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 الشكر

ونفخ فيه من روحه فجعله يف أحسن تقومي، والصالة والسالم على  ،احلمد هلل الذي خلق آدم من طني
 ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين. وبعد ،،،،،  ،واآلخرين وآله وصحبه ،سيد األولني،احلبيب األمني

عة املدينة ، فكل الشكر والتقدير جلاممنيأكل الذي وفقين وهداين وييسر يل   ،أمحد هللا محد الشاكرين
 ها من علماء أجالء وكوكبة ساطعة كالنجوم يف السماء والنرباس يف الليلة الكلحاء.العاملية ومن على رأس

وإن كنت أخص ابلشكر والتقدير والعرفان ابجلميل إىل أستاذي ومعلمي وأخي الفاضل صاحب اليد 
فأعطاين  ،اذ أن كان مقرتحً مران مصلح حفظه هللا، الذي تبىن هذا العمل منالُعليا سعادة األستاذ الدكتور ع

 ،املوجهواملدقق  ،املرشداملعلم و  ،يف تعليمي وُنصحي فكان يل األخا مل أيُل جهدً الذي من أوقاته الكثري، 
لفكرة مقرتح ا فأصبحتوآرائه السديدة،  ،ومالحظاته الصواب ،األفضل هكان إرشاد، و املصوبواملالحظ 

 . ومضمونً شكاًل  وفاعليةوللمقرتح وجود وبفضل هللا للوجود أثر 
حفظهم هللا الذين تكبدوا عناء ُموقرة ـالكما أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل السادة الكرام أعضاء جلنة املناقشة 

 .ومثنينائها بكل ما هو قيم غقراءة هذه الرسالة وا
وقسم الدرسات بكلية الرتبية، أعضاء اهليئة التدريسة املوقرة  الدكاترة األساتذةوالشكر موصول لسعادة 

 العليا على ما قدموه من دعم ومبادرة يف املساعدة والتوجية واإلرشاد.
 فكانوا نعم احملكم وزمالئي وإخواين ومعلميين يتكما أتوجه ابلشكر للسادة حمكمي أدوات البحث أساتذ

 وشكر هلم صنيعهم مع شخصي. ،حرتام نفع هللا هبمواملرشد فلهم مين كل التقدير واالونعم الناصح واملوجه 
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(. 
 والديأمي احلبيبية الغالية توأم روحي الغائب احلاضر،  روحىل ى معاين احلب والتقدير إكما أتقدم أبمس

أخوايت و  ،وسندي إخواين اإلعزاء ،وأبنائي فلذات كبدي ،ورفقية دريب وزوجيت احلبيبة ،احلبيب حفظه هللا
 .ا عين خري اجلزاءفجزاهم هللا مجيعً  ؛إلكمال هذا البحثمن ساعدين وأرشدين الغاليات و 

 وليد حممود أبواليزيد صديق الباحث                                ورمحة هللا وبركاته.السالم عليكم و 



 

 ي
 

 مللخصا

فاعلية إسرتاتيجية متكاملة لتعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية  إىل التعرف على البحثُ  ف  د  ه   
 ،املنهج التجرييبالباحث استخدام و  ،الكويتبدولة لتالميذ ذوي صعوابت التعلم املرحلة االبتدائية 

عينة متثلت و  اهلجائية.الكتابة  ومقياس ،القراءة مقياسو ، وكتاب أنشطة ،سرتاتيجية لإلدلياًل  أعدو 
من لكل  11بواقع  ،ا وتلميذةتلميذً  22 والبالغ عددهم ،بتدائيتالميذ الصف األول اال البحث يف

  .التجريبية والضابطة موعتنياجمل
 لصاحل اجملموعة التجريبية بعديال نيالقياس يفأظهرت النتائج وجود فروق ظاهرية بني اجملموعتني  وقد

الضابطة والتجريبية تني بني رتب اجملموع 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود من خالل
 0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىووجود  اهلجائية، والكتابة ،البعدي للقراءة يف املقياس

مما يعين  اهلجائيةالكتابة و  ،ابجملموعة التجريبية يف مقياسي القراءة بعديوال ،بني رتب القياس القبلي
 .والكتابة اهلجائية ،القراءة يف تعليم مهارايت تكاملةامل سرتاتيجيةإلا فاعلية

 .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 post- 

measuring 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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، حيث تناوهلا والعمل عليها يف دراستهاليت سيتم  األساسياتالباحث اخلطوط يُبني يف هذا الفصل  
هداف اليت واأل، عليها خالل دراستهأسئلتها اليت يسعى الباحث لإلجابة و الدراسة، إشكالية  فيها يُبني

 ،أمهية الدراسة إضافة إىل ؛وبناء أدواهتا حتقيقها من خالل عمل جتربة الدراسةعلى الباحث  سيقوم
 جرائي واالصطالح.التعريف مبصطلحات الدراسة من عدة جوانب اللغوي واإلو 
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 :مقدمة

ا، حيث إهنا تُعد كبريً   وحتدايً  كساهبا قضية كربىإُتشكل قضية التعليم والتعلم واكتساب اللغة و 
وقد محل ، قياسها مبقياس تقدم األمم ورقيها، و نتماء لألجيال القادمةهلوية وااليف حتديد ا ا مهمً عاماًل 

ز دورهم يف مواجهة هذا التحدي و املعلمون على عاتقهم أمانة التعليم وال سيما معلمي اللغة، وجاء بر 
م اللغة لطلبة تعلي :والقضية الثانية .تعليم اللغة يف املدارس األجنبية :وىلاألالقضية يف قضيتني أساسيتني: 
 .ذوي صعوابت التعلم

 وأهم ما يف اإلنسان من قدرات يتميز هبا عن الكائنات األخرى دون منازع هي قدراته على
يلزمها السلوك حضارته اليت  نت اللغة اإلنسان من بناء وتطويرالتحدث ابللغة حبيث مك   :، أيالكالم

 ،"التعليم يف الصغر كالنقش على احلجر" كر يف األثر أن  وُذ  .كري وخماطبة من حوله من بين جنسهوالتف
: 1992،عبد العظيمأن يصل إىل مرحلة اكتساب اللغة )فالطفل يف منوه اللغوي مير مبراحل عدة إىل 

18) . 
الذايت مير عقل الطفل حباالت متتابعة تتمثل وعرب مسار النمو  ،فمن خالل التفاعل مع البيئة

 واملراحل اللغوية اليت مير هبا ،اك تغريات سريعة حتدث للغة الطفلابإلضافة إىل أن هن ،فيها البنية املعرفية
 :املرحلة الثانية -ب .مرحلة ما قبل الكالم :املرحلة األوىل -أ :( مها8: 1990رمالدين: ك) منو الطفل،

  .الكالم احلقيقي وفهم اللغةمرحلة 
قد صاغ علماء النفس جمموعة من الفروض أو النظرايت تضع يف اعتبارها عناصر خاصة و  

، ؤكد على خربات األطفال يف البيئةولوجية إىل النظرايت اليت تيللنمو اللغوي ترتاوح من األسباب الب
إال أن غالبية املنظرين  ،الطفل واكتسابه اللغةوعلى الرغم من أن كل نظرية تؤكد على بعد معني يف منو 

، ولكن طبيعة اخلربات اليت يتعرضون ولوجي الكتساب اللغةييعتقدون أن األطفال لديهم استعداد وهتيؤ ب
)مسيحة  . تشكيل كفاءة األطفال اللغويةيف اهلا مع اللغة إىل جانب منو قدراهتم املعرفية تلعب دورً 

 .(2: 1975: الرشدان
، فهي هتدف إىل توثيق الصلة بني الطالب املهارات اليت تُعلم يف املدرسة تعترب القراءة من أهم

، وجتعله يُقبل عليها برغبة ليستقي من خالهلا األفكار واملعلومات واد القرائية ويف مقدمتها الكتابوامل
، مصطفى) لقدرات واملهاراتالهلا ايستفيد مبا يقرأ ويستمتع به ويكتسب من خ اليت تنمي قدراته وجتعله

1995). 
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، جتاهاتن االو  غرس القيم وتكتُ ا ، فمن خالهل حياة الطفلنستطيع أن ننكر دور القراءة املهم يف وال
لذا فإن العناية بقراءة  ؛لصلة بني الطفل والكلمة املطبوعةامليول وتشبع احلاجات النفسية وتوثق ا ىوتُنم

الطفل من شأهنا أن تساعده على أن يعيش حياة أكثر فاعلية يف ظل شخصية ذات مسات صحية من 
ضرورة حيوية من ضرورايت احلياة ألهنا  ؛لذلك جيب علينا أن ننظر إىل القراءة بعني األمهية ؛نوع أفضل

 .(1995 مصطفى،)
؛ 2012، دحروج: )من ، كما أكد ذلك كل  لكتايباملهمة للتعبري االكتابة اهلجائية من األسس إّن 

( فإذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة لصحة الكتابة من النواحي 2007، عاشور واحلوامدة
 فإن الكتابة اهلجائية وسيلة هلا من حيث الصورة اخلطية ، فهي وسيلة لصحة؛ اإلعرابية واالشتقاقية

، كما هلا وقد يعيق فهم اجلملة اشوّ هً ويعترب اخلطأ يف الكتابة اهلجائية مُ  .كتابة القواعد النحوية والصرفية
( إىل Nonan، 1999أن هناك عالقة وطيدة بني صحة الكتابة وفهم املقروء، وقد أشار نونن )

تطيعون تكوين الكلمات فيس أن خلو الكتابة من األخطاء اهلجائية يعزز اكتساب اللغة لدى الطالب،
 واجلمل املعربة عن أفكارهم ومشاعرهم بصورة سليمة.

الحظها أن أخطاء الكتابة اهلجائية من املشكالت املهمة اليت  إىل( 1991)إبراهيم وأشار 
ت طالب ، بل أصبحت ظاهرة منتشرة ليست يف كتااباملربون يف كتاابت الطالب؛ رغم تطور املناهج

وقد أكد ما أشار  .الثانوية، بل تعداها إىل كتاابت طالب املرحلتني املتوسطة و فحسب بتدائيةاملرحلة اال
 .(1998، ؛ مسك201، : )إمساعيل( كلُّ من1991، إبراهيمإليه )

سببات، التالميذمستوى األداء لدى ن أتخر اخلربة التعليمية و إ
ُ
نها م؛ يرجع إىل العديد من امل

واملؤثرات ،  مراحل تطور النمو لدى التالميذأو إىل، أو نفسية، أو عقلية، أسباب ُأسريةما هو راجع إىل 
اء التعليمي مثل: يف أتخر مستوى األد ارئيسيً  اأو ظهور إعاقة واضحة تكون ُمسببً ، اخلارجية لديهم
ضطراابت يف اجلهاز ا ولكن هناك فئة من التأخر يرجع السبب فيها إىل .وغريها ،التوحد، التأخر العقلي

ويطلق عليهم ، ينتج عنها مشكلة يف التحصيل الدراسي يف مواد القراءة أو الكتابة أو احلساب ، العصيب
 ةواضحة وظاهر  إعاقةاليت ال يكون هلا ، مى هذه الفئة بفئة صعوابت التعلموُتس، " اضطراابت التعلم " 

إليه  هنتبكمنبه يتكون  بل ، ا على التالميذواضحً ا وال ترتك أثرً ، كباقي اإلعاقات العقلية واجلسدية 
.خرون ممن حولهاآل
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م ألول مرة إىل مصطلح صعوابت 1963عام ( Samuel Kirkصومئيل كريك ) أشاروقد  
هناك فئة من األطفال يصعب عليهم اكتساب مهارات  بنّي حيث ؛ Learning Disabilityالتعلم 

كما ال توجد هلم ،  امع أن هؤالء األطفال غري متخلفني عقليً ، اللغة والعلم أبساليب التدريس العادية 
ادة يف عدم مقدرة الشخص وتظهر ع، إعاقة بصرية أو مسعية حتول بينهم وبني اكتساهبم للغة والتعلم

. (2002، أو حل املسائل الرايضية )عوض، ةالتهجئ، الكتابة، القراءة، كالمال، التفكري، االستماععلى 
ا عن التأخر العقلي أو التخلف ا كليً ختالفً اووضح أن الصعوبة التعليمية ختتلف ،  لنا هذا التعريفنيوب

 .احلسية أو احلركيةباقي اإلعاقات ا ليس هلا عالقة بمع أهنا أيضً ، من حيث نسب الذكاء، العقلي
. (سلكسيادال) وُتسمى عسر القراءة، اوتكمن تلك الصعوابت عند الطالب يف تعلم اللغة إما قرائيً 

، أو وجود صعوابت يف القراءة، اعلى القراءة مطلقً القدرة وتتباين تلك الصعوبة لدى الطالب من عدم 
، ا(وُتسمى عسر الكتابة )دسجرافيً ، الصعوبة يف الكتابةأو  .غريها وأ، أو اإلبدال، أو القلب، مثل التأأتة

أو مهارات الكتابة ، اا هذه الصعوبة بني الطالب يف عدم التعرف على احلروف هجائيً وتتباين أيضً 
إضافة إىل ذلك الصعوابت  .وُتسمى )الدسكلكوليا(، ت احلسابيةوالصعوبة يف العلميا .بشكل عام

لُتسهل ؛ يات جديدةإسرتاتيجإىل ضرورة وضع طرق و أيًضا  وأشار .وغريها هنتبامثل التذكر واال، ئيةالنما
 . هذه الفئة عملية التعليم والتعلمعلى 

؛ تقدم لفئات األفراد غري العادينيتشري الرتبية اخلاصة إىل جمموعة الربامج الرتبوية املتخصصة اليت 
ا لكون األفراد ذوي ونظرً ، ممكن وحتقيق ذواهتموذلك ملساعدهتم على تنمية قدراهتم إىل أقصى حد 

والطرق ، اجة إىل إعداد الربامج التعليميةلذلك تربز احل؛ صعوابت التعلم من فئات األفراد غري العاديني
 .(2001، )الروسان والوسائل التعليمية اخلاصة هبم، التدريسية

تقليل الصعوبة واملشكالت اليت يساعد يف ، االهتمام املبكر ابلطلبة ذوي صعوابت التعلم إن
اإلعدادية واملرحلة  املرحلة :قد تنتج عن صعوابت التعلم يف مراحل التعليم الالحقة )واملقصود هنا

أو ، لكتابةالقراءة وا) إذ يواجه الطلبة ذوو احلاجات اخلاصة صعوابت أكادميية خمتلفة يف؛ الثانوية(
تعليم هؤالء الطلبة يف الصفوف العادية دون تكييف أو تعديل ويصعب ، إخل( ...التهجئة أو احلساب

وقد حتدث تلك الصعوابت يف األداء األكادميي لدى الطلبة من ، أساليب التدريس املستخدمة معهم
ستخدام ويستطيع املعلمون مساعدة هؤالء الطلبة اب، األعمار الزمنية أو املستوايت الصفية املختلفة



 

5 
 

تعديل  أو، تغري أساليب التدريس أو، ل األدوات واألنشطة التعليمية: تعديهاتعديالت خمتلفة من أمه
 (.Lerner,2000) متطلبات املهمة التعليمية

وتعلم ملهارات وأساليب التفكري الصحيح ، هي مرحلة صقل لشخصية الطالب بتدائيةاالعترب املرحلة تُ  
، برغبته املستمرة يف التساؤل بتدائية. ويتميز طالب املرحلة االيستطيع التكيف مع نفسه واآلخرين كي

، لذا جيب على املريب أن يستثمر هذه الرغبة؛ شياء والكائنات وكل ما حيدث حولهوالتعرف على األ
واملناقشة والتحليل واالستنتاج من خالل أساليب احلوار ، جتاهات الصحيحةويعمل على تنميتها يف اال

 (.122 ،121 ص، 2001، فهيم حممود) والوصول إىل احلقائق
ابلرغم من جوانب ، هدف تكييف التدريس للطلبة ذوي احلاجات اخلاصة إىل متكينهم من التعلموي   

( إىل مجلة من Accommodation) وبوجه عام يشري مصطلح التكييف، الضعف أو العجز لديهم
، جمدي، حممود الشحات، سامل) االيت تتضمن تعديل اإلجراءات التدريسية ذاهت اإلجراءات املختلفة

شري معظم الدراسات إىل أن السبب يف صعوبة القراءة والتهجئة يقف وتُ . م(2006، أمحد، عاشور
 ,Macmillanن ومن أمهها دراسة كل م، للغة صويت(ال) خلفه الضعف يف الوعي الفونولوجي

2002; Mann&Foy, 2003:Michal.;peeters et al,2009 
ألن ؛ م مهارات الكتابةحيث أشارت تلك الدراسات إىل أتثري الضعف الصويت يف اللغة على تعلُّ  

 (,1993Bernstein&Tiegerman) ويؤكد كل من .يف عملية التعلم القراءة تتقدم على الكتابة
وتتجمع ، لغة أصوات حمددة لرمزها، ابعتبارها املميزة للكالم، حروف الكالمى ضرورة تعليم أصوات عل

النقطة  يلذا فه؛ واألصوات هي املادة اخلام للكالم، مث مجل، مث كلمات، هذه األصوات لتعطي مقاطع
والذي يرى ، ا للعسر القرائيفسري األكثر شيوعً . ومن هنا جاء التمة اليت جيب تدريب أطفالنا عليهااهلا

يف  بسبب الصعوبة، الصويت() وهو املستوى الفونولوجي، ةوىل مستوايت اللغأنه نتج عن عجٍز يف أُ 
 ,Snowling) التجهيز الفونولوجي ضعيف :أي، الكالم لدى الفردات جتهيز أصو 

2000;Gallagher, 2000). 

وأن نبدأ ، ُسبل القراءة اجليدة ألبنائنا منهدوأن ا، راقيً  ماًل والن حباجة كبرية إىل أن جنعل من الثقافة ع
ألن اجملتمعات الراقية ال تبىن إال ابلثقافة ؛ اءة والكتابة والتعلم لدى الصغارمحالت مكثفة يف حتبيب القر 

 (.52ص ، م 2011، لطبطبائيا) والعلم
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إىل  إضافةً ، بشكل كبري نتشارهااآلونة األخرية و  يف( الوعي الصويت) هور مصطلح الفونولوجياظُ  
عترب معاجلة صوتية أو فونولوجية يقوم هبا الطفل يف مراحله األوىل من حياته العمليات الفونولوحية اليت تُ 

عترب العمليات . وتُ كلمات والتعرف على مقاطعهاكتساب اللغة لنطق احلروف ولفظ الا التعليمية عند 
ة والكتابة يف رأي الباحث والركيزة األوىل واألساسية لعملية القراء، الفونولوجية أساس البناء الصويت

 من حيث مزجُ ، النابعة من النظام الصويت املستخدم يف تكوين الكلمات واملقاطع اللفظية، الشخصي
وأمناط فونولوجية ، وذلك حىت تكون هناك وحدة صوتية متكاملة من أصوات لغوية؛ األصوات اللغوية
قطع اللفظي غوي أو امللرتابط الذي يدرس التنوع أو التغري الذي حيدث يف الصوت اللُّ مقبولة يف هذا ا

 .ا يسبقه وما أييت بعده من أصواتر وأثر هذا الصوت مبوأتثُّ ، حسب موقعه يف الكلمة
راءة والكتابة ابللغة القلتعليم مهاريت ؛ متكاملة إسرتاتيجيةإىل  وجود حاجةتؤكد الدراسة إىل  وعليه 

ومتتاز بتوفري ، من األساليب الفعالةوذلك لكوهنا ؛ ذوي صعوابت التعلم بتدائيةااللتالميذ املرحلة العربية 
ض جذاب وسهل للحروف وعر ، تقانوتعلم لإل، جيد وممتازاعتمادي  وتعليم فردي، بيئة تعلم تفاعلية

ومت ، أثبتت فعالية واضحة يف تدريس العديد من املراحلوقد . وتقدمي تغذية راجعة فورية، ومزج أصواهتا
وهذا بناًء على خربة الباحث يف ، بتدائيةاال للمرحلةمية والتعلُّ عالج الكثري من الصعوابت التعليمية 

 .تعليم الطلبة ذوي صعوابت التعلم وال سيما، يف تعليم اللغة العربية سرتاتيجيةاستخدام هذه اإل
وهذه أكرب ، ر ابلقلم ما سيكونوسط   ،ابلنونوأقسم ، {اقرأ}فسبحان من أنزل الكتاب على عبده بـ 

، وكالمها ابلصوت، ومنها إىل تعلم الكتابة، فهي الوسيلة إىل املعرفة والعلم والتعلم، القراءة داللة على أمهية
وهذا أكرب دليل على أمهية الصوت والتعلم  ،واملسموع من املتلقي والعكسفهو اخلارج من القارئ 

ا أو إما قرائيً ، منهاابلطريقة الصوتية يف مجيع مراحلها من مزج احلروف وتكوين املقاطع والكلمات 
 .اا وكتابيً نطالق قرائيً نها إىل االوم ،اكتابيً 

 
 .الدراسةمشكلة 

 : مها، من خالل مصدرين أساسيني الدراسةمبشكلة  اإلحساسوقد ظهر ، اإلحساس ابملشكلة

 يوتالميذ ذو ، يف تدريس مادة اللغة العربية للطالب بشكل عام للباحثالشخصية  ةرب : اخلاألول
، للغة العربية فيما يزيد عن عشر سنوات ابوصفه معلمً ، صعوابت التعلم على وجه اخلصوص فرتة عمله
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على  ابلسلبنعكاسه اذلك و وأثر ، ومالحظاته على التأخر والصعوبة يف تعلم مهارات اللغة العربية
، بطريقة غري مباشرة ابللغة العربية واملواد األخرى املتعلمة ابللغات األخرىسواء ، املواد األخرى املتعلمة

 .ية بشكل غري صحيح عند النطقوذلك ابستخدام املخارج الصوت

استقراء  يف ضوء، وأثرها على علمية التعلم ،اهلجائية أمهية القراءة والكتابةللباحث مدى بني ت   :الثاين
، القراءة) اليت تناولت فعالية استخدام الصوت يف تنمية مهارات اللغة العربية البحوث والدراسات السابقة

 2005) &( Isaki&plante, 1997): مثل فئة صعوابت التعلم تقابلوالصعوابت اليت ، الكتابة(
(Laing, (2012، القداح& ) (2000 (Heling, & (2003 ،Shen) & 

(Johns,1992) & (2005, & (Hsin, 2007) & (Wise (2003 
(Ying,2006)& (Betourne&Friel- Patti,. 

التدين الواضح يف مهارات القراءة اهلجائية والكتابة اهلجائية لدى الطالب يف  يف -أيًضا -هر هذاوظ   
رجع هذا التدين إىل عدة وأُ ، ؛ رغم تطور املناهج الدراسيةبتدائيةاالاملرحلة وابألخص ، املراحل املختلفة

ة اليت ال تتناسب مع احتياجات الطالب يومنها استخدام طرق التدريس املعتادة والتقليد، أسباب
 إسرتاتيجيةية لعاتعريف بفليسعى الباحث لومن خالل ما سبق ، وتطور العصريف هذه املرحلة وقدراهتم 
 بتدائيةملرحلة االابذوي صعوابت التعلم تالميذ للالقراءة والكتابة ابللغة العربية مهاريت تعليم يف  متكاملة

 لكويت.اب

 :الدراسةمشكلة 

يف ضعف مهاريت القراءة والكتابة يف اللغة العربية لدى طلبة  ةاحلالي الدراسةمشكلة  تصلخ  تعليه و 
وهذه ، يف عملية القراءة والكتابة من التالميذ صعوابتلدى العديد  حيث يوجد، بتدائيةاملرحلة اال

تدين يف املستوى اليرتتب عليه ف، اللغة يف املراحل األوىل اكتسابعملية  يف أتخر االصعوابت تكون سببً 
س املتعلم ودافعيته جتاه مما يكون له عائد سليب على نف، يلي بشكل عام يف املراحل الالحقةالتحص
 أوهلذا التدين والتأخر والضعف يف القدرة على القراءة والكتابة له العديد من األسباب اليت أرج، التعليم

 :منها، إليها الباحث هذا الضعف
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صعوبة  -الكتابة عسر -عسر القراءة) الصعوابت التعليمية املصاحبة لفئة صعوابت التعلم مثل -1
 .(ليات احلسابيةيف العم

صعوابت التعلم كأهنم طلبة عاديني يف القدرة على التحصيل الدراسي وإمهال  تالميذالتعامل مع  -2
وهذا نتج ، ينعكس ابلسلب على حتصيلهم الدراسي،  ميتلكوهنا من أتثرهم مبا حوهلمالقدرة اليت

  .(أو اضطراابت يف النطق والكالم، هنتباأو تشتت اال، فرط النشاط) عن

على عقول صعوبة وثقل وما له من ، التقليدية يف عملية القراءة والكتابة األوليةرق ستخدام الطُّ ا -3
أصوات ، رسم احلرف، اسم احلرف): عربية على ثالثة صورمن خالل تدريس احلروف ال التالميذ
وبذلك تكثُر الدالئل على ، مدلواًل سنجد لكل منها ، منها ومجعها وعند حتليل كل. احلرف(
ونفور لعدم وجود حافز ُيشجعه  ،وينتج عنها أتخر يف املستوى التحصيلي س،وتتكداملتعلم 

 يف عملية القراءة والكتابة. قدراته تطوير على مواصلة

أو التمييز بني األصوات اللغوية ، وارتفاعه أو اخنفاضه، شدته؛ ضعف القدرة على متييز الصوت -4
الفونيمات( ) الضعف يف التمييز بني األصوات األساسيةإىل أيًضا  ابإلضافة، وغريها من األصوات

 .وهذا يف اجلانبني القرائي والكتايب، وبني الكلمات املتشاهبة واملختلفة

 يسعى البحث إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت :
تالميذ ذوي صعوابت ابللغة العربية للالقراءة والكتابة  يف تعليم مهارايت متكاملة إسرتاتيجيةفاعلية ما 

 ؟لكويتاب بتدائيةالتعلم املرحلة اال

 ويتفرع عن السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية:

؟ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت بتدائيةما مهارات القراءة الالزمة لتالميذ املرحلة ابال -   

ذوي صعوابت التعلم بدولة  بتدائيةالالزمة لتالميذ املرحلة ابال ما مهارات الكتابة اهلجائية - 
  ؟الكويت

ذوي  بتدائيةلتعليم القراءة والكتابة اهلجائية لتالميذ املرحلة اال؛ سرتاتيجيات الالزمةما الطرق واإل - -
  ؟صعوابت التعلم بدولة الكويت
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تالميذ ذوي صعوابت ابللغة العربية لليف تعليم مهارات القراءة  متكاملة إسرتاتيجيةما أثر فاعلية  -
 ؟لكويتاب بتدائيةالتعلم املرحلة اال

تالميذ ذوي صعوابت ابللغة العربية للالقراءة والكتابة  يف تعليم مهاريت متكاملة إسرتاتيجيةأثر  ما -
 ؟لكويتاب بتدائيةملرحلة االابالتعلم 

 : الدراسةأهداف 

 :إىل ةاحلالي الدراسةدف هت

ذوي صعوابت التعلم بدولة  بتدائيةزمة لتالميذ املرحلة االمهارات القراءة الال التعرف على -
 .الكويت

ذوي صعوابت التعلم  بتدائيةالالزمة لتالميذ املرحلة ابال مهارات الكتابة اهلجائية التعرف على -
  .بدولة الكويت

لتعليم القراءة والكتابة اهلجائية لتالميذ املرحلة ؛ الالزمةيات سرتاتيجالطرق واإل التعرف على -
  .ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت بتدائيةاال

 بتدائيةااليف تعليم مهارات القراءة لدى تالميذ املرحلة  متكاملة إسرتاتيجيةالتعرف على أثر   -
 .ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت

قائمة على الطريقة الصوتية يف تعليم مهارات الكتابة لدى تالميذ  إسرتاتيجيةالتعرف على أثر  -
 .ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت بتدائيةاملرحلة اال

تالميذ ابللغة العربية للالقراءة والكتابة  يف تعليم مهاريت متكاملة إسرتاتيجيةالتعرف على أثر  -
 .لكويتاب بتدائيةملرحلة االابذوي صعوابت التعلم 

 :الدراسة  أمهية

 أتمل هذه الدراسة يف العمل على حتقيق ما يلي :و

 : نظريةأمهية  .أ
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يف تنمية مهاريت القراءة والكتابة لدى طلبة املرحلة متكاملة  إسرتاتيجيةمدى أمهية استخدام   -1
واستخدامها يف عملية التعليم ، هايوأثره على زايدة دافعية معلمي اللغة العربية ومتعلم، بتدائيةاال

 .والتعلم

وكيفية تناوهلا من جانب ، وأقسامها، والتعرف عليها، تسليط الضوء على فئة صعوابت التعلم  -2
 تربوي مُمنهج.

