجاء واملقاطع والكلمات البسيطة يف حدود الصوامت والصوائت ،وعدم التطرق ملهارات
السالمة اللغوية ،واملهارات األولية لعملية القراءة.
أ .حتديد أبعاد مقياس القراءة والوعي الصـ ـ ـ ــويت :مت حتديد أبعاد مقياس القراءة وحمتواه من خالل
اخلطوات اآلتية:

▪ االطالع على بعض الدراس ـ ــات اليت تناولت كيفية إعداد مقاييس القراءة ،لالس ـ ــتفادة منها يف
إعداد املقياس احلايل.
▪ االطالع على بعض مناذج مقاييس القراءة املعدة سل ًفا.
▪ ما أسفر عنه اإلطار النظري للدراسة احلالية.
قــام البــاحــث إبعــداد مقيــاس القراءة ،واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًع ـا يف االعتبــار أن تالئم جمموعــة التالميــذ واهلــدف من
اإلسرتاتيجية ،وقد مر إعداد مقياس القراءة ابخلطوات اآلتية:
▪ صياغة املقياس :شرع الباحث يف إعداد املقياس مراعيًا املعايري اآلتية:
 oأن تكون األسئلة سهلة ومباشرة.
 oجتنب الصعوبة والتكرار.
شامال ملعظم احلروف.
 oأن يكون املقياس ً
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 oالبُعد عن الراتبة وامللل يف طريقة عرض األسئلة.
 oالتس ـ ــلس ـ ــل من الوعي ابحلروف ،والتعرف عليها ،والقدرة على املزج الص ـ ــويت،
والتمكن من قياس مهارات القراءة بصورهتا األولية.
ب.تعليم ــات املقي ــاس :تض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن املقيـ ــاس جمموعـ ــة من التعليمـ ــات للتعرف على آليـ ــة تطبيق
اإلسرتاتيجية ملحق رقم (.)7
ج.الص ــورة األولية ملقياس القراءة والوعي الص ــويت :يف ضـ ــوء ما سـ ــبق مت إعداد مقياس القراءة

والوعي الص ـ ــويت يف ص ـ ــورته األولية ،قام الباحث بعرضـ ـ ـه على بعض املتخصـ ـ ـص ـ ــني يف جمال الرتبية
والتعليم ،وذلك هبدف استطالع آرائهم حول:
▪ مدى مناسبة املقياس لقياس بعض مهارات القراءة.
▪ مدى صحة صياغة املقياس.
▪ مدى مناسبة املقياس ملستوى التالميذ.
جاهزا للتطبيق
▪ مت إجراء التعديالت اليت أقرها الســادة احملكمون مبقياس القراءة ،وأصــبح املقياس ً
االستطالعي.
ح .التجربة االستطالعية ملقياس القراءة:
بعد االنتهاء من إعداد الصـ ـ ـ ـ ــورة األولية ملقياس القراءة ،مت إجراء التجربة االسـ ـ ـ ـ ــتطالعية للمقياس على
عينة من التالميذ ،بلغ عددها ( )80تلمي ًذا وتلميذة ،وذلك يف مدرستني اتبعتني للتعليم اخلاص بدولة
الكويت غري مدرسـة الكويت اإلجنليزية (مدرسـة عينة الدراسـة) ،مت التصـحيح ورصـد الدرجات ،وذلك
هبدف حساب:
▪ صدق املقياس.
▪ ثبات املقياس.
وقد مت حســاب صــدق املقياس ابســتخدام صــدق احملتوى ،ومعامل ارتباط بريســون ،وصــدق احملكمني،
وقد مت استخدام معامل كرونباخ ألفا ،والتجزئة النصفية حلساب ثبات املقياس كما يلي:
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▪ صدق املقياس:
مت التعرف على دالالت الصدق والثبات للمقياس عن طريق:
صدق احملتوى:
استنادا إىل حتليل األدب السابق وحمتوى
أعداد هذا املقياس بناء على خطوات إجرائية حمددة ،و ً
املقياسني املتوفر ،وقد اعترب الباحث هذه اإلجراءات كدليل على صدق احملتوى.
كما مت حساب صدق مقياس القراءة حبساب العالقة بني درجة كل سؤال والدرجة الكلية للمقياس،
ابستخدام معامل ارتباط بريسون ،ويعرض اجلدول التايل قيم معامالت االرتباط مبقياس القراءة.
جدول ()7
معامالت االرتباط بني درجة األسئلة والدرجة الكلية ملقياس القراءة
معامل االرتباط مع الدرجة الكلية ملقياس القراءة والوعي الصويت
1

**.526

2

**.667

3

**.649

4

**.652

5

**.568

6

**.488

7

**.681

8

**.558

9

**.524
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10

**.771

11

**.820

12

**.586

13

**.560

14

**.761

15

**.535

16

**.859

تشري نتائج اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بني األسئلة والدرجة الكلية ملقياس القراءة قد كانت
موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة ( ،)0.01وتراوحت قيم املعامالت بني ( 0.488إىل

 ،)0.859وهو ما يشري إىل توفر الصدق الذايت واالتساق مبقياس القراءة املستخدم يف الدراسة احلالية.

صدق احملكمني :
عرض املقياس على جلنة من ال ُـمحكمني ،وذلك للحكم على مدى مالئمة أسئلة املقياس ملستوى الفئة
العمرية املستهدفة ،ومدى وضوح األسئلة ،وفاعلية القياس ،وتنوع طرح األسئلة ،ومدى متثيلها
لإلسرتاتيجية املتكاملة ،واليت وضع املقياس لقياسها ،وقد مت األخذ مبالحظات احملكمني وإجراء
التعديالت.
ومن املالحظات اليت مت العمل عليها :
 -1تقليل مدة القياس من  60دقيقة إىل  30دقيقة.
 -2اختصار السؤالني األول والثاين إىل النصف ،وبعض األسئلة الداخلية.
 -3إصدار املقياس ابأللوان وليس ابألبيض واألسود.
 -4عمل ملحق لرصد الدرجات واملالحظات أثناء اختبار املتعلم وقياسه.
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ثبات مقياس القراءة:
يقصد بثبات املقياس :أن يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقه على األفراد أنفسهم يف نفس الظروف
(فؤاد البهي.)524 :1979 ،
استخدم الباحث ً
كال من معامل كرونباخ ألفا ،والتجزئة النصفية حلساب ثبات مقياس القراءة ،ويعرض
اجلدول التايل لقيم الثبات املستخرجة ملقياس القراءة.
جدول ()8
حساب الثبات بطريقيت كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية ملقياس القراءة
معامل كرونباخ ألفا
مقياس القراءة والوعي الوصيت

.897

معامل التجزئة النصفية
.904

بلغ معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ( ،)0.897وبطريقة التجزئة النصفية ( ،)0.904وهي قيم
مرتفعة ودالة على الثبات ملقياس القراءة.
ومن نتائج حساب الثبات والصدق يتبني متتع مقياس القراءة مبستوى مرتفع من الثبات والصدق،
يتيح للباحث استخدامه يف دراسته احلالية.
زمن تطبيق املقياس
مت حساب الزمن الالزم لتطبيق املقياس ،وذلك عن طريق استخدام معادلة حساب متوسط زمن
االختبار (فاروق عثمان ،عبد اهلادي السيد ،)236 :1995 ،حيث مت قياس الزمن املستغرق عند
انتهاء أول طالب من اإلجابة وآخر طالب انتهى من اإلجابة وحساب املتوسط بينهما ،وقد بلغ 30
دقيقة.
بعد االنتهاء من إعداد مواد الدراسة وأدواته؛ بدأ الباحث يف اإلجراءات التجريبية النهائية
للدراسة.
وبذلك أصبح املقياس يف صورته النهائية جاهزا للتطبيق.
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من آراء احملكمني يف املقياس من حيث احلذف واإلضافة وإعادة الصياغة.
 طلب بعض احملكمني االكتفاء مبقياس واحد واالستغناء عن الثاين ،ومت تفضيل مهارات القراءة.فضل الدارس البقاء على املقياسيني ،وذلك ألن موضوع الدراسة يتناول مهاريت القراءة والكتابة.
 تقليل مدة القياس من  60دقيقة إىل  30دقيقة.ومت تعديل الوقت إىل  30دقيقة لكل مقياس.
 اختصار السؤالني األول والثاين إىل النصف وبعض األسئلة الداخلية.ومت العمل حىت يتالئم مع الوقت.
 إصدار املقياس ابأللوان وليس ابألبيض واألسود.مت توضيح ذلك للمحكم أن املقياس يصدر ابأللوان.
 عمل ملحق لرصد الدرجات واملالحظات أثناء اختبار املتعلم وقياسه.مت عمل ملحق لكال املقياسني.
صوات واالكتفاء ابالشارة بصح وخطأ.
 حذف كلمة (تلعثم) يف سؤال احلروف املتشاهبة ًمت اإلبقاء على الكلمة (التلعثم) ،وذلك لوجود بعض التالميذ يعرفون احلرف ،ولكن النطق به
شيء من التشويه للمخرج واللفظ الصحيح الصحيح.
 طلب أحد احملكمني تقسيم املقياسني إىل ثالثة أقسام ،وإدراج الظواهر اللغوية وقياسها.فضل الباحث بقاء املقياسني على حالتهما ،وذلك ألن الظواهر اللغوية املتقدمة تُدرس يف
الصفوف األعلى من عينة الدراسة.
 تصمييم غالف جذاب للمقياسني ملون وتشيق للطالب.مت العمل على هذه النقطة.

138

 -4مقياس الكتابة اهلجائية.
اهلدف من مقياس الكتابة اهلجائية :هدف مقياس الكتابة اهلجائية إىل قياس قدرات املتعلمني من
حيث القدرة على كتابة حروف اهلجاء ،واملقاطع والكلمات البسيطة املكونة من أربعة حروف يف حدود
الصوامت والصوائت ،وعدم التطرق ملهارات السالمة اللغوية ،واملهارات األولية لعملية القراءة.
د .حتـديـد أبعــاد مقيــاس الكتــابـة اهلجــائيــة :مت حتــديــد أبعــاد املقيــاس وحمتواه من خالل اخلطوات
اآلتية:
▪ االطالع على بعض الدراس ـ ـ ــات اليت تناولت كيفية إعداد مقاييس القراءة؛ لالس ـ ـ ــتفادة منها
يف إعداد املقياس احلايل.
▪ االطالع على بعض مناذج مقاييس الكتابة املعدة سل ًفا.
▪ ما أسفر عنه اإلطار النظري للدراسة احلالية.
قام الباحث إبعداد مقياس الكتابة اهلجائية ،واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـعا يف االعتبار أن تالئم جمموعة التالميذ واهلدف
من اإلسرتاتيجية ،وقد مر إعداد مقياس الكتابة اهلجائية ابخلطوات اآلتية:
▪ صياغة املقياس :شرع الباحث يف إعداد املقياس مراعيًا املعايري اآلتية:
o
o
o
o
o

أن تكون األسئلة سهلة ومباشرة.
جتنب الصعوبة والتكرار.
شامال ملعظم احلروف.
أن يكون املقياس ً
البُعد عن الراتبة وامللل يف طريقة عرض األسئلة.
التس ـ ــلس ـ ــل من الوعي ابحلروف ،والتعرف عليها ،والقدرة على املزج الص ـ ــويت،
والتمكن من قياس مهارات الكتابة اهلجائية األولية.

ه.تعليمات املقياس :تضمن املقياس جمموعة من التعليمات.
و .الص ــورة األولية ملقياس الكتابة اهلجائية :يف ضـ ــوء ما س ــبق مت إعداد مقياس الكتابة اهلجائية
يف ص ـ ــورته األولية ،قام الباحث بعرض ـ ـ ـه على بعض املتخص ـ ـ ـص ـ ــني يف جمال الرتبية والتعليم ،وذلك
هبدف استطالع آرائهم حول:
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▪ مدى مناسبة املقياس لقياس بعض مهارات الكتابة اهلجائية.
▪ مدى صحة صياغة املقياس.
▪ مدى مناسبة املقياس ملستوى التالميذ.
▪ مت إجراء التعديالت اليت أقرها الس ــادة احملكمون مبقياس الكتابة اهلجائية ،وأص ــبح املقياس
جاهزا للتطبيق االستطالعي.
ً
ح .التجربة االستطالعية ملقياس الكتابة اهلجائية :
بعد االنتهاء من إعداد الصورة األولية ملقياس الكتابة اهلجائية ،مت إجراء التجربة االستطالعية للمقياس
على عينة من التالميذ بلغ عددها ( )80تلمي ًذا وتلميذة ،وذلك يف مدرس ـ ـ ـ ــتني اتبعتني للتعليم اخلاص
بدولة الكويت غري مدرســة الكويت اإلجنليزية (مدرســة عينة البحث) ،مت التصــحيح ورصــد الدرجات،
وذلك هبدف حساب:
▪ صدق املقياس.
▪ ثبات املقياس.
وقد مت حسـاب صـدق املقياس ابسـتخدام صـدق احملتوى ،ومعامل ارتباط بريسـون ،وصـدق احملكمني،
وقد مت استخدام معامل كرونباخ ألفا ،والتجزئة النصفية حلساب ثبات املقياس كما يلي:
صدق املقياس :
مت التعرف على دالالت الصدق والثبات للمقياس عن طريق:
صدق احملتوى:
استنادا إىل حتليل األدب السابق وحمتوى
إعداد هذا املقياس بناء على خطوات إجرائية حمددة ،و ً
املقياسني املتوفر ،وقد اعترب الباحث هذه اإلجراءات كدليل على صدق احملتوى.
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كما مت حساب صدق مقياس الكتابة اهلجائية حبساب العالقة بني درجة كل سؤال والدرجة الكلية
للمقياس ،ابستخدام معامل ارتباط بريسون ،ويعرض اجلدول التايل قيم معامالت االرتباط مبقياس
الكتابة.
جدول ()9
معامالت االرتباط بني درجة األسئلة والدرجة الكلية ملقياس الكتابة اهلجائية
معامل االرتباط مع الدرجة الكلية ملقياس الكتابة اهلجائية
1

**.547

2

**.856

3

**.530

4

**.502

5

**.654

6

**.619

7

**.678

8

**.784

9

**.828

10

**.432

11

**.513

12

**.619
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13

**.668

14

**.672

15

**.734

16

**.966

تشري نتائج اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بني األسئلة والدرجة الكلية ملقياس الكتابة ،قد كانت
موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة ( ،)0.01وتراوحت قيم املعامالت بني ( 0.432إىل
 ،)0.966وهو ما يشري إىل توفر الصدق الذايت واالتساق مبقياس الكتابة املستخدم يف الدراسة احلالية.
صدق احملكمني :

عرض املقياس على جلنة من ال ُـمحكمني ،وذلك للحكم على مدى مالئمة أسئلة املقياس ملستوى الفئة
العمرية املستهدفة ،ومدى وضوح األسئلة ،وفاعلية القياس ،وتنوع طرح األسئلة ،ومدى متثيلها
لإلسرتاتيجية املتكاملة ،واليت وضع املقياس لقياسها ،وقد مت األخذ مبالحظات احملكمني وإجراء
التعديالت.
ومن املالحظات اليت مت العمل عليها :
 -1تقليل مدة القياس من  60دقيقة إىل  30دقيقة.
 -2اختصار السؤالني األول والثاين إىل النصف وبعض األسئلة الداخلية.
 -3إصدار املقياس ابأللوان وليس ابألبيض واألسود.
 -4عمل ملحق لرصد الدرجات واملالحظات أثناء اختبار املتعلم وقياسه.
ثبات مقياس الكتابة:
يقصد بثبات املقياس :أن يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقه على األفراد أنفسهم يف نفس الظروف
(فؤاد البهي.)524 :1979 ،
استخدم الباحث ً
كال من معامل كرونباخ ألفا ،والتجزئة النصفية حلساب ثبات األدوات .ويعرض
اجلدول التايل لقيم الثبات املستخرجة ملقياس الكتابة اهلجائية.
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جدول ()10
حساب الثبات بطرقيت كرونباخ ألفا والتجزئة النصفي ملقياس الكتابة

مقياس الكتابة اهلجائية

معامل كرونباخ ألفا

معامل التجزئة النصفية

.897

.928

بلغ معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ( ،)0.897وبطريقة التجزئة النصفية ( )0.928وهي قيم
مرتفعة ودالة على الثبات ملقياس الكتابة.
ومن نتائج حساب الثبات والصدق يتبني متتع مقياس الكتابة اهلجائية مبستوى مرتفع من الثبات
والصدق ،يتيح للباحث استخدامه يف دراسته احلالية.
زمن تطبيق املقياس

مت حساب الزمن الالزم لتطبيق املقياس ،وذلك عن طريق استخدام معادلة حساب متوسط زمن
االختبار (فاروق عثمان ،عبد اهلادي السيد ،)236 :1995 ،حيث مت قياس الزمن املستغرق عند
انتهاء أول طالب من اإلجابة ،وآخر طالب انتهى من اإلجابة ،وحساب املتوسط بينهما ،وقد بلغ
 30دقيقة.
بعد االنتهاء من إعداد مواد البحث وأدواته؛ بدأ الباحث يف اإلجراءات التجريبية النهائية للبحث.
وبذلك أصبح املقياس يف صورته النهائية جاهزا للتطبيق.
سابعا :متغريات الدراسة :
 .1املتغري املستقل :هو اإلسرتاتيجية املتكاملة (اإلسرتاتيجية القائمة على الطريقة الصوتية لتعليم
القراءة والكتابة).
 .2متغريات اتبعة :متثلت املتغريات التابعة يف:
أ .دراسة تالميذ اجملموعة التجريبية ملقرر لكتاب "أن مبدع" ،موضع اهتمام الدراسة احلايل.
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ب .مقياس القراءة والوعي الصويت.
ج .مقياس الكتابة اهلجائية.
 .3املتغريات الضابطة :ملعرفة أثر املتغري املستقل على املتغريات التابعة ،مت ضبط العوامل اليت قد
تؤثر فيهما ،وهي العوامل املرتبطة خبصائص تالميذ عينة الدراسة:
أ .العمر الزمين :مجيع تالميذ العينة يف مستوى عمري واحد تقريبًا.
ب.اجلنس :ضمت جتربة الدراسة احلايل جمموعة من التالميذ والتلميذات ،وبذلك يكون هناك
تكافؤ يف اجلنس بني جمموعيت الدراسة الضابطة والتجريبية.
اثمنا :خطوات تنفيذ الدراسة :
بعد االنتهاء من التجربة االستطالعية ملواد البحث وأدواته ،وإجراء التعديالت اليت أسفرت عنها نتائج
التجربة االستطالعية ،وضبط األدوات إحصائيًا ،أصبحت مواد وأدوات البحث جاهزة للتطبيق

النهائي على طالب الصف األول االبتدائي عينة البحث ،ويف ضوء ذلك يتناول هذا الفصل
إجراءات البحث ،وخطوات تنفيذها على النحو التايل:
 -1اهلدف من جتربة الدراسة:

هدفت جتربة الدراسة التعرف على "فاعلية إسرتاتيجية متكاملة على تعليم مهاريت القراءة والكتابة يف
اللغة العربية للتالميذ ذوي صعوابت التعلم املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت" ،من خالل مقارنة
نتائج تالميذ جمموعيت البحث (التجريبية ،والضابطة) يف التطبيق ألدوات البحث؛ اليت أعدت هلذا
الغرض واملتمثلة يف:
أ-الدليل املستخدم لإلسرتاتيجية املتكاملة.
ب  -كتاب "أن مبدع".
ج-مقياس القراءة والوعي الصويت.
د-مقياس الكتابة اهلجائية.
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 -2اإلعداد لتجربة الدراسة:
تضمن اإلعداد لتجربة الدراسة ما أييت:
أ .اختيار املدرسة اليت متت فيها جتربة الدراسة :مت اختيار مدرسة الكويت اإلجنليزية من بني
املدارس اخلاصة ابلكويت ،وقد مت اختيار املدرسة بطريقة مقصودة إلجراء جتربة الدراسة لألسباب
التالية:
• املدرسة مقر عمل الدراسة.
• إمكانية تذليل العقبات اإلدارية اليت تواجه الدراسة.
• سهولة نقل املواد واألدوات الالزمة لتطبيق جتربة الدراسة.
• املدرسة حتتوي على جمموعة من السبورات الذكية التفاعلية بفصوهلا.
• تضم هذه املدارس تالميذ من مناطق جغرافية وسكنية متقاربة ،األمر الذي ييسر احلصول على
جمموعتني متكافئتني  -تقريبًا  -يف الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
• جمموعة الدراسة :مشل البحث جمموعة تالميذ من الصف األول االبتدائي ذوي
صعوابت التعلم مبنطقة سلوى ابلكويت.
• جمموعة جتريبية :وتضم عدد ( )11تلمي ًذا.
• جمموعة ضابطة :وتضم (.)11
 -3العوامل املرتبطة إبجراءات التجربة وهي:
 .1الظروف الفيزيقية :مكان الدراسة وتوقيت احلصص ابلنسبة للجدول الدراسي ،مت تنفيذ الدروس
لكلتا اجملموعتني يف فصوهلم ،أما ابلنسبة للحصص يف اجلدول الدراسي فقد كانت متساوية طوال
فرتة تنفيذ جتربة الدراسة ،بذلك تعرضت جمموعتا البحث التجريبية والضابطة للظروف نفسها
أثناء دراستهم لإلسرتاتيجية.
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 .2القائم ابلتدريس :التزم املعلم بطرق التدريس املعتادة أثناء التدريس جملموعة الدراسة الضابطة.
رابعا :تنفيذ جتربة الدراسة :مت تنفيذ جتربة الدراسة وف ًقا للمراحل التالية:
أ  -التطبيق القبلي :مت تطبيق أدوات الدراسة احلايل على تالميذ وتلميذات اجملموعتني التجريبية
والضابطة قبليًا ،هبدف التحقق من تكافؤ اجملموعتني يف متغريات الدراسة.
 نتائج التطبيق القبلي ملقياس القراءة وحساب التكافؤ بني اجملموعتني يف القياس القبلي:

جدول ()11
املتوسطات واالالرافات املعيارية الختباري القراءة والكتابة يف القياس القبلي للمجموعتني
اجملموعات الضابطة
املتوسط احلسايب

اجملموعات التجريبية

االالراف املعياري املتوسط احلسايب االالراف املعياري

القراءة قبلي

36.73

1.849

37.27

2.149

الكتابة قبلي

28.36

2.501

28.36

2.580

جدول()12
اختبار مان ويتين للفروق بني اجملموعتني يف القياس القبلي الختباري القراءة والكتابة
اجملموعات التجريبية

اجملموعات الضابطة

146

Z

الداللة

متوسط

جمموع

متوسط

جمموع

الرتب

الرتب

الرتب

الرتب

القراءة قبلي

10.86

119.50

12.14

133.50

الكتابة قبلي

11.14

122.50

11.86

130.50

.468
.267

.652

.790

تشري نتائج االختبار القبلي لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني
درجات الطالب يف القياس القبلي لكل من اختبار القراءة والكتابة ابجملموعتني الضابطة والتجريبية.
وتدل هذه النتائج على تكافؤ جمموعيت قبل الربنمج التجرييب.
ب -تطبيق الدروس :مت تطبيق الدروس املقررة للمجموعتني التجريبية والضابطة بعد التأكد من
تكافؤ اجملموعتني.

وفيما يلي توضيح لإلجراءات اليت اتبعها الباحث عند التدريس للتالميذ جمموعيت البحث
التجريبية والضابطة:
خطة تدريس القراءة جملموعيت الدراسة الضابطة والتجريبية:
مت تدريس مقرر كتاب "أن مبدع" من إعداد الباحث للصف األول لذوي صعوابت التعلم ،وذلك
للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف الفرتة الزمنية من شهر يناير حىت شهر يونيه.
إجراءات تدريس املنهج املقرر للمجموعة الضابطة:
اتبع يف تدريس مقرر القراءة والكتابة للمجموعة الضابطة ـ للطريقة املعتادة من التدريس.
إجراءات تدريس كتاب "أان مبدع" للمجموعة التجريبية:
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أ .التقى الباحث مبعلم الفصل (اجملموعة التجريبية) ،وأوضح له مقدمة عامة عن فكرة التدريس
ابإلسرتاتيجية املتكاملة وأهدافها وأمهيتها ،وتعريفه ابخلطة العامة اليت سيتم اتباعها مع التالميذ
يف تدريس كتاب "أن مبدع".
شرحا مبسطًا ألسلوب التدريس ابإلسرتاتيجية املتبع يف تدريس ،وذلك عن
ب.قدم الباحث للمعلم ً
طريق شرح أمثلة لإلسرتاتيجية املتضمنة يف كتاب "أن مبدع".
• قبل بداية احلصة:يقوم املعلم بتجهيز الوسائل واألدوات التعليمية ،وذلك
الستخدامها يف الوقت املناسب أثناء التدريس.

• يف بداية احلصة :يُهيئ التالميذ لكل درس حسب ما هو حمدد يف دليل املعلم.
• يشرح الدرس ابستخدام اإلسرتاتيجية املتكاملة ،ويتخلل عملية الشرح حوار
ومناقشات وأسئلة وتوجيه وتعديل لسلوكيات التالميذ من خالل مرورهم ابألنشطة
بكتاب "أن مبدع".
• ينفذ التالميذ بعدها النشاط املوضح من خالل األنشطة املعدة.
ج -التطبيق البعدي :مت تطبيق أدوات الدراسة بعد ًاي على جمموعيت الدراسة كاآليت:
 -مقياس القراءة والوعي الصويت.

 -مقياس الكتابة اهلجائية.

د -التطبيق التتبعي :مت تطبيق أدوات الدراسة تتبعيًا على اجملموعة التجريبية كاآليت:
 -مقياس القراءة والوعي الصويت.

 -مقياس الكتابة اهلجائية.

وذلك لتعرف على مدى فاعلية وثبات اإلسرتاتيجية املتكاملة وأثرها يف تطوير قدرات التالميذ.
اتسعا :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل النتائج وصدق املقاييس وثباهتا:
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عند االنتهاء من تنفيذ جتربة الدراسة شرع الباحث يف رصد الدرجات :مقياس القراءة ،ومقياس
الكتابة اهلجائية ،وحساب متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة وداللة الفروق بينهما،
ومعاجلة النتائج إحصائيًا.
وبعد تنفيذ جتربة الدرسة ،قام الباحث بتحليل النتائج إحصائيًا ابستخدام برنمج احلزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية () SPSS- v22واستخدام الباحث أساليب التحليل الالمعلمية (ال ابرمرتية)
نظرا لصغر حجم العينة ،وفيما يلي عرض لألساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة ،وهي كالتايل:
ً
 -1املتوسطات احلسابية واالالرافات املعيارية.
 -2اختبار مان ويتين () Mann- Whitneyللفروق بني اجملموعات املستقلة.
 -3اختبار ويلككسون ( )Wilcoxonللفروق بني اجملموعات املرتابطة.
 -4معامل ارتباط بريسون وطرقتا كرونباخ ألفا والتجزئة النصفي.
ومن خالل ما مت تناوله يف هذا الفصل من توضيح منهج الدراسة ،وحتديد جمتمع وعينة الدراسة
وحدودها ،وفرض فروض الدراسة ،وتناول متغرياته ،وسرد خطوات تنفيذ الدراسة ،واختيار األساليب
اإلحصائية املناسبة للدراسة لتحليل النتائج ،وقياس صدق املقاييس وثباهتا؛ توصل الباحث إىل عدد
من النتائج املتعلقة هبذه الدراسة ،واليت سوف يتم مناقشتها يف الفصل التايل.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج الدراسة :
 -1اختبار صحة الفرض األول.
 -2اختبار صحة الفرض الثاين.
 -3اختبار صحة الفرض الثالث.
 -4اختبار صحة الفرض الرابع.
 -5اختبار صحة الفرض اخلامس.

نتائج الدراسة
تناول هذا الفصل نتائج الدراسة اليت توصل إليها الباحث بعد خضعوها للتحليل ،والتحقق من صحة
فروض البحث ،وحتليل ومعاجلتها إحصائيًا .وسوف يتناوهلا الباحث بشكل ُمفصل أكرب كل على
حدة.
وفيما يلي عرض و ٍ
اف هلذه اجلوانب:
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أوال :التحقق من صحة فروض الدراسة وحتليل البيانت:
ً
 .1اختبار صحة الفرض األول :ونصه:
"توجد فروق ذات داللة إحص ــائية عند مس ــتوى ( )0.05بني رتب اجملموعة الض ــابطة والتجريبية
يف املقياس البعدي للقراءة".
والختبار صحة الفرض ،مت استخدام اختبار مان ويتيين ( )Mann- Whitneyللفروق بني
اجملموعات املستقلة حلساب الفروق يف الرتب يف القياس البعدي ملقياس القراءة بني اجملموعة التجريبية
واجملموعة الضابطة .واجلدول رقم ( )13يوضح ذلك:
جدول ()13
املتوسطات واالالرافات املعيارية ملقياس القراءة يف القياس البعدي للمجموعتني
اجملموعات التجريبية
اجملموعات الضابطة

القراءة بعدي

املتوسط
احلسايب

االالراف
املعياري

املتوسط
احلسايب

االالراف
املعياري

52.00

1.732

87.09

1.640

تشري نتائج اجلدول ( )13إىل وجود فروق ظاهرية بني اجملموعتني يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة
التجريبية.
جدول ()14
اختبار مان ويتين للفروق بني اجملموعتني يف القياس البعدي ملقياس القراءة
اجملموعات التجريبية
اجملموعات الضابطة
حجم
الداللة
Z
جمموع
متوسط
متوسط جمموع
التأثري
الرتب
الرتب
الرتب
الرتب
القراءة بعدي .992 .001 4.002 187.00 17.00 66.00 6.00
تدل نتائج قيم  zالختبار مان ويتيين () Mann- Whitneyعلى وجود فروق ذات داللة عند
مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ( )0.01بني اجملموعتني الضـ ـ ـ ـ ـ ــابطة والتجريبية يف القياس البعدي الختبار القراءة ،لصـ ـ ـ ـ ـ ــاحل
اجملموعة التجريبية.
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كم ــا بلغ حجم األثر مبربع إيت ــا ( )0.992وهي قيم ــة مرتفع ــة دال ــة على أثر الربنمج واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب
املستخدم يف حتسني مهارات القراءة ابجملموعة التجريبية.
ولقياس فاعلية اإلسرتاتيجية املستخدمة
مت حساب درجة الفاعلية لإلسرتاتيجية املستخدمة يف حتسني مهارات القراءة ابستخدام معادلة الكسب
املعدل لبالك ( )Blackحيث نسبة الكسب املعدل =
ص -س  +ص -س
د -س د
حيث "ص" :متوسط الدرجة يف االختبار البعدي ملقياس القراءة ،و"س" متوسط الدرجة يف االختبار
القبلي الختبار القراءة ،و"د" النهاية العظمى ملقياس القراءة.
ويتم حتديد الداللة وفق املعايري اآلتية:
• إذا كانت صفر ≤ نسبة الكسب املعدل ≤  ،1فإن الطريقة غري فعالة.
• إذا كانت  ≤ 1نسبة الكسب املعدل ≤  ،1.2فإن الطريقة فعالة بدرجة مقبولة.
• إذا كانت نسبة الكسب املعدل ≥  ،1.2فإن الطريقة عالية الفاعلية.كما هو موضح جبدول
(.)10
جدول ()15
يبني فاعلية مقياس القراءة
التطبيق

النهاية
العظمى
100

املتوسط عدد الطالب
11

نسبة الكسب
املعدل
1.29

داللة الكسب
املعدل
ذات داللة عالية

37.27
القبلي
87
البعدي
من اجلدول السابق يتضح أن نسبة الكسب املعدل ( )1.29وهي نسبة ذات داللة فاعلية عالية ،مما
يوضح أن الطريقة املستخدمة فعالة يف تنمية مهارات القراءة.
وتؤكد النتائج أثر األسلوب التجرييب املستخدم يف حتسني مهارات القراءة لدى الطلبة ذوي صعوابت
التعلم ابجملموعة التجريبية.
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مما سـ ـ ـ ـ ــبق نالحظ أن هناك فرقًا له داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية بني متوسـ ـ ـ ـ ــطي درجات عينة البحث يف مقياس
القراءة؛ حيث أوضــحت نتائج مقياس القراءة صــحة الفرض األول من فروض البحث ،حتســن مســتوى
تالميذ اجملموعة التجريبية على تالميذ اجملموعة الض ـ ـ ـ ـ ـ ــابطة يف التطبيق البعدي ملقياس القراءة ،أي بعد
دراس ـ ـ ـ ـ ــة مقرر القراءة ابس ـ ـ ـ ـ ــتخدام اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية املتكاملة.كما تؤكد النتائج أثر األس ـ ـ ـ ـ ــلوب التجرييب
املس ــتخدم يف حتس ــني مهارات القراءة لدى التالميذ ذوي ص ــعوابت التعلم ابجملموعة التجريبية .وبذلك
يتم قبول الفرض األول من فروض البحث.
 .2اختبار صحة الفرض الثاين :ونصه:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب اجملموعة الضابطة والتجريبية يف
املقياس البعدي للكتابة.