 :أمهية تطبيقية .ب
 .يف تدريس اللغة العربية املتكاملة سرتاتيجيةتقييم مدى فاعلية الربنمج القائم على استخدام اإل -1

؛ واستخدام هذه الطريقة اجلديدة، ة يف إعادة النظر يف طرق التدريسقد تسهم نتائج هذه الدراس -2
 .تابةساب وتعلم املهارات األولية يف عملية القراءة والكتملا هلا من سرعة ودقة وسهولة يف اك

برامج تدريبية تساعد على تطوير قد تساهم نتائج هذه الدراسة وهذا البحث إىل استخدام  -3
 .نمو املهين ملعلمي اللغة العربيةال

من  بتدائيةااللصعوابت القراءة والكتابة للمتعلمني يف املراحل  متكاملةعالجية  إسرتاتيجيةقدم ت -4
 .صعوابت التعلم والقراءة والكتابةذوي 

للغة لتعليم ا؛ ةجديديات ومناهج إسرتاتيجتلفت انتباه الو البحث يف الكشف عن طرق و  -5
 .العربية لفئة صعوابت التعلم

، يزيد من البحث العلماملقد تساهم هذه الدراسة يف مساعدة الباحثني الرتبويني يف إهلامهم  -6
ساب اللغة والصعوابت تللتصدي لعمليات التأخر يف اك؛ يات جديدةإسرتاتيجلوضع طرائق و 

 .والكتابة لطلبة صعوابت التعلمءة األكادميية اليت تقابلهم يف عملية القرا

، ةينتباههم إىل أمهية هذه اإلسرتاتيجاولفت ، تساعد القائمني على عملية القياس والتقومي -7
 يف قياس الصعوابت لوضع أسس علمية والتغلب على كل، وفاعليتها يف تطوير أداء الطالب

 .سرتاتيجيةوتقييم هذه اإل

والتطرق لوضع حلول ، هذا املوضوع ابلبحث والدراسةتكشف عن قلة الدراسات اليت تناولت  -8
 يف ضوء املتغريات العاملية والغزو الثقايف على اللغة واهلوية العربية.، هلذا املوضوع

اليت تعد من املشكالت الرتبوية اخلطرة ملا يرتتب ، التصدي لعالج مشكالت القراءة والكتابة -9
إن كانت املدرسة عربية أو من آاثر سلبية على ، املوادعليه أتخر يف املستوى التحصيلي لباقي 
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من صعوابت يف مهارات  هحساسه ابلفشل والتوتر واإلحباط نتيجة ملا يالقيإنفسية التلميذ من 
 القراءة والكتابة.

وكيفية التعامل معها وتشخيصها وعالجه من ، توضيح الصعوابت األكادميية ومساهتا للمعلمني -10
 ميي.اجلانب األكاد

 :الدراسة مصطلحات

وهي ، سوف يقوم الباحث بتوضيحها بعد عرضها، العديد من املصطلحات الدراسةهذه  تنلقد تضم
: 

  .الطريقة الصوتية، التعلمصعوابت ، الكتابة، القراءة، بتدائيةاملرحلة اال، سرتاتيجيةاإل

 :سرتاتيجيةاإل -1

أو ضبط وتكامل وخزن واسرتجاع ، تسهيل اكتسابعلى  أو قواعد تساعد، ئمباد أو، تقنيات :لغوايً 
كما ُتسمى   أو، التعليمية سرتاتيجيةاإل املعلومات اليت تقدم يف املوقف واألوضاع التعليمية املختلفة.

واملنهجيات ، والوسائل، اإلجراءات واألساليب تمثل يف كافةوت، (TeachingStrategy) اعلميً 
ملتعلم بصورة ونقل املعلومات اخلاصة به من املعلم إىل ا، تدريس مساق معنياملرتبطة مبسألة التعليمية 

ابتداًء من أسلوب املعلم يف ، أسهل طريقة وأبقصر وقت وجهد ممكنوأبفضل و ، غري تقليدية وحديثة
دة وجذهبم للما، بطرق حتفيز الطالب امرورً ، والصف املدرسي أو اجلامعي وضبطه ية التعليميةملإدارة الع
 .وتقريب األفكار هلم، الدراسية

مل عامة توضع التعليمية "هي خطة ع سرتاتيجية( أن اإل17: 2009) عرف الشافعي ا:اصطالحيً  
، وتسمى يف صورة خطوات إجرائية، نع حتقيق خمرجات غري مرغوب فيهاومت، لتحقيق أهداف معينة

وتتحول كل خطوة من اخلطوات إىل ، سرتاتيجيةيوضح لكل خطوة بدائل تسمح ابملرونة عند تنفيذ اإل
أي ، د يف سبيل حتديد األهداف احملددةأي إىل أساليب جزئية تفصيلية تتم يف تتابع مقصو ، تكنيكات

التالميذ وتنعكس تلك القرارات يف أمناط من األفعال يؤديها املعلم و ، أهنا جمموعة قرارات يتخذها املعلم
 . يف املواقف التعليمية "
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لتحقيق هدف أو غاية ، الباحث ستخدمه وينشدهالذي يهج الن أنه: يف هذه الدراسة اإجرائيً  يقصد هبا
 مع مراعاة، وفق تقييم خاص به، لهدفلواحملكمة  ت املدروسةامعينة من خالل بعض اإلجراء

 .احتياجات وقدرات وميول التالميذ

  بتدائية:املرحلة اال -2

، مستوى تعليمي :-عرفها يف دولة الكويت -بتدائية( املرحلة اال2012) ذكر الكندري :ااصطالح  
، الصف الرابع، الصف الثالث، الصف الثاين، الصف األول): فصول تعليمية أساسية ةمخس يتكون من

 11 -6) مار التالميذ فيها منوترتاوح أع، كل مرحلة مدهتا سنة دراسية كاملة،  اخلامس(الصف 
 (.سنة

يف حياة واملؤسسة لعمليات التعلم  أبهنا املرحلة الداعمة، اإجرائيً  بتدائيةوعرف الباحث املرحلة اال 
أساس املراحل التالية يف  يوه، للتالميذوالىت تُبىن فيها وتُثقل الشخصية التعلمية ، التعليميةالتلميذ 
ه يف اجلوانب عتماد على نفساألولية لكيفية االاملتعلم األسس يتلقى هبا  اليت، التعلمية والتعليمية حياهتم

 واليت تبدأ بتعلم القراءة والكتابة اهلجائية.، علمية املستقبليةال

  :القراءة -3

: نطق واآلية القرآنية، : تتبع كلماته ونظر ونطق هبانً ءة وقرآا"قرأ الكتاب قر أبهنا  :لغوايً تعرف القراءة 
  .(مادة قرأ، أنيس وآخرون، املعجم الوسيط) .قارئ "فهو ، حفظ أبلفاظها عن نظر أو عن

وفهم املعاين املستمدة ، عملية عقلية هتدف إىل فك الرموز املكتوبةأبهنا  ااصطالحيً القراءة وتعرف  
ومعرفة ، ل معاين الكلمات والقدرة اللغويةواليت تشم، من الكلمات من خالل اخلربة السابقة للقارئ

، حمفوظي) عاين اليت يقصدها الكاتبا بني اخلربة الشخصية وهذه املأهنا تتطلب ربطً و ، أمناط النصوص
 .(14ص، م2010

ا للقراءة أبهنا مهارة يزاوهلا اإلنسان ضمن ( تعريفً J.Larson& J Marsh، 2003) كما قّدم  
عقول البشر كمهارات جيب ال تقتصر على األفكار يف  ي. فهعملي يربط الفكرة ابلنص املقروء نشاط
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، ت جمرد نصوص مكتوبة ميكن حتليلها. فهي نشاط إنساين كسائر األنشطةكما أهنا ليس،  أن تكتسب
 .وحيدث عند التفاعل بني األفراد، جتماعييغلب عليه الطابع اال

املتعلم على التمييز السمعي لكل حرف من هي مقدرة  :ا يف هذا البحثواملقصود ابلقراءة إجرائيً  
مبداليل ، وأول ووسط وآخر الكلمة امع ربط هذا التمييز الصويت برسم احلرف منفردً ، حروف اهلجاء

ومنها إىل كلمات بكل ، مع القدرة على مزجه مع ابقي احلروف لتكوين مقاطع، حسية وبصرية وعقلية
 .سهوله ويسر

 .Alphabetic Writing اهلجائية الكتابة -4

: " قدرة الطالب الكتابة اهلجائية أبهنا 2008افظ ح عرف :صطالحي للكتابة اهلجائيةعريف االالت
يف  ادقيقً  اوتنظيمً ، سب األصول والقواعد املتفق عليهاح اصحيحً  اعلى رسم احلروف والكلمات رمسً 

 س أو خطأ.بسهيل قراءهتا وفهمها دون لت؛ ذلك لمجل متتابعة

اصطلح علماء ، وأصواته املنطوقة يف رموز مكتوبة: "تسجيل أفكار املرء أهنا 2013وعرّفها اجلعافرة  
 ".يف كلمات ومجل مرتابطة، تنتظم وفق أحكام اللغة وقوانينها، هجائية االلغة على تسميتها حروفً 

املنظمة لعملية يف أن الكتابة اهلجائية مرتبطة ابلقواعد  2013اجلعافرة و  2008اتفق تعريف حافظ و  
 .وأهنا تنتظم وفق كلمات ومجل مرتابطة، الكتابة اهلجائية

على حتليل األصوات  املراحل األوىلالتالميذ يف هي قدرة  التعريف اإلجرائي للكتابة اهلجائية: 
ورسم تلك الكلمات أو املقاطع الصوتية املنطوقة وفق ، الرموزوربطها ابملدلول الرمسي أو ، املسموعة

 .دون جهد وعناء، ا لقواعد الكتابة اهلجائيةموافقً  اا ودقيقً ا صحيحً حتليلها الصويت رمسً 

 : Learning Disabilitiesصعوابت التعلم  -5

أن صعوابت التعلم  نيرو حيث ، Hallahan et. Al (1996) هاالهان وآخرونا اصطالحً عرفها 
كذلك اللغة املنطوقة والتنشئة .  (حساب -هجاء -كتابة  -قراءة) تكون يف عدد من اجملاالت

وأضافوا أن صعوابت التعلم عملية . وكذلك كل مناحي احلياة مبا فيها التوافق االجتماعي، االجتماعية
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، اوأضافوا أن صعوابت التعلم قد تكون مرضً ، وميكن أن يستدل عليها يف مرحلة الطفولة املبكرة، منائية
 Hallahan et. Al (1996) .ومن سوء احلظ قد ال يشفى صاحبه

( أن األطفال ذوي صعوابت التعلم يعانون من اضطراب يف واحدة أو أكثر 2010) سليمانوذكر  
والقراءة والتفكري والتعبري مما يؤدي إىل قصور لديهم يف االستماع ؛ من العمليات النفسية األساسية

 الشفوي.

التالميذ الذين ترتاوح أعمارهم الزمنية  : هميف هذه الدراسيةا مبصطلح صعوابت التعلم إجرائيً  يقصد 
الحظ أن لديهم والذي يُ ، مبراحلها األوىل بتدائيةدرسة االسنوات ممن ينتسبون إىل امل( 6 -10) بني

على أن تكون ، خر يف مهارات القراءة والكتابةيرتتب عليه أت، كتساهباا صعوبة يف تعلم احلروف و 
 .فسية أو انفعالية أو مشكالت بيئةالصعوبة غري نجتة عن إعاقة عقلية أو اضطراابت ن

، تعلم منهم الكثري وال زال يتعلم منهم، كربىوعلمية  ت تعليمية امن سبقه من قامخيتلف الباحث ع 
سمى بفئة صعوابت التعلمم يف ختالفه معهاولكن 

ُ
ويقرتح ُمسمى جديد هلم وهي فئة الطالب ، امل

ومن يتعامل  ماب على من حوهلجيملا هلم أتثري ابإل؛ فئة متميزي التعلم"" ايف التعلم ليصبحو  يناملتميز 
ووضع معايري جديدة يف املناهج ، وإشغال الباحثني هبم وبطرق تدريسهم، يف قلب معايري التعليممعهم 

 ني واملهتمنيفهم من يدفعون األسرة والباحث، وميوهلم والصفات اليت يتصفون هبامبا يتوافق مع قدراهتم 
حىت يصل ، سرتاتيجيات جديدةإواقرتاح  موطرق تدريسه أساليبوتنويع  أنفسهمإىل تطوير  نيواملعلم

راد حتقيقه ،إىل الغاية املطلوبةاجلميع 
ُ
لذا ؛ الستغالل قدراهتم الكامنة وهي إكساهبم املعرفة واهلدف امل

 .حق علينا تسميتهم فئة متميزي التعلم

 :الطريقة الصوتية -6

تعلم أمساء فيما عدا ، مع الطريقة األجبدية يف خطواهتا ( أن الطريقة الصوتية تتفق2006) رزقذكر 
تمييز بني احلروف املتشاهبة وعند ال، اجملرد املقابل لكل رمز مكتوبوت وذلك ابلرتكيز على الص، احلروف

 :ز)و ،سافر( :س) مثال، ول كلمة شائعة االستخداميف أ ابلصوت الظاهريستشهد املدرس ، صواتً 
 (.زراعة
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والتعرف على رسم ،  وما يُدل عليههنا القدرة على التعرف على احلرف صواتً ا أبويعرفها الباحث إجرائيً 
مع القدرة ، ا بدون تلعثمحً ا صحيمن نطقه نطقً  والتمكن، وأول ووسط وآخر الكلمة ااحلرف منفردً 

ها مقاطع وكلمات بكل سهوله وتكوين من، الكتابة اهلجائيةا عند القراءة و ا صوتيً احلروف مزجً مزج على 
 .وُيسر

 أسئلة الدراسة وبني، وكيفية الشعور هبا عرضها الباحث يف هذا الفصل املشكلة الرئيسة اليت مت بني  وكما 
 ُفصلتواضحة رض مادة علمية ولزم ذلك ع، اليت تعرضت إليها الدراسة صطلحاتاملوأهدافها وأهم 

 سرتاتيجيةاإل فاعليةثبات للباحث إلوالـُمعينة ابملراجع واملصادر املؤكدة والفاعلة  ةعلى هيئة مباحث مثبت
والدراسات ، م إىل عدة مباحثالذي ُقسّ   ابإلطار النظريهذا  يمسُّ  و ، إجنازهاو  هاؤ وكيف مت بنا تكاملةامل

هذه يستفيد كل من يطلع على هذا لو ، السابقة اليت ُعرضت بشكل ُمفصل مبا يتناسب مع الدراسة
بشكل  سيتم التطرق إليه يف الفصل التايل من إطار نظري ودراسات سابقةوهذا ما ، إمتامهابعد الدراسة 
 .ُمفصل

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين

 األدب النظرى والدراسات السابقة
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 اإلطار النظري  :أوال  
 املبحث األول: اللغة. •
 املبحث الثاين: مهارات اللغة.  •
 طرق تدريس القراءة والكتابة.الطريقة الصوتية و املبحث الثالث:  •
 الصوت.: املبحث الرابع •
 .تكاملةية املسرتاتيجاإل: املبحث اخلامس •
 .بتدائيةاملبحث السادس: خصائص النمو لتالميذ املرحلة اال •
 بدولة الكويت. بتدائيةمرحلة االللمنهج اللغة العربية  :السابع املبحث •
 .: صعوابت التعلمالثامناملبحث  •

 الدراسات السابقة : ااثني  
 وهي:، انقسمت الدراسات السابقة هذه إىل عدة أقسام

 .دراسات تناولت مهارات القراءة والكتابة •
 .دراسات تناولت صعوابت التعلم •
  .الصويت لذوي صعوابت التعلم(الوعي ) دراسات تناولت الصوت •

 .التعقيب على الدراسات السابقة: ااثلث  

 

 

 

والدراسات السابقة اليت تناولت نفس ، للدراسةمن اإلطار النظري  يف هذا الفصل يعرض الباحث كاًل  
ة مفصلة يففي اإلطار النظري يعرض الباحث مادة علم، امشاهبة هل موضوعاتأو  الدراسةموضوع 

ابإلضافة إىل توثيق كل معلومة من املراجع ، الدراسة على هيئة مباحثعنوان  يتناوهلاعن كل كلمة 
مهارات القراءة كما يعرض الباحث يف هذا الفصل الدراسات السابقة اليت تناولت   .العلمية املختلفة
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وذلك بغرض ، الدراسة تناولتهاوهي املباحث اليت ، وصعوابت التعلم، الصويتوالوعي ، والكتابة
وآلية تطبيق السابقة من حيث بناء أدوات الدراسة واملنهج املستخدم االستفادة من هذه الدراسات 

 الدراسة بشىت جوانبها.

اللغة: املبحث األول  

واللغة  واليت تسري وفق قواعد معينة.، واليت متثل املعاين املختلفة، نظام من الرموز املتفق عليها :اللغة هي
وهي عبارة عن قدرة الفرد على ، تقسم من حيث املظهر إىل قسمني: اللغة غري اللفظية أو االستقبالية

  .مساع اللغة وفهمها وتنفيذها دون نطقها

وهي قدرة الفرد على نطق اللغة ، : وتتمثل يف اللغة املنطوقة واملكتوبة؛ أي اللغة التعبرييةاللغة اللفظية 
فلكي يتم اكتساهبا فإنه ال بد من ، أهنا تعتمد على التعلم اومن أعظم مظاهر اللغة وضوحً  وكتابتها.

 .واملمارسة واخلربة، بل إنه ميكن االرتقاء هبا ورفع مستواها عن طريق املران والتدرب، تعلمها

اكتساب لغة واحدة وعلى الرغم من أن مجيع األطفال من كل الثقافات واجملتمعات لديهم القدرة على  
إال أن عملية اكتساب ؛ أو اكتساب لغات أخرى إىل جانب لغتهم األصلية، " وهي اللغة األم "

جيب أن يتم يف نطاق وسط بيئي اجتماعي يتحدث هذه اللغة ويستخدمها على الو  -أي لغة -اللغة
 .(2: 1975مسيحة الرشدان: ) حيوي دائم

جيب أن  -أي لغة -إال أن عملية اكتساب اللغة، اكتساب لغات أخرى إىل جانب لغتهم األصلية 
 وي دائم.يتم يف نطاق وسط بيئي اجتماعي يتحدث هذه اللغة ويستخدمها على الو حي

 عترب تعريف اجلمعية األمريكية للسمع والنطق واللغة ويُ  
 (American Speech- Language- Hearing Association “ ASHA 
شكال عدة يف التفكري وهو أن " اللغة نظام معقد ومتغري من الرموز االصطالحية املستخدمة أب، (“

 وأهم ما مُييز اللغة ما يلي:، والتواصل "
 .اللغة تتطور ضمن سياق اترخيي واجتماعي وثقايف حمدد ➢
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: النظام اللغة بوصفها سلوك حمكوم بقواعد جيب أن تتحدد على األقل خبمسة أنظمة هي ➢
 .والسياق، واحملتوى، والنظام النحوي، والنظام الصريف، الصويت

، واالجتماعية، فسيةوالن، واملعرفية، يتحدد تعلم اللغة واستخدامها بتفاعل العوامل البيولوجية ➢
 .والبيئية

وما يتضمنه من ، للتفاعل اإلنساين اواسعً  ااالستخدام الفعال للغة يف التواصل يتطلب فهمً  ➢
 .االجتماعية والثقافية والقواعد، والدوافع، كالتلميحات غري اللفظية  ةمصاحب عوامل

(Owens, 2005). 
 اخلصائص التالية للغة: وعليه ميكن استخالص

 .داة يتواصل هبا أفراد جمتمع معنيوإمنا هي أ، اللغة وسيلة تواصل: أي أهنا ليست غاية يف ذاهتا
، واملخ، واجلهاز العصيب، ترتبط يف تكوين اللغة عوامل فسيولوجية خاصة متمثلة يف تركيب األذن

 .واجلهاز الصويت لدى اإلنسان
ن الطفل يولد ولديه االستعداد الفطري ولك، اللغة مكتسبة: أي أهنا تكتسب وال تولد مع الطفل

 الكتساهبا.
 أي أهنا تتمثل يف نسق متفق أو متعارف عليه بني أفراد مجاعة ما.: اللغة اجتماعية

 (Owens, 2005) للموقف. اوتتغري تبعً ، تتطور عرب الزمن: اللغة متغرية
 .والكتابة، والقراءة، والتحدث، ستماعهي: اال، من أربع مهارات (2008عرفان ) اللغة كما ذكر 

فال يكتفي ببعض املهارات دون ، فالعالقة بينها عالقة أتثر وأتثري، وهذه املهارات متكاملة فيما بينها
إال أن الكتابة من ، ولكل منها أمهيته، البعض؛ ألهنا متصلة ببعضها يف تعلمها وممارسات احلياة اليومية

وهي أداة ، سجل هبا اإلنسان نشأته وحركته ومسريته وغايتهحيث ، أعظم ما أنتجه العقل البشري
بل هي ابتكار رائع حقق له ، ه جتاه اآلخرينئووسيلة حتمل فكر اإلنسان وتفكريه وآرا، اتصال لغوية

 وهي من االكتشافات اإلنسانية اليت ساعدت على حفظ أخبار وتراث األقدمني.، ا من إنسانيتهكثريً 
وقد ُعرفت ، نها بشكل ُمتسق ومتسلسليفهي تتكامل فيما ب، ألربع أشكال اللغةومُتثل هذه املهارات ا 

 كالتايل:
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، عملية نشطة تشمل القدرة على اإلنصات والتمييز بني األصوات يف ظروف متباينة ياالستماع: وه 
 .(1997، اخلطيب) كما تشمل االنتباه االنتقائي لألصوات

وهي عملية نشطة تشتمل على استقبال ، عملية تبادل األفكار واملعلومات يالتحدث أو احملادثة: وه 
  .(1997، اخلطيب) الرسائل وتفسريها

وفهم ، وتعرف الكلمات، ز بني احلروفيميتالقراءة: وتعرف على أهنا عدد من املهارات احملددة كال 
 .(2003، الوقفي) من خالل تفاعل مجيع هذه العناصر جمتمعة ىوتتأت، معىن املفردات والقراءة

كما ،  وتساؤالت بشكل كتايب وهي تعبري الشخص عما جيول يف نفسه من أفكار ومعانٍ : الكتابة 
يشمل معىن الكتابة القدرة اليدوية على الرسم اجليد هلذه األفكار على شكل رموز مكتوبة سهلة القراءة 

 .(2003، الوقفي) والتهجئة واملعرفةا لقواعد اإلمالء وطبقً 
 وتنقسم اللغة بشكل رئيس إىل قسمني: 

: وتتمثل يف قدرة الدماغ البشري على (Receptive Language) : اللغة االستقباليةأواًل  
 ،ومن مث حتليلها وفهمها واستيعاهبا، استقبال الرسائل اللغوية من قنوات احلس املختلفة

(Decoding) ، الدماغ يف ذلك على خمزون وافر يف الذاكرة من الرموز اللغوية وما تعرب عنه ويرتكز
، وأعمال، ومن مث يقوم بربط الكلمات املسموعة مبا تعرب عنه من أشياء، أشياء ومفاهيم وغريها

 (.Paul,1995) ،وخربات
البشري على إنتاج وتتمثل يف قدرة الدماغ  ،(Expressive Language) ا: اللغة التعبرييةاثنيً  

 ويتم ذلك عن طريق حتديد الرسائل املناسبة، الرسائل اللغوية املناسبة إلمتام عملية التواصل
(Encoding) ،أو  ومن مث إرساهلا إىل العضالت املسؤولة لتظهر يف النهاية على شكل كلمات

 (.Paul,1995) ،الكالمابستخدام  هفإهنا متثل قدرة الفرد على التعبري عما يريد: وابختصار، غريها
 

 : اللغة تتكون من عدة مستوايت متكاملة فيما بينها: مكوانت اللغة
 (Mercer,1997,P.422) عدد مستوايت اللغة كما قسمها( 1) جدول رقم
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 املستوى التعبريي املستوى احلسي التعريف العنصر

 املستوى الفنولوجي
 (Phonology) 

ابللغة وهو نظام الصوت املتعلق 
وقواعد اللغة اليت تتحكم 

 .برتكيبات الصوت

أصوات متييز 
 .الكالم

أصوات نطق 
 .الكالم

 املستوى الصريف
 (Morphology) 

القاعدة اللغوية اليت تتحكم 
الكلمات وتكوينها من  ببنية

 املكونت األساسية للمعىن.

ب فهم الرتكي
النحوي 
 .للكلمات

استخدام القواعد 
 .يف الكلمات

 املستوى النحوي
 (Syntax) 

القاعدة اليت تتحكم برتتيب 
كلمات وتركيب اجلمل من ال

 .بني مكونت اجلملة قةالوالع

فهم اجلمل وشبه 
 اجلمل

 .العبارات()

 خدام القواعداست
يف اجلمل 

 .والعبارات

 مستوى املعاين
 (Semantics) 

النظام اللغوي النفسي الذي 
ابلقصد واملعىن املراد  يعىن

 .للكلمات واجلمل

فهم معاين 
الكلمات 
وعالقات 
 .الكلمات

معاين  استخدام
كلمات وعالقات 

 الكلمات.

 املستوى االستخدامي
 (Pragmatics) 

النظام اللغوي االجتماعي 
الذي يعين ابستخدام اللغة 

واليت ميكن التعبري ، لالتصال
 .اقيً طا ونوصوتيً  اعنها حركيً 

املرادفات  فهم
والتلميحات 

 .اللغوية

استخدام اللغة 
 بشكل تلميحي 

 التلميح(  طريقة) 

 املبحث الثاين: مهارات اللغة
 االستماع : وال  أ



 

21 
 

مهارة االستقبال أو االستماع تعين إعطاء اهتمام وعناية الستقبال األصوات واملعلومات هبدف  
املهارات اللغوية اليت يكتسبها الطفل حيث تكتسب خالل العام وهي أوىل ، (2003، فراج) مضموهنا

تزيد عن  وهي، طوال حياة اإلنسان ا عن أهنا أكثر املهارات اللغوية استخدامً فضاًل ، األول من العمر
كرم ) وإدراك وفهم ملا يسمع، جمرد السمع ألهنا مهارة إجيابية نشطة تتطلب من الطفل االنتباه ملا يسمع

 .(2003، الدين
 التحدث : ااثني  

 افتعين وضع الطفل الكلمات واألفكار واملعاين يف سياق لغوي صحيح نطقً ، مهارة التعبري أو التحدث
كما تشري هذه املهارة إىل قدرة .  (2003، السباعي) يعرب عما يطلب منه أو جيول يف خاطره اوتركيبً 

كما .  (2003، فراج) لغوية وكلمات وألفاظيف شكل رموز ، الطفل على التعبري عن نفسه وأفكاره
تعرف مهارة التحدث أو التعبري أبهنا نقل املعتقدات واألحاسيس واالجتاهات واملعاين واألفكار 

، يعل) مع صحة التعبري وسالمة األداء، خرين يف طالقة وانسيابواألحداث من املتحدث إىل اآل
 .(2006، اخلرييب

وهو الفعل ، الكالم هو اجلانب الشفهي أو املنطوق واملسموع من اللغةأن ( 1997، الشخص) ويرى 
 .ألنه أحد صورها؛ وهو أكثر خصوصية من اللغة، احلركي هلا

 
 
 

 القراءة : ااثلث  
 ىحممد صل -إىل أمهية القراءة من حلظة نزول الوحي على اخللق أمجعني سيدن، لقد أشار القرآن الكرمي

اقرأ ابسم ربك الذي خلق }إىل فضل القراءة فقال سبحانه وتعاىل  -هللا عليه وسلم وآله وصحبه وسلم
  .(14: العلق) {* خلق اإلنسان من علق * اقرأ وربك األكرم

ال  وهي على جانب كبري من األمهية.، القراءة بكافة مهاراهتا وسيلة إبداعية إىل كل فضيلة إنسانية 
نضاج إوأداة ، وينبوع املعرفة ومفتاح االستكشاف، وثقافة القراءة سعادة وخري عادة ومبدأريب أن 
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فالقراءة واالطالع من أعظم وسائل أتديب ، الشخصية. إهنا يف حقيقة األمر رأس مال ال يقدر بثمن
حلظات العمر إىل جانب أن قراءة الكتب لألطفال الصغار يف األسرة واملدرسة من أمجل ، األطفال
ألهنا تنبض ابحلياة وتنهض ابألمم. القراءة ابعتبارها بوابة لعامل التنمية تصرف الطفل عن ؛ وألطفها
بداع والتنمية واالنتفاع من الوقت. تؤكد األحباث الرتبوية احلديثة أن وتقوده إىل البحث واإل، العبث

من ؛ مفعم ابلتفاؤل، جو مشبع ابلتشجيع أفضل عمل نقوم به ألبنائنا وبناتنا الصغار يتمثل يف توفري
 ا أبن العمل القليل الدائم واملنظمعلمً ، أجل تعويدهم على القراءة السليمة يف كل يوم ولو لبعض الوقت

ا أننا نقرأ هخري من العمل الكثري املبعثر واملنقطع. إن فلسفة القراءة تنطوي على عدة مضامني من أمه
 .(6ص ، م2011، الكندري) جهلنا. ونستكشف ما، مبا تعلمنا لنعمل

فعلى مدى النجاح يف ، أتخذ أمهية خاصة بتدائية( أن القراءة يف املرحلة اال1985) ويذكر لطفي 
، بتدائية من فرقة إىل آخرى يف السنوات األوىل من املرحلة االالقراءة ميكن نقل التلميذ املعاق فكرايً 

 .اب أنواع الثقافة ونواحي املعرفةالكتسفالقراءة أساس تعلمه وأهم وسيلة 
املهارة األساسية الىت يستخدمها اإلنسان يف استقبال أفكار  هي( إىل أن القراءة 2006) ويذهب رزق 

فتقدم له كل ما يبتغيه من ، جمتمع متحضر يوأداة خطرية يف اكتساب املعرفة والثقافة يف أ، اآلخرين
ولوالها لظل الفرد ، أمام نظريه طموح وآمال املاضي واحلاضر واملستقبلوتضع ، ثلمعلومات وأفكار ومُ 

 .عقليةيس بيئة صغرية يف عزلة جغرافية و حب
 

 .مفهوم القراءة
واآلية القرآنية: نطق أبلفاظها عن ، : تتبع كلماته ونظر ونطق هباالقراءة هي " قرأ الكتاب قراءة وقرآنً 

 .مادة قرأ(، وآخرون أنيس، املعجم الوسيط) و قارئ "نظر أو عن حفظ فه
وركن مهم من أركان االتصال اللغوي تساعد يف تذوق معاين  ،القراءة هي: فن أساسي من فنون اللغة 

وقرأت القرآن ، فالقرآن معناه اجلمع، مجعه وضم بعضه إىل بعض، اجلمال وصوره. وقرأ: الشيء قرآنً 
 هت وتنسكت أي أصبحت قارئً أت مبعىن تفق  وتقر  ، فقد مجعتهوكل شيء قرأته ، الفظت به جمموعً 

 .(م 2003، لسان العرب) ء االجتماعوالقر ، والقرء والقارئ الوقت، اا ونسكً فقيهً 



 

23 
 

ومبرور الزمن تطور مفهوم ، ين التعرف على الكلمة والنطق هبايع، اا ضيقً وكان مفهوم القراءة حمدودً 
للبحوث اليت اهتمت بطبيعة القراءة من نحية وزايدة املطالب الفردية واالجتماعية وذلك نتيجة ، القراءة

فقد ظهرت بوضوح شدة احلاجة املتزايدة إىل القراءة وإىل قدرة أكرب للفهم وسرعة ، من نحية أخرى
هتمام وتغريت طرق التدريس لتؤكد اال، متزايدة ملواجهة كثرة املطبوعات اليت تنشر واالستمتاع مبا يقرأ

 .(2006، رزق) ات التعرف على الكلمةابملعىن جبانب مهار 
( بعض املفاهيم 1999) وحنورة، وطعيمة، والناقة، ويف نظرة حتليلية ملفهوم القراءة يوضح كل من يونس 

 : والتعريفات اليت من خالهلا ميكن الوصول للمفهوم العام للقراءة
ا أو حرفً ، غري مفرد ا أوسواء كان هذا الرمز مفردً ) هاملكتوب ومدلولإدراك العالقة بني الرمز : القراءة

 وتفسري ذلك واحلكم عليه يف ضوء خربات الفرد وقدراته العقلية والعلمية. ، (كلمة أو مجلة
ع أو يق، أو عندما يقع يف تركيب على مستوى الكلمة، االصوت: هو الصفة املنطوقة للحرف مفردً  

أما أصواهتا ، لضاء والراء(حاء وا) حضر( أحرفها هي) وكلمة( حاء) اء صوتهفحرف احل، بني كلمتني
 .ر، ض، ح فهي:

عندما ننطق  أما صوت هذا احلرف، (الواو) ثنني هو حرفعلي( ما بني االو  حضر حممد) ويف اجلملة 
 .(و  ) اجلملة فهو

على مستوى التضام وال يكون له معىن إال عند ، : هو ما ال ينفرد ابلداللة على معىن مستقلاحلرف 
 .أو على مستوى أكرب كاجلملة والعبارة، الكلمة

، أب() على مستوى الكلمة تصريولكنها عندما تتضام ، فاهلمزة والباء والياء ليس هلا معىن يف حد ذاهتا 
تغريت نسبة الفعل من إذا ، لعب، يلعب، ومثال ألعب، ذات معىن وهي( اهلمزة والباء والياء) (أي) أو

أو عندما تتضام على مستوى اجلملة ، املتكلم إىل املخاطب إىل الغائب بسبب جتاوز اهلمزة والتاء
أو الباء للداللة على السببية مثل: ، " ؟" أمعك نقود: كدخول اهلمزة كداللة على االستفهام مثل

يف اجلمل ( من) سياقه مثل معىن ةاللدقد ختتلف بل إن احلرف الواحد ، {فبما رمحة من هللا لنت هلم}
 اآلتية فهي:
 .تدل على االبتداء، (سافرت من القاهرة إىل بنها) يف اجلملة ➢
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 .تدل على البعضية، (خذ من الطعام ما يكفيك) ويف اجلملة ➢
أحدمها صوت ؛ أصوات ةأمساء احلروف: إن كل حرف يف اللغة العربية له اسم ثالثي مكون من ثالث 

 واحلرف، (أ، ب) فاحلرف ابء مكون من األصوات، فليس هبما حرف مد، اهلمزة واأللفمد عدا 
، (ن، و، ن) مكون من ثالث أصوات (نون) واحلرف، ن(، ي، ع) صواتأ ةمكون من ثالث( عني)

واحلرف ابء أول صوت ، خ() ( أول صوت فيهخاء) فاحلرف، ف ابلصوت األول منهويبدأ اسم احلر 
 .ب() فيه
، جـ، ج) جيم( هو) رمز الكتايب للحرففال، أو الصوت، : وهو الرمز الكتايب للحرفاحلرفشكل  
 .خرج(، وجل، حجل، جرح) ـج( كما يتضح يف الكلمات، جــ
( جد -مس)و مي( -عز)و ما( -ما) فالكلمات، فأكثر املقطع: هو ما يتكون من صوتني أو حرفني 

واملقاطع ، مقاطع ة( مكونة من ثالثهي -ت -من)و د( -مو -مح) والكلمات، مكون من مقطعني
 : يف العربية ثالثة
( -ب  - ب  ) حرف فحركة: مثل ➢  .ب 
 .بو( -يب -اب) كة طويلة: مثلحرف فحر  ➢
 .كن(  -إن -مل) رية فحرف: مثلحرف فحركة قص ➢

االنتقال  ( تفيد معىنحتسن) وكلمة، تقلمس جمموعة أصوات أو أحرف مرتاصة تدل على معىن الكلمة: 
حتسن  -ا للسياقات املختلفة مثل " حتسن اجلولكن داللتها ختصص وفقً ، من حال إىل حال أفضل

( هلما مقالة)و (كتاب) وابملثل فإن كلميت، .. ".حتسنت صحة والدي -حتسن التعلم -االقتصاد
 .أوصافهماو  مدلوالت خمتلفة ابختالف موقعهما السياقي

، وصف) ( أوحدث) اتم يعرب عن لداللة على معىنلر مركبة من كلمتني أو أكث: صيغة لغوية اجلملة 
انتهى العام ) ،مد نجح(حم)، طلعت الشمس() :تسرتيح النفس عن الوقوف عليه مثلو ، ومتصف به(

 .الدراسي(
، أعشاشهاوخترج الطيور من ، عندما يقبل الربيع تتفتح األزهار) مثل: عبارة: ما أتلفت من مجلتني فأكثرال
 .(يتحسن اجلو وميتلئ بعبق الرايحنيو 
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، ا عن األجزاءأو معىن زائدً ، لتكون ذا معىنأي هو جتميع لألجزاء ، الرتكيب: هو عكس عملية التحليل 
 ( أوحرب) أو :حرب() ة واحدة منها تكون( فأردن ضمها وتركيب كلمب، ر، ح) لو أخذن األحرف

ة اآلتية (. وابملثل تستطيع أن تركب عدة مجل من الكلمات الثالثبرح) ( أوحبر) رحب( أو) أوربح( )
 .سافر() -ابلقطار() -حممد() ا لرتتيبات خمتلفةوفقً 

، زائهجإىل أ يءأو إرجاع الش، الذي تريد حتليله وعزهلا يءالتحليل: يعين حتديد العناصر املكونة للش 
وحتليل ، فهناك حتليل املوضوع إىل أفكاره، (لوباملضمون أو األس) أو املبىن ويكون على مستوى املعىن

وهناك حتليل األسلوب إىل عبارته ومجله ونوع كل مميزاته ، وهذا على مستوى املعىن، الفكرة إىل جزئياهتا
واجلمل ، بارات إىل مجلوالع، والفقرات إىل عبارات، أي حتليل املوضوع إىل فقرات، على مستوى املبىن

 إىل كلمات سعاد تلعب الكرة( عندما الللها) فاجلملة:، والكلمات إىل أحرف وأصوات، إىل كلمات
وهنا قد يرد حتليل اجلملة ، لتزم ابلرتتيبنوعند التحليل هذا ال يتحتم أن ، (الكرة تلعب/ سعاد/)

 ا ملا يلي:السابقة وفقً 
 .الكرة -تلعب -سعاد ➢
 .تلعب -الكرة -سعاد ➢
 .سعاد -الكرة -تلعب ➢
 .الكرة -سعاد -تلعب ➢
 .سعاد -تلعب -الكرة ➢
 .تلعب -سعاد -الكرة ➢

 (.دال -ألف -عني -سني): إىل احلروف املكونة منها تكون (سعاد)وعند حتليل كلمة 
ء نه عزل صوت أو حرف معني من عدة كلمات ورد فيها هذا احلرف مثل: عزل الراالتجريد: يعرفه أب 

 (.قطار -فرح -ركض) من الكلمات
 .القراءةأنواع 

ف الرموز وفهمها يضمن تعر وكال النوعني يت، لقراءة اجلهرية والقراءة الصامتةا :مها، انللقراءة نوع
نص من مشاعر وأحاسيس ونقل ما يف ال، ية ابلتعبري عن األفكار املكتوبةوتتميز القراءة اجلهر ، وتفسريها

  .(1985، املال) القراءة الصامتة.ة عملية أعقد من ولذا فالقراءة اجلهري ؛إىل اآلخرين
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 :القراءة اجلهرية

وفهمها ابجلمع بني ، وعة وتوصيلها عرب العني إىل املخ( أبهنا التقاط الرموز املطب2006) عرفها رزق
مث اجلهر هبا إبضافة األصوات واستخدام أعضاء النطق ، الرمز كشكل جمرد واملعىن املختزن له يف املخ

 ا.ا صحيحً مً ااستخد
 ؛من الصفني األول والثاين %75( أن القراءة اجلهرية أتخذ من وقت القراءة 2000) وقد أوردت نظر 

وتقل هذه النسبة كلما ارتقى التلميذ سنة ، وذلك ألمهيتها يف متكني التالميذ من السيطرة على القراءة
ا على بعد أن يكون التلميذ قد سيطر متامً  بتدائيةيف هناية املرحلة اال %25بعد أخرى حىت يصل إىل 

 .تلك اجلوانب األساسية للقراءة
 القراءة الصامتة:

وإعطاؤها املعىن املناسب  ،( أبهنا استقبال الرموز املطبوعة2007) Johnson، يعرفها جونسون 
وتكوين خربات جديدة ، مع تفاعلها ابملعاين اجلديدة املقروءة، املتكامل يف حدود خربات القارئ السابقة

 .قوفهمها دون استخدام أعضاء النط
وهلا عدة مميزات ، استعمااًل و  وهي أكثر مشواًل ، والقراءة الصامتة هي قراءة احلياة اليت ميارسها اإلنسان 

 : منها
هل يف األداء من القراءة تعتمد على استخدام البصر دون النطق الصويت العلين؛ ولذلك فهي أس ➢

 .اجلهرية
 ا أوسع لزايدة الفهم وإدراك املضمون والرتكيز وتسجيل امللحوظات اهلامة.تُتيح فرصً  ➢
 .اقتصادها يف الزمن وسرعة اإلجنازتتميز عن اجلهرية بسهولة استخدامها و  ➢
زمان أو مكان يوجد فيه الفرد دون  يوتناسب أ، يكثر استخدامها يف أغلب مواقف احلياة ➢

وهي تناسب الذين يعانون من عيوب نطقية ، احملافظة على األسرار املقروءةع م، مضايقة اآلخرين
القراءة اجلهرية. ويفسر جماور ذلك أبن هناك من مواقف احلياة ما يتحتم فيه أن تكون أكثر من 

 : وهذه املواقف مثل لقراءة الصامتةا
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 .قراءة الصحف واجملالت •
 .قراءة اإلنسان لنفسه •
 . القراءة حلل مشكلة ما •
 .القراءة لتكوين رأي •
 .(1985، الامل) القراءة من أجل البحث والدراسة •

 الكتابة 
، قدرة التالميذ يف املراحل األوىل على حتليل األصوات املسموعة وربطها ابملدلول الرمسي أو الرموز هي

ا لقواعد ا موافقً ا ودقيقً ا صحيحً ورسم تلك الكلمات أو املقاطع الصوتية املنطوقة وفق حتليلها الصويت رمسً 
 .حث يف تعريفهدون جهد وعناء كما يرى البا، الكتابة اهلجائية

 االكتابة اهلجائية أبهنا: " قدرة الطالب على رسم احلروف والكلمات رمسً ( 2008) وعرف حافظ 
سهيل قراءهتا تيف مجل متتابعة؛ ذلك ل ادقيقً  اوتنظيمً ، حسب األصول والقواعد املتفق عليها اصحيحً 

، نظام سيميائي مرئي مكاينأبهنا  (1988) بركة وعرفها (.228 .ص) فهمها دون لبس أو خطأو 
والكتابة يف هذا اجملال قد تتضّمن وحدات مكتوبة متّثل وحدات  .يف املكان ايُرى ابلعني وحيتل حيّـزً  :أي

التمييز بني  اوابإلمكان إذً ، أو قد تتضمن وحدات مكتوبة متّثل وحدات منطوقة غري دالّة، ةمنطوقة دال  
وال يزاالن مستعملني حىت ، منطني عاّمني من أمناط الكتابة عرفتهما البشرية يف خمتلف حقبات اترخيها

، : " تسجيل أفكار املرء وأصواته املنطوقة يف رموز مكتوبةأهناأيًضا  (2013) وعرّفها اجلعافرة .اليوم
يف كلمات ومجل ، تنتظم وفق أحكام اللغة وقوانينها، هجائية ااصطلح علماء اللغة على تسميتها حروفً 

الكتابية واخلط واليت ميكن تسميتها ابملهارات  واإلمالء يف التعبري الكتايب ةوتتمثل الكتاب، مرتابطة
 .(231 .ص) " املساعدة

 .بتدائيةأهداف تدريس الكتابة اهلجائية يف املرحلة اال
؛ 2004، أبو السعود) وقد ذكر كل  من:، اهلجائية يف األدبيات الرتبويةتعددت أهداف تدريس الكتابة  

 : منها، من هذه األهداف ا( عددً 2010، احلالق
، ئ والكاتبوإعطاء املكتوب قيمة كربى يف نظر القار ، متكني الطالب من كتابة الكلمة بصورة صحيحة

 .وإيصال املراد بدقة
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 .موقعها لُيكوّ ن منها كلمة صحيحةتدريب الطالب على تنظيم احلروف حسب  ➢
 .الرتقيم يف كتاابته بصورة صحيحة مساعدة الطالب على استخدام عالمات ➢
يتم كتابتها وتثبيت الصورة الصحيحة للكلمات يف أذهان الطالب؛ ل، تدريب العني واألذن ➢

 .من الذاكرة مستقباًل 
الطالب بني احلني واآلخر على رسم الكلمات بصورة صحيحة؛ لتشخيص أخطاء اختيار قدرة  ➢

 .مواضع الضعف لديهم ومعاجلتهاومعرفة ، الكتابة اهلجائية
ارة مترين الطالب على كتابة ما يسمعونه كتابة صحيحة وواضحة وسريعة؛ لتصبح الكتابة مه ➢

 .ميتلكوهنا تعينهم على تعلمهم
وقوة ، واالنتباه، والرتتيب، كالنظافة،  اهات الصحيحةإكساب الطالب العادات واالجت ➢

 .الستماعوتعويد الطالب اإلنصات وحسن ا، املالحظة
 .ى الطالب إجادة الكتابة والقراءةمعرفة قواعد الكتابة اهلجائية وتطبيقاهتا؛ مما يسهل عل ➢
، جديدةمات مبا حتويه القطع املمالة من معلو ، زايدة الثروة اللغوية والثقافة لدى الطالب ➢

 .اجديدً  اتضيف للطالب شيئً 
ق من تدريس ( بعض األهداف اليت تتحق2014، صومان، 2010، اخلمايسة) وأضاف كل  من: 

 : وهي، الكتابة اهلجائية
 .والكتابة؛ فتتمرس اليد على اخلط إجادة اخلط؛ لكثرة مسك القلم  ➢
، لغة العربيةحتقق الوظيفة األساسية لوجيب أن ، الكتابة اهلجائية فرع من فروع اللغة العربية  ➢

 .وهي الفهم واإلفهام
والدقة يف العمل ، تعزيز مالحظات الطالب للفروق الفردية بني الكلمات املتقاربة يف الرسم  ➢

 (.2003) هديب، واملهارة يف إتقانه
اهلجائية مناسبة ( أنه جيب أن تكون موضوعات الكتابة 2004) ويف ضوء هذه األهداف يرى اخلليفة 

، كما جيب أن تكون مستعملة يف حياهتم اليومية،  متوافقة مع مستوايهتم يف الصفوف املختلفة، للطالب
 .خر من أخطاء الطالب بعد تشخيصهاوختتار الكلمات من حني آل

 والكتابة. طرق تدريس القراءةالطريقة الصوتية و  املبحث الثالث:
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 .القراءةطرائق تعليم : وال  أ

فهناك طرق تنمي ، وميله إليها،  يف تكوين نظرة الدارس إىل القراءةا قوايً إن طريقة التدريس تؤثر أتثريً 
وهناك طرق تنمي فيه النظر إىل القراءة ، لديه النظرة إىل القراءة على أهنا عملية حبث األفكار واملعلومات

، القحطاين) والنطق هبا دون االهتمام بفهم املعاين ونقدهاعلى أهنا جمرد تعرف على الرموز املكتوبة 
 هـ(.1430

أن تنويع طريقة التدريس من حصة إىل أخرى أمر ضروري للمحافظة ، (1994) وعمرية ةيذكر شحات 
وتسلسل ، شريطة أن ينظر إىل الدرس على أنه عرض درامي له بداية تشد االنتباه، على حيوية الدارسني

 وهناية وإغالق.، وحلوتعقد ، لألحداث
 وهي :، وهناك أربع طرق رئيسية لتعليم القراءة

 .(اجلزئية) الطريقة الرتكيبية •
 .(الكلية) الطريقة التحليلية •
 .الطريقة التوليفية •
 .الطريقة الفردية •

 :( اجلزئية) الطريقة الرتكيبية -1
 :هي، طريقة الرتكيبية إىل ثالث طرقال( 2006) يقسم رزق

 األجبدية :الطريقة  .أ
وهي الطريقة اليت تعتمد على تعليم التلميذ رسم ومتييز احلروف ونطقها يف أوائل ووسط 

تبدأ ، مث تنتقل إىل مرحلة تركيب كلمات بسيطة من هذه احلروف، وأواخر الكلمات
، من مرحلة تكوين الكلمات من حروف مث االنتقال، ارفني مث ثالثة مث تزداد تدرجييً حب

 .ا لتكوين مجل متدرجة يف مستوايت خمتلفةإىل مرحلة تركيب الكلمات معً 
 

 الطريقة الصوتية : .ب
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وذلك ابلرتكيز على الصوت ، فيما عدا تعلم أمساء احلروف، هتاوهي تتفق مع الطريقة األجبدية يف خطوا
 يستشهد املدرس ابلصوت، التمييز بني احلروف املتشاهبة صواتً وعند ، اجملرد املقابل لكل رمز مكتوب

 .(زراعة ز)و، (سافر س) مثال، الظاهر يف أول كلمة شائعة االستخدام
 : ج. الطريقة املقطعية 

 ( أن كاًل 1992) وال ينتشر استعماهلا. ويؤكد عطية، وهي خطوة بني الطريقة اجلزئية والطريقة الكلية
بل إن معظم املعلمني ميزجون بني الطريقتني ، ال تستعمالن منفصلتني -األجبدية والصوتية -الطريقتنيمن 

أيكون أبمساء احلروف أم ، وإمنا يقع اخلالف بني املعلمني يف البدء، أثناء تعليمهم القراءة للمبتدئني
، سب ما تدعو احلاجةولكنهم كانوا يداولون بينهما فيستخدمون اسم احلرف أو صوته ح ؟أبصواهتا

 وقد ميزج بينهما يف هجاء واحد.