استخدم الباحث اختبار مان ويتيين () Mann- Whitneyللفروق بني اجملموعات املستقلة
حلساب الفروق يف الرتب يف القياس البعدي الختبار الكتابة بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.
أوال لقيم املتوسطات احلسابية للمجموعتني:
ويعرض الباحث ً
جدول ()16
املتوسطات واالالرافات املعيارية ملقياس الكتابة يف القياس البعدي للمجموعتني
اجملموعات التجريبية
اجملموعات الضابطة
املتوسط
االالراف
املتوسط
االالراف املعياري
احلسايب
املعياري
احلسايب
1.753
69.45
2.420
48.64
الكتابة بعدي
تشري نتائج اجلدول ( )16إىل وجود فروق ظاهرية بني اجملموعتني يف اختبار الكتابة ابلقياس البعدي
لصاحل اجملموعة التجريبية.
جدول ()17
اختبار مان ويتيين للفروق بني اجملموعتني يف القياس البعدي ملقياس القراءة والكتابة
اجملموعات التجريبية
اجملموعات الضابطة
حجم
الداللة
Z
جمموع
متوسط
جمموع
متوسط
التأثري
الرتب
الرتب
الرتب
الرتب
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الكتابة
بعدي
تدل نتائج قيم  zالختبار مان ويتيين () Mann- Whitneyعلى وجود فروق ذات داللة عند
مستوى ( ،)0.01بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي ملقياس الكتابة ،لصاحل اجملموعة
التجريبية.
كما بلغ حجم األثر مبربع إيتا ( ،)0.964وهي قيمة مرتفعة ودالة على أثر الربنمج واألسلوب املستخدم
يف حتسني مهارات الكتابة ابجملموعة التجريبية.
ولقياس فاعلية اإلسرتاتيجية املستخدمة الكتابة:
مت حساب درجة الفاعلية لإلسرتاتيجية املستخدمة يف حتسني مهارات الكتابة ابستخدام معادلة الكسب
املعدل لبالك ( ،)Blackحيث نسبة الكسب املعدل =
6.00

.964 .001 3.991 187.00 17.00 66.00

ص -س  +ص -س
د -س د
حيث "ص" :متوسط الدرجة يف االختبار البعدي ملقياس القراءة ،و"س" متوسط الدرجة يف االختبار
القبلي الختبار القراءة ،و"د" النهاية العظمى ملقياس القراءة.
ويتم حتديد الداللة وفق املعايري اآلتية:
إذا كانت صفر ≤ نسبة الكسب املعدل ≤  ،1فإن الطريقة غري فعالة.
إذا كانت  ≤ 1نسبة الكسب املعدل ≤  ،1.2فإن الطريقة فعالة بدرجة مقبولة.
إذا كانت نسبة الكسب املعدل ≥  ،1.2فإن الطريقة عالية الفاعلية.كما هو موضح جبدول (.)13
جدول ()18
يبني فاعلية مقياس الكتابة
التطبيق

النهاية
العظمى
80

املتوسط عدد الطالب
11

نسبة الكسب
املعدل
1.31

داللة الكسب
املعدل
ذات داللة عالية

28.36
القبلي
69.45
البعدي
من اجلدول السابق يتضح أن نسبة الكسب املعدل ( )1.31وهي نسبة ذات داللة فاعلية عالية ،مما
يوضح أن الطريقة املستخدمة فعالة يف تنمية مهارات القراءة.
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وتؤكد النتائج فعالية األسلوب التجرييب املستخدم يف حتسني مهارات الكتابة لدى الطلبة ذوي صعوابت
التعلم ابجملموعة التجريبية.
 .3اختبار صحة الفرض الثالث :ونصه:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس القبلي والبعدي ابجملموعة
التجريبية يف مقياسي القراءة والكتابة.
استخدم الباحث اختبار ويلكسسون ( )Wilcoxonللفروق بني اجملموعات املرتابطة حلساب
الفروق يف الرتب بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية.
أوال لقيم املتوسطات احلسابية للمقياسني ابجملموعة التجريبية:
ويعرض الباحث ً
جدول ()19
املتوسطات واالالرافات املعيارية الختبار القراءة والكتابة يف القياس القبلي والبعدي ابجملموعة التجريبية
اجملموعات التجريبية
االالراف
املتوسط
املعياري
احلسايب
2.149
37.27
القراءة قبلي
1.640
87.09
القراءة بعدي
2.580
28.36
الكتابة قبلي
1.753
69.45
الكتابة بعدي
تشري نتائج اجلدول ( )19إىل وجود فروق ظاهرية بني القياس القبلي والبعدي الختباري القراءة
والكتابة ابجملموعة التجريبية لصاحل القياس البعدي .واستخدم اختبار ويلكسسون حلساب داللة
الفروق بني القياسني القبلي والبعدي.
ويعرض اجلدول ( )20لنتائج حساب داللة الفروق.
جدول ()20
اختبار ويلككسون للفروق بني القياس القبلي والبعدي ملقياس القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية
العدد
اختبار القراءة الرتب املوجبة

0

متوسط
الرتب
.00
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مستوى
جمموع
الداللة
Z
الفعالية
الراتب
2.6 .003 2.941 .00

قبلي وبعدي الرتب السالبة
الروابط
اجملموع
الرتب املوجبة
اختبار الكتابة الرتب السالبة
قبلي وبعدي الروابط
اجملموع

11
0
11
0
11
0
11

66.00 6.00
.00
.00
66.00 6.00

.003 2.938

1.37

تدل نتائج قيم  zالختبار ويلككسون ( )Wilcoxonلوجود فروق ذات داللة عند مستوى ()0.01
بني القياس القبلي والبعدي ملقياسي القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية لصاحل القياس البعدي.
وبلغت مستوى الفعالية مبقياس القراءة ( )2.6ومبقياس الكتابة ( ،)1.36وهي مستوايت مرتفعة ودالة
على وجود فعالية لألسلوب التجرييب املستخدم يف حتسني مهارات القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية،
وتؤكد النتائج فعالية األسلوب التجرييب املستخدم يف حتسني مهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة ذوي
صعوابت التعلم ابجملموعة التجريبية.
 .4اختبار صحة الفرض الرابع :ونصه:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس القبلي والبعدي ابجملموعة
الضابطة يف مقياسي القراءة والكتابة.
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استخدم الباحث اختبار ويلككسون ( )Wilcoxonللفروق بني اجملموعات املرتابطة حلساب
الفروق يف الرتب بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة.
أوال لقيم املتوسطات احلسابية للمقياسني ابجملموعة التجريبية:
ويعرض الباحث ً
جدول ()21
املتوسطات واالالرافات املعيارية ملقياس القراءة والكتابة يف
القياس القبلي والبعدي ابجملموعة الضابطة
اجملموعات الضابطة
املتوسط احلسايب االالراف املعياري
1.849
36.73
القراءة قبلي
1.732
52.00
القراءة بعدي
2.501
28.36
الكتابة قبلي
2.420
48.64
الكتابة بعدي
تشري نتائج اجلدول ( )21إىل وجود فروق ظاهرية بني القياس القبلي والبعدي ملقياسي القراءة والكتابة
ابجملموعة التجريبية لصاحل القياس البعدي .ولذا استخدم اختبار ويلككسون حلساب داللة الفروق بني
القياسني القبلي والبعدي .ويعرض اجلدول ( )22لنتائج حساب داللة الفروق.
جدول ()22
اختبار ويلككسون للفروق بني القياس القبلي والبعدي الختباري القراءة والكتابة ابجملموعة الضابطة
الداللة
Z
جمموع
متوسط
العدد
الراتب
الرتب
0.79 .003 2.952 .00
.00
الرتب املوجبة 0
اختبار
الرتب السالبة 66.00 6.00 11
القراءة قبلي
0
الروابط
وبعدي
11
اجملموع
0.68 .003 2.936 .00
.00
الرتب املوجبة 0
اختبار
الرتب السالبة 66.00 6.00 11
الكتابة قبلي
0
الروابط
وبعدي
11
اجملموع
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تدل نتائج قيم  zالختبار ويلككسون ( )Wilcoxonلوجود فروق ذات داللة عند مستوى ()0.01
بني القياس القبلي والبعدي الختباري القراءة والكتابة ابجملموعة الضابطة لصاحل القياس البعدي.
وبلغت مستوى الفعالية مبقياس القراءة ( )0.79ومبقياس الكتابة ( ،)0.68وهي مستوايت منخفضة
وغري دالة على وجود فعالية لألسلوب التقليدي املستخدم مع التالميذ يف تعليم حتسني مهارات القراءة
والكتابة مع التالميذ ذوي صعوابت التعلم ابجملموعة الضابطة.
وتؤكد النتائج عدم فعالية األسلوب التقليدي املستخدم يف حتسني مهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة
ذوي صعوابت التعلم ابجملموعة الضابطة.
 .5اختبار صحة الفرض اخلامس :ونصه:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس البعدي والتتبعي يف
مقياسي القراءة ،والكتابة ابجملموعة التجريبية.
استخدم الباحث اختبار ويلككسون ( )Wilcoxonللفروق بني اجملموعات املرتابطة حلساب
الفروق يف الرتب بني القياس البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية.
أوال لقيم املتوسطات احلسابية للمقياسني ابجملموعة التجريبية:
ويعرض الباحث ً
جدول ()23
املتوسطات واالالرافات املعيارية الختبار القراءة والكتابة يف البعدي والتتبعي ابجملموعة التجريبية
اجملموعات التجريبية
املتوسط احلسايب

االالراف املعياري

القراءة بعدي

87.09

1.640

الكتابة بعدي

69.45

1.753

القراءة تتبعي

91.68

1.617

1.695
72.45
الكتابة تتبعي
تشري نتائج اجلدول ( )23إىل وجود حتسن ظاهري يف قيم متوسطات القياس والتتبعي ،مقارنة
ابلقياس البعدي للمجموعة التجريبية ملقياسي القراءة والكتابة ،واستخدم اختبار ويلكسسون حلساب
داللة الفروق بني القياسني.
ويعرض اجلدول ( )24لنتائج ويلككسون حلساب داللة الفروق.
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جدول ()24
اختبار ويلككسون للفروق بني القياس البعدي والتتبعي الختباري القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية
اجملموع
الرتب املوجبة
القراءة بعدي الرتب السالبة
– القراءة تتبعي
الروابط
اجملموع
الرتب املوجبة
الكتابة بعدي الرتب السالبة
– الكتابة تتبعي
الروابط
اجملموع

z

الداللة

العدد متوسط الرتب جمموع الراتب
11
.003 2.937
.00
.00
0
66.00
6.00
11
0
11
.003 2.956
.00
.00
0
66.00
6.00
11
0
11

تدل نتائج قيم  zالختبار ويلككسون ( )Wilcoxonلوجود فروق ذات داللة عند مستوى ()0.01
بني القياس البعدي والتتبعي ملقياسي القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية لصاحل القياس والتتبعي.
وتدل هذه النتائج على استمرار حتسن مهارات الطالب ابجملموعة التجريبية بكل من القراءة والكتابة،
خالل فرتة املتابعة بعد انتهاء الربنمج واألسلوب املقدم هلم ،وهو ما يشري إىل ثبات واستمرارية التحسني
لديهم.
وكما بينا يف هذا الفصل النتائج اليت مت التوصل إليها،وذلك من خالل حتليل الفروض ،سيقوم
الباحث بتفسري هذه النتائج مع ذكر التوصيات اليت توصل إليها ،وهذا يف الفصل التايل.

الفصل اخلامس
خامتة الدراسة
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أوال :ملخص الدراسة.
ً
اثنيًا :تفسري النتائج.
اثلثًا :توصيات ومقرتحات البحث.
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الفصل اخلامس
يتناول هذا الفص ــل ملخص الدراس ــة ،مث تفس ــري نتائج الداس ــة ،وذلك بعد معاجلة هذه النتائج بص ــورة
إحص ـ ــائية وداللة حس ـ ــابية ،أوض ـ ــحت يف تفس ـ ـرياهتا تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الض ـ ــابطة،
وذلك من خالل فروض الدراسـ ــة اليت وضـ ــعت ،مث يذكر الباحث التوصـ ــيات اليت توصـ ــل إليها خالل
عمله على الدراسة ،وهذا كاآليت:
أوال :ملخص الدراسة:

البحث إىل التعرف على فاعلية إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية متكاملة يف تعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة
هدف
ُ
العربية للتالميذ ذوي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــعوابت التعلم املرحلة االبتدائية بدولة الكويت ،واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام الباحث املنهج
كتااب لألنشـ ـ ـ ــطة ،ومقيا ًس ـ ـ ـ ـا ملهارات القراءة ،ومقيا ًس ـ ـ ـ ـا ملهارات
التجرييب ،وأعد ً
دليال لإلس ـ ـ ـ ـرتاتيجية ،و ً
الكتابة اهلجائية.
اثنيا :تفسري النتائج:
 .1تفسري النتائج املتعلقة ابلفرض األول من فروض البحث:
دلت نتائج البحث أن هناك فرقًا له داللة إحصـ ـ ـ ــائية ،بني متوسـ ـ ـ ــطي درجات عينة البحث يف مقياس
القراءة ،حيث أوضــحت نتائج مقياس القراءة صــحة الفرض األول من فروض البحث؛ حتســن مســتوى
تالميذ اجملموعة التجريبية على تالميذ اجملموعة الض ـ ـ ـ ـ ـ ــابطة يف التطبيق البعدي ملقياس القراءة ،أي بعد
دراس ـ ـ ــة مقرر القراءة ابس ـ ـ ــتخدام اإلس ـ ـ ـ ـرتاتيجية املتكاملة ،مما أدى إىل قبول ص ـ ـ ــحة الفرض األول من
فروض الدراسـ ـ ـ ـ ــة ،وهو وجود فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ــتوى ( )0.05بني رتب اجملموعة
الضابطة والتجريبية يف املقياس البعدي للقراءة لصاحل اجملموعة التجريبية.
وقد أرجع الباحث هذه النتيجة إىل:
جمموعة اإلجراءات اليت متت أثناء التدريس ابستخدام اإلسرتاتيجية املتكاملة من خالل:
صـ ـ ـ ـ ـ ـا كبرية تنمية مهارات القراءة
 .1تص ـ ـ ـ ـ ــميم بيئات التعلم التفاعلية عرب اليت تتيح للتالميذ فر ً
لديهم.
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 .2تتمركز طريقة التدريس ابإلس ـرتاتيجية حول التالميذ ،وتتض ــمن العديد من أس ــاليب التعليم
والتعلم الذاتية ،مما أدى إىل تنمية مهارات القراءة لديهم.
 .3التدريس ابإلسرتاتيجية املتكاملة ،وأنشطتها املختلفة ،أسهم يف إحداث منو ملهارات القراءة
لدى التالميذ.
 .4اشـ ــتمل كتاب "أن مبدع" على جمموعة من األنشـ ــطة التطبيقية ،أثناء كل درس من دروس
القراءة؛ مما أس ـ ــفر عنه تطبيق التالميذ لألنش ـ ــطة بص ـ ــورة متنامية ،مما زاد من قدرة التالميذ
على القراءة.
 .5استخدام األنشطة التفاعلية وفر للتالميذ مواقف تعليمية مشوقة ،مما زاد من قدرة التالميذ
على حتقيق مستوى أعلى يف القراءة.
 .6أن أهداف األنشـ ـ ـ ـ ــطة املتكاملة يف كل درس من الدروس تتسـ ـ ـ ـ ــم ابلوضـ ـ ـ ـ ــوح ،حيث متت
ص ـ ــياغتها يف ص ـ ــورة س ـ ــلوكية إجرائية دقيقة تس ـ ــهم يف زايدة عملية التعلم ،وتزويد التالميذ
ابملهارة واإلتقان.
 .7أاتحت التدريبات املتكاملة الفرصة للتالميذ ملمارسة العديد من األنشطة التعليمية.
 .8مستوى التدريبات املتكاملة بكتاب "أن مبدع" يتسم بسالسة العرض العلمي.
 .9تليب حمتوى التــدريبــات اهتمــامــات التالميــذ ،من حيــث :حــداثــة احملتوى ،وربطــه حبــاجــة
التالميذ إىل املعرفة ،والربط بني تعلمه ما مت يف الدروس.
اعا متعددة من التقومي ،مثل التقومي:
 .10تضـ ـ ــمنت التدريبات املتكاملة بكتاب "أن مبدع" أنو ً
القبلي والتكويين والنهائي .مما ساهم يف زايدة إتقان التالميذ ملهارات تعلم القراءة.
اعا متعددة من التعزيز والتغذية الراجعة ،اليت تس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم يف عملية
 .11اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم الباحث أنو ً
التعلم؛ مما ساعد على إقبال التالميذ على الدراسة ملوضوعات كتاب "أن مبدع".
يتض ـ ـ ـ ــح مما س ـ ـ ـ ــبق ،أن التدريبات املتكاملة يف كتاب "أن مبدع" ،س ـ ـ ـ ــامهت يف تنمية مهارات القراءة
(اجملموعة التجريبية).
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ويتفق ذلك مع نتائج بعض البحوث والدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة الىت أكدت على فاعلية الطريقة
الصوتية يف التدريس ،ومن هذه الدراسات:
حممد - )2009( ،املالح -)1990( ،بشر)2000( ،
)Wise, (2005)- Laing, (2005)- Hsin, (2007) - Ying, (2007& Berourne & Friel_Patti, (2007)- Carolineet et.al, (2001)- Virginia
Judith, (2003)- Elbro et al, (2004)- Passenger et. Al., (2000)- Segers.
E., (2005)- Webb, M.; Schwanenfluge, P.; & Kim, S., (2004) - Carroll,
)( M.et al, (2003) - Mcknight, et al, 2001