 :( الكلية) الطريقة التحليلية -2
بناء ، أن الطريقة الكلية هتتم إبدراك وتعرف وفهم التالميذ ككلJohnson (2007 )يذكر جونسن 

ويراعى يف استخدامها عدد الكلمات والتحكم يف هذا العدد الذي ، على نظرية اجلشتالت يف اإلدراك
خالل فرتة دراسية حمددة. ويضيف أن الطريقة تقوم يف بدايتها على اختبار ، سيستعمله التلميذ

وبعدها يقرر املعلم العمل مع هؤالء ، ا الستعداداهتممث يقسم التالميذ طبقً ، استعدادات التالميذ للتعلم
علم يركز يف هذه الطريقة على وأن امل ،ا لتعلم القراءة هبذه الطريقةا كافيً ا واستعدادً الذين يظهرون نضجً 

فعليه تدريب األطفال على استخدام السياق ، مهارات التعرف على املفردات أكثر من أي شيء آخر
وذلك من ، تومالحظة أوجه الشبه واالختالف بني الكلما، أو استخدام الصور املصاحبة للكلمات

  :خالل اخلطوات التالية
يس والوسائل من حيث طرق التدر ، تعلمها بطرق عديدة للتالميذيقدم املعلم املفردات املراد  •

 .التعليمية املستخدمة
حتديد مكان معلومات : مثل، القراءة الصامتة لتحقيق أهداف مسبقة حيددها املعلم للتالميذ •

 .أو استخراج بعض االستنتاجات، وءةابملادة املقر 
 .ويناقشون إجاابهتم مناقشة مجاعية، عنها صامتنيجييب التالميذ عن األسئلة اليت كانوا يقرأون  •
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ويتنافسون يف كل جزء على حدة بعد ، يقرأ التالميذ املادة مرة أخرى بعد تقسيمها إىل أجزاء •
 .قراءته مباشرة

فعلى املعلم ، أو صعبة إذا طلب أحد التالميذ من املعلم املساعدة يف التعرف على كلمة جديدة •
 .وال يعطيه اإلجابة مباشرة، لصعبةاته الىت تعلمها للتعرف على الكلمة اأن يطلب منه استخدام مهار 

 .لقراءة كطرق التعرف على املفرداتتنمية املهارات اخلاصة اب •
 تطبيق اختبار تشخيصي للتأكد من حتقيق أهداف الدرس. •

 : مها، تشري بعض األدبيات اليت تناولت هذه الطريقة أبهنا تنقسم إىل طريقتنيو 

 : طريقة الكلمة -1
( أن هذه الطريقة تبدأ أبن تعرض على املتعلم كلمة من الكلمات اليت 1998) Davidيذكر ديفيد 

وبعد أن يتأكد ، به املعلم أبن يدرك شكلها وحيفظهولكنه ال يعرف شكلها ويطال، يعرف لفظها ومعناها
، هكذايقدم إليه كلمة اثلثة ورابعة و مث ، دم إليه كلمة اثنية بنفس الطريقةمن أنه قد حفظ شكلها يق

..... " وعندما يتكون لدى املتعلم قدر كبري من هذه الكلمات يدخلها ....قطة، ومثال ذلك " أسد
أيًضا  وتستخدم هذه اجلمل، املعلم يف مجل يعرضها على املتعلم وميرنه على تعرفها وفهمها والنطق هبا

وأخذ يالحظ أوجه ، لم رصيد كبري من هذه الكلماتفإذا تكون عند املتع، يف عرض كلمات جديدة
مرحلة حتديد الكلمة إىل العناصر اليت  وهي، انتقل به إىل املرحلة الثانية؛ الشبه واالختالف اليت بينها

ويف هذه املرحلة تقدم احلروف إىل املتعلم عن طريق استغالل مالحظته ، وهي احلروف، تتألف منها
ا على الكلمات وتعتمد الطريقة يف ذلك دائمً ، هلا يف الكلمات املختلفةلتكرار أصوات احلروف وأشكا

، العني يف كلميت " عروسة: مثل، اليت تعلمها املتعلم حينما يالحظ تكرار صوت بعينه يف أول الكلمة
 وهكذا يف بقية احلروف، عصفورة " يقدم إليه حرف العني على أساس أنه رمز للصوت الذي الحظه

فترتك املتعلم ، فإذا عرف املتعلم احلروف فإن مهمة الطريقة تكون قد انتهت، يعرفها معرفة جيدةحىت 
 ا أكرب على أساس أن معرفته ابحلروف متكنه من تعرف أي كلمة تقابله. أطول وقطعً يقرأ مجاًل 

 
 طريقة اجلملة : -2
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، ه وهو االهتمام ابملعىن( أن الطريقة تتفق مع الكلمة يف األساس الذي تقوم علي1997) وضح حممدي
فهناك الطريقة األكثر فائدة ، ويرى أنصار هذه الطريقة أن تعليم القراءة جيب أن يتم من خالل اجلملة

ودليلهم يف ذلك أنه ال يتأتى تدريب املتعلم على القراءة اهلادفة القائمة على وحدات فكرية. ، للدارسني
ابعتبار أن اجلملة يف مجيع اللغات هي الوحدة الطبيعية إال إذا اصطنعت طريقة تعتمد على اجلمل 

بىن على هذه ينبغي أن تُ  -وهدفها األمسى هو نقل األفكار -فالقراءة، وليست الكلمة املفردة، للفكرة
فالنظام الذي ينبغي أن يكون ، وإدراك الكليات قبل التفاصيل أمر طبيعي، واجلملة كل كامل، الوحدة

مث ، مث تُقدم الكلمات اليت تؤلفها،  ككلواًل أفاجلملة تُقدم ، مث حروفها وأصواهتا هو اجلملة مث كلماهتا
 حتلل الكلمات بعد ذلك إىل احلروف واألصوات اليت تؤلف كل كلمة. 

 الطريقة التوليفية : -3

أنه ملا كانت الطريقة الرتكيبية تعين ابلرتكيز على سالمة النطق وصحة Donna (2003 )يذكر دون 
مع بني والطريقة التحليلية تعين ابلرتكيز على املعىن والقدرة على الفهم فإن الطريقة التوليفية جت، األداء

وذلك للوصول ابلقارئ إىل قمة اجلودة يف القراءة دون تركه لكي يقع حتت ، حماسن هاتني الطريقتني
العلماء املهتمني بتطوير أساليب أتثري حماذير الطرق األخرى. وقد نشأت هذه الطريقة إلميان الباحثني و 

وقد توصلوا نتيجة ، الوصول إىل أفضل طريقة ميسرة لتعليم القراءة للمبتدئنيتعليم اللغة إىل أمهية 
وأي واحدة منها ال ، وتشوهبا احملاذير، لبحوثهم وخرباهتم إىل أن كل الطرق السابقة يعرتيها النقص

تتكامل فيه نواحي القراءة املختلفة. وقد أطلقت تسميات خمتلفة تكفي لتكوين القارئ اجليد الذي 
والطريقة الرتكيبية ، الطريقة االنتقائية، الطريقة املزدوجة، "الطريقة التوفيقية :على الطريقة التوليفية منها

 .التحليلية"

 : هي، قة التوليفية متر أبربع مراحلوالطري

 .مرحلة التهيئة واإلعداد.أ
 .لمرحلة التعريف ابلكلمات واجلم .ب

 .ج. مرحلة التحليل والتجريد
 .كيب وتكوين الكليات من اجلزئياتد. مرحلة الرت 

 :وفيما يلي شرح موجز هلذه املراحل
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 :مرحلة التهيئة واإلعداد.أ
وهذه اخلطوات ، يف هذه املرحلةتباعها ا( اخلطوات اليت جيب على املعلم 1999) Perriيوضح بريي 

 :هي
وذلك أبن يقلد ، وإدراكهم الفروق بينها، يتعرف املعلم على قدرات املتعلمني يف حماكاة األصواتأن  •

 أصوات بعض احليوانت كالثور واحلصان وغريها.
، وتزويدهم بطائفة منها مع فهمهم ملعانيها، إتقان املتعلمني لنطق الكلمات حبسن استماعها وأدائها •

... " وتدريبهم على القصص .وطويل وقصري، األضداد مثل " كبري وصغريوتدريبهم على التمييز بني 
 .وترتيب أجرائها، وإدراك أفكارها، وحكايتها ومتثيلها، وفهمها

ئهم المتكني التالميذ من نطق وإلقاء ما يكثر دورانه على ألسنتهم من األلفاظ ومطالبتهم بذكر أمساء زم •
اليت يرون فيها بعض األشياء كالنجوم والسفن واألزهار  وسؤاهلم عن األماكن، وأصدقائهم وجرياهنم

 وغريها.
وكذلك إلقاء بعض القصص اليت تقال ، إلقاء بعض األلغاز السهلة عليهم ومطالبتهم ابلتفكري يف حلها •

 . للمناقشة واحملادثةالقصص جمااًل  وجعل هذه، هلم أو يقولوهنا هم
 .ا يف القراءة والكتابةيستخدموهن تدريب حواس التالميذ وأعضائهم اليت •
 وإدراك ما بني األشياء من عالقات أو اختالف بني هذه األشياء.، تعويد املتعلمني على دقة املالحظة •

 مرحلة التعريف ابلكلمات واجلمل: .ب
 :كما يليSmith (2001  )يوضحها مسيث ، تباع عدة خطواتاذه املرحلة يتم ويف ه

 .وتدريبهم على النطق هبا، تالميذعرض كلمات سهلة على ال •
ا اليت يتعلمها التالميذ شيئً إضافة كلمة جديدة أو أكثر يف كل درس يستجد لتزيد حصيلة األلفاظ  •

 .افشيئً 
 .وتدريبهم على قراءهتا والنطق هباتكوين مجل من األلفاظ اليت سبق للتالميذ تعلمها  •
ة اليت تعني على تعليم القراءة وتدريب استخدام البطاقات ولوحات اخلربة وغريها من الوسائل املتنوع •

 .ا حىت يثبت لديهم ما تعلموهكافيً   االتالميذ تدريبً 
 مث ينتقلون إىل األصوات واحلروف.، ويف هذه املرحلة اليت يؤخذ التالميذ فيها بقراءة الكلمة أو اجلملة •

 : ج. مرحلة التحليل والتجريد
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 قتكون اجلمل املختارة للتحليل والتجريد مما سب( أنه جيب أن 2000) Williams ُيشري وليامز 
حيث تتوقف ؛ وتعترب مرحلة التجريد أهم خطوة من تعليم القراءة للتالميذ، للتالميذ معرفته واإلملام به

 .عليها قدرة التالميذ على معرفة الكلمات اجلديدة وقراءهتا

يبدأ مع التالميذ مرحلة التجريد إال إذا اطمئن على حبيث ال ، والبدء هبذه املرحلة يعود إىل مهارة املعلم 
ألن ذلك جيعل من السهل على الدارسني أن مييزوا ؛ قراءهتم من خالل التدريبات السابقة للقراءة

ويتضح بذلك لدى املعلم أن التالميذ قد هتيئوا ملرحلة التحليل ، الكلمات وأصوات احلروف ورمسها
 .والتجريد

 :وين الكليات من اجلزئياتكيب وتكد. مرحلة الرت 

وتواكبها يف منطلقها ، ( أن هذه املرحلة ترتبط مبرحلة التحليل1991) Williamيوضح وليامز 
 والغاية من هذه املرحلة الرتكيبية تدريب التالميذ على استعمال ما ع رفوا من الكلمات، والسري معها

ويكون ذلك إبعادة ، وأييت بناء اجلملة عقب حتليلها إىل كلمات، واألصوات واحلروف يف تكوين مجلة
ألهنا وردت ؛ أو بتكوين مجلة جديدة من كلمات وألفاظ سبق للتالميذ معرفتها، تكوينها من كلماهتا

 عليهم يف مجل أخرى تعلموها. 

 الطريقة الفردية : -4

فأساس الطريقة هو ، الطريقة هتتم ابلتلميذ كفرد أكثر من أي شيء آخر( أن هذه 2006) يشري رزق
وجتنب ، مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ ومهاراته وقدراته وميوله وربط القراءة ابلفرد وخرباته وبيئته

قة على وتقوم هذه الطري، اآلاثر السلبية للمناقشة بني التالميذ أو مشكلة املواد املقررة لبعض التالميذ
 والنمو واالنتقال من مرحلة ألخرى(.، واالختبار الذايت، الدافعية الذاتية): هي ةمبادئ ثالث

 :ه الطريقة تتضمن اخلطوات التالية( أن هذ2003) كما يذكر بدير وصادق

وحتضري كميات ، حيث يقوم املعلم ابلتخطيط الدقيق ملا سيقوم به كل تلميذ على حدة: التنظيم.أ
، وكذلك مواد تعليمية وترفيهية، .....من جمالت وصحف، من مواد القراءة وحمتوايهتا كبرية متنوعة

 وجيب أن تكون كل تلك املواد متنوعة وذات مستوايت مشكلة متدرجة وعديدة.
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املقابلة الشخصية بني املعلم والتلميذ: ويتم ذلك عندما يالحظ املعلم أن التلميذ يعاين من بعض  .ب
فإنه جيب أن يقرتح على التلميذ ، مشكالت القراءة أثناء الدرس العادي يف قراءة الكتاب املقرر

لميذ املشكالت فإذا أظهر الت، قراءة كتاب آخر من اختبار التلميذ يعادل الكتاب املقرر يف مستواه
وفيها يضع خطة ابالشرتاك ، فإن املعلم عليه أن يدعو التلميذ لعقد مقابلة شخصية، نفسها يف القراءة

حتتوي اخلطة على تقسيم التالميذ إىل جمموعة صغرية من التالميذ الذين يعانون من ، مع التلميذ
ير وتنمية املهارات القرائية ومن خالل هذه اجملموعة يتم العمل على تطو ، مشكالت القراءة نفسها

ا من الواجبات اإلضافية اليت حتتوي على أو أن يعطي املعلم هلذا التلميذ عددً ، الضعيفة عند التلميذ
وترتاوح مدة املقابلة الفردية ما بني ، تدريبات دقيقة مقصود هبا تقوية هذا التلميذ يف جوانب ضعفه

ميذ عدد يرتاوح ما بني مقابلتني إىل أربع مقابالت ولكل تل، قيقتني إىل عشرة دقائق مع املعلمد
 .ابعض التالميذ إىل مقابلة يوميً  وقد حيتاج، ا مع املعلمأسبوعيً 

ل تلميذ إىل التدريب تنمية املهارات: يقرر املعلم بناء على تشخصيه ملستوى املهارات اليت حيتاج ك.ج
على املهارات نفسها يف كل  االميذ معً وقد يلجأ املعلم إىل تدريب جمموعة صغرية من الت، عليها

على خطة حمددة وحمتوى قرائي مناسب  اوجيب أن يكون تنمية املهارات لكل طفل مبنيً ، مرة
 .الدراسيحىت يرتفع مستوى التلميذ إىل املستوى العام لزمالئه يف فصله ، للتلميذ

مهارات القراءة املختلفة عند عمله ا على نفسه عند العمل على تنمية وجيب أن يعتمد التلميذ متامً 
وميكن للمدرس أن يستخدم طرق تدريس جامعة شاملة لتنمية ، مع املعلم يف هذه املقابالت الفردية

لكالم والكتابة فيمكن أن يتناول يف خطته السمع وا، غوية األخرى جبانب مهارة القراءةاملهارات الل
 .إىل جانب القراءة

حتتوي طريقة التدريس الفردي على استخدام وسائل التشخيص والتقييم التشخيص والتقييم: جيب أن .د
ولبيان املراحل التالية من ، لبيان مدى التقدم الذي حيققه التلميذ يف كل مهارة، بشكل مستمر

وهلذا خيصص املعلم لكل تلميذ بطاقة تقييم يسجل ؛ فال تكون عملية التعلم عشوائية، التخطيط
عناوين ، كروت حتوي اتريخ املقابالت،  املشاريع القرائية، األهداف، اخلطط، ةاإلجنازات اليومي) فيها

  .قائمة الكلمات اجلديدة أو غري معروفة اليت قابلها التلميذ يف قراءته(، الكتب
  :مهارات القراءة
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( أن لكل مرحلة من مراحل التعليم مهارات خاصة ينبغي أن تعاجل يف 1998) يذكر خاطر وآخرون
وإمهال تعليم هذه املهارات يف الوقت املناسب يؤدي إىل ضعف تعلم القراءة فيما سيأيت ، دروس القراءة

وأن تتم العناية هبا ، وعلى املدرس أن ينظر إىل املهارات على أهنا متصلة وليست منفصلة، من مراحل
ميذ ذوي صعوابت لتالبد أن تكون املواقف التعليمية ذات معىن وذات صلة حباجات ا وال، يف كل وقت

 .وخرباهتم التعلم

ويف تعليم املهارات األساسية للقراءة فإن التالميذ ذوات صعوابت التعلم خيتلفون عن أقراهنم يف القدرة  
ومن هنا جاء دورن يف حتديد الفروق بيهم وبني أقراهنم العاديني أو الكثرة من الطالب ، على تعلم القراءة

، م وحتليهم للخربات الواردة إليهمختلفت قدراهتم وطرائق تعلمهم وتعليمهاولكن ، أيًضا ألهنم عاديني
وذلك ؛ وكان دورن اإلحاطة ابلفروق بني مهارات القراءة والتعرف عليها لسهولة تنويع عملية التعليم

يبدأ الباحث  بد أن وال، ألن بعض هؤالء التالميذ ال يستطيعون السيطرة على كل املهارات عند القراءة
ه أبن ينمو يطور ما لديه وتسمح ل، ومن النقطة اليت ميكن للتلميذ النجاح فيها، من السهل إىل الصعب

 .من سرعة

 :هي( هـ1430، القحطاين) ساسيةمهارات القراءة األ

 .مهارة التعرف.أ
 .الفهممهارة .ب
 مهارة النطق..ج
 مهارة التعرف: .أ

ويشري  .ومعرفة املعىن الذي يوصله يف السياق الذي يظهر فيه، ويقصد مبهارة التعرف: إدراك الرمز
 :هي، لتعرف تتضمن عدة مهارات فرعية( إىل أن مهارة ا1997) مدكور

 .إتقان التعرف البصري للكلمة -1
 .استعمال إرشادات معينة -2
والتحليل ، (التلفظ ابلكلمة صواتً ) وهذا يشمل التحليل الصويت، القدرة على حتليل الكلمات -3

واستعمال القاموس للكشف عن معاين الكلمات اليت مل ميكن التوصل ، إدراك أجراء الكلمة() الرتكييب
 .إليها من خالل املهارات الثالث السابقة
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 مهارة الفهم : .ب
كمهارة   -حيث حيتل تعليم القراءة، إن القراءة من أهم املهارات اليت تؤكد عليها مرحلة التعليم االبتدائي

ويستطيع ا، اجلزء األكرب من العمل املدرسي. واهلدف من كل قراءة هو فهم املعىن أساسً  -يةأساس
واجلمل كأجزاء ، القارئ اجليد أن يفهم الكلمات من السياق كما يستطيع فهم الكلمات كأجزاء للجمل

 .رات كأجزاء للموضوع كلهوالفق، للفقرات
، وإجياد املعىن من السياق، الربط الصحيح بني الرمز واملعىنأبهنا ": ( مهارة الفهم1991) ويعرف محدان 

واستخدامها فيما بعد يف األنشطة ، وتذكر هذه األفكار، وتنظيم األفكار املقروءة، واختيار املعىن املناسب
 احلاضرة واملستقبلة ".

 . مهارة النطق :ج 

املقصود مبهارة النطق هو سالمة أن ، وواسوان، وتنكر،  عن بوند( نقاًل 138ص، 1984) ذكر مرسي
 فال تنطق كلمة، والياء(، والواو، األلف) وحسن نطق احلركات الطوال، جهاإخراج احلروف من خمار 

أو ، قل() قيل() وال كلمة، اعتمد() اعتماد() وال كلمة، عسر() عثر() وال كلمة، (ارتكى) (ارتقى)
 .(يقل) يقول() وال كلمة، كسر(  ) كثر() كلمة

إىل ضرورة إدراك وربط ، ت القراءة األساسيةاوُيضيف الباحث من خالل ما سبق من عرض ملهار  
حيت يكون لدى التلميذ القدرة والسرعة على تذكر ، أسد() (أ): احلرف اهلجائي مبدلول أو أكثر مثل

حلرف من مع التأكيد على إخراج ا، وينمي لديه احلصيلة اللغوية عن طريق ربط احلرف مبداليل، احلرف
، مزج احلروف أو الصويت() مث التدرج يف ربط احلروف ببعضها، هموضعه وخمرجه الصحيح كما مت ذكر 

 . اهناوهي مهارة أساسية يُوصي هبا الباحث ألمهيتها يف تدريب سريع على القراءة وإتق

 

  بتدائيةمشكالت القراءة اليت تواجه تالميذ املرحلة اال

من أهم وأخطر املشاكل  بتدائيةالقراءة لدى تالميذ صعوابت التعلم يف املرحلة االتُعد مشكلة أتخر 
لك رب هذه املشكلة وما ترتتب عليه من آاثر على الفرد واجملتمع.  انظرً  ؛اليت تواجه التعليم يف البالد العربية

لكثري أو وجود ا، دوهناونلمس ذلك يف مدارسنا الكثري من التالميذ الذين ال يستطعيون القراءة أو ال جيي
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وال مييز التلميذ بني بعض ، فال تراعي قرائتهم احلروف اهلجائية، تهمئمن الصعوابت اليت تشوب قرا
هلذا يكون لدى  ي؛ويكون منوه القرائي غري سو ، ا حبروف أخرىويستبدل حروفً ، وخيلط بينها، احلروف

 .ومشكلة تعليميةفتشكل صعوبة ، التالميذ مشكالت واضحة يف القراءة
 ومن هذه املشكالت ما يلي :

 اختالف صورة احلرف ابختالف موضعه من الكلمة: •
( أن اختالف رسم احلروف ابختالف موقعها يف الكلمة يؤدي إىل اختالف رسم 2006) يذكر شقري

 -حفر -" فرح: وختتلف يف ترتيب هذه احلروف كما يف الكلمات، الكلمات اليت تتطابق يف حروفها
 ولكن أشكال هذه الكلمات ومدلوالهتا، حيث تتطابق يف عدد احلروف وأنواعها؛ رفح " -حرف

 .ختتلف ابختالف ترتيب هذه احلروف

( أن عملية التعرف على أشكال احلروف والكلمات ابلنسبة للمبتدئ أمر صعب 2007) ويرى العزة
 بتغري موضعه يف الكلمة.خاصة يف بداية تعلمه؛ وذلك لالختالف الذي يطرأ على شكل احلرف 

 :(1998، اهلواري) التشابه بني احلروف •
واختالف ، ( إىل أنه إذا كان التالميذ يعانون من االختالف بني أشكال احلروف1998) ذكر اهلواري

وذلك لعدم وجود ، فإن ذلك يواكبه مشكالت نشئة من التشابه بني احلروف؛ شكل احلرف الواحد
ر " يشمل احلرفني األخريين هن، فالفرق بني كلميت " هند، احلروف التلميذ بنيفوارق واضحة يلحظها 

وذلك عندما  ؛وقد خيتلفان على التلميذ بسبب عدم الدقة يف الكتابة .والدال الراء: منهما مها يف كلٍّ 
 .أو تنخفض رأس الدال إىل مستوى السطر، يعلو حرف الراء إىل مستوى السطر أو فوق السطر

 :اسليم   ااحلروف والكلمات نطق  نطق  •
 ويعرب عن املعىن عندما يكون هادئً ، ( أن صوت املتكلم يكون ذا قيمة1992) أوردت عبد احلميد

وعدم إعطاء الصوت التعبري املناسب واملالئم ، يتغري ويتلون حبسب املوقف الذي يتواجد فيه، ااثبتً 
وهو الذي يكون ، بذلك النطق السليم للكلماتويتصل ، يسلب الكالم ما فيه من أحاسيس وعواطف

ويعين النطق ، من العيوب الناشئة بسبب خلقي أو نفسي كالتلعثم واللجلجة والتهتهة والثأأثة اخاليً 
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والقوة اإلخراجية اليت متكن ، الواضح إعطاء كل صوت حقه من حيث املساحة الصوتية اليت يشغلها
 .والعقل من استيعابه، األذن من التقاطه

 بني رسم احلرف وصوته :  •
، حبيث إن كل ما ينطق يكتب؛ لصوته ا( املفروض أن يكون رسم احلرف مطابقً 1985) أوردت املال

فقد زيدت أحرف ، ولكنا جند أن الكتابة العربية ال تتبع ذلك يف بعض كلماهتا، وما ال ينطق ال يكتب
وخولف ، طه " -لكن -كما يف " ذلك  وحذفت أحرف ال ينطق هبا، ال ينطق هبا يف كلمة " اهتدوا "

 ." الفاء " اترة أخرىو ب " ايء "رسم األلف اللينة اليت تكت

ووجود بعض ، كما يف " حممد "  ا ال كتابةالتنوين الذي يلحق آخر األمساء نطقً أيًضا  ومن أمثلة ذلك
ن هناك بعض احلاالت يرسم فيها إبل  ؛احلروف يف الصورة الكتابية كما يف " عمرو " والالم الشمسية

كتاء التأنيث املربوطة يف " فاطمة " تنطق ،  له صوراتن خمتلفتان يف النطق حسب املوضعاحلرف ويكون 
 عند الوصل. واتء، هاء عند الوقف

 

 الشكل: •
: ( أن املقصود ابلشكل هو وضع احلركات القصار الثالث1999) حنورة، طعيمة، الناقة، يونس بني  

وتنحصر مشكلة الشكل يف تعذر ضبط الكلمات حني ، الكسرة على احلروفو  ،والفتحة، الضمة
ع ل م  أو ع لٌم أو ع لٌم )  حار فيما إذا كانفإذا وجد التلميذ لفظ " علم " مثاًل ، تكون جمردة من الشكل

تعليم أطفال املرحلة بد من مراعاة الشكل يف كتب  وللتخفيف من حدة هذه املشكلة فإنه ال، أو ُعل م(
الغموض عند قراءة الكلمات وذلك إلزالة اللبس و  ؛ا بصفة خاصةعامة واملتخلفني قرائيً  بتدائيةاال

 .واجلمل

 

 وصل وفصل الكلمات:  •
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يف أن الكلمة ، ( أن طبيعة اللغة العربية ختتلف من طبائع الكثري من اللغات1997، مدكور) يذكر
فالفعل " ينبذ " تتصل أبوله ،  ال يتيسر متييزهاومن مث  ، ع معاملها األصليةالعربية تتصل بغريها فتكاد تضي

والفرق بني األصل وما صار إليه من البعد يف الرسم ، الم القسم وآبخره نون التوكيد فيصبح " لينبذن "
 والنطق حبيث يصعب على املبتدئ التعرف على أهنما فعل واحد.