 .2تفسري النتائج املتعلقة ابلفرض الثاين من فروض البحث:
دلت نتائج البحث أن هناك فرقًا له داللة إحصـ ـ ـ ــائية ،بني متوسـ ـ ـ ــطي درجات عينة البحث يف مقياس
الكتابة ،حيث أوضحت نتائج مقياس الكتابة صحة الفرض الثاين من فروض البحث؛ حتسن مستوى
تالميذ اجملموعة التجريبية على تالميذ اجملموعة الض ـ ـ ـ ـ ـ ــابطة يف التطبيق البعدي ملقياس الكتابة ،أي بعد
دراس ـ ـ ــة مقرر الكتابة ابس ـ ـ ــتخدام اإلسـ ـ ـ ـرتاتيجية املتكاملة ،مما أدى إىل قبول ص ـ ـ ــحة الفرض الثاين من
فروض الدراسـ ـ ـ ـ ــة ،وهو وجود فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ــتوى ( )0.05بني رتب اجملموعة
الضابطة والتجريبية يف املقياس البعدي للكتابة لصاحل اجملموعة التجريبية.
وقد أرجع الباحث هذه النتيجة إىل:
جمموعة اإلجراءات اليت متت أثناء التدريس ابستخدام اإلسرتاتيجية املتكاملة من خالل:
 .1تفاعل الطالب مباشرة مع األنشطة يف كتاابهتم اهلجائية.
 .2مت االطالع من خالل األنش ـ ــطة على الص ـ ــيغ الكتابية الص ـ ــحيحة الوافية ،مما أدى لظهور
املنافس ــة يف املقياس ،األمر الذي أس ــهم يف زايدة قدرة التالميذ على اإلجابة على األس ــئلة
بصورة صحيحة.
 .3أن أهداف التدريبات الكتابة املتكاملة تتســم ابلوضــوح ومصــاغة يف صــورة ســلوكية إجرائية
توضح للتالميذ النشاط املراد اكتسابه عند الكتابة له.
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 .4تناولت التدريبات املتكاملة مهارات خمتلفة ،وكان ذلك مبثابة دافع قوى إلقبال التالميذ
على الكتابة والوعي هبا.
 .5تضـ ـ ــمنت التدريبات املتكاملة العديد من الوسـ ـ ــائل واألنشـ ـ ــطة التعليمية وأسـ ـ ــاليب التقومي
دور ف ّع ـال يف منو الوعي الكتــايب ملكونت احلروف لــدى تالميــذ
املتنوعــة ،واليت كــان هلــا ٌ
اجملموعة التجريبية.
 .6مل يقتصر اهتمام التدريبات املتكاملة على الكتابة فقط ،بل تناول ذلك جمموعة من الصور
اليت تسهم بربط شكل احلرف برمسه يف ذاكرة التالميذ.
 .7تضمنت التدريبات املتكاملة املعلومات واملهارات الالزمة اليت تساعد يف اكتساب التالميذ
بعض السلوكيات الصحيحة عند كتابة احلروف.
 .8أن الدروس املتكاملة تطلب من التالميذ ممارسة العديد من األنشطة التعليمية الكتابية اليت
تسهم يف عملية إتقان الكتابة.
ويتفق ذلك مع نتائج بعض البحوث والدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة الىت أكدت على فاعلية الطريقة
الصوتية يف التدريس ،ومن هذه الدراسات:
حممد - )2009( ،املالح -)1990( ،بشر)2000( ،
)Wise, (2005)- Laing, (2005)- Hsin, (2007)- Ying, (2007& Berourne & Friel_Patti, (2007)- Carolineet et.al, (2001)- Virginia
Judith, (2003)- Elbro et al, (2004)- Passenger et. Al., (2000)- Segers.
 )E., (2005)- Webb, M.; Schwanenfluge, P.; & Kim, S., (2004)Carroll, M.et al, (2003) - Mcknight, et al, (2001

 .3تفسري النتائج املتعلقة ابلفرض الثالث من فروض البحث:
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دلت نتائج البحث أن هناك فرقًا له داللة إحص ــائية ،بني متوس ــطي درجات عينة البحث يف مقياس ــي
القراءة والكتابة ،حيث أوض ـ ـ ـ ــحت نتائج مقياس ـ ـ ـ ــي القراءة والكتابة ص ـ ـ ـ ــحة الفرض الثالث من فروض
الدراس ــة؛ حتس ــن مس ــتوى تالميذ اجملموعة التجريبية على تالميذ اجملموعة الض ــابطة يف التطبيق البعدي
ملقياس ــي القراءة والكتابة ،أي بعد دراس ــة ابس ــتخدام اإلسـ ـرتاتيجية املتكاملة ،مما أدى إىل قبول ص ــحة
الفرض الثالث من فروض البحث ،وهو :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05بني
رتب القياس القبلي والبعدي ابجملموعة التجريبية يف مقياسي القراءة والكتابة.
وقد أرجع الباحث هذه النتيجة إىل:
جمموعة اإلجراءات اليت متت أثناء التدريس ابستخدام اإلسرتاتيجية املتكاملة من خالل:
 .1أن اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيــة املتكــاملــة أدت إىل تنميــة مهــارات القراءة والكتــابــة لــدى تالميــذ اجملموعــة
التجريبية.
 .2الشرح الوايف لكل درس من دروس اإلسرتاتيجية املتكاملة.
 .3وضوح األهداف وحتديدها بصورة سلوكية صحيحة يف دليل تعليمات تطبيق اإلسرتاتيجية.
 .4وض ـ ــوح اإلرش ـ ــادات والتوجيهات وخطوات الس ـ ــري يف التطبيق؛ كل ذلك س ـ ــاعد على الس ـ ــري
خبطوات واضحة وحمددة لتحقيق األهداف املنشودة أثناء التدريس.
 .5التنوع يف الوس ـ ـ ــائل التعليمية واألدوات ما بني الش ـ ـ ــفافيات املعروض ـ ـ ــة ،والص ـ ـ ــور الفوتوغرافية،
واألشـ ـ ـ ــكال التوضـ ـ ـ ــيحية ،واجملسـ ـ ـ ــمات ،والعروض التقدميية ( )PowerPointاملصـ ـ ـ ــحوبة
ابلص ـ ـ ـ ـ ـ ــوت والص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ولقطات الفيديو ،واألفالم التعليمية احململة على املوقع .كل ذلك كان
عامال مه ًما يف جذب انتباه التالميذ ،واستثارة دافعيتهم الو التعلم.
ً
 .6إاتحة الفرص ــة للتالميذ للتفاعل مع الوس ــائل واألنش ــطة التعليمية اليت تض ــمنتها اإلسـ ـرتاتيجية
املتكاملة ،والتأكيد على دورهم اإلجيايب يف عملية التعلم ،فالنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاط واإلجيابية من الش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط
الالزمة للتعلم اجليد.
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 .7الدور اإلجيايب الفعال والنش ـ ـ ــط لتالميذ اجملموعة التجريبية أثناء عرض حمتوى كل درس ،وذلك
من خالل :مش ـ ـ ـ ــاركتهم يف األنش ـ ـ ـ ــطة التعليمية املتض ـ ـ ـ ــمنة يف كل درس ،كان له أثر يف تثبيت
املعرفة يف أذهاهنم ،وابلتايل زايدة حتصيلهم املعريف.
 .8التقومي الش ـ ـ ـ ـ ــامل (القبلي والتكويين والنهائي) ،وما ص ـ ـ ـ ـ ــاحبه من تغذية راجعة فورية ،س ـ ـ ـ ـ ــاعد
التالميذ يف التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لكافة جوانب التعلم لكل درس ،ومن خالله أتكد الباحث من حتقق
أهداف كل درس .كما أن تنوع أسئلة التقومي ساعدت التالميذ على اإلتقان.
ويتفق ذلك مع نتائج بعض البحوث والدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة الىت أكدت على فاعلية الطريقة
الصوتية يف التدريس ،ومن هذه الدراسات:
حممد - )2009( ،املالح -)1990( ،بشر)2000( ،
)Wise, (2005)- Laing, (2005)- Hsin, (2007)- Ying, (2007& Berourne & Friel_Patti, (2007)- Carolineet et.al, (2001)- Virginia
Judith, (2003)- Elbro et al, (2004)- Passenger et. Al., (2000)- Segers.
 )E., (2005)- Webb, M.; Schwanenfluge, P.; & Kim, S., (2004)Carroll, M.et al, (2003) - Mcknight, et al, (2001

تفسري النتائج املتعلقة ابلفرض الرابع من فروض البحث:
دلت نتائج البحث أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس القبلي
والبعدي ،ابجملموعة الض ـ ـ ــابطة يف مقياس ـ ـ ــي القراءة والكتابة ،حيث أوض ـ ـ ــحت نتائج مقياس ـ ـ ــي القراءة
والكتابة ص ـ ـ ــحة الفرض الرابع من فروض الدراس ـ ـ ــة ،وتدين مس ـ ـ ــتوى تالميذ اجملموعة الض ـ ـ ــابطة مقارنة
بتالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس ـ ـ ـ ـ ـ ــي القراءة والكتابة ،مما أدى إىل قبول ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة
الفرض الرابع من فروض البحث ،وهو :توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ــائية عند مسـ ـ ــتوى ( )0.05بني
رتب القياس القبلي والبعدي ابجملموعة الضابطة يف مقياسي القراءة والكتابة.
وقد أرجع الباحث هذه النتيجة إىل:
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 .1أن اجملموعة الض ـ ــابطة مل تدرس القراءة والكتابة ابإلس ـ ـرتاتيجية املتكاملة ،مما مل يس ـ ــهم يف تنمية
مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ اجملموعة الضابطة.
 .2عدم توافر الشرح الوايف لكل درس من دروس القراءة بصورة مناسبة.
 .3عدم وض ــوح األهداف وعدم حتديدها بص ــورة س ــلوكية ص ــحيحة لدى املعلم ،مبا يتناس ــب مع
هذه الفئة من املتعلمني.
 .4عدم وض ـ ـ ــوح اإلرش ـ ـ ــادات والتوجيهات وخطوات الس ـ ـ ــري يف الدرس ،مما أدى إىل عدم حتقيق
األهداف املنشودة أثناء التدريس.
عامال مه ًما يف عدم جذب انتباه
 .5عدم التنوع يف الوسـ ـ ـ ـ ــائل التعليمية واألدوات ،كل ذلك كان ً
التالميذ ،واستثارة دافعيتهم الو التعلم.
 .6عدم إاتحة الفرص ـ ـ ــة للتالميذ للتفاعل مع الوس ـ ـ ــائل واألنش ـ ـ ــطة التعليمية ،وعدم التأكيد على
دورهم اإلجيايب يف عملية التعلم.
 .7قلة الدور اإلجيايب الفعال والنش ـ ـ ـ ـ ــط لتالميذ اجملموعة الض ـ ـ ـ ـ ــابطة أثناء عرض حمتوى كل درس،
وعدم مشاركتهم يف األنشطة التعليمية املتضمنة يف كل درس ،كان له أثر يف تشتيت املعرفة يف
أذهاهنم ،وابلتايل قلة حتصيلهم املعريف.
 .8إمهال نواحي التقومي ،وما يصاحبه من تغذية راجعة فورية ،مل يساعد التالميذ يف التوصل لكافة
جوانب التعلم لكل درس.
ويتفق ذلك مع نتائج بعض البحوث والدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة الىت أكدت على فاعلية الطريقة
الصوتية يف التدريس ،ومن هذه الدراسات:
حممد - )2009( ،املالح -)1990( ،بشر)2000( ،
)Wise, (2005)- Laing, (2005)- Hsin, (2007)- Ying, (2007& Berourne & Friel_Patti, (2007)- Carolineet et.al, (2001)- Virginia
Judith, (2003)- Elbro et al, (2004)- Passenger et. Al., (2000)- Segers.
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 )E., (2005)- Webb, M.; Schwanenfluge, P.; & Kim, S., (2004)Carroll, M.et al, (2003) - Mcknight, et al, (2001

 .4تفسري النتائج املتعلقة ابلفرض اخلامس من فروض البحث:
دلت نتائج البحث أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس القبلي
والبعدي ابجملموعة التجريبية يف مقياس ـ ـ ـ ـ ــي القراءة والكتابة؛ حيث أوض ـ ـ ـ ـ ــحت نتائج مقياس ـ ـ ـ ـ ــي القراءة
والكتابة عدم صحة الفرض اخلامس من فروض الدراسة ،ونصه( :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مسـ ـ ــتوى ( )0.05بني رتب القياس البعدي يف مقياسـ ـ ــي القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية) .مما
يدفعنا إىل قبول الفرض البديل ،وهو( :توجد فروق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ــتوى ( )0.05بني
رتب القياس البعدي يف مقياس ـ ـ ـ ــي القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية) .وابلتايل جاءت النتائج مؤكدة
للباحث على فاعلية اإلسرتاتيجية املتكاملة يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى اجملموعة التجريبية.
ويتفق ذلك مع نتائج بعض البحوث والدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة الىت أكدت على فاعلية الطريقة
الصوتية يف التدريس ،ومن هذه الدراسات:
حممد - )2009( ،املالح -)1990( ،بشر)2000( ،
)Wise, (2005)- Laing, (2005)- Hsin, (2007)- Ying, (2007& Berourne & Friel_Patti, (2007)- Carolineet et.al, (2001)- Virginia
Judith, (2003)- Elbro et al, (2004)- Passenger et. Al., (2000)- Segers.
 )E., (2005)- Webb, M.; Schwanenfluge, P.; & Kim, S., (2004)Carroll, M.et al, (2003) - Mcknight, et al, (2001

اثلثا :توصيات الدراسة:
ملا كانت نتائج الدراس ـ ـ ــة احلالية قد أظهرت تفوق تالميذ اجملموعة التجريبية الذين درس ـ ـ ـ ـوا مقرر كتاب
"أن مبدع" ابإلسرتاتيجية املتكاملة؛ لذا يوصى الباحث مبا يلي:
 - 1يف جمال حمتوى كتب القراءة والكتابة:
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تتمثل توصيات الباحث يف جمال مناهج القراءة والكتابة فيما يلي:
 -1ضرورة مراجعة مناهج القراءة والكتابة يف املرحلة االبتدائية ،حبيث تتضمن مواقف تعليمية تسري وفق
الطريقة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــوتية ،حىت تعود التالميذ على عمليات الكتابة والقراءة والتمييز ،مبا يس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم يف تنمية
قدراهتم العقلية واملعرفية ،وزايدة حتصيلهم الدراسي.
 -2ضرورة ارتباط أهداف القراءة ابلكتابة يف املراحل التعليمية املختلفة.
 -3تضمني حمتوى مناهج القراءة والكتابة مبراحل التعليم العام ابألنشطة املرغوبة لدى التالميذ.
 -4تضــمني دروس القراءة والكتابة مســتوايت متعددة يف مناهج اللغة العربية ابملراحل التعليمية املختلفة،
بشكل متتابع ومتكامل ومستمر ،حسب مستوايت ومتطلبات كل صف دراسي.
 -5إظهار احلروف والصور بشكل واضح ،األمر الذى يثري دوافع التالميذ لدراستها للحروف وقراءهتا.
 -6تزويد كتب اللغة العربية مبراحل التعليم العام ابلرس ـ ـ ــوم ،اليت متكن التالميذ من االحتفاظ هبا كنماذج
قرائية.
 - 2يف جمال طرق التدريس:
تتمثل توصيات الباحث يف جمال طرق تدريس اللغة العريية فيما يلي:
 -1اســتخدام طرق وإس ـرتاتيجيات تدريس األص ـوات واحلروف ،مثل :الطريقة الصــوتية ،األمر
الذي يساعد يف تكوين املفاهيم القرائية لدى التالميذ.
 -2اس ــتخدام اإلسـ ـرتاتيجيات واملداخل التدريس ــية الىت تس ــاعد يف تنمية القراءة والكتابة لدى
التالميذ ،ومن أمثلة هذه الطرق التدريسية :اإلسرتاتيجية املتكاملة.
 -3تزويد معلمي اللغة العربية بكل ما هو جديد وحديث يف طرق تدريس الصـ ـ ـ ـ ـ ــوتيات ،الىت
ميكن أن تنمي املفـاهيم القرائيـة لـدى التالميـذ ،وذلـك عن طريق عقـد دورات تـدريبيـة هلم
يف كليات الرتبية بص ــفة دورية ،أو عمل ورش عمل بش ــكل مس ــتمر ابملدارس لتطوير أداء
املعلمني.
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 -4االهتمام ابألنشـ ـ ـطة املدرس ـ ــية املتنوعة ،مثل :املس ـ ــابقات ،والندوات ،واإلذاعة املدرس ـ ــية،
وجمالت احلائط ،والزايرات امليدانية لزايدة وعي التالميذ ابلبيئة ،واحملافظة عليها ،وترش ـ ـ ـ ــيد
استهالك مصادرها.
 - 3يف جمال إعداد املعلمني وتدريبهم :
يوصى الباحث يف جمال إعداد املعلمني ختصص "لغة عربية" مبا يلي:
 -1أن تُس ــند عملية إعداد املقررات األكادميية للطالب املعلمني ب ُشـ ـعب اللغة العربية بكليات الرتبية إىل
متخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــني يف الرتبية ،حبيث يتبىن هؤالء املتخصـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـون املدخل احلديثة عند حتديدهم ألهداف
وحمتوى هــذه املقررات ،وأن يكون املعيــار احلقيقي الختيــار حمتوى وخربات هــذه املقررات هو مــدى
فاعليتها يف تنمية املهارات التدريسية لدى املعلمني.
 -2تدريب الطالب املعلمني يف كليات الرتبية على اس ـ ـ ـ ــتخدام إس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات حديثة يف تدريس القراءة
والكتابة ،يف معمل التدريس املصغر ،ويف مدارس الرتبية العملية.
 -3تدريب الطالب املعلمني بشعبة اللغة العربية بكليات الرتبية على استخدام طرق التدريس االستقرائية
واالستنتاجية ،مع تالميذهم يف مدارس الرتبية العملية.
 -4توفري الفرص للطالب املعلمني ملمارسة مهارات الرتبية الطريقة الصوتية ،وذلك من خالل الدراسات
امليدانية لتطبيق هذه الطريقة.
 -5إعادة أتهيل املوجهني واملش ـ ـ ـ ـ ـرفني ،وتدريبهم على إس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات ،ومداخل تدريسـ ـ ـ ـ ــية تُزيد من وعي
التالميذ وتنمية مهاراهتم.
 -6إعداد أدلة ملعلمي اللغة العربية ،تتناول أســاليب وطرق التدريس الىت تســهم يف تنمية مهارات القراءة
والكتابة لدى التالميذ.
 - 4يف جمال التقومي :
يوصى الباحث يف جمال تقومي التالميذ مبا يلي:
 -1مراجعة أساليب تقومي تالميذ املرحلة االبتدائية ،حبيث متثل تنمية مهاراهتم املختلفة.
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 -2اس ـ ــتخدام أس ـ ــاليب تقومي متنوعة ،واختبارات التحص ـ ــيل ،واختبارات املهارات ،وبطاقات املالحظة؛
وذلك لقياس جوانب التعلم املرتبطة ابلطريقة الصـ ـ ــوتية ،وذلك من خالل وضـ ـ ــع التالميذ يف مواقف
واقعية أو حتاكي الواقع ،ميكن من خالهلا تقييم س ـ ـ ــلوكهم ومالحظتهم ،ومن مث ،عالج الس ـ ـ ــلوكيات
السلبية الىت قد يرتكبها التالميذ أثناء عمليات القراءة والكتابة.
 -3االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعانة أبدوات التقومي الىت مت بناؤها واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامها يف البحث احلايل ،وهي( :مقياس القراءة
والوعي الص ـ ـ ـ ـ ـ ــويت ومقياس الكتابة اهلجائية)؛ لتقومي مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى تالميذ املرحلة االبتدائية يف الطريقة
الصوتية.
حبوث متكاملة:
تبني للباحث أثناء القيام هبذه الدراسة ،أن هناك بعض املشكالت األساسية يف حاجة إىل دراسة وحبث
أتصيال وعم ًقا وثراءً ،ولذلك يقرتح إجراء البحوث التالية:
علمي يف هذا اجملال؛ مما يزيده ً
 .1فاعلية إسرتاتيجية متكاملة؛ لتعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية للتالميذ املرحلة
االبتدائية.
 .2فاعلية إسرتاتيجية متكاملة؛ لتعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية ،لتالميذ املرحلة
االبتدائية فئة بطيء التعلم.
 .3أثر إسرتاتيجية متكاملة؛ لتعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية،
الفروق الفردية بني التالميذ.
 .4فاعلية إسرتاتيجية متكاملة؛ لتعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية لتالميذ املرحلة
االبتدائية ذوي الصعوابت اللغوية.
 .5أثر إسرتاتيجية متكاملة؛ لتعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية
ذوي الصعوابت التعلم النمائية فئة تشتت االنتباه.
 .6فاعلية إسرتاتيجية متكاملة؛ لتعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية لتالميذ املرحلة
االبتدائية ذوي الصعوابت التعلم فئة فرط احلركة والنشاط.
171

 .7فاعلية إسرتاتيجية متكاملة؛ لتعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية لتالميذ املرحلة
االبتدائية غري الناطقني ابللغة العربية.
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قائمة
املصادر واملراجع
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أوال :املراجع العربية :
 القرآن الكرمي. إبراهيم ،عبد العليم ( .)1991املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية ،ط  .13القاهرة :دار املعارف. إبراهيم بن سعد أبو نيان ( .)2001صعوابت التعلم طرق التدريس واإلسرتاتيجيات املعرفية .أكادمييةالرتبية اخلاصة ،الرايض.
 أسامة حممد البطانية؛ ومالك أمحد الرشدان؛ وعبيد عبد الكرمي السبايلة؛ وعبد اجمليد حممد اخلطاطبة( .)5200صعوابت التعلم :النظرية واملمارسة .دار املسرية ،األردن.
 إمساعيل ،نبيه إبراهيم (1989م) .الصحة النفسية للطفل .مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة. إمساعيل ،زكراي ( .)2011طرق تدريس اللغة العربية .اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية. األشول ،عادل عز الدين ( .)1987موسوعة الرتبية اخلاصة ،ط ،1مكتبة االجنلو املصرية،القاهرة.
 أنيس ،إبراهيم ( ،)1961األصوات اللغوية ،مكتبة األجنلو املصرية. أبو الداير ،مسعد جناح؛ جاد البحريي؛ ندية طيبة ،عبد الستار حمفوظي؛ جون ايفرات.)2010( ،العمليات الفونولوجية وصعوابت القراءة والكتابة ،مركز تقومي وتعليم الطفل ،الكويت.
 أبو السعود ،أبو السعود سالمة ( .)2004املنجد يف اإلمالء .مصر :العلم واإلميان للنشر والتوزيع. بشر ،كمال )2000( .علم األصوات .القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. بومسيط ،صديقة أمحد .)2001( .أثر برنمج عالجي ابستخدام التدريس املباشر يف تنمية مهارةالتسلسل لدى التلميذات ذوات صعوابت الفهم القرائي يف الصف الرابع بدولة البحرين،
رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اخلليج العريب ،البحرين.
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 بركات ،فاطمة سعيد ( .)2010االجتاه الو القراءة احلرة لدى األطفال وعالقته ببعض املتغرياتالنفسية والدموغرافية.ط ،1القاهرة :الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات.
 بدير ،كرميان ،وصادق ،أميلي .)2003( .تنمية املهارات اللغوية للطفل .القاهرة :عامل الكتب. بوند ،جاي ،وتنكر ،مايلز وواسوان ،ابرابرا ،ترمجة مرسي ،حممد منري ،وأبو العزامي ،إمساعيل.( .)1984الضعف يف القراءة ،تشخيصه وعالجه ،القاهرة :عامل الكتب.
 بركة ،بسام ( .)1988علم األصوات العام (أصوات اللغة العربية) ،مركز اإلمناء القومي ،بريوت،لبنان.
 بشر ،حممد كمال ( .)1980علم اللغة العام–األصوات ،الطبعة السادسة ،القاهرة ،دار املعارف. بياري ،عواطف فيصل (1419ه) :أنشطة اللعب وعالقتها ابلنضج االجتماعي لدى أطفال مرحلةرايض األطفال .جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
 الببالوي ،إيهاب عبد العزيز (.)2003فعالية برنمج عالجي لتصحيح بعضاضطراابت النطق لدىأطفال املدرسة االبتدائية ،جملة كلية الرتبية ببنها ،عدد أكتوبر ص ( 267و.)315
 البواليز ،حممد عبد السالم ( .)2006أثر استخدام إسرتاتيجية احلواس املتعددة يف حتسني الذاكرةلدى األطفال ذوب صعوابت التعلم ،أطروحة غري منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.
تشومسكي ،نعوم ( ،)1996اللغة والعقل ،ترمجة بيداء العلكاوي ،دارالشئون الثقافيةالعامة ،بغداد- -
العراق.
 جبايب ،على حسن أسعد ( .)2010التعرف على صعوابت تعلم القراءة والكتابة من وجهة نظرمعلمي الصف األول األساسي ،رسالة ماجستري ،جامعة النجاح الوطنية ،نبلس ،فلسطني.
 جونسون ،ديفيد .جونسون روجر (1998م) :التعليم اجلماعي والفردي ،ترمجة رفعت حممود ،عاملالكتب ،القاهرة.
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 اجلوجو ،ألفت حممد ( .)2004أثر برنمج مقرتح يف تنمية مهارات األداء اإلمالئي لدى طالباتالصف اخلامس األساسي حمافظة مشال غزة .رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.
 اجلعافرة ،عبد السالم يوسف (.)2013مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها بني النظرية والتطبيق،ط.2عمان :مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع.
 حاوي ،ملهي حسني حسني ( .)2015فعالية تدريس اللغة العربية ابستخدام األنشطة اللغوية يفتنمية مهارات الكتابة اهلجائية لدى طالب الصف السادس االبتدائي .رسالة ماجستري ،غري
منشورة .جامعة امللك خالد ،كلية الرتبية.اململكة العربية السعودية.
 حافظ ،وحيد السيد ( .)2008فاعلية برنمج قائم على منوذج التعلم البنائي اخلماسي يف تنميةمهارات الكتابة اهلجائية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ابململكة العربية السعودية.
دراسات يف املناهج وطرق التدريس ،مصر.271 -224 ،)132( ،
 حافظ ،نبيل عبد الفتاح ( ،)2000صعوابت التعلم والتعليم العالجي ،ط ،1مكتبة الزهراء الشرق،القاهرة.
 حبوش ،سناء عبد هللا ( .)2013أثر توظيف األنشطة اللغوية يف تنمية بعض املهارات القرائيةلدى طالبات الصف العاشر األساسي .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،اجلامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.
 حجازين ،حيدر مبارك ( .)2006مظاهراالضطراابت الفونولوجية النمائية وعالقتها بصعوابتالتعلم يف مرحلة التعليم األساسي كما يدركها أولياء األمور ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية،
جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،األردن.
 حسن صالح الدين إمساعيل -أخصائي نفسي -مجعية كيان لذوي االحتياجات اخلاصة. محدان ،نصر على ( .)1991حتليل أخطاء القراءة اجلهرية الشائعة لدى عينة من تلميذات احللقةالثانية من التعليم األساسي يف دولة البحرين ،جامعة املنصورة ،اجمللد األول ،العدد (،)25
يناير.
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 احلسن ،صاحل إبراهيم ( .)2010الرسم اإلمالئي الواقع وآفاق التطوير .الرايض:دار عامل الكتبللطباعة والنشر والتوزيع.
 احلالق ،على سامي (.)2010املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها .عمان :املؤسسةاحلديثة للكتاب.
 خاطر ،حممود رشدي ،واحلمادي ،يوسف ،وعبد املوجود ،حممد عزت ،وطعيمة ،رشدي أمحد،وشحاتة ،حسن .)1998( .طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء االجتاهات
الرتبوية احلديثة .الطبعة السابعة .الكويت :مؤسسة الكتب اجلامعية.
 اخلليفة ،حسن جعفر (.)2004فصول يف تدريس اللغة العربية.الرايض :مكتبة الرشد.اخلاليلة ،عبد الكرمي ،واللبابيدي ،عفاف ( ،)1995تطور لغة الطفل ،الطبعة الثانية ،دار الفكر -
للنشر والتوزيع ،عمان -األردن.
 اخلمايسة ،إايد حممد (.)2010طرق تدريس اللغة العربية من منظور حديث.حائل:دار األندلسللنشر والتوزيع.
 اخلطيب ،مجال واحلديدي ،مىن ( .)1994مناهج وأساليب التدريس يف الرتبية اخلاصة ،الطبعةاألوىل ،مطبعة املعارف ،الشارقة ،اإلمارات العربية.
 اخلطيب ،مجال .)1997( ،اإلعاقة السمعية .ع ّمان :دار الفكر للطباعة والنشر ،األردن.اخلطيب ،مجال وآخرون ( ،)1997املدخل إىل الرتبية اخلاصة ،العني– دولةاإلمارات العربية- :
املتحدة
مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل.
 دانيال هالهان؛ جيمس كوفمات؛ جون لويد؛ مارجريت ويس؛ إليزابيث مارتنيز ( ،)2005صعوابتالتعلم :مفهومها -طبيعتها– التعلم العالجي.ترمجة:عادل عبد هللا حممد (.)2007دار
الفكر ،عمان.
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 رزق ،سامي حممود عبد هللا .)2006( .طرق تدريس اللغة العربية" األسس النظرية والتطبيقات "،كلية الرتبية ،جامعة األزهر.
 الروسان ،فاروق (.)1996أساليب القياس والتشخيص يف الرتبية ،الطبعة األوىل ،دار الفكر،عمان ،األردن.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (.)1999سيكولوجية األطفال غري العاديني.مقدمة يف الرتبية اخلاصة.الطبعة اخلامسة،
دار الفكر ،عمان ،األردن.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)2000دراسات وحبوث يف الرتبية ،الطبعة األوىل ،دار الفكر ،عمان ،األردن.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (.)2001سيكولوجية األطفال غري العاديني (مقدمة يف الرتبية اخلاصة) ،الطبعة
اخلامسة ،دار الفكر ،عـمان ،األردن.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)2006اإلعاقة العقلية .الطبعة الثالثة ،دار الفكر ،عمان ،األردن.
 الربعي ،حممد عبد العزيز؛ وصاحل ،هدى حممد ( .)2012االجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة العربيةاألسس والتطبيقات.الرايض :دار الزهراء للنشر والتوزيع.
 زيدان السرطاوي؛ وعبد العزيز السرطاوي؛ أمين اخلشان؛ ووائل أبو جودة ( .)2001مدخل إىلصعوابت التعلم .أكادميية الرتبية اخلاصة ،الرايض.
 زايد ،فهد خليل ( .)2013األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية .عمان :دار اليازوريالعلمية للنشر والتوزيع.
 زايد ،فهد خليل (2006م) .أساليب تدريس اللغة العربية .عمان :دار اليازوري العلمية للنشروالتوزيع.
_______ (2011م) .األساليب العصرية يف تدريس اللغة العربية .عمان :دار ايفا العلمية
للنشر
والتوزيع.
_______ (2013م) .األخطاء الشائعة النوحوية والصرفية واإلمالئية .عمان :دار اليازوري العلمية
للنشر والتوزيع.
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 زكراي ،ميشال ( ،)1982األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرةاأللسنية) ،الطبعةاألوىل ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت -لبنان.
 زهران ،نورا حممد ،وعوض ،فايزة السيد؛ وفهمي ،إحسان عبد الرحيم ( .)2011فاعلية األنشطةاللغوية القائمة على النظرية البنائية يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ املرحلة
اإلعدادية .جملة البحث العلمي يف الرتبية ،مصر.1516 -1481 ،)12( 4 ،
 زهران ،حامد عبد السالم (1999م) :علم النفس النمو الطفولة واملراهقة .ط ،5عامل الكتب،القاهرة.
 الزراد ،فيصل (.)1990اللغة واضطراابت النطق والكالم ،دار املريخ ،الرايض. سامل ،حممود ،والشحات ،جمدي وعاشور ،أمحد ( ،)2006صعوابت التعلم ،التشخيص والعالج،الطبعة الثانية ،دار الفكر ،عمان ،األردن.
 مسيحان الرشيدي؛هتآن ( )1975التخاطب واضطراابت النطق والكالم ،جامعة امللك فيصل. مسك ،حممد صاحل ( .)1998فن التدريس للغة العربية وانطباعاهتا املسلكية وأمناطها العملية.القاهرة :دار الفكر العريب للطباعة والنشر.
 سليمان ،عزة حممد (2001م) :سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصة أساليب التعرف والتشخيص،اجلزء الثاين ،زهراء الشرق ،جامعة عني مشس.
 سليمان ،نبيل ( .)1993التخلف وعلم نفس املعوقني ،ط ،2منشورات جامعة دمشق. السعيد ،محزة خالد ( .)2005تشخيص صعوابت تعلم القراءة اجلهرية لدى تالميذ الصف الرابعاالبتدائي وفاعلية برنمج عالجي مقرتح .رسالة ماجسرت ،قسم الصحة النفسية والرتبية
التجريبية ،كلية الرتبية ،جامعة دمشق.
 السعيدي ،أمحد ( .)2009مدخل إىل الدسلكسيا :برنمج تدرييب لعالج صعوابت القراءة .األردن:دار اليازوري.
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 السرطاوي ،عبد العزيز ،أبو جودة ،وائل موسى ،)2000( ،اضطراابت اللغة والكالم ،الطبعة األوىل،الرايض ،أكادميية الرتبية اخلاصة.
السرطاوي ،زيدان وآخرون ( ،)2001مدخل إىل صعوابت التعلم ،الرايض– اململكة العربية -
السعودية:
أكادميية الرتبية اخلاصة ،الطبعة األوىل.
 شحاته ،حسن والسمان ،مروان ( ،)2012املرجع يف تعليم اللغة العربية وتعلمها .مكتبة الدار العربيةللكتاب ،القاهرة.
 شقري ،زينب حممود .)2006( .اضطراابت اللغة والتواصل( .ط" )3مكتبة األجنلو املصرية". الشناوي ،حممد حمروس.)1997( .التخلف العقلي ،األسباب–التشخيص– الربامج ،سلسلةسيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة( .ط).القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر
والتوزيع.
 الشخص ،عبد العزيز ( .)1997اضطراابت النطق والكالم .مكتبة الصفحات الذهبية ،الرايض. الشريف ،حممد بن سعد (1425هـ 2004 -م) .قال املربون .الطبعة األوىل ،مكتبة امللك فهدالوطنية.
 الشخرييت ،سوسن ( ".)2009أثر برنمج مقرتح يف تنمية بعض مهارات القراءة لدى تالميذالصف الثالث األساسي يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف غزة "رسالة ماجستري
غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة اإلسالمية -غزة.
 صومان ،أمحد إبراهيم ( .)2014اللغة العربية وطرائق تدريسها لطلبة املرحلة األساسية األوىل ،عمان:دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع.
 صالح عمرية علي (  .)2005صعوابت تعلم القراءة والكتابة :التشخيص والعالج .مكتبة الفالح،الكويت.
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 صادق ،آمال ،أبوحطب ،فؤاد (2010م) :منو اإلنسان من مرحلة اجلنني إىل مرحلة املسنني .ط،4مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة.
 أبو طعيمة ،حممد أمحد ( .)2010أثر برنمج العيادات القرائية لعالج الضعف يف بعض املهاراتالقرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي يف حمافظة خان يونس .رسالة ماجستري
غري منشورة ،كلية الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
 الطبطبائي ،عبد احملسن السيد أمحد (1432هـ  2011 -م) .القراءة حتتاج إىل جليس .جريدةالوطن ،يوم األحد  30مارس ،العدد 7098 -12652السنة  -50الكويت.
 الطيب ،حممد ( .)1994مشكالت األبناء السلوكية وعالجها ،الطبعة الثالثة ،دار املعرفة اجلامعية،اإلسكندرية ،مصر.
 عاشور ،راتب قاسم؛ واحلوامدة ،حممد فؤاد ( .)2011مستوى املهارات اإلمالئيةوعالقتها حبفظالقرآن الكرمي لدى طلبة الصف السادس األساسي يف حمافظة إربد .جملة جامعة
القدس املفتوحة لألحباث والدراسات ،فلسطني.321 –28 ،)24( 2 ،
 عبد احلميد ،أماين حلمي .)1992( .إعداد برنمج عالجي للمتخلفني قرائيًا من تالميذ الصفاخلامس االبتدائي ،رسالة ماجستري ،غري منشورة .كلية الرتبية ،جامعة أسيوط.