 ( 2) جدول رقم

 صعوبة القراءة وعسر القراءةالفرق بني 
الضعف القرائي) صعوبة القراءة الدسلكسيا) عسر القراءة  )  

هو إبداء استجاابت قرائية حمددة وأتخر 
مقارنة مبن هم مكانت العقلية اإل يفواضح 

 والزمين يمثل عمره العقل يف
 (2003،يالوقف ) 

هي صعوبة يف القدرة على القراءة يف 
 العمرالطبيعي خارج نطاق أية

وترافق هذه الصعوبة ، إعاقة عقلية أو حسية
وهي، صعوابت يف الكتابة  

 نجتة عن خلل يف استخدام العمليات الالزمة
 .الكتساب هذه القدرة

 الكتابة

على آله وصحبه و  هللا عليه ىسيدن حممد صل -أن أول ما نزل من الوحي على كما أشرن يف القراءة
حيث قال ؛ إشارة إىل أمهية الكتابة يف القرآن، االكتابة أيضً  ذلك ىفتل، حثه على القراءة -وسلم

 .(14العلق:) {الذي علم ابلقلم * علم اإلنسان ما مل يعلم} :سبحانه وتعاىل

هي  -هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ىصل -وهذه من أول اآلايت اليت نزلت على سيدن حممد 
، فهما أساس كل العلوم من حيث احلديث عنهما أو تدوينهما، والقراءة إشارة إىل مدى أمهية الكتابة

ن والقلم وما } :حيث قال يف حمكم آايته -سبحانه وتعاىل -والشاهد على ذلك ما قد أقسم هللا به
، (3الطور:) {لطور * وكتاب مسطور * يف رق منشوروا}: وقال سبحانه وتعاىل، (1القلم:) {يسطرون

والذي ميثل أداة ، إضافة إىل ذلك ومن عظائم فضل الكتابة تسمية سورة من سور القرآن بسورة القلم
 .اخلط جبميع العلوم وحفظهاو  الكتابة
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وما يواكب ، احلديثألن اللغة املنطوقة متثل لغة  ؛ومتثل الكتابة القوانني واألصول واألعراف اللغوية 
وحتمل السمات ، فهي متثل اللغة املستقرة -يف األغلب -أما اللغة املكتوبة .مسريهتا من تطور أو حتول

: 2006، أبو منديل) لغة اإلنتاج الفين واألديب والفكري. وهي، األصلية املتوارثة كما جيب أن تكون
20.) 

ه ئووسيلة حتمل فكر اإلنسان وتفكريه وآرا، وية( إىل أن الكتابة أداة اتصال لغ2006) وأشار زايد 
وارتفع به عن غريه من ، وارتقائه، وإنسانيته، ابتكار رائع حقق له الكثري من تقدمه وهي، جتاه اآلخرين

وهي من أعظم اكتشافات اإلنسان اليت توصل إليها؛ لذا أصبح تعليم الكتابة وتعلمها ميثل ، الكائنات
 .مسؤولياهتابل من أبرز وظائف املدرسة و ، يف العملية الرتبوية اأساسيً  اعنصرً 

بل نستطيع القول أبن ، يف العلمية الرتبوية اأساسيً  اوتعلمها عنصرً  وهبذه األمهية أصبح تعليم الكتابة 
أبو ) ومن أبني مسؤولياهتا وأبرزها.، بتدائيةالقراءة والكتابة مها من الوظائف األساسية للدراسة اال

( أن املعلم يستطيع أن يدرك 2011، ؛ علي2013، زايد)  منوقد ذكر كل  ، (21: 2006، ديلمن
فعدم متييز أصوات احلروف املتشاهبة يؤدي إىل اخللط ، أثر االستماع يف صحة الرسم الكتايب عند طالبه

 .ة املهارات اللغويةفالنهائي لكا والكتابة متثل النتاج، يف كتابتها

 .جائية األنواع مع طرائق التدريسالكتابة اهل: ااثني  
، واستماعي، ومنظور، تنوعت موضوعات الكتابة اهلجائية بني منقول (2015، حاوي) يذكر 

، مع اكتساب املهارات والقدرات الكتابية لدى الطالبا، طبيعيً  اتتدرج هذه األنواع تدرجً و  ،واختباري
ها يف صفوف كلّ    وفيما يلي عرض ألنواع الكتابة اهلجائية:، مرحلة ومنوها وتدرُّج 

 :(2004، اخلليفة) ئية املنقولةالكتابة اهلجا -1
ويـُت بع هذا النوع يف ، أو من السبورة، ةأو كتاب، إن املقصود ابلكتابة اهلجائية نسخ القطعة من بطاقة

النقل بتعويد الطالب على النظر ويكون ، الصفني األول والثاين؛ ألنه يالئم الطالب يف استخدام أيديهم
مث يناقش املعلم الطالب ، كتاب القراءة  نأو ختتار م، تكتب على السبورة، إىل الكلمات يف مجل قصرية

، مع صحة النقل وجودة اخلط، مث يطلب من كل طالب أتملها وحماكاهتا بنسخها يف كراسته، يف معناها
تساعدان الناشئ يف مستقبل حياته؛ ذلك ألن اخلط ، والدقة يف تلك احملاكاة، فمحاكاة اخلط اجلميل
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وكم من طالب ، يبعث يف النفس الضيق، الرديء سواء أكان ذلك خط الطالب أم خطوط اآلخرين
 .ما يرمي إليه ا يقصده أوممن فهم  حصل على درجة منخفضة بسبب عدم متكن املعلم

إكساب الناشئة العادات السليمة أثناء ( إىل أن أمهية هذا النوع تتضح يف 2014، صومان) وأشار 
، وارتفاع الكتف اليسرى، من حيث االراف اجلسم، وإبعادهم عن العادات غري السليمة، وضعية الكتابة

وصعودها ، وميل السطور، واالراف الورقة، وتقريب العينني مائلتني إىل الكتابة، واالناء العمود الفقري
 .أمكن للناشئة أن يتالفوها، وعناية منذ نعومة األظفار القيت تدريبً  فهذه األمور كلها إذا .فاضهاخنأو ا

وهي ، إذا درب الناشئ عليها الزمته طوال حياته، واجلسم املستقيم، والورقة املستقيمة، فاخلط املستقيم
بل يستطيع الكاتب إطالة فرتة جلوسه للكتابة دون أن ، من العادات احلسنة واملرغوبة أثناء الكتابة

، فإنه ال يستطيع أن يطيل فرتة الكتابة، بعكس من يداوم على العادات غري السليمة، يصاب ابإلرهاق
؛ إذ حيتاج فرتة راحة وقد تعيقه هذه العادات غري السليمة عن قضاء مهامه بعد االنتهاء من جلسته

 .اكبرية جدً 

 .(2004، اخلليفة) فيكون كاآليت، وأما أسلوب تدريس هذا النوع من الكتابة اهلجائية 

 . واضحخبطٍّ  يعرض املعلم القطعة على السبورة مكتوبة -1
 مث يناقشهم املعلم مناقشة عامة حول املعىن.، يقرأ الطالب القطعة قراءة صامتة -2
 .يطلب من طالبني أو ثالثة قراءهتايقرأ املعلم القطعة و  -3
 .الطالب إخراج أقالمهم وكراساهتم يطلب املعلم من -4
 .الطالب القطعة من السبورة نقاًل  يكتب -5
 .لألخطاء فور وقوعها اومصححً ا، هً وموجا، يتجول املعلم بني الطالب مرشدً  -6

 :(2010، اخلمايسة) ئية املنظورةالكتابة اهلجا -2
، أن يعرض املعلم القطعة على السبورة وهي، تعد الكتابة اهلجائية النوع الثاين من أنواع الكتابة اهلجائية

ويكتب املعلم ، وتفهم ويشار إىل كلماهتا الصعبة، وتقرأ من قبل املعلم والطالب، أو يف كتاب القراءة
وهذا ، مث حتجب القطعة وميليها املعلم على الطالب، الكلمات الصعبة على اجلهة اليسرى من السبورة

 :الصفني الثالث والرابع ناسب طالبالنوع من الكتابة اهلجائية ي
 ومن أهم املهارات اليت تنمي الكتابة اهلجائية املنظورة ما يلي:
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 ومتييز أوجه التشابه واالختالف بينها.، مالحظة أشكال الكلمات واحلروف -
 .ربط الرموز بدالالهتا املعروفة -
 إعادة كتابتها كما التقطت. -

 (:2004، اخلليفة) الكتابة اهلجائية فهو كاآليتوأما أسلوب تدريس هذا النوع من 
وتبقى ماثلة أمام الطالب فرتة ومنية ، أو على جهاز العرض، تعرض القطعة مكتوبة على السبورة -1

 .مناسبة وكافية للرسوخ يف األذهان
 .مث يقرأها طالبان أو ثالثة، قطعةيقرأ املعلم ال -2
 .القطعةقش املعلم الطالب يف معىن ينا -3
 ويوضح املعلم كيفية كتابتها.، وتكتب على اجلانب األيسر من السبورة، تعزل الكلمات الصعبة -4
 .أو إخفائها، سواء مبسح السبورة، حتجب القطعة -5
إال ، ملة مرة واحدة فقطوحيسن أن متلى اجل، ميلي املعلم القطعة على الطالب مجلة مجلة -6

 .للضرورة
 .لطالب ما فاهتم أو تصحيح أخطائهمالنص مرة اثنية ليكتب ا يعيد املعلم قراءة -7
على أن يرجع ، ويتم تصحيحها ابلطريقة اليت يرى املعلم مناسبتها، جتمع الكراسات هبدوء ونظام -8

مث يكتب ، وما هو مكتوب يف القطعة، الطالب بعد االنتهاء من التصحيح للمقارنة بني ما كتبه
 .ويكررها حسب طلب معلمه،  الصفحةمينيالكلمات اخلاطئة على 

 الكتابة اهلجائية االستماعية:  -3
وتعين أن ، تعدُّ الكتابة االستماعية النوع الثالث من أنواع الكتابة اهلجائية، (2013) قد أشار اجلعافرة

فيها من ون كلمات مشاهبة ملا أويقر ، وبعد أن يتاقشهم املعلم يف معناها، يستمع الطالب إىل القطعة
 ميلي املعلم عليهم القطعة.، الكلمات الصعبة

تدريب على  فهيعلى حاسة السمع؛  -ابلدرجة األوىل -وهذا النوع من الكتابة اهلجائية يرتكز 
 .بتدائيةوهو يناسب طالب الصفني اخلامس والسادس من املرحلة اال، االستماع اجليد

 : فهو كاآليت، ةمن الكتابة اهلجائي وأما أسلوب تدريس هذا النوع

 ع.و قة ابملوضأو قصة هلا عال، التمهيد ابملناقشات اخلفيفة -1
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 .ومتأنية ليلم  الطالب أبفكارها يقرأ املعلم القطعة قراءة جيدة -2

 .ن خالل طرح أسئلة تفي هبذا الغرضمناقشة األفكار واملعاين م -3

مث حموها بعد ، الطالب يف معانيها وكيفية كتابتهاطرح كلمات صعبة هلا مثيل يف القطعة ومناقشة  -4
 ذلك.

 .واالستعداد للكتابة، نوان القطعةوع، وكتابة التاريخ، تكليف الطالب إبخراج كراساهتم -5

 .ة مرة أخرى قبل الكتابة اهلجائيةيقرأ املعلم القطع -6

 :األمور اآلتية امراعيً ، وية وأتنٍّ ميلي املعلم القطعة على الطالب بر  -7

 .إمالء فقرات كاملة بدون تقطيع.أ
 .تقسيم القطعة إىل وحدات.ب
 .إال عند احلاجة، الب على الرتكيزلتعويد الط؛ عدم تكرار إمالء الوحدة أكثر من مرة.ت
 وذلك بلفت أنظار الطالب إليها.  ؛التنبيه على ضرورة استخدام عالمات الرتقيم أثناء الكتابة.ث
تاء وال، والالم القمرية والالم الشمسية، اهلجائية بني مهزات الوصل والقطعالتفريق عند الكتابة .ج

 .وقرينتها املفتوحة املربوطة
واستدراك ما فاته من ، خطاءيقرأ املعلم القطعة مرة اثنية لكي يتمكن الطالب من تصحيح األ -8

 .كلمات

 .مناسبةالكراسات أبي طريقة يراها يقوم املعلم بعد ذلك بتصحيح  -9

وقد يعود املعلم ملناقشة القاعدة ، يف األخطاء الشائعة يف كتاابهتم لتصويبها يناقش املعلم طالبه -10
؛ فقد يكتب األخطاء الشائعة مرتبة على السبورة ويقوم مبناقشتها مع الطالب، لديهم اإن ملس فيها ضعفً 

ويقوم بشرحها وتوضيحها للطالب حىت يفهمها ، حيث يسجل قاعدة املهاراة اليت حتتويها هذه الكلمة
 .ويكتبوا الكلمة صحيحة، الطالب

 الكتابة اهلجائية االختبارية: -4
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وهي ، ( أن الكتابة اهلجائية االختبارية هي النوع الرابع من أنواع الكتابة اهلجائية2014) ذكر صومان 
 ذات شقني:

كل طالب وتشخيص نقاط ضعفه يف الكتابة األول: يكون يف بداية العام الدراسي ملعرفة مستوى  
 عالجها.على وحتديد الكلمات اليت يكثر فيها اخلطأ مث العمل ، اهلجائية

اختبار لتشخيص األخطاء اليت يقع فيها الطالب فيما تعلموه؛ وذلك  والثاين: يكون أثناء الدراسة
فالكتابة اهلجائية االختبارية عملية تعليمية يف ، مل يتعلموه ليتمكن املعلم من إعادة الرتكيز على ما

 .طاء فيما تعلمه الطالب ومعاجلتهاأساسها؛ لتحديد األخ

وطريقة السري يف الشق األول تتمثل يف إعداد قطعة حتتوي على املهارات اليت سبق وأن درسها الطالب  
ويناقشهم ، قراءهتا على الطالب ليسمعوهامث ، وتكون مشتملة على بعض األخطاء، يف املرحلة السابقة

؛ لتحديد األخطاء ومعاجلتها عن طريق الكتابة اهلجائية مث إمالء القطعة، ذلك يف معناها املعلم بعد
واملنقولة هنا أسرع يف حتقيق اهلدف؛ ألن الكتابة اهلجائية املنظورة تشتت ذهن ، أو املنظورة، املنقولة
، على اكتشاف اخلطأ وتعديله فقط اوال يكون تركيزه منصبً ، عة أبكملهاوجتعله يركز على القط، الطالب

إال أن الكتابة اهلجائية املنظورة هلا أمهية كبرية عندما يكون اهلدف هو كتابة القطعة كاملة الحتوائها 
 .ارات اليت سبق دراستها أو غالبهاعلى كل امله

ولكنها من بني ، ة تشتمل على كلمات صعبةتتلخص يف إعداد قطع، وطريقة السري يف الشق الثاين 
ويسري املعلم فيها سريه يف النوع ، أو شبيهة هبا، الطالب يف عامهم الدراسي احلايل الكلمات اليت درسها

 .أو الكتابة اهلجائية املنظورة، ةاألول سواء بطريقة الكتابة اهلجائية املنقول

مستوايت نشئته؛ ألنه يقيس مدى  حقيقية عن اإذ إنه يعطي املعلم صورً  ،والغرض منه التشخيص 
 . اكتساب قواعد الكتابة اهلجائيةتقدمهم يف

 .أسباب الضعف يف الكتابة اهلجائية
سببة لضعف الكتابة اهلجائية وأتخرها عند سات امليدانية والبحثية العديد من املؤثراتاتناولت الدر 

ُ
 امل

سببات إىل أسباب تعود ، التالميذ
ُ
ؤسسات التعليمية النظام وتعددت امل

ُ
إىل البنية التعليمية املتمثلة يف امل
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أو بشكل وقواعد اللغة ، ات التعلم والتدريس وطرائقةيإسرتاتيجأو ، أو املعلم أو الطالب، التعليمي
 : ومن هذه األسباب ما يلي، خصائصهااملكتوبة و 

 :(2012، والسمان ةشحات) لتعليميأسباب تعود إىل اإلدارة املدرسية والنظام ا -1
وتتمثل يف عدم توزيع األعباء على املعلمني بشكل متوزان؛ مما جيعل املعلم كثري األعباء ال يفي مبا أسند 

وارتفاع كثافة الفصول؛ مما يؤدي إىل صعوبة ، نهيك عن تصحيح أخطاء الكتابة اهلجائية، إليه من عمل
وعدم اإلشادة ، فز تشجيعية للمعلمني األكفاءوعدم وجود حوا، مالحظة كل أخطاء الكتابة اهلجائية

 .ابلطالب املتميزين يف الكتابة اهلجائية

 (:2010، اخلمايسة) عود إىل املعلمأسباب ت -2
، وما يرتتب عليه من ضعف الكفاءة العلمية، وتتمثل هذه العوامل يف ضعف اإلعداد األكادميي والرتبوي

وإمهال معاجلة ، االهتمام ابلنطق الصحيح للحروف والكلماتوعدم ، واجلهل بطرائق التدريس الفعالة
وأن معلمي املواد ، وسرعة نطق املعلم، وضعف التواصل اإلنساين مع الطالب، بعض احلاالت اخلاصة

بل يعتقدون أن هذا حمله حصة ، الدراسية األخرى ال يلتفتون إىل أخطاء الطالب يف الكتابة اهلجائية
وال خيصصون درجة على صحة ، مون بذلك يف تصحيح واجبات الطالبولذا ال يهت ؛اللغة فقط

 للطالب أبن ينتبه. اولو وض ح املعلم اخلطأ للطالب ولو إبشارة بسيطة لكان كافيً ، الكتابة ووضوحها

 (:2013، زايد) أسباب تعود إىل الطالب -3
، وضعف احلواس، اوعدم متييز األصوات املتقاربة يف خمارجه، واخلوف، وتتمثل يف تردد الطالب

والعيوب املاثلة يف ، وعدم القدرة على التذكر، وضعف املالحظة البصرية، واخنفاض مستوى الذكاء
 وعدم الثقة ابلنفس.، النطق والكالم

 : (2010، اخلمايسة) إىل طريقة التدريس أسباب تعود -4
اهلجائية يقوم على أساس أنه طريقة تتمثل هذه األسباب يف اعتقاد بعض املعلمني أن تدريس الكتابة 

، وبعيدة عن القاموس الكتايب للطالب، تقوم على اختبار الطالب يف كلمات صعبة ومطولة، اختبارية
وأن أخطاء الكتابة اهلجائية ، وأن درس الكتابة اهلجائية ال يرتبط بفروع اللغة العربية واملواد الدراسية

وبعض املعلمني يهملون الكتابة ، لكتابة اهلجائية فقطيقتصر عالجها على ما يقع يف كراسات ا
ومالحظة ، اليت يتدرب من خالهلا الطالب على بعض قواعد الكتابة اهلجائية، اهلجائية التجريبية
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 .وحتديد مستوى الطالب، وبعضهم ال يتطرق للكتابة اهلجائية إال لرصد الدرجات، اخلطأ وتصويبه
فحينها ، يف كل حصة اواحدً  ا؛ خاصة عندما ينهج املعلم هنجً مماًل  اوقد تكون طريقة التدريس روتينً 

 .فيقل التفاعل بينه وبني موضوع الدرس، يشعر الطالب ابلنفور من احلصة
 (:2011، إمساعيل) كتوبأسباب تتصل خبصائص اللغة امل -5

، الكلمةواختالف صورة احلرف ابختالف موضعه من ، وقواعد الكتابة اهلجائية، تتمثل يف الشكل
كذلك اختالف الكتابة العروضية ،  واختالف هجاء املصحف عن اهلجاء العادي، واإلعراب، واإلعجام

: ( أن األسباب اليت تتعلق خبصائص اللغة املكتوبة2010) ويضيف احلسن .الكتابة اهلجائيةعن 
والقطع هلا عالقة كبرية فهناك مهزة الوصل ، ومهارات الكتابة اهلجائية، التداخل بني القضااي النحوية

فقاعدة الفعل املاضي ختتلف عن ، فكلمة انصرف حتتاج منك معرفة نوع الفعل وعدد حروفه، ابلنحو
 ؟أم مهزة املضارعة مثل: أكتبُ ، اكتب  : أم زائدة مثل، وما نوع اهلمزة هل هي أصلية مثل: أخذ، املضارع

مسا: "لها ايًء: وايء إذا كان أصا، كان أصلها واوً   إذا افتكتب ألفً ، ومشكلة األلف اللينة يف آخر الكلمة
 ."بىن: يبين، يسمو

 

 .طرائق معاجلة ضعف الكتابة اهلجائية

كما ،  لعالج ضعف الكتابة اهلجائية تكاملةأحد الطرائق امل، يف هذا البحث تكاملةة امليسرتاتيجتعترب اإل
 التايل:( على النحو 2010، احلالق) توجد بعض الطرائق كما ذكرها

والتعليق عليها يف ثنااي ، حتديد األهداف السلوكية املتعلقة ابلكتابة اهلجائية يف كل حصة -1
 احلصة؛ من أجل حتقيق هذه األهداف.

على التمييز الصحيح بني خمارج احلروف  التالميذاإلفادة من النصوص القرائية؛ لتدريب  -2
وتزويد الطالب ، ل الصعوابت احملتملة يف الكتابةوبني األصوات املتشاهبة؛ وذلك لتذلي، املختلفة

 يف تنمية مهارات الكتابة اهلجائية. ابلثراء اللغوي الذي يؤثر إجياابً 
واالبتعاد عن تقدميها بصورة ، واالستقراء، الوصول إىل قاعدة الكتابة اهلجائية بطريقة االستنتاج -3

 . كل كتاابتهتخدام هذه القاعدة يفمباشرة؛ حىت يتمكن الطالب من اس
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قد أتقنوا املهارة  تالميذجديدة إال بعد التأكد من أن ال عدم االنتقال إىل قاعدة كتابة هجائية -4
 .من خالل التطبيق الكتايب، لسابقةاملتعلقة ابلقاعدة ا

 .ا يف ذلك من سرعة اكتساب املهارة؛ ملللتالميذاالهتمام ابملعىن وربطه ابألعمال الكتابية  -5
 .حىت ال يثبت اخلطأ يف ذهن الطالبمعاجلة أخطاء الكتابة اهلجائية بصورة وآنية؛  -6
 .يف معاجلة اخلطأ اسلبيً  اذلك اجتاهً  جتنب العقوابت يف الكتابة اهلجائية؛ ألن يف -7
سواء أكان الضعف ، ومعاجلتها قدر اإلمكان، اكتشاف أسباب الضعف يف الكتابة اهلجائية -8

وينبغي على كل معلم أن ينوع يف استخدام طرائق  .أو طرائق التدريس، الطالبأو ، يف املعلم
ويركز على الطرائق القائمة على األنشطة اللغوية الكتابية؛ لكي يعمل على تنمية مهارات ، التدريس

 . العملي ملهارات الكتابة اهلجائيةفالتطبيق واملمارسة يعترب اجلانب التطبيقي ، الكتابة اهلجائية
أو ، أسري طريقة واحدةوأال يكون ، اتسام املعلم ابملرونة يف استخدام طرائق الكتابة اهلجائية -9

 .أسلوب واحد
 

 :ومنها، ائيةويعدد الباحث بعض الطرائق اليت قد تسهم يف معاجلة الضعف يف الكتابة اهلج
ألولية ملهارات الكتابة سس البنية اؤ يُ ، تكاملةامل سرتاتيجيةتصميم كتاب أنشطة يوافق اإل -1

 .اهلجائية
تعلم مهارات و  لعالج تكاملةالبحث امل إسرتاتيجيةلتدريبهم على ، عمل ورش عمل للمعلمني -2

 .اد دليل للمعلم لكيفية استخدامهامع إعد، القراءة والكتابة
من ، ليمتنظيم الدروات الرتبوية للمعلمني بني احلني واآلخر؛ ملتابعة كل جديد يف ميدان التع -3

وتدريب املعلمني على كيفية ، وكيفية التعامل مع التطور التقين واملعلومايت، طرائق تدريس حديثة
 اصومهارات الكتابة اهلجائية بشكل خ، معاجلة أتخر الطالب يف املهارات اللغوية بشكل عام

 (.2015، حاوي)
املعلم أبعباء تصرفه عن مهمته حىت ال يثقل كاهل ، املوازنة يف توزيع األعباء على املعلمني -4

 (.2015، حاوي) األساس داخل احلصة الدراسية
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 : الصوتاملبحث الرابع
قال هللا تعاىل: ، وهي أهم وسيلة من وسائل التعلم واإلدراك، احلاسة األساسية للصوت والسمع ه إن
ات ُكم  } ر ج ُكم مّ ن بُطُون  أُم ه  ئً و اّلّلُ أخ  يـ  ة  ل ع ل ُكم   اال تـ ع ل ُمون  ش  ع  و األ ب ص ار  و األ ف ئ د  و ج ع ل  ل ُكُم ال س م 

ُكُرون    .[ 78]النحل:  {ت ش 
ويعتقد الباحث ، ز هللا سبحانه وتعاىل حاسة السمع على مجيع احلواس ألمهيتها عن مجيع احلواسي  قد مل 

وقد قدمها املوىل ، لتمنية قدرات فئة صعوابت التعلم أن حاسة السمع أهم احلواس املساعدة والبسيطة
يف الرابط األساسي بني الفرد واجملتمع وبني التلميذ ، مواضع أخرى يف القرآن الكرمي يفأيًضا  عز وجل

ع  }: قال تعاىل، وما حُييط به ل ئ ك  ك ان  ع ن ُه و  ال ب ص ر  و  إ ن  الس م  ُئواًل ال ُفؤ اد  ُكلُّ أُو  .[36]اإلسراء: {م س 
  

، وهو عّدة جوانب يف علم وظائف األعضاء، الصوت كما وّضح وُبنّي لنا أنه متمثل يف حاسة السمع 
 وذكر يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع :

م ُع }: قال تعاىل، األول: مساع الصوت دون وعي وإدراك و م ث ُل ال ذ ين  ك ف ُروا ك م ث ل  ال ذ ي يـ ن ع ُق مب  ا ال  ي س 
اًء  ٌي فـ ُهم  ال  يـ ع ق ُلون   ۚ  إ ال  ُدع اًء و ن د  ٌم ُعم   .(171: البقرة) {ُصم  بُك 

ُنوا ل ُكم  و ق د  ك ان  }: قال تعاىل، الصوت مع وعي وإدراك الثاين: مساع ُهم  أ فـ ت ط م ُعون  أ ن يـُؤ م  نـ  ف ر يٌق مّ 
م  اّلل   مُث  حُي رّ ُفون ُه م ن بـ ع د  م ا ع ق ُلوُه و ُهم  يـ ع ل ُمون   م ُعون  ك ال   .(75: البقرة) {ي س 
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قال ، اإلدراك والعمل عليهو  ستجابة هلذا الوعي والفهممث اال، مساع الصوت مع وعي وإدراك: الثالث
م ُعون  }: تعاىل يُب ال ذ ين  ي س  ت ج  ُ مُث  إ ل ي ه  يـُر ج ُعون   ۚ  إ من  ا ي س   .(36: األنعام) {و ال م و ت ٰى يـ بـ ع ثـُُهُم اّلل 

وتفرد ، وبنّي لنا أن إدراك الصوت واإلحساس ومراحل الوعي والتمييز، وكما تعلمنا من القرآن الكرمي
ومّيز لنا القرآن الكرمي بني العديد من املفاهيم السماع ، األعظاءبذلك علم األصوات وعلم وظائف 
 . أمشل وأوضح ريها مبعانٍ واالستماع واإلصغاء واإلنصات وغ