.عبد العظيم ،شاكر ( ،)1992لغة الطفل ،طبعة سلسلة سفري الرتبوية ،القاهرة  -مصر -
 عبد احلميد ،سعيد كمال ( ،)2007مؤمتر الرتبية اخلاصة بني الواقع واملأمول جامعة -بنها -مصر. عبد هللا ،أمحد حميي الدين ( ،)2009صعوابت تعلم اهلندسة التحليلة الفراغية ووضع تصور مقرتحلعالجها لدى طلبة الصف احلادي عشر العلمي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
 عبد رب النيب ،حممد حممود ( ،)1990صعوابت التعلم ،جملة البحوث الرتبوية ،العدد  ،/15/اجمللد /4/ص .23 -12
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 عثمان ،ماجد حممد ( " .)2007أثر برنمج تدرييب إلسرتاتيجيات التعليم التباديل على ما وراءالفهم لدى الطالب ذوي صعوابت الفهم القرائي يف الصف اخلامس االبتدائي ".
جملة كلية الرتبية ،اجمللد السابع ،العدد األول ،القاهرة :كلية األجنلو املصرية.
عدس ،حممد عبد الرحيم ( ،)2000صعوابت التعلـم ،عمان -اململكة األردنية :دارالفكر للطباعة -
والنشروالتوزيع ،الطبعة األوىل.
 عرفان ،خالد حممود ( .)2008أحدث االجتاهات يف تعليم وتعلم اللغة العربية .الرايض:دار النشرالدول.
 عطية ،عطية حممد ( .)1992طرق تعليم القراءة والكتابة .عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع. عطية ،حمسن ( ".)2009اجلودة الشاملة والتجديد يف التدريس "طبعة أوىل ،عمان :دار الصفا. عفانة ،عزو إمساعيل وآخرون ،)2007( ،إسرتاتيجيات تدريس الرايضيات يف مراحل _ التعليمالعام ،ط ،1مكتبة الطالب اجلامعي ابجلامعة اإلسالمية ،غزة.
 عقل ،حممود عطا (1419ه) :النمو اإلنساين الطفولة واملراهقة .ط ،5دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،الرايض.
 علي ،أماين؛ اخلرييب ،هالة ( .)2006بنية املفاهيم للمهارت اللغوية وطرق تدريسها لطفل ما قبلاملدرسة .ط ،1دار الفضيلة ،القاهرة.
 علي ،كمال زعفر ( .)2011فنون الكتابة ومهارات التحرير العريب ،الدمام :مكتبة املتنيب. العزة ،سعيد حسين .)2007( .اإلعاقة واضطراابت الكالم والنطق واللغة .عمان:الدار العلميةالدولية للنشر.
 فهيم مصطفي حممود ( .)2008 ،2002 ،2001الطفل ومهارات التفكري يف رايض األطفالواملدرسة االبتدائية ( .ط ،)1القاهرة :دار الفكر العريب ،ص .121 -122
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 فورة ،نهض ( ".)2003فعالية برنمج مقرتح لعالج بعض صعوابت تعلم القراءة لدى تالميذاملرحلة االبتدائية بغزة " .رسالة دكتوراه (غري منشورة) الربنمج املشرتك بني جامعة
عني مشس ،القاهرة ،جامعة األقصى ،غزة.
 فراج ،إميان ،حممد ( .)2003تنمية بعض املهارات اللغوية لألطفال املعاقني عقليًا من القابلني للتعلمابستخدام برامج احلاسوب .رسالة ماجستري ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة
عني مشس.
 فيصل الزراد ،)1999( ،دليل املعلم لتشخيص صعوابت التعلم النمائية واألكادميية لدى تالميذاملرحلة االبتدائية .دار النفائس ،بريوت.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( ،)1991صعوابت التعلم لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة .رسالة اخلليج العريب ،العدد ( ،)38الرايض.
 فتحي مصطفى الزايت ،)2007( ،صعوابت التعلم :اإلسرتاتيجيات التدريسية واملداخل العالجية.درا النشر للجامعات ،القاهرة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)1998صعوابت التعلم :األسس النظرية والتشخيصية والعالجية .القاهرة :دار
النشر للجامعات.
 فارع شحدة؛ محدان ،جهاد؛ عمايرة ،موسى؛ العناين ،حممد ( .)2006مقدمة يف اللغوايتعمان :دار وائل للنشر والتوزيع .األردن.
املعاصرةّ .
.فندريس ،اللغة ،وينظر :أطلس أصوات اللغة العربية ،د .وفاء البيه- 95 -85 ،
 قاسم ،أنس حممد أمحد2000( ،م) ،سيكولوجية اللغة ،اإلسكندرية ،مركز اإلسكندرية للكتاب. القحطاين ،على سعد آل جبار1430( .هـ) .فعالية برنمج مقرتح لتنمية مهارت القراءة اجلهرية لدىالتالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط .رسالة ماجستري ،منشورة .جامعة امللك سعود،
كلية الرتبية.
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 القداح ،أمل حممد (.)2011فعالية برنمج مقرتح قائم على أنشطة فنون األداء اليدوي لتنميةمهارات االستعداد للكتابة لدى طفل الروضة.جملة كلية الرتبية ابملنصورة ،مصر2 ،
(.339 -277 ،)79
 كرم الدين ،ليلى أمحد (2003م) .اللغة عند الطفل .مكتبة أوالد عتمان ،القاهرة. كامل ،حممد على (1996م) ،سيكولوجيا الفئات اخلاصة ،ط ،1دلتا للطباعة طنطا ،مصر. كريك وكالفانت (1988م) ،صعوابت التعلم األكادميية والنمائية ،ترمجة زيدان السرطاوي وعبد العزيزالسرطاوي ،مكتبة الصفحات الذهبية ،الرايض ،السعودية.
 الكندري ،لطيفة حسني ( .)2011دراسة ميدانية دور األسرة يف تشجيع القراءة لدى أطفالاملرحلة االبتدائية (الواقع والطموح) من منظور أولياء األمور ،العدد التاسع ،جملة
الطفولة .جامعة القاهرة (ص .)6
 لسان العرب ،ابن منظور -طبعة مراجعة ومصححة من طرف خنبة من األساتذة املتخصصني ،داراحلديث القاهرة  ،2003 -1423مادة :ق  -ر -أ
 لطفي ،حممد قدري1985( .م) .التأخر يف القراءة تشخيصه وعالجه يف املرحلة االبتدائية ( .ط.)3القاهرة :مكتبة مصر.
 حمفوظي ،عبد الستار وآخرون ( 2010م) .إسرتاتيجيات منوذجية لتدريس مهاراة القراءة وفق طريقةأورتنوجيلينجهام (طريقة احلواس املتعددة) .الكويت :مركز تقومي وتعليم الطفل.
 حممود ،سعاد جابر ( .)2001برنمج مقرتح قائم على استخدام الكمبيوتر لعالج العسر القرائيلدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي ،رسالة ماجستري ،جامعة جنوب الوادي ،أسوان،
مصر.
حممد ،مناف مهدي ( ،)1998علم األصوات اللغوية ،عامل الكتب ،بريوت لبنان- .
حممود مجال أبو العزائم (  .)2007اضطراابت التعلم ،دار الفكر ،مصر- .
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خميمر ،هشام حممد (1421ه) :علم نفس النمو الطفولة واملراهقة .اشبيليا للنشر والتوزيع- ،
الرايض.
 مدكور ،على أمحد (  .)1997تدريس فنون اللغة العربية .جامعة امللك سعود :كلية الرتبية ،الكويت:مكتبة الفالح.
 مونتيجو دو ،لوردس (  2004م) .أكادميية املدرسني للرايضيات والعلم .يف كتاب :تعلم العلم يفالقرن احلادي والعشرين .أتليف خنبة من العلماء واملربني .ترمجة :مصطفى إبراهيم فهمي.
ط ،5مجهورية مصر العربية :دار العني للنشر والتوزيع.
 مصطفى ،فهيم (  )1995القراءة ومهارهتا ومشكالهتا يف املدرسة االبتدائية ،العربية للطباعةوالنشر ،القاهرة.
 مصطفى ،فهيم ( 1423هـ  2002 -م) .هتيئة الطفل للقراءة برايض األطفال .القاهرة :مكتبةالدار العربية للكتاب.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( 1429هـ  2008 -م) .الطفل واخلدمات الثقافية :رؤية عصرية لتثقيف الطفل
العريب .ط ،1مصر :الدار العربية للكتاب.
 منصور ،عبد اجمليد والشربيين ،زكراي وصادق ،ويسري (  .)2003الطفل ومشكالته النفسية والرتبويةواالجتماعية ،واألساليب وطرق العالج ،موسوعة تنمية الطفل ،دار قباء ،القاهرة.
 منصور ،حممد مجيل .عبد السالم ،فاروق سيد (1410ه) :النمو من الطفولة إىل املراهقة .ط،4مكتبة هتامة ،جدة.
 مىن اللبودي (  .)2005صعوابت القراءة والكتابة :تشخيصها وإسرتاتيجيات عالجها .القاهرة:مكتبة زهراء الشرق.
 حممد على كامل ( .)2005صعوابت التعلم األكادميية بني الفهم واملواجهة .اإلسكندرية :مركزاإلسكندرية للكتاب.
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 املال ،بدرية سعيد .)1985( .برنمج مقرتح لتنمية وعالج بعض مظاهر التأخر يف القراءة اجلهريةلدى تالميذ الصف الرابع بدولة قطر ،رسالة ماجستري ،غري منشورة .كلية الرتبية ،جامعة
عني مشس.
 املالح ،ايسر ( .)1990األصوات اللغوية ،مركز األحباث اإلسالمية ،مؤسسة دار الطفل العريب،القدس.
 أبو منديل ،أمين ( " .)2006فاعلية استخدام ألعاب احلاسوب يف تدريس بعض قواعد الكتابةعلى حتصيل طلبة الصف الثامن بغزة " .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية،
اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.
.نوره املناعي ( .)2000صعوابت التعلم ،دار العلوم ،األردن -
 نظر ،نوال بنت حسن إبراهيم ( .)2000أثر استخدام األلعاب التعليمية على حتصيل واحتفاظتلميذات الصف األول االبتدائي يف القراءة والكتابة ابملدينة املنورة .رسالة ماجستري ،غري
منشوة .املدينة املنورة :فرع جامعة امللك عبد العزيز ،كلية الرتبية.
 أبو نيان ،ابر أهيم ( ،)2001صعوابت التعلم  -طرق التدريس واإلسرتاتيجات املعرفية ،الرايض -اململكة العربية السعودية :أكادميية الرتبية اخلاصة ،الطبعة األوىل.
 اهلواري ،خالد (.)1998تنمية بعض مهارات التحدث لدى أطفال ما قبل املدرسة .رسالةماجستري ،غري منشورة .كلية الرتبية ،جامعة األزهر.
 اهلامشي ،عبد احلميد (1984م) :علم النفس التكويين أسسه وتطبيقاته من الوالدة إىلالشيخوخة.ط ،7مكتبة اخلاجني ،القاهرة.
 هديب ،موسى حسن ( .)2002موسوعة الشامل يف الكتابة واإلمالء .عمان :دار أسامة للنشروالتوزيع .وزارة الرتبية والتعليم (1427هـ) .وثيقة اللغة العربية للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة يف التعليم العام .الرايض :مركز التطوير الرتبوي -اإلدارة العامة للمناهج.
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 هبه حممد (.)2009برنمج لتنمية اإلدراك الس ــمعي لدى األطفال ذوي ص ــعوابتم جستير ،معهد ا دراس ت ا علي لطفو  ،ج مع عين شمس.