منذ القدم أمهية الصوت والتصويت يف احلياة اليومية ويف العالقات  يوالواقع أن الكائن البشري وع 
بني األفراد والشعوب. وليس اكتشاف احلرف والكتابة سوى نوع من اإلدراك الواعي لعمل الصوت 

 .(1988، بركة) .ودورة يف التواصل البشرياللغوي 
ة منطوقة مرسلة من متكلم أن األصوات من حيث كوهنا ماد، ( عن علم األصوات2000، بشر) بني   

علم األصوات ، هي: علم األصوات النطقي، إىل سامع يقتضي تفريع علم األصوات إىل ثالثة فروع
 .وعلم األصوات السمعي، األكوستيكيالفيزايئي أو 

ارة إىل فعلم األصوات يتناول كيفية إصدار هذه األصوات ابإلش، ولكل علم منهم خصائصه وجماله 
وعلم األصوات الفيزايئي يتناول النظر يف الذبذابت اليت حتدثها هذه األصوات ، ومساهتا النطقيةخمارجها 
من الناحيتني العضوية ، وعلم األصوات السمعي يعرض واقع هذه اآلاثر يف أذن السامع، يف اهلواء
و التجرييب وهو علم األصوات املعملي أ، ( أنه ظهر علم رابع2000، بشرأيًضا ) وقد ذكر .والنفسية

بواسطة  وذلك للتجريب والتوثيث؛ والذي يُـخضع نتائج ما توصلت إليه الفروع الثالثة األوىل، أو العملي
 .اآلالت واألجهزة الصوتية

هو : (1999) وحنورة، وطعيمة، والناقة، من يونس الصوت يف اإلطار الرتبوي كما وضح كل  
، أو يقع بني كلمتني، يقع يف تركيب على مستوى الكلمةأو عندما ، االصفة املنطوقة للحرف مفردً 

، ض، ح :أما أصواهتا فهي، (الراءو  الضاءو  حاء) حضر( أحرفها هي) حاء( وكلمة) فحرف احلاء صوته
 .ر

أما صوت هذا احلرف عندما ننطق ، الواو() ثنني هو حرفعلي( ما بني االو  حضر حممد) ويف اجلملة
(.) اجلملة فهو  و 
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 ميكن تعريفه على أنه النظام الذي تنتظم فيه األصوات األساسية( phonology) والنظام الصويت 
(Basic Sounds) ، ًا لتكون الكلمات واجلمل يف لغة ماواليت تتجمع مع، (Yule,1996) ، أو

مقبول  واليت حتكم طريقة ترتيب األصوات يف الكلمة كي خترج بشكلا، األنظمة الصوتية اجملتمعية معً 
ومن القواعد الصوتية اليت حتكم اللغة العربية أن الكلمات واجلمل  .(2000، قاسم) لدى متحدثي اللغة

، ض): اليت يصعب نطقها مع بعضها مثلوال تتبع األصوات ، وال تقف على متحرك، ال تبدأ بساكن
 .(2000وأبوجودة ، السرطاوي) ،ظ(

على فهم أن الكالم ميكن  تهيتمثل الوعي الفونولوجي يف قدر : الفونولوجي(الوعي ) الوعي الصويت 
كما . (,2001Torgeson) واملقاطع والفونيمات.، جتزئته إىل وحدات صوتية أصغر كالكلمات

 يعرف أبنه وعي لغوي مُيّكن الفرد من توظيف املعلومات عن بنية اللغة املتعلقة أبصوات احلديث
(Bennette,1998).   كما ُيشري مفهوم الوعي الفونوجلي إىل القدرة على إدراك ومعاجلة أصوات

 الكلمات املنطوقة من خالل الفونيم الصويت الواحد أو الكلمات أو املقاطع الصوتية للكالم املسموع
(Macmillan,2002) ،ويعرف أبنه القدرة على تعريف ومعاجلة البنية الصوتية للغة الشفهية 
(Layton&Deeny, 2002) . والفونيمPhoneme  هو أصغر وحدة صوتية للغة قادرة على تغري

ت أي أصوا ،(2007، ؛ هالالهان2006، فارع وآخرون)  يف ذاهتامعىن الكلمة دون أن حتمل معىًن 
 -جبل) دار( -ابر  -جار -فار -نر) ( تغري معىن الكلمة......أ ب ت ي ث) احلروف منفردة

هو ، أو التصويتية، أو الفونولوجيا، ( أن علم وظائف األصوات أو الصواتة1988، بركة) مجل(. وذكر
الذي يبحث يف وظائف األصوات اللغوية من نحية القوانني اليت تعمل مبوجبها والدور الذي تقوم به 

الصوت ) الذي يدرس املادة ذاهتا، عملية التواصل اللغوي. وهي بذلك ختتلف عن " علم األصوات
لذلك ال يهتم علم وظائف األصوات ابلناحية  "؛ولكن دون االهتمام بوظيفتها التواصلية ،اللغوي(

بل يكّرس اهتمامه لدراسة "الفروقات الصوتية ، وال ابلتغريات الفردية هلا، النطقية أو السمعية لألصوات
 .وهذا العلم الصويت، " من حيث عملها يف فهم املرسلة اللغوية

 أمهية العمليات الفونولوجية 
من  %46إىل أن حوايل ، ( ابلوالايت املتحدة األمريكية2000) وضح قسم التحليل العلمي عام
قد جاءوا من خلفية عائلية بعامل أو عدة عوامل قد أثرت على ، األطفال الذين يدخلون الروضة
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وذلك من ، و ربط احلروف أبصواهتاأ، مما أدى إىل ضعفهم يف معرفة اسم احلرف، معلوماهتم ومهاراهتم
  Gillon ,2000 .خالل جتارهبم يف بيئتهم قبل دخول الروضة من حيث القراءة والكتابة

 يف تعزيز التهجئة املبكرة للقراءة والكتابة لدى األطفال تبني أن تعلم النظام الفونولوجي يعد فاعاًل  
 & Bryant, Maclean, Bradley) الذين يعانون من صعوابت تعلم يف القراءة

Crosland,1990) ،  من دنكار وسيمور  كل  وبني (Dunan & Seymour, 2000 ) أبن معرفة
 : راحل يف اكتساب القراءة والكتابةالفونيم( من األمهية مبكان للتقدم يف التعلم من خالل ثالث م) صوت

 .لرسم الكتايب املطبوع: ااملرحلة األوىل
 .الثانية: املرحلة األجبديةاملرحلة 

 .اإلمالئي مع معرفة أصوات احلروف املرحلة الثالثة: الشكل
فهم  :منها، وتربز لدى األطفال الذين يعانون من صعوابت التعلم خصائص ترتبط ابملشكالت اللغوية 

األشياء واألفعال والصفات وفهم أمساء ، وصعوبة إدراك أصوات الكالم، واللغة التعبريية، اللغة االستقبالية
، وصعوبة العثور على الكلمات من الذاكرة بشكل تلقائي، وتكوين الكلمات واجلمل، واملفاهيم اجملردة

 وعدم القدرة على التمييز بني احلروف. ، صعوبة يف التمييز البصري عند القراءةأيًضا  ويواجهون
 (Ranter, and Harris, 1994) 

 واليت تقرتن ابلقراءة املبكرة.، يف األساس أبصوات احلروفإن الوعي الصويت يرتبط  •
 على صعوابت التعلم الالحقة. ا دااًل كما أن القصور يف الوعي الصويت يعّد مؤشرً  •
 .( 2006، حجازين) تساب املعلومات.دراك األصوات يسهم يف العجز الكإعدم  •

لكنها ال ، مشكالت يف إنتاج حروف الكالمفإن لديهم ، وإذا تتبعنا هؤالء األطفال ما قبل املدرسة 
أصوات احلروف منتظمة إلعطاء بيد أهنم غري قادرين على جعل ، تعترب صعوبة يف إنتاج أصوات احلروف

 (Vellution, 1987, Brant, Bradly, 1988) وأشارت دراسات .واضحة معانٍ 
 ( Bradley, Brant, 1990 & Snowling et al, 2000 ) إىل وصف هذه

 .ق واليت تدعى اضطراابت فونولوجيةاملشكلة وعالقتها بصعوابت النط
 .(2012وآخرون ، أبو الداير) مفاهيم مرتبطة ابلوعي الفونولوجي
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 Phonologyالفونولوجي 
، ذلك اجلزء من اللغة الذي يشمل القواعد اليت حتدد أو حتكم طريقة نطقنا للكلمات أو املقاطع اللفظية

أي تلك القواعد اليت تضبط النظام الفونولوجي يف ، األمناط املتعارف عليها بني أصحاب اللغةوفق 
وحتدد نوع املعاجلة الفونولوجية اليت نقوم هبا لألصوات واملقاطع اللفظية اليت تتكون منها ، هذه اللغة
 .(2000، أبوجودة، السرطاوي) الكلمات

 Phonemeالفونيم 
ويف كل لغة يوجد عدد حمدد من ، وهو أصغر وحدة صوتية ميكن متييزها، اللغويالفونيم هو الصوت 

 .وتتكون الكلمة الواحدة من احتاد عدد حمدد من الفونيمات، من الكلماتا الفونيمات وعدد كبري جدً 
( ابب) فعلى سبيل املثال كلمة ،اتوميكن أن تكون الكلمة عبارة فونيم واحد كالذي جنده يف بعض اللغ

نما بي، / ب ا: ب / وهي على التوايل، فونيمات ةوثالثيف اللغة العربية عبارة عن مقطع صويت واحد 
، : ك / صوت املد القصري الكسرة / ت / ا / بوهي، تاب( من مخسة فونيماتك) تتكون كلمة

 .فونيمات ةيف اللغة اإلنكليزية تتكون من ثالث (cat)وكلمة 
 Phonemic Awareness الوعي الفونيمي

ويساعد هذا النوع من الوعي الطفل على ، وهو الوعي مبحتوايت الكلمة من األصوات اليت تتكون منها
يف عملية حل  أو جوهرايً  ويعد هذا الوعي أساسًيا، إدراك العالقة بني احلرف املكتوب والصوت املنطوق

، ( إىل املهارات األساسية يف القراءةWilliams, 1986) ويف هذا الصدد يشري الباحث، الرموز
 .املنطوق واالقرتان احلاصل بينهماإدراك العالقة بني احلرف املكتوب والصوت  وهي:

وكذلك الفصل أو التمييز ، القدرة على الفصل أو التمييز السماعي للفونيمات اليت تتكون منها الكلمة 
 .ةي للحروف اليت تتكون منها الكلمالبصر 

 .األصوات أو ربطها عند قراءة الكلمة ودمج احلروف عند كتابتها  Blendingالقدرة على دمج  
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 Farell, 2005).) 
أن يتعلم الطفل كيفية ترتيب ، ومن املهم يف اللغة العربية كغريها من اللغات األلفبائية أو األجبدية 

يطرأ على الكلمة عند تغيري ترتيب ويدرك كذلك التغيري الذي ، األصوات وتسلسلها يف الكلمة
 األصوات. فيتعلم على سبيل املثال أن األصوات:

 ح  -م -ل 
 ."ملح"تنتج كلمة  م + ل + ح: عند ترتيبها 
 ."حلم"تنتج كلمة  ح + ل + م: عند ترتيبها 
 ."محل"تنتج كلمة  ح + م + ل: عند ترتيبها 

 الوعي ابملقطع الصويت أو اللفظي:
ا ا أو عقب تلقيه تدريبً ا تلقائيً وعلى الطفل أن يتعلم كذلك تعلمً ، األصوات اللغوية مجيعهاوهكذا يف 

 :ومن األمثلة على ذلك، مة الواحدةا أن حيدد عدد املقاطع اللفظية اليت تتكون منها الكلبسيطً 
 .تتألف من مقطع لفظي واحد "ابب"لمة ك

 .(تفـ / فاح): مقطعني تتألف من "تفاح"كلمة 
 .(مد / ر  /سة): تتألف من ثالثة مقاطع "مدرسة"كلمة 
 .(أل / قا / هـ  / رة): عة مقاطعتتألف من أرب "القاهرة"كلمة 

 فعلى سبيل املثال يتعلم أن: ، كما يتعلم الطفل كذلك احتاد املقاطع عند تكوين الكلمات
 ."قلم"تصبح  قـ + مل

 ."قمر"قـ + مر تصبح 
  Diagraph والدايجراف Graphemeاجلرافيم 

: ميكن تعريف اجلرافيم على أنه أصغر وحدة كتابية هلا صوت دال عليه. وبكلمات أخرى ميكن القول
 ا. كالميً ن اجلرافيم هو رمز كتايب أو حرف ميثل صواتً إ
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هذا النظام ث يوفر حي، ويعد النظام الكتايب يف اللغة العربية من األنظمة البسيطة اليت ختلو من التعقيد 
وعلى الرغم من حدوث نوع من التغيري يف شكل بعض  .ا للصوت الواحد( واحدً احرفً ) ا كتابيً شكاًل 

ا ومن السهل تعلمه. يف مقابل ذلك جند يف إال أن هذا التغري يعد اثبتً ، احلروف وفق موقعها يف الكلمة
 .مما ُيشكل صعوبة خاصة يف القراءةا خمتلفة( للفونيم الواحد أحرفً ) ا خمتلفةالكثري من اللغات صورً 

عدم وجود ما يعرف ابلدايجراف ، ومن السمات األخرى يف النظام الكتايب املعمول به يف اللغة العربية 
Diagraph ،د كما نالحظ يف اللغة احلرفني( الذي يعرب عنهما بصوت واح) أي احلرف املزدوج

 .ثالثة أو أكثر " وهلما صوت واحد احلروف ". وقد جند يف بعض اللغات جمموعة من اإلنكليزية

 عملية الكالم وإصدار األصوات 

مث تبدأ األصوات يف املراحلها املختلفة وأوهلا "املناغاة" ،  عشوائية مبهمةبعد الوالدة يصدر الطفل أصوااتً 
Babbing.  وتتطور أصوات الطفل بعد عدة أشهر لتظهر يف صورة أصوات حلروف متحركة وساكنة

وتتطور عملية تبادل احلروف املتحركة ، مع الصورة األخرية من إخراج احلروف مستقباًل  هال تتشاب
 هنا يقرتب من مرحلة الكالم، والصوائت( يف صوت الطفل، الصوامت) والساكنة

Ferguson,1978).) وذكر (Crystal,1973 ) ًا أن األطفال ميكنهم إدراك اللغة وفهمها جيد
( Hixon, et al 1980) ووضح ذلك، أي قبل قدرهتم على الكالم، خالل العام األول من عمرهم

مما يساعده ، اكتساب املعلموات الالزمة ملمارسة اللغة تدرجييً ا يف أن تواصل الطفل مع اآلخرين يبدأ يف 
يف ( Bruner,1978) وهذا ما أكده، بل قدرته على الكالمقعلى ضبط علمية التواصل وتطويرها 

ستخدامها اللغة و التفاعل العادي املبكر بني األم ووليدها يزوده مبعلومات كثرية وأساسية عن قواعد ا
 .قبل ممارسته هلا

 ( 3) جدول رقم

 م(1997، الشخص) الطفل خالل العام األولمراحل منو اإلنتاج الصويت لدى 

 اإلنتاج الصويت العمر التقرييب املرحلة

 وأصوات عشوائية ، نعاكسيةاأفعال  أسابيع 6 -من امليالد األوىل
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 ( الثرثرة) والعاطفة املفرطة( تردد األصوات) اهلديل شهور 4 -أسابيع 6 الثانية

 وإطالة الصوت ، اللعب الصويت شهور 7 -4 الثالثة

 وإعادة األصوات وتكرارها ، املناغاة شهور 10 -7 الرابعة

 قالل من املناغاةوممارسة الكالم غري املفهوم واإل، الرطائة اشهرً  12 -11 اخلامسة

 املراحل ما بعد العام األول كالتايل :أيض ا  وبني  

كلمات( يزداد   5 -2) املرحلة بكلمات قليلة: يبدأ الطفل يف هذه اشهرً  18 -12املرحلة السادسة: 
اليت بدأت يف املرحلة ) أي الكالم غري املفهوم ( الصوتية  ةنالرطاستمراره يف ممارسة اا مع عددها تدرجييً 

 .ةالسابق

مع ، ا لتحل حملها الكلمات احلقيقيةكثريً   ةنالرطاتتناقص أصوات : اشهرً  24 - 18 املرحلة السابعة:
ويف هذه املرحلة ُيشري الطفل إىل األشياء ، استخدام اجلمل املكونة من كلمتني بشيء من الوضوحبدء 

 أبمسائها أو الصورة املعربة عنها.

كما ،  يبدأ الطفل يف حماولة الكالم جبمل مكونة من ثالث كلمات: اشهرً  36 -24: املرحلة الثامنة
 .حياول تصحيح كالمه من فرتة ألخرى

: يف هذه املرحلة يبدأ الطفل يف نطق األصوات الساكنة بصورة صحيحة اشهرً  48 -36املرحلة التاسعة: 
 ا للنموذج الذي مسعه وتعلمه من احمليطني به.وفقً ، % 70 -50بنسبة 

ا من األصوات تقريبً  %90يستطيع الطفل خالل هذه املرحلة نطق : سنوات 5 -4 :شرةاملرحلة العا
ستطاع أن ينطق معظم أصوات حروف اويف هناية العام اخلامس يكون قد ، بصورة صحيحةالساكنة 

 .درة على إجراء حماداثت مع الكبارمع الق، الكالم بصورة صحيحة

من إصدار األصوات الالزمة ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن عملية الكالم تلك العملية اليت تتض 
، ا لقواعد معينةمث تنظيم تلك الرموز وفقً ،  رمزية معينةأشكااًل وتشكيلها بصورة جتعلها تتخذ ، للكالم
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، كي خترج مرتابطة مع بعضها لتعطي معاين مفهومة للمستمع،  يتفق عليها يف الثقافة اليت ينشأ فيها الفرد
 م(.1997، الشخص) وحتدث يف سياق مستمر

 :الكالم تتم يف ثالث مراحل أساسيةأن عملية أيض ا  وذكر

 Reception Stage تقبالسمرحلة اال: واًل أ

  Processing Stage: مرحلة املعاجلة ااثنيً 

 Speech Productionممارسة الكالم( ) : مرحلة اإلرسالااثلثً 

 ( إىل النتائج التالية:1980، بشر) وقد توصل علماء األصوات يف تقسسيم األصوات اللغوية

ا ما هو جمهور ومنها ما هو الصوامت فمنهالصوائت جمهورة كلها يف الكالم العادي؛ أما  -1
 .مهموس

، مثل: التاء) كل صوت حصل اعرتاض اتم يف جمرى اهلواء أثناء النطق به هو صوت صامت -2
 .والكاف(، والدال

ا من أي نوع كان أثناء النطق  احتكاكً كل صوت حصل اعرتاض جزئي يف جمرى هوائه حمداثً  -3
 الزاي(.و  ،واجليم، : السنيمثلأيًضا ) ا صامتً به يعّد صواتً 

يعّد  -اكان هذا الصوت أو مهموسً   اجمهورً  -اهلواء أثناء النطق به من الفم كل صوت ال ميرّ  -4
 .والنون(، مثل: امليم) اصامتً  صواتً 

 .الالم( مثل:) اصامتً  ا يعّد صواتً كل صوت ينحرف هواؤه فيخرج من جانيب الفم أو أحدمه -5
 .ا صامتً كل صوت مهموس يُعّد صواتً  -6

ن أساسيان يف دراسة ن احلقيقة أن السمة املائزة وعملية االستبدال مفهوماإ: (1988، بركة) وقال 
بد لتحديد  وال، . فالتمييز بني الصائت والصامت ونصف الصائت متييز عام ومبدئياللغوي الصوت

إىل مساته  :أي، من الرجوع إىل خصائصه الرئيسة ادقيقً  اصوت من أصوات اللغة الواحدة حتديدً  كلّ  
 : هي، لعربية إىل ثالثة أقسام رئيسة. وقسم أصوات اللغة ااألساسية اخلاصة به

 .يف اللغة العربية ارون فونيمً وعددها سبعة وعش، الصوامت -1
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 وعددها ستة فونيمات يف اللغة العربية.، الصوائت -2
 .العربية وعددها فونيمان يف اللغة، أنصاف الصوائت -3

 : منها على النحو التايلد شرح كل  وق

 الصوامت العربية

، طقُتسمى الصوامت عند علماء العربية القدامى ابحلروف. وقد ُعنوا بتقسيمها ووصفها من حيث الن
هم وضع األسس العلمية لوصف ما مسوه مهّ   . وكان جلُّ إىل ما هنالك، واالبتداء، والوقف، واإلدغام

ألننا نبغي ؛ راء والتحديدات اليت قدموها ألصوات لغتهمبـ"خمارج احلروف". ولن نتوسع هنا يف حتليل اآل
 ،وبقصد التعرف على طبيعتها وخصائصها،  للدراسنيوضع تقسيم مبسط لصوامت اللغة العربية تسهياًل 

تصنيف ا من املنظار اللساين احلديث. وقد درج علماء األصوات املعاصرين على دقيقً  وحتليلها حتلياًل 
 :الفئات التالية إىلالصوامت 

 .وميكن أن تكون فمّية أو أنفّية، الصوامت االنسدادية •
 .الصوامت االحتكاكية واالنسيابية •
 .الرتّدديةالصوامت اجلانبية و  •

ا من دقيقً  حتلياًل وحتليلها ، وتصنيف خصائصها، طبيعتهاووضع هذا التقسيم بقصد التعرف على  
وحال جمرى اهلواء يف ، مواضع النطقو  ،بُنيت على وضع الوترين الصوتيني، املنظار اللساين احلديث

، ص، ش، س، ز، ر، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب، " ء: واحلروف الصوامت هي .القناة الصوتية
 ." هـ، ن، م، ل، ك، ق، ف، غ، ع، ظ، ط، ض

 

 

 الصوائت العربية

. أصناف الصوائت يف اللغة الواحدة تؤّدي كّل منها إىل التمييز بني، الصوائت حتّد بوسائل نطقية عديدة
وهو املكان من احلنك الذي جيتمع ابجتاهه اللسان ويتقّدم من أثناء النطق ابلصوت( ) فموضع النطق
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األمامية اليت يتقّدم اللسان لدى النطق هبا ابجتاه احلنك اللني يسمح ابلتمييز بني الصوائت احلنكية أو 
اللهوية أو اخللفية اليت يتقّدم اللسان لدى النطق هبا ابجتاه املوضع الوسيط من احلنك. أّما من حيث 

، فإن درجة انفتاح الفم اليت حتّددها حركات اللسان العمودية واملسافة بينه وبني احلنك، طريقة النطق
والصوائت املفتوحة اليت ا، تسمح ابلتمييز بني الصوائت املغلقة اليت تنتج أبشّد انغالق ممكن صائتيً  فإهنا

تنتج ابنفتاح الفم أشّد ما ميكن من االنفتاح. ويقع بني املنزلتني الصوائت نصف املغلقة والصوائت 
ويعمل التشفيه واملّدة  ت. هذانصف املفتوحة. كذلك فإن التشفيه والتأنيف واملّدة تعمل يف إنتاج الصوائ

 دون التأنيف( كسمات مائزة يف الصوائت العربية.) وحدمها

ال بّد يف تصنيف  .والشفتان، مها: اللسان، فإن الصوائت حُتد بعمل عضوين أساسيني، وهكذا 
النطق. وجند وطريقة ، الصوائت العربية إذن من الرجوع إىل املنظارين النطقّيني الرئيسني: موضع النطق

، ةح: الفت. فهي ستة صوائتالنطق ثالثة أيضً ومن حيث طريقة ا، أهنا من حيث موضع النطق ثالثة
 والضّمة الطويلة.، والكسرة الطويلة، والفتحة الطويلة، والّضمة، والكسرة

 أنصاف الصوائت العربية 

ال ميكن تصنيفها يف أّي فئة من  أصوااتً  -ابإلضافة إىل الصوائت والصوامت -تعّد معظم لغات العامل
منها يف اللغة الفئتني. وهي تدعى أبنصاف الصوائت أو أنصاف الصوامت أو االنزالقيات. ويوجد 

الشبه  ا. وهذان الصواتن قريب  ("يلد "  و كما يف " ولد ") / J / والياء، / w: الواو / العربية اثنان مها
 .ر اهلواء املزفورن حيث ضيق ممم وابلصوامت، ابلصوائت من حيث موضع النطق

 

 

 ( اضطراابت النطق والكالم) اضطراابت الصوت

وقد تناول العديد من ، يُعترب التالميذ ذوي اضطراابت النطق والكالم أحد فئات صعوابت التعلم
ختتفي هنا ميكن أن إحيث ؛ عتبار يف احلكم على اضطراابت النطق العمر الزمينخذ يف االؤ ويُ ، الرتبويني

( أن اضطراب النطق يؤدي إىل 2003، الببالوي) ويذكر،  تدخلبعد الدخول للمدرسة وال حتتاج إىل
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( على آاثر اضطراابت 1997، الشخص) وأكد، أو اضطرابهفشل الفرد يف التواصل مع احمليطني به 
 لدى الفرد وخجل. نه ُيسبب معانة نفسية وسوء توافقإحيث ؛ النطق

تتم وطريقة لفظ وكيف ، ( أن اضطراابت النطق ترتكز على عملية وطريقة النطق1990) الزرادويعرف  
نة واملتحركة وأسلوب وتتناول احلروف الساك، وإصدار األصوات بشكل صحيح، وتشكيلها، احلروف

 .نطق الكلمات

املتوقعة ام أصوات الكالم : فشل استخد( أبن اضطراابت النطق هيDSMIV، 1994) وعرف 
أو تلفظ غري ، ويتضح يف إصدار صويت رديء، جتهواليت تكون مناسبة لعمر الفرد وذكائه وهل ،امنائيً 

، خرآ إصدار الصوت أو إبدال صوت مكان صوت يفويتمثل االضطراب اللفظي يف أخطاء ، مناسب
ا أبنه يُعطي انطباعً أو تشويه وحتريف الكلمة مما ، ذف أصوات كاحلروف الساكنة يف آخر الكلمةحأو 

 كالم طفلي.

ويبدو يف واحد أو ، لطفل عن نطق بعض األصوات اللغوية( أبهنا عجز ا2003، الببالوي) كما ذكر  
 أو ضغط األصوات.، أو اإلضافة، أو اإلبدال، أو التحريف، أكثر من االضطراابت التالية: احلذف

طريقة نطق بعض أصوات حروف  ( أن اضطراابت النطق هي خلل يف2007، عبد احلميد) وعرف 
ويبدو ذلك يف صورة إضافة أصوات حروف ، على إخراجها من خمارجها الصحيحة لعدم القدرة، الكلمة

أو نطق صوت احلرف بطريقة مشوقة ، اأو حذف صوت احلرف متامً ، غري موجودة يف الكالم املنطوق
وميكن أن ، بعض احلروفأو ضغط يف ، خرآأو إبدال صوت احلرف بصوت حرف ، وغري مفهومة
 وهي، من اضطراب واحد كما قد يعاين الطفل،  شكال من اضطراابت النطق لدى الطفلتوجد هذه األ

وتكون الغالبية العظمى منها يف احلضانة والفصول الدراسية واملراكز ، بني األطفال الصغار اأكثر شيوعً 
 العالجية.