التعلم ،رسا ا

 هال الهان ،دانيال؛ كوفمان ،جيمس؛ لويد ،جون؛ ويس ،مارغريت؛ مارتنيز ،إليزابيث (.)2007عمان :دار الفكر للنشر.
ترمجة عادل عبد هللاّ ،
 الوقفي ،راضي ( .)2003صعوابت التعلم النظري والتطبيقي ،كلية األمرية ثروت ،عمان ،األردن. يونس ،فتحي ،والناقة ،حممود كمال ،وطعيمة ،رشدي ،وحنورة ،أمحد حسن .)1999( .طرقتدريس اللغة العربية .وزارة الرتبية والتعليم ابالشرتاك مع اجلامعات املصرية ،مشروع
تدريب املعلمني اجلدد ،برنمج حتسني التعليم األساسي.
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لكية الرتبية
قسم املناجه وطرق التدريس
فاعلية إسرتاتيجية متكاملة قائمة على الطريقة الصوتية يف تعليم القراءة
والكتابة ابللغة العربية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوابت التعلم
بدولة الكويت
حبث لنيل درجة
املاجستري يف املناهج وطرق التدريس

2017 -2016
إعداد الباحث
وليد حممود أبواليزيد صديق

إشراف
د  /عمران مصلح
أستاذ مشارك – كلية التربية
جامعة المدينة العالمية  -ماليزيا


السيد األستاذ الدكتور/
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الوظيفة احلالية  /مكان العمل /
حتية طيبة وبعد،،، ،، ،

يقوم الباحث  /وليد حممود أبواليزيد صديق إبعداد رسالة للحصول على درجة املاجستري يف الرتبية
قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة املدينة العاملية مباليزاي.
الرسالة بعنوان " فاعلية إسرتاتيجية متكاملة قائمة على الطريقة الصوتية يف تعليم القراءة
والكتابة ابللغة العربية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت".
وهتدف الرسالة إىل :
 .1إعداد إسرتاتيجية متكاملة قائمة على الطريقة الصوتية لتنمية مهارات القراءة والكتابة اهلجائية
لتالميذ ذوي صعوابت التعلم.
 .2استخدام اإلسرتاتيجية املتكاملة يف تنمية مهارات القراءة والكتابة اهلجائية لتالميذ ذوي صعوابت
التعلم.
 .3التعرف على فاعلية اإلسرتاتيجية املتكاملة لتنمية مهارات القراءة والكتابة اهلجائية لتالميذ ذوي
صعوابت التعلم.
 .4إعداد مقياس لبعض مهارات االستعداد للقراءة.
 .5التحقق من فاعلية هذا الربنمج بعد فرتة زمنية (شهرين) من تطبيقه عن طريق الدراسة التتبعية.
ونظرا لكون سيادتكم من ذوي االختصاص يف جمال العلوم الرتبوية ،واالرشاد النفسي ،والرتبية اخلاصة،
ً
وعلم النفس الرتبوي أرجو من سيادتكم التكرم ابملوافقة بتحكيم مقياس القراءة والوعي الصويت وامقياس
الكتابة اهلجائية املرفق وإبداء الرأي فيما يتضمنه املقياس من أبعاد وأسئلة تتسق وأهداف الدراسة،
كبريا يف االرتقاء هبذه الدراسة .ولسيادتكم وافر االحرتام
أثرا ً
وسيكون لتوجيهاتكم ومالحظاتكم وآرائكم ً

والتقدير،، ،، ،،

الباحث
وليد حممود أبواليزيد
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قائمة احملكمني
م

االسم

التخصص -اجلامعة

1

أ.د .منتصر كمال الدين حممد
موسى

عميد كلية اآلداب -جامعة االمام املهدي -السودان

2

أ.د .حاج شريف حممد حسني ابن
عوف

رئيس حترير جملة جامعة االمام املهدي -السودان

3

أ.د .عبد هللا حسني عبد هللا محد

رئيس قسم علم النفس -جامعة االمام املهدي-
السودان

أ.د .هدى مصطفى حممد

أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية -جامعة
سوهاج

3

أ.د .الطاهر علي الطاهر الدفعة

أستاذ علم النفس -جامعة االمام املهدي

4

د .أمحد حممد رضوان

مناهج وطرق تدريس اللغة العربية -جامعة سوهاج

د .وفاء الياسني

مناهج وطرق تدريس -جامعة الكويت

5

د .سيد مصطفى األقرع

علم نفس تربوي  -وزارة الرتبية الكويت

6

د .صربي عبد احملسن حبشي

الرتبية اخلاصة -مركز الكويت للتوحد الكويت

7

د .حممد األزرق

مناهج وطرق التدريس -وزارة الرتبية مجهرية مصر
العربية

8

د .آمال إبراهيم

الرتبية اخلاصة -اجلامعة األردنية

9

د .مصطفي بو دبزا

الرتبية اخلاصة -جامعة اجلزائر 1

 10أ.السيد عبد احلميد عبد هللا

موجه لغة عربية -وزارة الرتبية الكويت

 11أ.إيهاب مصطفى حممد

رئيس قسم اللغة العربية -مدرسة الكويت اإلجنليزية

 12أ.حممد عفيفي

معلم لغة عربية  -مدرسة فوزية سلطان اخلاصة

 13أ.بُريك عبد اهلادي عبد احلميد

معلم تربية خاصة -ماجستري تربية خاصة  -مركز تقومي
الطفل
199
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رصد درجات مقياس القراءة والوعي الصويت (القبلي) للمجموعتني التجريبية والضابطة.


رصد درجات مقياس القراءة والوعي الصويت (البعدي) للمجموعتني التجربيبية والضابطة.
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رصد درجات مقياس الكتابة اهلجائية (القبلي).
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رصد درجات مقياس الكتابة اهلجائية

(البعدي) .
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رصد درجات مقياس القراءة والوعي الصويت والكتابة اهلجائية (التتبعي).
أوال :القراءة والوعي الصويت.
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اثنيا :الكتابة اهلجائية.











توجيهات عامة حول مقياسي القراءة والوعي الصويت والكتابة اهلجائية.

أخي املعلم  /أخيت املعلمة
بني أيديكم مقياس ميثل أداة الدراسة احلالية واليت هتدف إىل فاعلية إسرتاتيجية متكاملة قائمة على الطريقة
الصوتية يف تعليم القراءة والكتابة ابللغة العربية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوابت التعلم بدولة
الكويت وابلتايل التعليمات العامة للمقياس:
* يُصدر نُسخ املقياسني (القراءة والكتابة اهلجائية) ابأللوان وال يكون مصورا ابألبيض واألسود.
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* يُصدر لكل مقياس ملحق لرصد الدرجات وتسجيل املالحظات.
* أن يكون الفاحص أو املعلم على معرفة وخربة أبسئلة املقياس ورصد درجاته.
* يتبع الفاحص أو املعلم التعليمات املوضحه لقياس كل سؤال يف املقياس.
* يُفضل أن يُهيئ الفاحص أو املعلم التلميذ قبل عملية القياس لكسر احلواجز.
*أن يتبني للفاحص أو املعلم استخدام اللغة العربية السليمة والبعد عن استخدام اللهجات أثناء القياس.
* يُهيئ الفاحص املكان املناسب لعملية تطبيق املقياسني حبيث يوفر البيئة املناسبة ومجيع املتطلبات.
* حتري الدقة واملوضوعة يف رصد الدرجات وكتابتها داخل املقياس والرصد العام خارج املقياس.
* مدة املقياس  30دقيقة على أن يتخللها مخس دقائق اسرتاحة للتلميذ إن لزم األمر.
* يلتزم الفاحص أو املعلم ابلوقت ال ُـمحدد للمقياس.
* تدوين املالحظات بشكل فوري منعا للنسيان أواخلطأ.
* يقدم الفاحص أو املعلم املساعدة للتلميذ يف حدود ما هو مذكور عند كل سؤال.
* على الفاحص أو املعلم توجيه التلميذ بشكل صحيح من خالل التعليمات املُوضحة لكل سؤال.

أبعاد مقياس تشخيص القراءة والوعي الصويت
الس ــؤال

م

الصفحة

1

التعرفعلىصوتالحرف(الصوامت) .

5

2

التعرفعلىاسمالحرف .

6

3

التمييزبينالحروفالمتشابهةصوتا .

7

4

القدرةعلىالتمييزبينالحروفالمتشابهةمخرجا .

8

5



9

6

التمييزبينالحروفالمتشابهةشكال(رس ًما) .
ً
التعرفعلىشكلالحرفداخلالكلمة(أولووسطوآخرالكلمة) 

10
11
12
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7

 -3القدرةعلىربطالحرفبمدلولمعلومصورةأوكلمةتبدأبالحرف(صوتا) .

13

 -4القدرةعلىربطالحرفبمدلولمعلومصورةأوكلمةتنتهيبالحرف(صوتا) .
8

القدرةعلىمزجالحروفمزجاصوتيا(المزجالصوتيللحروفقرائيًّا) .

14

9

قراءةمقطعأوكلمةمنثالثةحروف(التهجئةالصوتية،القراءةالصوتية) .

15

 -3تحليلالكلمةإلىأصوات(صوامت).

16

 -4تحليلالكلمةإلىحروف(اسمالحرف) .

16

 -4استخراجصوتالحرفاألولفيالكلمة.

17

 -5استخراجصوتالحرفاألخيرفيالكلمة.

17

 -6استخراجصوتالحرفاألوسطفيالكلمة .

17

 -4حذفصوتفيأولالكلمة.

18

 -5حذفصوتفيآخرالكلمة.

18

 -6حذفصوتفيوسطالكلمة .

18

 -3التعرفعلىالحروفبالصوائتالقصيرة().

19

13

 -4التعرفعلىقراءةكلماتمنثالثةحروفبالصوائتالقصيرة() .

19

14

 -3التعرفعلىقراءةمقاطعصوائتطويلة(و،ا،ي).

20

 -4التعرفعلىقراءةكلماتتحتويعلىصوائتطويلة(و،ا،ي) .

20

10

11

12

15

16

 -6تحليلالكلمةإلىحروف(صوائتقصيرة)() .

21

 -7تحليلالكلمةإلىمقاطع(صوائتطويلة)(و،ا،ي) .

21

-1القدرةعلىقراءةكلماتعلىنهجمثلثقُطرب{التمييزبينالصوائت

22

القصيرةللكلماتالمتشابهةالحروف} .

22

-2القدرةعلىقراءةالكلماتبطالقةوعمق .

أبعاد مقياس تشخيص الكتابة اهلجائية
م

السـ ـ ـ ــؤال

الصفحة
5

1

التعرف على قدرة التلميذ على الرتكيز والقدرة على التحكم ابلقلم.

2

مدى قدرة التلميذ على تذكر احلروف وكتابتها ذاتيا.

3

.رسم صوت احلرف (صوامت)

6

4

.كتابة احلروف املتشاهبة رمسا

7

5

.كتابة احلروف املتشاهبة صوات

7

6

كتابة حروف حبركاهتا الصائتة القصرية مع الكلمات.

8

207

8

7

).كتابة مقاطع صائتة طويلة (و ،ا ،ي

8

.القدرة على مزج احلروف مزجا صوتيا (املزج الصويت للحروف)

9
10

).القدرة على ربط احلرف مبدلول معلوم كصورة تبدأ ابحلرف (كتابةً
.كتابةصوت احلرف يف أول الكلمة

10

11

.كتابةصوت احلرف يف آخر الكلمة

11

12

كتابة صوت احلرف يف وسط الكلمة.

11

13

كتابة هجائية (إمالء) كلمات صوامت (بدون حركات).

12

14

كتابة هجائية (إمالء) كلمات على هنج مثلث قُطرب (كلمات متشاهبة احلروف
خمتلفة الصوائت القصرية).
.كتابة هجائية (إمالء) كلمات صوائت طويلة

15
16

.التعبري عن صورة بكلمة تدل عليها عن طريق الكتابة اهلجائية الذاتية
التعبري عن الصورة جبملة اتمة املعىن تُوضحها عن طريق الكتابة اهلجائية الذاتية.





صور تطبيق أدوات الدراسة
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9
9

12
13
13
14
















مناذج من كتاب األنشطة كتاب أن مبدع
الغالف
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بعض النماذج من تعديالت املقاييس بناءا على آراء احملكمني
قبل التعديل

بعد التعديل
215
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ملخص الدراسة
أوال :ملخص الدراسة ابللغة العربية.
ً
اثنيًا :ملخص الدراسة ابللغة اإلجنليزية.

ملخص الدراسة ابللغة العربية
مقدمة الدراسة:
عامال
كبريا ،حيث إهنا تُعد ً
تُشكل قضية التعليم والتعلم واكتساب اللغة واكساهبا قضية كربى وحتد ًاي ً
مهما يف حتديد اهلوية واإلنتماء لألجيال القادمة ،وقياسها مبقياس تقدم األمم ورقيها ،وقد محل املعلمون
ً
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على عاتقهم أمانة التعليم وال سيما معلمي اللغة ،وجاء برز دورهم يف مواجهة هذا التحدي يف قضيتني
أساسيتني :االوىل تعليم اللغة يف املدارس األجنبية ،والقضية الثانية تعليم اللغة لطلبة ذوي صعوابت
التعلم.
وأهم ما يف اإلنسان من قدرات يتميز هبا عن الكائنات األخرى دون منازع هي قدراته على الكالم
والتواصل الصويت ،أي التحدث ابللغة حبيث م ّكنت اللغة اإلنسان من بناء وتطوير حضارته اليت يلزمها
السلوك والتفكري وخماطبة من حوله من بين جنسه .وذكر يف األثر أن" إن التعليم يف الصغر كالنقش
على احلجر" فالطفل يف منوه اللغوي مير مبراحل عدة إىل أن يصل إىل مرحلة اكتساب اللغة (عبد
العظيم .)18 :1992 ،فمن خالل التفاعل مع البيئة ،وعرب مسار النمو الذايت مير عقل الطفل حباالت
متتابعة تتمثل فيها البنية املعرفية .ولتالميذ صعوابت التعلم الصفات اخلاصة اليت ُمتيزهم على أقراهنم يف
العمليات املعرفية والتعلمية ،ابإلضافة إىل أن هناك تغريات سريعة حتدث للغة الطفل .واملراحل اللغوية
اليت مير هبا منو الطفل( ،كرمالدين )8 :1990 :مها :أ -املرحلة األوىل مرحلة ما قبل الكالم ب-
املرحلة الثانية مرحلة الكالم احلقيقي وفهم اللغة.
فسبحان من أنزل الكتاب على عبده بـ " اقرأ " وأقسم " ابلنون " وسطر ابلقلم ما سيكون ،وهذه
أكرب داللة على أمهية القراءة فهي الوسيلة إىل املعرفة والعلم والتعلم ومنها إىل تعلم الكتابة وكالمها
ابلصوت فهو اخلارج من القارئ واملسموع من املتلقي والعكس وهذا أكرب دليل على أمهية الصوت
والتعلم ابلطريقة الصوتية.
لذلك ُُنكد على ضرورة وجود حاجة ُملحة إىل طريقة أو إسرتاتيجية متكاملة لتعليم مهارايت القراءة
والكتابة ابللغة العربية للتالميذ صعوابت التعلم املرحلة االبتدائية حيث إهنا من األساليب الفعالة كما
أثبته العديد من الدراسات ،وذلك ألهنا متتاز بتوفري بيئة تعلم تفاعلية ،وتعليم فردي اعتمادي جيد
وممتاز وتعلم لالتقان ،وعرض جذاب وسهل للحروف ومزج أصواهتا لتنمية مهارات القراءة والكتابة
اهلجائية ،وتقدمي تغذية راجعة فورية وإرتكازها على مباديء وأسس التعلم.
وعليه يهدف البحث احلايل إىل التعرف على فاعلية إسرتاتيجية متكاملة يف تعليم مهاريت القراءة والكتابة
ابللغة العربية للتالميذ ذوي صعوابت التعلم املرحلة االبتدائية ابلكويت.
أسئلة الدرسة:
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حتاول الدراسة احلايل اإلجابة عن السؤال التايل:
ما فاعلية إس ـ ـ ـرتاتيجية متكاملة يف تعليم مهارايت القراءة والكتابة ابللغة العربية للتالميذ ذوي ص ـ ــعوابت
التعلم املرحلة االبتدائية الكويت؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية :
 ما مهارات القراءة الالزمة لتالميذ املرحلة ابالبتدائية ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت؟ ما مهارات الكتابة اهلجائية الالزمة لتالميذ املرحلة ابالبتدائية ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت؟ ما الطرق واإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيج يات الالزمة لتعليم القراءة والكتابة اهلجائية لتالميذ املرحلة االبتدائية ذويصعوابت التعلم بدولة الكويت؟
 ما أثر فاعلية إسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية متكاملة يف تعليم مهارات القراءة ابللغة العربية للتالميذ ذوي ص ـ ـ ـ ــعوابتالتعلم املرحلة االبتدائية الكويت؟
 ما أثر إس ـ ـ ـرتاتيجية متكاملة يف تعليم مهارايت القراءة والكتابة ابللغة العربية للتالميذ ذوي صـ ـ ــعوابتالتعلم املرحلة االبتدائية الكويت؟
مشكلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة احلايل يف ضعف مهاريت القراءة والكتابة يف اللغة العربية لدى تالميذ املرحلة
االبتدائية ،حيث يوجد لدى العديد من التالميذ صعوابت يف عملية القراءة والكتابة وهذه الصعوابت
تكون سبب يف أتخر عملية اكتساب اللغة يف املراحل األوىل ويرتتب عليه تدين يف املستوى التحصيلي
بشكل عام يف املراحل الالحقة ،مما يكون له عائد سليب على نفس املتعلم ودافعيته جتاه التعليم والتعلم،
وهذا ما استنتجه الباحث خالل خربته الشخصية يف تدريس مادة اللغة العربية للتالميذ بشكل عام
وتالميذ ذوي صعوابت
التعلم على وجه اخلصوص فرتة عمله بوصفه معلم للغة العربية فيما يزيد عن عشر سنوات.
فروض الدراسة:
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 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب اجملموعة الضابطة واجملموعة
التجريبية يف املقياس البعدي للقراءة.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب اجملموعة الضابطة واجملموعة
التجريبية يف املقياس البعدي للكتابة.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس القبلي والبعدي
ابجملموعة التجريبية يف مقياسي القراءة والكتابة.
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس القبلي والبعدي
ابجملموعة الضابطة يف مقياسي القراءة والكتابة.
 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس البعدي يف مقياسي
القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية.
أمهية الدراسة:
كمنت أمهية الدراسة يف:
 -1مدى أمهية استخدام اإلسرتاتيجية املتكاملة يف تنمية مهاريت القراءة والكتابة لدى طلبة املرحلة
االبتدائية ،وأثره على زايدة دافعية معلمي اللغة العربية ومتعلميها واستخدامها يف عملية التعليم
والتعلم.
 -2تسليط الضوء على فئة صعوابت التعلم والتعرف عليها وأقسامها وكيفية تناوهلا من جانب
تربوي ُممنهج.
 -3تكشف عن قلة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع ابلبحث والدراسة والتطرق لوضع حلول
هلذا املوضوع ،يف ضوء املتغريات العاملية والغزو الثقايف على اللغة واهلوية العربية.
 -4التصدي لعالج مشكالت القراءة والكتابة ،اليت تعد من املشكالت الرتبوية اخلطرة ملا يرتتب
عليه أتخر يف املستوى ألتحصيلي لباقي املواد إن كانت املدرسة عربية أو من آاثر سلبية على
نفسية التلميذ من إحساسه ابلفشل والتوتر واإلحباط نتيجة ملا يالقيه من صعوابت يف مهارات
القراءة والكتابة.
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 -5توضيح الصعوابت األكادميية ومساهتا للمعلمني وكيفية التعامل معها وتشخيصها وعالجه من
اجلانب األكادميي.
 -6تقييم مدى فاعلية الربنمج القائم على استخدام اإلسرتاتيجية املتكاملة يف تدريس اللغة العربية.
 -7قد تسهم نتائج هذه الدراسة يف إعادة النظر يف طرق التدريس ،واستخدام هذه الطريقة اجلديدة
ملا هلا من سرعة ودقة وسهولة يف إكساب وتعلم املهارات األولية يف عملية القراءة والكتابة.
 -8قد تساهم نتائج هذه الدراسة وهذا البحث إىل استخدام برامج تدريبية تساعد على تطوير
النمو املهين ملعلمي اللغة العربية.
 -9يقدم إسرتاتيجية عالجية متكاملة لصعوابت القراءة والكتابة للمتعلمني يف املراحل االبتدائية
من ذوي صعوابت التعلم والقراءة والكتابة.
 -10تلفت انتباه الو البحث يف الكشف عن طرق وإسرتاتيجيات ومناهج جديدة لتعليم اللغة
العربية لفئة صعوابت التعلم.
 -11قد تساهم هذه الدراسة يف مساعدة الباحثني الرتبويني يف إهلامهم ملزيد من البحث العلمي
لوضع طرائق وإسرتاتيجيات جديدة ،للتصدي لعمليات التأخر يف اكتساب اللغة والصعوابت
األكادميية اليت تقابلهم يف عملية القراءة والكتابة لطلبة صعوابت التعلم.
 -12تساعد القائمني على عملية القياس والتقومي ولفت انتباههم إىل أمهية هذه اإلسرتاجتية وفاعليتها
يف تطوير أداء الطالب والتغلب على كل الصعوابت لوضع أسس علمية يف قياس وتقييم هذه
اإلسرتاتيجية.
منهج الدراسة:

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة احلايل املنهج التجرييب الرتبوي القائم على تص ـ ـ ـ ـ ـ ــميم اجملموعتني (التجريبية-
الض ـ ـ ـ ـ ـ ــابطة) ،مع وجود قياس قبلي وآخر بعدي لكل من اجملموعتني؛ حيث تتعرض اجملموعة التجريبية
لتدريس اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية املتكاملة ،بينما تتلقى اجملموعة الض ـ ـ ـ ـ ــابطة نفس املقرر ابلطريقة املعتادة ،ومتت
املقارنة على أساس نتائج التطبيق البعدي.
حدود الدراسة:
التزم الدراسة احلايل ابحلدود التالية :
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تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:
 -1احلد املوضوعي:
تقتصر الدراسة احلالية على توظيف إسرتاتيجية متكاملة يف تعليم القراءة والكتابة.
 -2احلد البشري:
احلد البشري هم تالميذ املرحلة االبتدائية ،وحتديدا تالميذ (الوحدة اخلضراء) مبدرسة الكويت اإلجنليزية.
 -3احلد الزماين :
العام الدراسي  2017 - 2016والذي مت تطبيق الدراسة خالهلا.
 -4احلد املكاين:
مدرسة الكويت اإلجنليزية (اخلاصة) -إبدارة التعليم اخلاص (وزارة الرتبية) -دولة الكويت.
جمموعة الدراسة:
 .1مشلت الدراسة احلايل جمموعة من جمموعة من تالميذ الصف األول إبحدى مدارس التعليم اخلاص
بدولة الكويت ،ومت اختيار عينة الدراسة قصدية وتضمنت جمموعتني كما يلي:
• جمموعة جتريبية :وتضم  11تلميذا وتلميذة.
• جمموعة ضابطة :وتضم  11تلميذا وتلميذة.
• املواد وأدوات القياس.

قام الباحث إبعداد املواد واألدوات اآلتية:
 -1دليل إرشادي للمعلم ،يتضمن بعض اإلرشادات ،والتوجيهات ،اليت تعني املعلم علي التدريس،
وخطوات
التدريس وآلية تطبيق اإلسرتاتيجية ،وكيفية املزج الصويت قراءة وكتابة هجائية للحروف لتكوين مقاطع
ومنها إىل كلمات ،إضافة إىل آلية تقييم التالميذ وتدوين املالحظات.
 .2إعداد حمتوى موضوعات كتاب األنشطة أن مبدع مبا يناسب التدريس ابستخدام الطريقة الصوتية.
 .3مقياس القراءة والوعي الصويت لقياس مهارات القراءة األولية والتعرف على صوت احلرف وقدرة
التالميذ على القراءة واملزج الصويت عند القراءة.
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 .4مقياس الكتابة اهلجائية لقياس مدى قدرة تعرف التالميذ على مستوى الكتابة اهلجائية لدى التالميذ
وقدرهتم على الكتابة اهلجائية ومدى وعيهم بصوت احلرف وقدرهتم على كتابته ومزجهم الصويت
والكتايب للحروف واملكونة ملقاطع وكلمات.
خطوات الدراسة:
أوال :اإلطار النظري:
 .1االطالع على البحوث والدراسـ ـ ــات ذات الصـ ـ ــلة مبجال الدراسـ ـ ــة لإلفادة منها يف اإلطار
النظري وبناء األدوات الالزمة للدراسة.
 .2إعداد املواد التعليمية واألدوات وتشمل:
 كتاب األنشطة (كتاب أن مبدع) - .دليل تعليمات للمعلم. .3إعداد أدوات القياس وتشمل :
 مقياس القراءة والوعي الصويت - .مقياس الكتابة اهلجائية. .4عرض الص ـ ـ ـ ــورة األولية ألدوات الدراس ـ ـ ـ ــة واملواد التعليمية على جمموعة من احملكمني لبيان
صالحيتهم للتطبيق.
اثنيا :الدراسة امليدانية:
وتضمنت ما يلي:
 .1إجراء التجربة االستطالعية لضبط أدوات الدراسة.
 .2اختيار جمموعة البحث.
 .3تطبيق مقياس القراءة الوعي الص ــويت ،ومقياس الكتابة اهلجائية على جمموعيت الدراس ــة
(التجريبية -الضابطة) تطبيقا قبليا.
 .4تدريس اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية املتكاملة للمجموعة التجريبية ابسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام كتاب "أن مبدع"،
بينما تدرس اجملموعة الضابطة ابستخدام الطريقة التقليدية.
 .5إعادة تطبيق مقياس القراءة والوعي الصـ ـ ـ ـ ــويت ،ومقياس الكتابة اهلجائية على جمموعيت
الدراسة (التجريبية -الضابطة) تطبيقا بعد ًاي.
 .6معاجلة النتائج وحتليلها وتفسريها.
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 .7إعادة تطبيق مقياس القراءة الوعي الص ـ ـ ـ ـ ـ ــويت ،ومقياس الكتابة اهلجائية على جمموعيت
الدراسة (التجريبية) تطبيقا تتبعيًا.
 .8تقدمي املقرتحات والتوصيات يف ضوء نتائج الدراسة.
نتائج الدراسة:
أسفر الدراسة عن النتائج التالية:
 توجد فروق ذات داللة إحص ــائية عند مس ــتوى ( )0.05بني رتب اجملموعة الض ــابطة والتجريبية يفاملقياس البعدي للقراءة"
 توجد فروق ذات داللة إحص ــائية عند مس ــتوى ( )0.05بني رتب اجملموعة الض ــابطة والتجريبية يفاملقياس البعدي للكتابة.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس القبلي والبعدي ابجملموعةالتجريبية يف مقياسي القراءة والكتابة.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس القبلي والبعدي ابجملموعةالضابطة يف مقياسي القراءة والكتابة.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني رتب القياس البعدي والتتبعي يفمقياسي القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية.
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Study Summary in English Language
Research Introduction:
The issue of education, learning, language acquisition and teaching constitutes a
major issue and a significant challenge, as it is an important factor in the
identification and belonging of future generations, and used as a measure to
indicate the development of nations and their progress. Teachers have taken upon
themselves the trust of education, especially language teachers. Their role is
manifested in confronting this challenge by two key issues: the first is the teaching
of language in foreign schools, and the second issue is teaching language to
students with learning difficulties.
The most important thing about a human being which distinguish them from other
beings is his ability to speak and communicate with the voice, that is, speaking in
a language so that the language enables the human being to build and develop his
civilization, which requires behaviour, thinking and communicating with those
around him of his specie. It is mentioned in old sayings that "education in
childhood resembles stone engraving" The child in his linguistic development
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goes through several stages until he reaches the stage of language acquisition
(Abdel Azim, 1992: 18). By interacting with the environment, and through the
path of self- growth, the child's mind passes through successive situations in
which the cognitive structure is formed. Students with learning disabilities have
special characteristics that distinguish them from their peers in cognitive and
learning processes, in addition to the rapid changes occurring in the child's
language. The linguistic stages of the child's development (Karmaldin: 1990: 8)
are: A. The first stage which is pre- speech phase B- The second phase, which is
the stage of real speech and understanding of language.
The Almighty God has revealed the holy book “Koran” to His worshipper with
the word “Read” and Has sworn with the “Noun” and wrote with the pen what
will be, which is the biggest indication for the significance of reading, which is
the means to knowledge, learning and education, and then to learning writing, and
both by voice, which is emitted by the reader and heard by the recipient and vice
versa. This is the most significant evidence for the significance of voice and
learning by the vocal method.
Therefore, we believes that there is an urgent need for a method or Integrated
Strategy in Teaching the Skills of Reading and Writing in Arabic for Students
with Learning Disabilities in primary Stage as it is an effective methods as proved
by many studies. It has an interactive learning environment, an excellent and easy
presentation of the characters and the mixing of their voices, provide immediate
feedback and being based on the principles and foundations of learning.
Therefore, the current research aims to identify the effectiveness of a strategy
based on the audio method in teaching the literacy skills of primary school
students with learning disabilities in Kuwait.
Research Questions:
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The present research attempts to answer the following question:
What is the effectiveness of a strategy based on the audio method in the teaching
of reading and writing in Arabic for primary school students with difficulties in
Kuwait?
The following questions are derived from the main question:
1. What is the impact of strategic strategy based on the audio method in
teaching reading skills to primary school students with learning disabilities
in Kuwait?
2. What is the impact of strategic strategy based on the audio method in
teaching the writing skills to primary school students with learning
disabilities in Kuwait?
Research problem:
The problem of the current research is determined by the poor reading and writing
skills in the Arabic language among primary school students. Many students have
difficulties in reading and writing. These difficulties are caused by delayed
language acquisition in the early stages and result in a low level of achievement
in general in subsequent stages, which has a negative impact on the psychology
of the student and his motivation towards education and learning. This is what the
researcher has concluded through his personal experience in teaching Arabic
language to students in general and students with learning disabilities in particular
during his working period as a teacher of Arabic language for than ten years.
Research hypotheses:
1. There are statistically significant differences at the level of (0.05) between
the ranks of the control group and the experimental group in the postreading scale.
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2. There are significant differences at the level (0.05) between the ranks of the
control group and the experimental group in the post- writing scale.
3. There are statistically significant differences at the level of (0.05) between
the pre- measuring and post- measuring scale in the experimental group in
the reading and writing scales.
4. There are statistically significant differences at the level of (0.05) between
the pre- measuring and post- measuring scale control group in the reading
and writing scales.
5. There are no statistically significant differences at the level of (0.05)
between the pre- measuring and post- measuring scale in the reading and
writing scales of the experimental group.
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Research Significance:
The importance of research is underlined by the following:
1. The extent of importance of the use of voice strategy in developing reading
and writing skills among primary school students, and its impact on
increasing the motivation of Arabic language teachers and learners and its
use in the teaching and learning process.
2. Highlight the category of learning difficulties, identify them and their
sections and how to address them from a systematic educational approach
3. Reveal the lack of studies that addressed this subject by research and study
and to develop solutions to this subject, in the light of global changes and
cultural invasion of the language and Arab identity.
4. Addressing rectification of the problems of reading and writing, which are
considered serious educational problems because of the delay in the level
of acquisition of the rest of the subjects if the school is Arabic or negative
effects on the psyche of the student of his sense of failure, tension and
frustration as a result of difficulties he is facing in reading and writing
skills.
5. Clarification of the academic difficulties and their characteristics for
teachers and how to address, diagnose and rectify them academically.
6. Evaluating the effectiveness of the program based on the use of voice
strategy in teaching Arabic language.
7. The results of this study may contribute to the revision of teaching methods,
and use this new method because of the speed, accuracy and ease in the
acquisition and learning of primary skills in the process of reading and
writing.
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8. The results of this study and this research may contribute to the use of
training programs that help to develop the professional growth of the
teachers of Arabic language.
9. Provide a strategy based on the use of voice to address the difficulties of
reading and writing for learners in primary levels with learning, reading
and writing disabilities.
10.Draw attention to research in the discovery of new methods, strategies and
approaches to teach Arabic language for the category of learning
disabilities.
11.This study may contribute to helping educational researchers to inspire
them towards more scientific research to develop new methods and
strategies to address language acquisition delays and academic difficulties
encountered in the reading and writing process of students with learning
disabilities.
12.Help those in charge of the measurement and evaluation and draw their
attention to the importance of this strategy and its effectiveness in the
development of students' performance and overcome all difficulties to
establish scientific foundations for the measurement and evaluation of this
strategy.
Research Methodology:
The present research used the educational experimental methodology based on
designing two groups (experimental- control) with the existence of premeasurement and another post- measurement for each of the two groups. The
experimental group is exposed to teaching the proposed strategy (audio
method) while the control group receives the same curriculum by the
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conventional method. The comparison was conducted on the basis of the
results of the post- implementation.
Research limits:
The present research complied with the following limits:
The research limits are represented in the following:
1. Objective limit:
The present study is limited to employing an audio- based strategy in
teaching literacy.
2. Human limit:
The human limit is primary school students, specifically students of the
Green Unit at Kuwait English School.
3. Time limit:
The academic year 2016- 2017, during which the study was applied.
4. Spatial Limit:
Kuwait English School (Private)- Department of Private Education
(Ministry of Education) - State of Kuwait.
Research Group:
1. The current research included a group of students from the first grade in a
private education school in the State of Kuwait. The research sample was
chosen in order to include two groups as follows:
• Experimental group: includes 11 male and female students.
• Control group: includes 11 male and female students.
• Materials and measuring instruments.
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The researcher prepared the following materials and tools:
1. Guidance manual for the teacher, including some guidelines and
directions which assist the teacher in the instruction, teaching steps,
method of applying the strategy, how to mix audio, reading and writing
alphabetical letters to form syllables and words, as well as the
mechanism of assessment of students and writing notes.
2. Rephrasing the content of the topics of the activity book “ I am Creative”
in a manner appropriate for teaching using the audio method.
3. Reading scale and voice awareness to measure the primary reading skills
and recognize the voice of the character and ability of the students to
read and audio mixing upon reading.
4. Alphanumeric writing scale to measure the ability of students to know
the level of spelling in students and their ability to write alphabets and
their awareness of the voice of the character and their ability to write
and mix audio and written letters forming the syllabus and words.
Research steps:
First: Theoretical Framework:
1. To read researches and studies related to the field of research for use in the
theoretical framework and to build the necessary tools for the research.
2. Preparation of educational materials and tools, including:
- Activity book “I’m Creative Book”- Teachers Instructions Manual
3. Preparation of measurement tools including:
- Reading scale and voice awareness. - Alphabetical writing scale.
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4. Presenting the preliminary form of the research tools and educational
materials to a group of arbitrators to determine their validity for
implementation.
Second: Field study:
It included:
1. Conducting the pilot experiment to control the study tools.
2. Choose the search group.
3. Application of the reading scale of voice awareness, and the alphabetical
scale of the two groups of the research (experimental- control) by a postimplementation.
4. Teaching the proposed strategy to the experimental group using the book I
Am Creative, while the control group is learning by using the traditional
method.
5. Re- application of the reading scale of voice awareness, and the alphabetic
writing scale on the two research groups (experimental- control) by a postimplementation.
6. Processing, analysis and interpretation of results.
7. Re- application of the reading scale of voice awareness, and the
alphabetical writing scale on the two groups of research (experimental) in
a follow- up application.
8. Submission of proposals and recommendations in light of the results of the
research.
Results of the research :233

The research concluded with several results as follows:
o There are statistically significant differences at the level of (0.05) between
the ranks of the control group and the experimental group in the postreading scale.
o There are significant differences at the level (0.05) between the ranks of the
control group and the experimental group in the post- writing scale.
o There are statistically significant differences at the level of (0.05) between
the pre- measuring and post- measuring scale in the experimental group in
the reading and writing scales.
o There are statistically significant differences at the level of (0.05) between
the pre- measuring and post- measuring scale control group in the reading
and writing scales.
o There are no statistically significant differences at the level of (0.05)
between the pre- measuring and post- measuring scale in the reading and
writing scales of the experimental group
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