 : مظاهر اضطراابت النطق

 : Substitutionبدالية االضطراابت اإل -1
 Distortion: اضطراابت حتريفية -2
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  Omission or addition :أو إضافة اضطراابت حذف -3
 Pressure disorders: اضطراابت الضغط -4

 املزج الصويت أو مزج األصوات 

، يقصد مبزج األصوات القدرة على نطق مجيع األصوات مع بعضها البعض لتكوين كلمات كاملة
(  س، أ، ر ) لتشكيل كلمات ال يستطيع مجع أصوات ايستطيع ربط األصوات معً فالطفل الذي ال 

ومن الواضح أن مثل ، إذ تبقى هذه األصوات الثالثة منفصلة ؛" على سبيل املثالرأسين كلمة "لتكو 
ما حتدث صعوابت القراءة عندما يتم الرتكيز  اهؤالء التالميذ سيواجهون مشكالت يف تعلم القراءة. وكثريً 

فقد يتعلم الطفل هذه األصوات منفردة ا، يف التدريس على تعليم األصوات منفصلة عن بعضها بعضً 
 .لتكوين كلمة اصعب عليه مجعها معً وابلتايل ي

أجزاء الكلمة ويواجه طلبة آخرون من ذوي االضطراابت السمعية أو اضطراابت الذاكرة صعوبة يف مجع  
وبسبب الطبيعة ، بعد بذل جهد كبري حملاولة تذكر األصوات املكونة هلذه الكلمة والتمييز بينها امعً 

 عند تعلم اللغة العربية. االصوتية للغة العربية فإن هذه املشكلة تكون أكثر وضوحً 
على  ااألصوات مع بعضها بعضً تركز النشاطات التدريسية اليت هتدف إىل تطوير القدرة على ربط  

استخدام الكلمات يف سياقات ذات معىن من أجل زايدة احتمال جعل عملية الربط بني األصوات 
ليتمكن ؛ ويعتقد بعض الباحثني بضرورة كون هذه املهارة وغريها من املهارات األساسية تلقائية، تلقائية

ة من الرتكيز على عملية القراء معني بداًل الطالب من الرتكيز على جوانب عملية االستيعاب يف نص 
 .ذاهتا

 
 

 تكاملةية املسرتاتيجاإل املبحث اخلامس:

والكتابة لدى طالب الصف ، والوعي الصويت، ملا كان البحث احلايل يستهدف تنمية مهارات القراءة
فإنه من الضروري ؛ يف التدريس تكاملةمن خالل تدريس احلروف ابستخدام الطريقة امل، األول االبتدائي

غاية معينة من خالل بعض  تكاملةامل سرتاتيجيةحيث تعد هذه اإل، سرتاتيجيةإلقاء الضوء على هذه اإل
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مع مراعاة احتياجات وقدرات وميول ، اإلجراءات املدروسة واحملكمة لتحقيق هدف وفق تقييم خاص به
سواء كانت هذه الصعوابت ، للصعوابت التعليمية اليت يتميزون هبامن خالل إدراك املتعلم ، التالميذ

جياد حلول لذلك وفق معايري إل؛ وجب ذلك علينا كمعلمني وابحثني، أكادميية أو منائية أو كلتامها
وكان هذا من خالل األدب النظري الذي تطرق إليه الباحث مع الدراسات ، وأسس علمية صحيحة

حيث أشار إىل مدى ، تقوم على الطريقة الصوتية يف عالج صعوابت التعلم سرتاتيجيةوهذه اإل .السابقة
 (.Mercer,1997) أمهيتها وفاعليتها مرسري

، ومن خالل التدقيق واملالحظة ودراسات حول قدرات الطالب وإمكانياهتم والصعوابت اليت تُقابلهم 
 الكمأيًضا  ويعين به الباحث به، التدريس وأساليبهسواء صعوابت يف املناهج املقدمة أو يف طرائق 

ومنها دراسة ، إضافة إىل العديد من الدراسات السابقة بدولة الكويت حول هذه الظاهرة، والكيف
م( اليت استهدفت أثر التدريس ابستخدام أسلوب التدريس التباديل يف تنمية 2007) خلف، عواطف

دافعية القراءة لدى التلميذات ذوات صعوابت القراءة ابلصف  وكذلك أثره على، مهارات الفهم القرائي
م( واليت هدفت إىل الكشف عن فعالية  2008) القالف، إضافة إىل دراسة شهد، اخلامس االبتدائي

برنمج عالجي يف تنمية مهارات الكتابة اليدوية للتالميذ ذوي صعوابت التعلم يف الصف الثالث 
 .ات السابقةوغريها من الدراس، دائياالبت

ويثبت هذا أن ،  من الباحث بقدرة هللا العدل الذي أوجد اخللق وجعل العدل منهجه وميزانهوإميانً  
لذلك كان ،  ُمتميز يف جمال معني خيتلف عن اآلخرفكل  ، وإمنا اختالف التميز، قدرات البشر متساوية

علينا البحث إلجياد طريقة تثبت قدرات هؤالء الطالب على ختطي هذه العقبة األوىل واألساسية يف 
احلائز على جائزة نوبل يف  -(Leon- Lederman) كما قال ليون ليدرمان.تعلم القراءة والكتابة

... لعل .لالنطالق يف العلمولكنهم بعدها يفقدون احلماس ، " األطفال كلهم يولدون علماء: -الفيزايء
مونتيجو ) ا ما حيدث لألطفال نتيجة بعض قوى خارجية جتعلهم يفقدون فضوهلم الطبيعي "األمر أن شيئً 

" اعتنوا برتبية الطفل يف سين حياته : ويقدم أفالطون نصيحته الذهبية. (347ص ، م 2004، دو
ف والعطف خري من اإلكراه ألن اللط؛ م(2004، الشريف)وال تكرهوه على تعلم أي شيء " ، األوىل

 .والتسلط
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منها صفة ، وذلك ألمور عديدة، لقد االصر اهتمام علماء اللغة يف القرون املاضية ابللغة املكتوبة 
أيًضا  ومنها، (تقال متوت فور االنتهاء من نطقه كل كلمة) الدميومة اليت ميتاز هبا الكالم املكتوب

وخباصة لغات األداين( اليت كانت الكتب واملخطوطات السبيل الوحيد ) اهتمام العلماء ابللغات القدمية
منطوقة( قبل أن ) ولتؤكد أن اللغة هي صوتية، مث جاءت اللسانية احلديثة لتقلب هذا املفهوم، لدراستها

ا ويتناول احلديث لفظً ، يل على أولوية النطق أن اإلنسان يتكلم قبل أن يكتبتكون مكتوبة. وأكرب دل
وهذه إشارة كبرية وُملحة إىل ضرورة البدء ابلتعليم عن طريق  .(1988، بركة)، أكثر مما يتناوله كتابة

ولكن هذا حتت ، الكلمة يفوالبدء من احلرف إىل املقطع ، الصوت مع املزج احلريف أو الصويت للحروف
 جية اليت تُنظم العمل على ذلك.يفق هذه اإلسرتاتو  ُمرتبةو  خطوات وأسس مدروسة

 هوو أال ، يات من حيث املبدأسرتاتيجواإل على توليفة بني خمتلف الربامج سرتاتيجيةوتقوم هذه اإل 
اليت تناولت عالج صعوابت التعلم مع قياسها والتدخل ، الصويت(التعليم عن طريق الصوت والوعي )

بكر
ُ
هنا تقوم إحيث ، سرتاتيجيةُيستخدم للعمل على هذه الطريقة أو اإل وقد أضاف الباحث دلياًل . امل

 وتعلم احلروف أبصواهتا وأشكاهلا األربع، التعرف على مداليلهاو  صوامت( للحروف) على الوعي الصويت
مث التدرب على املزج الصويت عند االنتقال من حرف ، وآخر( الكلمة ال أبمسائها، وسط، أول، منفرد)

، الصوائت القصرية والطويلة() مث االنتقال بعد ذلك لتعلم احلروف، اوقرائيً  اويكون املزج كتابيً ، إىل حرف
لتتم بذلك  ؛أكرب من كلمات ومجلويتم تدريب املتعلم على املزج الصويت أو احلريف يف هذا اجلزء بشكل 

لتساعد املتعلم على البدء يف العملية التعليمية ، عملية اكتساب وتعلم القراءة والكتابة بصورهتا األولية
 وهذا ألمهية القراءة والكتابة ومدى ضرورة تعلمها جلميع العلوم األخرى.، بكل سهولة ويسر

 
 
 

 :تكاملةامل سرتاتيجيةهدف اإل
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إكساب تالميذ الصف األول االبتدائي ذوي صعوابت تعلم القراءة و  إىل حتسني سرتاتيجيةهتدف اإل
، وفق مرحلتهم العمرية، القدرة على القراءة والكتابة اهلجائية بشكل جيد وسلس، والكتابة اهلجائية

 .هبا عن أقراهنم الطبيعينيوذلك من خالل عالج هذه الصعوابت اليت يتميزون ، وزايدة الطالقة والدقة
 :تكاملةامل سرتاتيجيةأمهية اإل

 :يف اخلصائص اآلتية تكاملةامل سرتاتيجيةتظهر أمهية اإل
وما نتج عنه ، حماولة للتقليل من صعوابت تعلم القراءة والكتابة تكاملةامل سرتاتيجيةتعد اإل .1

والعمل على حتسني مستوى التحصيل يف املواد ، من تدٍن يف مستوى حتصيل التالميذ
 .األخرى

يف  -إن مل يكن ندرهتا -يات املعاجلة لصعوابت التعلم عن طريق الصوتسرتاتيجقلة اإل .2
الصف  لعالج صعوابت التعلم القراءة والكتابة يف، املراجع العربية مقارنة ابملراجع األجنبية

وبذلك تكون بداية الو البحث عن بدائل لتطوير الربامج ، األول االبتدائي والتأسيس
 .يات يف أي بيئة تعليمية صحيحةسرتاتيجواإل

ة ومرونتها يف عملي، املتعلم واملعلم؛ الطرفنيعدها عن التعقيد لكال وبُ  سرتاتيجيةسهولة اإل .3
 .اكتساب وتعلم القراءة والكتابة

 .مثل االضطراابت النطقية والكالمية، يف عالج صعوابت أخرى سرتاتيجيةتسهم هذه اإل .4
مع تنمية ، من خالل املداليل لكل حرف مقرتح، يف تنمية الوعي البيئي سرتاتيجيةتساعد اإل .5

 .منيلغوية للمتعلالثروة ال
 : سرتاتيجيةخطوات إعداد اإل

وقد مرت ابلعديد من املراحل حىت تصل إىل شكلها ، ساس البحث والداسةأ هي تكاملةامل سرتاتيجيةاإل
وسيقوم البحث ، ابقي أدوات البحثعلى أساسها ىن بيُ والىت ، ساسية يف البحثاألداة األ فهي، احلايل

 . الفصل الثالثبشكل ُمفصل يف سرتاتيجيةبعرض خطوات إعداد اإل

 : سرتاتيجيةخطوات إعداد اإل

 .ةوالفئة املستهدف سرتاتيجيةف اإلحتديد هد -1
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االطالع على دراسات سابقة ومراجع سابقة ساعدت الباحث يف دراسته احلالية وإعداد  -2
 أدواهتا.

مقياس القراءة  -"أن مبدع"كتاب   -دليل املستخدم) ملواد التعليمية اخلاصة ابلبحثإعداد ا -3
 .(مقياس الكتابة اهلجائيةو  والوعي الصويت

 عمل التجربة االستطالعية. -4
 عرض أدوات البحث على احملكمني وذوي اخلربة. -5
 واختبار األساليب اإلحصائية املناسبة للبحث.، قياس صدق وثبات أدوات البحث -6
 .مث التتبعي، عمل اإلجراءات التجريبية النهائية للبحث القياس البعدي -7
 .سرتاتيجيةوقياس مدى فاعلية اإل، حتليل النتائج وصدق املقاييس وثباهتا -8

 واملقاييس: تكاملةامل سرتاتيجيةاألسس النظرية املعتمدة يف تصميم اإل
ومقياس الكتابة اهلجائية( بعد  -مقياس القراءة) سهايومقا تكاملةامل سرتاتيجيةمت إعداد وتصميم اإل 

، لعالج صعوابت القراءة والكتابةو ، ملهارات القراءة والكتابةو ، النظرية للغةاالطالع على األسس 
 ،(2006، حجازين) (Mercer, 1977)و (Mercer, 1985) :صعوابت التعلم من مراجع مثلو 
 & Isaki & Plante, 1997، (Heling, 2000)، (Swanson) (2012، القداح)

Berminger, 1995)، (2010، جبايب) ،واألصوات اللغوية مثل:، ألصواتومراجع تناولت علم ا 
، (Wise, 2005) :ودراسات تناولت الوعي الصويت مثل، (2000، بشر)و، (1990، املالح)

 Berourne & Friel- Patti)و، (ying ،2007)و، (Hsin, 2007)و، (Laing ،2005)و

  .إخل.… (Virginia & Judith, 2003)و، (Carolineet et.al, 2001)و ،(2003,
  .لتالية هلذا املبحث يف هذا الفصلوغريها من الدراسات واملراجع اليت مت عرضها يف املباحث السابقة وا

مقياس الكتابة و ، مع قياسي القراءة والوعي الصويت تكاملةامل سرتاتيجيةوبناًء على ذلك مت عمل اإل 
مث تطبيق ، مث قبلي، وتطبيقه من قياس استطالعي، النهائيوإخراج اجلميع ابلشكل ، اهلجائية

 .ا القياس التتبعيوأخريً ، مث البعدي، سرتاتيجيةاإل
  :سرتاتيجيةالصورة األوىل لإل
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 : سرتاتيجيةأهداف اإل .1
أال وهو ، لتحقيق اهلدف املنشود؛ القراءة والكتابة لتحقيق ركائز أساسية يف عملييت سرتاتيجيةتسعى اإل

ويندرج حتت هذا اهلدف األمشل بعض ، إكساب املتعلم القدرة على القراءة والكتابة بشكل جيد
 .(سلوكية) تتفرع منها أهداف خاصة األهداف العامة اليت

 :: أهداف عامةأوال  

وكسر حاجز ، واالستمتاع هبا، ودراستها أبسلوب شيق وجذاب، حتبيب اللغة العربية للمتعلمني .1
 . احلاقدين على لغة القرآن الكرمي يظنالصعوبة كما 

 .ف بدون اخللط بينها قراءة وكتابةيتعرف املتعلم على نطق صوت احلرو  .2
 .صوائت(، صوامت) وف قراءة صحيحةقراءة املتعلم للحر  .3
 .كتابة هجائية صحيحة جبميع رسومهاكتابة املتعلم للحروف   .4
، ومنها إىل كلمات، لتكوين مقاطعا ا صحيحً قدرة املتعلم على املزج الصويت للحروف مزجً  .5

، مث االنتقال إىل الصوائت واالنطالق، والبدء ابلصوامت حىت إتقاهنا، ومنها جلمل مث فقرات
 ويكون ذلك قراءة مث كتابة هجائية.

 .أو إبدال أو تكرار حروف أو كلماتقراءة املتعلم للمقاطع والكلمات قراءة سليمة دون حذف  .6
 :سلوكية() ا: أهداف خاصةاثني  

 .( مبخارجها الصحيحةصوامت) أن يتعرف املتعلم على أصوات احلروف .1
 . اا صحيحً ( لفظً صوامت) ظ املتعلم أصوات احلروفأن يلف .2
 .وف منفردة وأول ووسط وآخر الكلمةأن يتعرف املتعلم على رسم احلر  .3
 .روف برمسها الصحيح كما يُطلب منهأن يستطيع كتابة احل .4
 .املتعلم بني صوت احلرف ورمسهربط أن ي .5
 .مدلوالهتا املطروحة لكل حرفو  وفأن يربط املتعلم بني احلر  .6
 .ز احلرف داخل كلمة أول ووسط وآخرأن مُيي .7
 .أول ووسط وآخر الكلمة، يُطلب منه أن يستخرج احلرف املطلوب كما .8
 .تابة احلرف أول ووسط وآخر الكلمةأن يستطيع ك .9
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 .ابلكلمة اليت حتتوي على احلرفرف أن يصل احل .10
 .لوين احلرف املفرغ كما يُطلب منهوت، أن يكتب على احلرف املنقوط بشكل صحيح .11
 .رة اليت حتتوي على احلرف املطلوبأن مُييز الصو  .12
 .ف املطلوب من بني احلروف املعطاةأن مُييز احلر  .13
 .ووسط وآخر الكلمةا أول ا صحيحً رمسً أن يرسم احلرف املطلوب ابلكلمات املعطاة  .14
 . لنفس احلرفأن خيتار رسم احلرف الصحيح يف الكلمة بني رمسني .15
 .مث يكتبه بني عدة كلمات مصورة، وبأن يستخرج احلرف املطل .16
 .عدة كلمات معطاة تبدأ بنفس احلرفأن يكّون ويصل  .17
 لنشاط الرتفيهي املعطى لكل حرف.أن يُفكر وجيتاز ا .18
 .مقطع صامت() امن حرفني صوتيً  اطعً أن يقرأ مق .19
 .وسط وآخر الكلمةا رسم احلرف أول و من حرفني مُميزً  اأن يكتب مقطعً  .20
 .رسم احلرف أول ووسط وآخر الكلمة امن حرفني مُميزً  امقطعً  يأن مُيل .21

 .املتعلم على بداية وهناية الكلمةأن يتعرف  .22
 .تعلم بني احلروف املتشاهبة شكاًل أن مُييز امل .23
 . ااحلروف املتشاهبة صوتيً علم بني أن مُييز املت .24
 .صوامت() اصوتيً  ثالثة أحرفأن يقرأ كلمات تتكون من  .25
 .صوامت() ثالثة أحرفات تتكون من أن يكتب كلم .26
 ( بشكل صحيح.احلركات القصرية) أصوات احلروف ابلصوائت القصريةأن يلفظ ويقرأ املتعلم  .27
 .احلركات القصرية( بشكل صحيح) ةأن يكتب املتعلم أصوات احلروف ابلصوائت القصري  .28
، األلف، الواو -احلركات الطويلة) لصوائت الطويلةأن يلفظ ويقرأ املتعلم أصوات احلروف اب .29

 .( بشكل صحيحالياء
( الياء، األلف، الواو -احلركات الطويلة) أن يكتب املتعلم أصوات احلروف ابلصوائت الطويلة .30

 .بشكل صحيح
ا أو إما قرائيً ، سواء أول أو وسط أو آخر الكلمة، الكلمة أن مُييز احلرف املطلوب من خالل .31

 (.صوامت أو صوائت) ابيً كتا
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 رف األول أو الثاين أو الثالثأحرف بعد حذف احل ةأن يقرأ املقطع من كلمة تتكون من ثالث .32
 (.صوامت أو صوائت)

ويكتب الناقص سواء ، أحرف بعد مساع الكلمة ةأن ُيضيف حرف لكلمة تتكون من ثالث .33
 (.صوامت أو صوائت) أو آخر الكلمة احلرف الناقص أول أو وسط

 .أحرف إىل صوائت قصرية ةمة من ثالثأن حيلل املتعلم كل .34
 .صحة الرسم امراعيً ، حرف صوائت قصريةأ ةا كلمة من ثالثأن يُركب املتعلم كتابيً  .35
 حتتوي على صوائت طويلة وقصرية.أن حُيلل املتعلم كلمة  .36
 .مة حتتوي على صوائت طويلة وقصريةا كلأن يُركب املتعلم كتابيً  .37
 .لصائت الطويل من الكلمة مث يكتبهأن يستخرج املتعلم املقطع ا .38
 بدون إضافة أو حذف أو إبدال أو تكرار أو قلب، أن يقرأ املتعلم الكلمات واجلمل البسيطة .39

 . العكس()
 
 
 

 وطريقة تناوهلا: تكاملةامل سرتاتيجيةحمتوى اإل

 هي أساس عملييتهنا إحيث ، االعتماد واالرتكاز على احلروف العربية سرتاتيجيةُروعي يف بناء اإل 
، ى تعليم أصوات األحرفومت تناول تدريسهما واكتساهبما ابلطريقة الصوتية اليت تركز عل، القراءة والكتابة

 األحرف يف مواقع الكلمة الثالثة.مث أشكال ، مث املقاطع
 : وهو، (تكاملةامل سرتاتيجيةاإل) يب آخرحث الطريقة الصوتية برتتولكن قد تناول الب

 .روف ابلرتتيب األجبدي من أ إىل ي: تناول احلأوال  

 ش(، س) ز(، ر) (ذ، د) خ(، ح، ج) ث(، ت، ب، أ) يم احلروف إىل جمموعات كما يلي: تقسااثني  
 .ي(، و، هـ) ن(، م) ل(، ك) ق(، ف) غ(، ع) ظ(، ط) ض(، ص)
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، عش) وربطه أبربع مداليل لكل حرف مثل: ع، (صوامت) صوت احلرف: تدريب املتعلم على ااثلث  
 .أول ووسط وآخر الكلمةو  ارف منفردً مع تدريب املتعلم على رسم احل، (عنب، عصفور، عني

: تلوين حرف مثال، احلركية أثناء عملية التعلموالبصرية واحلسية و : مراعاة استخدام احلواس السمعية ارابع  
وضع دائرة حول  .تدريب املتاهة وحبث احلرف عن مدلول له .مث قصه ولصقه داخل دفرت الصف، مفرغ

الشيقة ، لتدريبات الكاسرة للملل والروتنيوإىل غريها من ا، مث تلوين الدائرة، احلرف داخل الكلمة
 .للعملية التعليمية متعلم اجلاذبةلل

يقوم املعلم بتدريب املتعلم على ، ت، ب، وذلك بعد تعلم حرف أ، : املزج الصويت والكتايباخامس  
.. .تب، بت، مثل: أت، على ربط احلروف لتكوين مقاطعوهو تدريب املتعلم ، املزج الصويت والكتايب

يتكرر ذلك طوال فرتة إكساب احلروف و  ،منظور(منظور وغري ) اا هجائيً ا وكتابيً ويكون ذلك صوتيً  إخل.
عند  اوال ينسى حرفً ، اا وكتابيً وذلك حىت يتمكن من مزج احلروف قرائيً ، حىت االنتهاء من تعلمها

 .وتكون مدة املراجعة ال تتخطى اخلمس دقائق يبدأ هبا املعلم كتهيئة، اآلخر االنتقال من حرف إىل

دة عدد األايم كما وميكن زاي، أربعة أايم إىل مخسة كما مت تناوهلا الباحث: مدة كل حرف من اسادس  
 . ى للمعلماءيرت 

لقياس مستوى تقدم ، جمموعة ةعشر  : ُروعي ضرورة التقييم بني كل جمموعة وُأخرى من بني االثنيتاسابع  
 : يتسمني بعد اجملموعة األوىل كاآلينقسم إىل ق، املتعلمني والتقييم

ا: مث اثنيً . خ( يكون املتعلم مقاطع منها مث، ح، ج) : تقييم جمموعةمثال أواًل تقييم اجملموعة احلالية  
 ويُفضل بعد حرف، أ إىل خ( يكون املتعلم مقاطع من حرفني حىت هناية احلروف) تقييم احلروف من

ألن اهلدف التدريب على ؛ أحرف وال هنتم للمعىن ةأن يتدرب املتعلم على تكوين كلمة من ثالث، ض()
 .ة فقطوليس القراء علم من املتعلم قراءة وكتابة مًعايف هذه النقطة يطلب امل، القراءة والكتابة اهلجائية

يتم تدريب املتعلم على ، الفتحة والضمة والكسرة() : االنتقال إىل تعلم احلروف ابلصوائت القصريةااثمن  
 : ويكون كالتايل، احلركات القصرية() القصريةالصوائت 
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 داخل الكلمةو  ورمسهما منفردة، تدريب املتعلم على صوت حركة الفتحة مع مجيع احلروف -
 .كتابة( قراءة و آخر، وسط، أول)
، أول) داخل الكلمةو  ورمسها منفردة، فتدريب املتعلم على صوت حركة الضمة مع مجيع احلرو  -

 .وكتابة( قراءة آخر، وسط
، أول) داخل الكلمةو  ورمسها منفردة، تدريب املتعلم على صوت حركة الكسرة مع مجيع احلروف -

 .آخر( قراءة وكتابة، وسط
ولكن يتم الرتكز يف ، لعملية القراءة والكتابة على تشابه تدريبات الصوامت ةتدريبات مدعم ىتُعط 

أي زايدة التدريب على قراءة كلمات من ، هذا الشق على احلرف صامت أم صائت من خالل الكلمة
ويكون ذلك ، إضافة إىل تدريب املتعلم على حتليل وتركيب واستخراج الصوائت، ةصائت ثالثة أحرف

ويف هذه . وذلك من خالل كلمات ومجل بسيطة، إمالء( -منظور وغري منظور ) قراءة مث كتابة هجائية
 .تكاملةصل على الطريقة الصوتية املمع االعتماد يف األ، ةاملرحلة يتم اخللط بني الطريقة اجلزئية والكلي

يتم تدريب املتعلم على ، (الياء -الواو  -األلف) تعلم احلروف ابلصوائت الطويلة : االنتقال إىلااتسع  
 : ويكون كالتايل، احلركات الطويلة() ئت الطويلةالصوا

 .الصوائت الطويلة مع مجيع احلروف تدريب املتعلم على -
احلركات ) الصائت الطويل والصائت القصري تدريب املتعلم على التفرقة والتميز يف النطق بني -

 .القصرية والطويلة(
إكمال فراغ داخل و ، تكوين كلماتو ، تدريب املتعلم على: استخراج املقطع الصائت الطويل -

حتليل كلمات . تلوين املقطع الصائت داخل كلمة ُمفرغةو ، وإيصال مقاطع لتكوين كلمة، كلمة
 .وغريها من التدريبات، ا مقطع صائتتركيب كلمات هبو ، هبا مقطع صائت

واستخراج الكلمات ، وحتتوي على صوائت وصوامت، التدريب على قراءة وكتابة مُجل هبا ُمشكلة -
 .لمث استخراج املقطع الصائت الطوي، اليت حتتوي على صوائت طويلة

تدريب على املقاطع الصوتية ) الـمدود، االنتقال من التدريب على احلروف واملزج الصويت إىل ال: عاشرا
وخصائها وربطها وحتليلها ومزجها الصويت يف بنية الكلمة االساسية، مث االنتقال  الساكن والـُمشدد (
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إىل تعليمهم التنوين، وكيفيته، مث تدريبهم على التفريق بني اهلاء والتاء املفتوحة واملربوطة ويلهم ابقي 
 الظواهر اللغوية.

إشارة من الباحث إىل ،  مبدع "بـ " أن تاب أنشطة لغوية وأوراق عمل مُسيوقد قام الباحث إبعداد ك 
ويتكون من ، ولكن األساليب والطرق اخلاطئة هي من يقتل كل إبداع، فجميعهم ُمبدعون، املتعلم

وللتسهيل على ، أكتب "و  صوائت " أن مبدع أقرأ وجزء، جزء صوامت " أن مبدع أتعلم ": ينأجز 
 :ينأوفيما يلي عرض تناول اجلز  ،تكاملةامل سرتاتيجيةاملعلم أو املتعلم العمل ابإل

 :: جزء صوامتأوال  

على األنشطة األساسية  حتتويعلى احلروف أربعة كتب  يحتتو  هو عبارة عن مخسة أجزاء متكاملة
حيث ، والكتاب اخلامس كراسة التطبيقات هبا التطبيقات والتقييم، للحروف يف كل كتاب عدة أحرف

 .التدريب على كل حرفينتهي هبا يف يبدأ هبا الطالب و 
 

 ( لكيفية العمل اجلزء األول الصوامت كما يلي:التعليمات) دليل املستخدم
عن طريق التصور البصري يف كراسة ، البدء بتعريف املتعلم ابحلرف عن طريق تلوين احلرف •

 ( حسب احلرف.ةاألجزاء األربع) عد تلوين احلرفمث الرجوع للكتاب ب، التطبيقات

 الصورة( املرفق مع كل حرف.) مث ربطه ابملدلول، يكون ابلصوت وليس االسم نطق احلرف •

شكله( يف أول ) ورمسه، وتدريب املتعلم على صوت احلرف، االنتقال بني صفحات الكتاب •
واإلجابة على ، مث الرجوع لكراسة التطبيقات، ووسط وآخر الكلمة بني التدريبات املختلفة

بل االنتقال إىل احلرف وذلك ق، احلرف الذي ُلوّ ن يف بداية التعريف ابحلرفالورقتني اللتني تليتا 
 .الذي يليه

ألن هذه املهارة سوف يتم ؛ الصوائت() عدم التطرق إىل استعمال األصوات القصرية أو الطويلة •
 .تامةالقراءة والكتابة الصحيحة المع بعض املهارات املكملة لعملية ، تناوهلا يف املرحلة اليت تليها
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وذلك عن ، وعمل تغذية ومراجعة دائمة ومستمرة، ضرورة الربط بني احلرف واحلروف السابقة •
ومن ثالثة أحرف عند ، طريق تكوين كلمات بسيطة من حرفني أو مقطع من حرفني يف البداية

لمات مفهومة وقد تكون هذه الك، أي بعد حرف " خ "، ختطي اجملموعة الثانية من األحرف
 بل هي جمرد مقطع؛ أو غري مفهومة وليس هلا مدلول، حج "، أخ، " أب: مثل وهلا مدلول

 .خب "، ثج، " بت: مثل

، وتكرارها عند االنتقال من حرف إىل آخر، استخدام املهارة السابقة يف عملييت القراءة والكتابة •
وسط أو آخر يف أول أو ، وذلك لرتسيخ احلروف مجيعها أبشكاهلا املختلفة منفردة أو مرتبطة

 الكلمة.

وبطريقة غري مباشرة سنجد أن ، اهلدف من النقاط السابقة هو التدريب على القراءة والكتابة •
وتكوين نواة جيدة وقوة للتدريب على ، الطالب تدرب على اإلمالء بكل بساطة وسهولة

 .سواء قراءة أم كتابة، (احلركات القصرية والطويلة) ويلةالصوائت القصرية والط

وعمل تقييم شامل للمتعلم عند االنتقال من جمموعة إىل ، املدرب تتبع هذه اخلطوات على •
ومرفق يف هناية كل جمموعة تقييم هلا ، وتدوين نقاط الضعف ومعاجلتها بشكل دوري، أخرى

كما ميكن ،  ملعرفة مراحل تقدم وتطور املتعلموتسجيل مالحظاته ، ولسابقاهتا من اجملموعات
 .اثل بعد االنتهاء من تعلم كل حرفمم للمدرب عمل تقييم

 : ا: جزء الصوائتاثني  

على تدريب املتعلم على  سرتاتيجيةهو عبارة عن كتاب أنشطة وأوراق مساعدة للمعلم على تطبيق اإل
ولكن بشكل أوسع وأمشل يف عملية ، ويتم تناوهلا كما مت تناول الصوامت، الصوائت القصرية والطويلة

مثل الطريقة ، ابإلضافة إىل إدخال بعض الطرق بشكل غري مباشر، والكتابة واملزج الصويت واحلريفالقراءة 
 .تكاملةامل سرتاتيجيةالصوتية واإل الكلية واجلزئية مع الطريقة

 :مل اجلزء الثاين الصوائت كما يليالتعليمات( لكيفية الع) تخدمدليل املس
 .لبدء مبراجعة أصوات احلروف صوامتا •
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 داخل الكلمة أول ووسط وآخر الكلمة.و  ا( منفردً شكله) مراجعة رسم احلرف •
احلركات القصرية الفتحة الضمة ) قها وكتابتها ابلصوائت القصريةالتدريب على قراءة احلروف ونط •

لبدء ابلفتحة مث الضمة مث ولكن مع مراعاة ا، مع مجيع احلروف من األلف إىل الياء، (لكسرةا
 .الكسرة

 انهما نطقً ومراعاة الفروق بني بي، تعلم على التمييز بني الصوامت والصوائت القصريةتدريب امل •
 .كتابة() اقراءة( ورمسً )
عدة لتسهيل عملية التعلم على املتعلم •

ُ
من ، االنتقال بني صفحات الكتاب واألنشطة املتنوعة امل

 صائت وكتابةوحذف حرف ، وحتليل وتركيب وتوصيل وإكمال فراغ، تلوين وإكمال فراغ
 .كتابةو  حروف قراءة ةتكون من ثالثإضافة( داخل كلمة ت)
أن مبدع ): من املهم االعتماد على الرتكيز على القراءة والكتابة بشكل أوسع من اجلزء األول •

قراءة ، والرتكيز على الكلمة مثل: الطلب من املتعلم قراءة رأس السؤال، أتعلم( جزء الصوامت
والعمل على تشجيع ، املعطاة وإن وجد أي قصور لدى املتعلم على املعلم جتاهل ذلكالكلمات 

ومن املهم ، وعالج هذا القصور يف التقييمات واخلطط العالجية الفردية، املتعلم على القراءة
 .راءة املوجودة لكل حرف يف الكتابإعطاء املتعلم مجل بسيطة للق

يتم تدريب املتعلم على ، القصرية ومن قبلها الصوامت بعد االنتهاء من التدريب على الصوائت •
واإلضافة ، الصوائت الطويلة بنفس طريقة وأسلوب الصوائت القصرية من تناوله مع مجيع احلروف

من خالل ، وهذا لوجود خربة جيدة ومرونة عند املتعلم، يف الصوائت الطويلة هو التناول بتوسع
 .القصرية بقة يف الصوامت والصوائتاألنشطة السا

لكسر حاجز اخلوف من ؛ ضرورة االستمرار على تدريب املتعلم على القراءة مث الكتابة اهلجائية •
 .إلكسابه الثقة بنفسه؛ وويل األمربد من وجود تشجيع وتعزيز من املعلم  وهذا ال، القراءة

احلفاظ و ، تعرف على نقاط القوة لدى املتعلملل؛ ضرورة تسجيل املالحظات والتقييم املستمر •
 ويكون ابلتعاون مع ويل األمر.، واكتشاف نقاط الضعف وعالجها، عليها

تباع ا ُيشدد الباحث على ضرورة، وطريقة العمل هبا تكاملةامل سرتاتيجيةومن خالل ما سبق من شرح لإل
أقرأ أن مبدع و : أن مبدع أتعلم: ويوجد ابمللحقات األنشطة من كتاب، خطواهتا بشكل ُمنظم ُمرتب

للمعلم أيًضا  وميكن، لكل مستخدم ومعني لكل من يطبقها اا ومرشدً حىت تكون مساعدً ، وأكتب
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 سرتاتيجيةاإل ولكن عليه االحتفاظ أبسلوب وطريقة عرض، أن مبدع: ابتكار أنشطة توازي أنشطة كتاب
 .وخطواهتا تكاملةامل

 :اهلجائيةوالوعي الصويت والكتابة حمتوى مقياسي القراءة 
من حيث الوعي الصويت حلروف اهلجاء واملقاطع ، قام الباحث إبعداد املقياسني لقياس قدرات املتعلمني
حيث ؛ وعدم التطرق ملهارات السالمة اللغوية، والكلمات البسيطة يف حدود الصوامت والصوائت

وفيما يلي عرض . القراءة والكتابة اهلجائيةاملهارات األولية لعملية ، اهلدف من القياس لكال املقياسني
وهذه هي الصورة النهائية هلما بعد عرضهما على العديد من احملكمني املتخصصني ، حملتوى املقياسني

وقام الباحث ابألخذ جبميع . صعوابت التعلم( -علم النفس الرتبوي -الرتبية اخلاصة -اللغة العربية) يف
حكمني مت ، يق بني مجيع املالحظاتاملالحظات والعمل عليها والتوف

ُ
وبعد املوافقة عليها من قبل امل

 إخراج املقياس بصورته النهاية وتطبيقه.
 :وضع تعليمات عامة لكال املقياسنيوقد مت  

 ا ابألبيض واألسود.وال يكون مصورً ، القراءة والكتابة اهلجائية( ابأللوان) * ُيصدر ُنسخ املقياسني

 الفاحص أو املعلم على معرفة وخربة أبسئلة املقياس ورصد درجاته.* أن يكون 

 .وضحة لقياس كل سؤال يف املقياس* يتبع الفاحص أو املعلم التعليمات امل

 * يُفضل أن يكون الفاحص أو املعلم على معرفة وخربة ابملفحوص.

استخدام اللهجات أثناء عن أن يتبني للفاحص أو املعلم استخدام اللغة العربية السليمة والبعد  *
 .القياس

 .البيئة املناسبة ومجيع املتطلباتحبيث يوفر ، * يُهيئ الفاحص املكان املناسب لعملية تطبيق املقياسني

 .والرصد العام خارج املقياس، قياسوكتابتها داخل امل، * حتري الدقة واملوضوعة يف رصد الدرجات

 .بني كل مقياسدقيقة اسرتاحة للتلميذ  15دقائق أو  10على أن يتخللها ، دقيقة 30* مدة املقياس 

 .املعلم ابلوقت الـُمحدد للمقياس * يلتزم الفاحص أو
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 .للنسيان أو اخلطأ اشكل فوري منعً * تدوين املالحظات ب

 .يف حدود ما هو مذكور عند كل سؤال* يقدم الفاحص أو املعلم املساعدة للتلميذ 

 من خال، توجيه التلميذ بشكل صحيح* على الفاحص أو املعلم 
ُ
 .وضحة لكل سؤالـل التعليمات امل

من ( التايل عرض ملا مت تناوله يف مقياسي القراءة والوعي الصويت والكتابة اهلجائية 5)و (4) يف اجلدول
وقدرته على ، قدرة التالميذ على التعرف على احلروف اهلجائية من قراءة وكتابة هجائيةلقياس ؛ أبعاد

واليت هتدف على ، األولية مهارات القراءة والكتابة اهلجائيةتعرف على لل؛ وقراءةً  ةاملزج الصويت كتاب
، "أن مبدع"كتاب :  واملتناولة يف كتاب األنشطة الـُمسمى تكاملةامل سرتاتيجيةإكساهبا وتعلمها اإل

 األبعاد لكال املقياسني كالتايل:و 

  (4) جدول رقم

 مقياس تشخيص القراءة والوعي الصويت أبعاد

 مقياس تشخيص القراءة والوعي الصويت أبعاد
 ص الســـؤال م 

 5 .(الصوامت) التعرف على صوت احلرف 1
 6 .التعرف على اسم احلرف 2
 7 .التمييز بني احلروف املتشاهبة صواتً  3
 8 .االقدرة على التمييز بني احلروف املتشاهبة خمرجً  4
 9 .(ارمسً ) التمييز بني احلروف املتشاهبةكاًل  5
 11  .(أول ووسط وآخر الكلمة) التعرف على شكل احلرف داخل الكلمة 6
 .(صواتً ) القدرة على ربط احلرف مبدلول معلوم صورة أو كلمة تبدأ ابحلرف -1 7

 (.صواتً ) القدرة على ربط احلرف مبدلول معلوم صورة أو كلمة تنتهي ابحلرف -2
12 
13 

 14 .(ااملزج الصويت للحروف قرائيً ) اا صوتيً القدرة على مزج احلروف مزجً  8
 15  .القراءة الصوتية(، التهجئة الصوتية) قراءة مقطع أو كلمة من ثالثة حروف 9
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10 

 .(صوامت) حتليل الكلمة إىل أصوات -1
 .(اسم احلرف) حتليل الكلمة إىل حروف -2

16 
16 

 
11 

 .احلرف األول يف الكلمةاستخراج صوت  -1
 .استخراج صوت احلرف األخري يف الكلمة -2
 .استخراج صوت احلرف األوسط يف الكلمة -3

17 
17 
17 

 
12 

 .حذف صوت يف أول الكلمة -1
 .حذف صوت يف آخر الكلمة -2
 .حذف صوت يف وسط الكلمة -3

18 
18 
18 

 
13 

 التعرف على احلروف ابلصوائت القصرية. -1
 .() قراءة كلمات من ثالثة حروف ابلصوائت القصريةالتعرف على  -2

19 
19 

 .(ي، ا، و) التعرف على قراءة مقاطع صوائت طويلة -1 14
 .(ي، ا، و) التعرف على قراءة كلمات حتتوي على صوائت طويلة -2

20 
20 

 
15 

 .(صوائت قصرية) حتليل الكلمة إىل حروف -1
 .(ي، ا، و) صوائت طويلة() حتليل الكلمة إىل مقاطع -2

21 
21 

 
16 

القدرة على قراءة كلمات على هنج مثلث ُقطرب } التمييز بني الصوائت القصرية  -1
 .للكلمات املتشاهبة احلروف {

 .وعمق بطالقة الكلمات قراءة على القدرة -2

22 
22 

 

 

 ( 5) جدول رقم

 مقياس تشخيص الكتابة اهلجائية أبعاد
 م الســــــــؤال الصفحة
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 يةئمقياس تشخيص الكتابة اهلجا أبعاد 

 
 املتكاملة إىل: سرتاتيجيةتوصيف اإل

راءة والكتابة ابللغة العربية القلتعليم مهارايت ؛ متكاملة إسرتاتيجيةوجود حاجة إىل تؤكد الدراسة إىل 
ومتتاز بتوفري بيئة ، من األساليب الفعالةوذلك لكوهنا ، ذوي صعوابت التعلم بتدائيةااللتالميذ املرحلة 

ض جذاب وسهل للحروف ومزج وعر ، تقانوتعلم لإل، جيد وممتازوتعليم فردي اعتمادي ، تعلم تفاعلية

 1 .القدرة على التحكم ابلقلمو  التعرف على قدرة التلميذ على الرتكيز 5
 2 .امدى قدرة التلميذ على تذكر احلروف وكتابتها ذاتيً  6
 3 .(صوامت) رسم صوت احلرف 7
 4 .اكتابة احلروف املتشاهبة رمسً  7
 5 .كتابة احلروف املتشاهبة صواتً  8
 6 حبركاهتا الصائتة القصرية مع الكلمات.كتابة حروف  8
 7 .(ي، ا، و) كتابة مقاطع صائتة طويلة 9
 8 .(املزج الصويت للحروف) اا صوتيً القدرة على مزج احلروف مزجً  9

 9 .(كتابةً ) القدرة على ربط احلرف مبدلول معلوم كصورة تبدأ ابحلرف 10
 10 .صوت احلرف يف أول الكلمة كتابة 11
 11 .صوت احلرف يف آخر الكلمة كتابة 11
 12 كتابة صوت احلرف يف وسط الكلمة. 12
 13 .(بدون حركات) كلمات صوامت(  إمالء) كتابة هجائية 12
كلمات متشاهبة احلروف ) كلمات على هنج مثلث ُقطرب(  إمالء) كتابة هجائية 13

 .(خمتلفة الصوائت القصرية
14 

 15 .كلمات صوائت طويلة(  إمالء) كتابة هجائية 13
 

14 
  .التعبري عن صورة بكلمة تدل عليها عن طريق الكتابة اهلجائية الذاتية

 التعبري عن الصورة جبملة اتمة املعىن ُتوضحها عن طريق الكتابة اهلجائية الذاتية. 16
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ومت عالج ، وقد أثبتت فعالية واضحة يف تدريس العديد من املراحل. وتقدمي تغذية راجعة فورية، أصواهتا
الباحث يف استخدام وهذا بناًء على خربة ، بتدائيةاال للمرحلةوالتعلمية الكثري من الصعوابت التعليمية 

 وال سيما تعليم الطلبة ذوي صعوابت التعلم.، يف تعليم اللغة العربية سرتاتيجيةهذه اإل
 

 

 .بتدائيةاملبحث السادس: خصائص النمو لتالميذ املرحلة اال

فلكل مرحلة من مراحل النمو خصائصها ، امهم جدً  التعرف على خصائص منو التالميذ يف هذه املرحلة
، هتماماهتماوذلك لتعرف على ميول التالميذ و ، وهذا لالستفادة منها يف فهم سلوك األطفال، اخلاصة هبا

وسرعة التميز ، والفروق الفردية فيما بينهم، والقدرات اليت يتحلون هبا، وانفعاالهتم، ومساهتم الشخصية
( النمو أبنه حركة ـه1421، مرخمي) وقد عرف. بينهم وبني كل خمتلف يف النواحي التعليمية والتعلمية

 االكتمال. وهيوتغري متصل يسعى لغاية هنائية ، دائمة

مل ويش، (Steuccturalبناء تكويين ): أحدمها، ه( النمو إىل جانبني1419، بياري) وقد قسم 
ويشمل الوظائف اجلسمية واالجتماعية ، (Functional وظيفي) :والثاين، احلجم والوزن والطول

 وتراعي اتساع البيئة. والشخصية والعقلية اليت تساير منو الطفل

يستطيع العاملون يف حقل التعليم التعرف على ، ومن دراسة خصائص النمو اخلاصة هبذه املرحلة 
 املنشودة.وعلى بناء عناصر العملية الرتبوية والتعليمية مبا حيقق الرتبية ، املؤثرات اليت تؤثر على منو التالميذ

 وقد مت حتديد خصائص النمو على النحو التايل:

 خصائص النمو اجلسمي: -1

 ،مقارنة ابملراحل السابقة يءاتفق الباحثون على أن مرحلة الطفولة املتأخرة هي مرحلة منو جسمي بط
مواصلة القدرة على و  ،النشاطو  شديد امليل للحركةو  ،بطء النمو اجلسمي جيعل الطفل حسن الصحةو 

 .م( 1999، زهران ) العمل لعدة ساعات.



 

79 
 

حيث تكون الزايدة يف ا، يشري علماء النفس أن " منو اجلسم خالل مرحلة الطفولة املتأخرة يكون بطيئً و 
خالل هـذه املرحلة تتساقط و  ،انتظامو  كذلك يزداد الوزن ببطءو  ،بوصات سنوايً  3 - 2الطول مبعدل 
 . هـ(1410، عبد السالم، منصور ) ن الدائمة.تظهر األسناو  األسنان اللبنية

أما ، تـزيـد دقـة السمع هناية هـذه املرحلةو  ،سنوات إىل مداها 10 - 8 وتصل حاسة السمع يف سن
 . (هـ 1419، عـقـل) .تصل إىل أقصى قوة يف الثامنةحـاسة اللمس ف

 خصائص النمو احلركي: -2

، وارتداء املالبس، مثل: تناول الطعام، مرحلة تنمو فيها مهارات مساعدة الذات بتدائيةاملرحلة اال 
مثل: ، كذلك تنمو لديه املهارات اليدوية،  حبيث ال حيتاج الطفل إىل مساعدة اآلخرين إال بشكل اثنوي

املتصلة  املهارات وهي، ومهارات اللعب اخلدمة االجتماعية، الكتابة والرسم واألشغال اليدوية يف املدرسة
وهذه املهارات هلا أثرها على مشاعر ، وكنس احلجرات، مثل: تنظيف األطباق، ابلواجبات املنزلية

 . م(1999، زهران) أبمهية الذات. اوتعطيه شعورً ، الطفل

ومرحلة مهارات ، أن هذه املرحلة متتاز أبهنا مرحلة نشاط حركي عنيف وواضح م(1999، زهران) ذكر 
ويتمكن الطفل خالهلا من القيام ببعض األعمال ، وأتزرية بني العضالت الدقيقة وأجهزة احلسحركية 

 اليت حتتاج إىل مهاراة يدوية.

، ويف اللعب مع غريه من األطفال، يف جناح الطفل يف املدرسة اا مهمً وتلعب املهارات احلركية دورً  
إىل االنسحاب  -ابلتايل -ومييلا، يعد معوقً والطفل الذي يتخلف يف هذه املهارات عن مستوى أقرانه 

 . م(2010، صادق) وُيك ّون اجتاهات غري صحيحة، من اجلماعة

ا يف منو شخصية الطفل النفسية ا ابرزً ( أن املهارات احلركية ُتشكل دورً ـه1419، عقل) ووضح 
ويتكيف ، قدراته وإمكانتهكما تتيح للطفل أن خيترب ،  وت كوين مفاهيم إجيابية عن الذات، واالجتماعية

 ويتعايش مع اآلخرين.
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، يف إكساب الطفل املهارات الالزمة لتكوين لبنة قوية بتدائيةويرى الباحث مدى أمهية املرحلة اال 
تستطيع أن نبين عليها متطلبات جيل قوي وصاعد يساعد يف تكوين أفراد مؤثرين وفاعلني من خالل 

 فالسلوك هو خمرجات العلميات العقلية.، تربوي تعلمي صحيحتوجيه هذه الطاقات يف الو 

 

 خصائص النمو العقلي: -3
، وتنمو هذه املهارات، يتعلم الطفل يف هذه املرحلة املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب

كما ،  ابلنشاط واملمارسةويالحظ هنا أمهية التعليم ا، ويزداد استعداد الطفل لدراسة املناهج األكثر تقدمً 
كما تنمو مفاهيم الطفل ،   للتنبؤ ابلتحصيل يف املستقبل مقبواًل أن التحصيل يف هذه املرحلة يعترب دلياًل 

ويف هناية هذه املرحلة يتعلم ، ومن احلسي إىل اجملرد، وتتدرج من البسيط إىل املعقد، خالل هذه املرحلة
، زهران) ويستطيع التقييم ومالحظة الفروق الفردية.، تفكري الناقدكما ينمو ال،  املعايري والقيم اخلُُلقية

  .م(1999

حيث يدخل األطفال يف سن السادسة ، ويعد النمو العقلي من مظاهر النمو البارزة يف هذه املرحلة 
مرحلة العلميات العيانية  وهي، السابعة املرحلة الثالثة من مراحل النمو العقلي اليت حددها بياجيهأو 
وقدرته على الرتتيب املتسلسل ومنو ، حيث تنمو مقدرة الطفل على تصنيف األشياء، احملسوسة أو

 . م(2010، صادق) املفاهيم اجملردة.

، م( أن العمليات املعرفية اهلامة اليت تظهر يف هذه املرحلة القدرة على التصنيف1989، إمساعيل) وذكر 
وهي القدرة على ترتيب ، كما تظهر عملية التسلسل،  وإعداد القائمة، ى حتديد الفئةوتشمل القدرة عل

 .اومع منو هذه القدرات تنمو قدرة الطفل على االحتفاظ ابلعدد اثبتً ، للكم ااألشياء تبعً 

ويالحظ أن بعض األطفال املبتكرين ال ، وُلوحظ يف هذه املرحلة أن التفتح التدرجيي على االبتكار 
 . م(1999، زهران) يكونون على وفاق كبري مع معلميهم.

ميزة لتالميذ صعوابت التعلم وعدم قدرهم على جُماراة التالميذ أيًضا  وتظهر يف هذه املرحلة 
ُ
اخلصائص امل

 العاديني من جانب التحصيل التعلمي.
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حتفاظ ابملعلومة والقدرة فاال، ذه املرحلةهفالتغري الذي يطرأ على عملية التذكر من املعامل املهمة يف  
وتنمو هذه القدرة بشكل واضح بني ، ال غىن عنها ملعاجلة املواقف وحل املشكالت، على اسرتجاعها

 . م(1989، إمساعيل) السادسة واحلادية عشرة.

 نفعايل:خصائص النمو اال -4
نتيجة ، ابلعامل اخلارجيم( أن هذه املرحلة تتميز ابتساع دائرة اتصاالت الطفل 1999، زهران) وّضح

لذا تعترب هذه ؛ وعدم تركيزها يف أمر واحد، مما يؤدي إىل توزيع اهتماماته االنفعالية، لتحاقه ابملدرسةا
وُتسمى مرحلة الطفولة اهلادئة من ، (Emotional Stability) املرحلة مرحلة االستقرار االنفعايل

 الناحية االنفعالية. 

يف اخلصائص االنفعالية يف الطفولة املتأخرة عنها يف  اجمال الطفولة أن هناك اختالفً ويرى الباحثون يف 
 من نحيتني:، الطفولة املبكرة

حيث ، فهذه املثريات ختتلف من مرحلة إىل أخرى، نوع املثري أو املنبهات اليت تثري االنفعال •
فال يف املراحل السابقة ومن ذلك أن خماوف األط، تظهر منبهات جديدة يف مقابل اختفاء أخرى

، وتظهر خماوف أخرى كاخلوف من املعلمني أو املدرسة، وغريها. ..والظالم، تكون من األصوات العالية
 وغريها. أو اللصوص...

فاألطفال يف مرحلة الطفولة املتأخرة يعربون ، االستجابة عن هذه االنفعاالتو  أسلوب التعبري •
وهذا االختالف نتج عن اتساع ، من مرحلة الطفولة املبكرة واتزانً  اانضباطً  عن انفاعالهتم بشكل أكرب

  .م(2010، صادق) عن زايدة النضج الفسيولوجي. اخربات الطفل وتعلمه أكثر من أن يكون نجتً 
من السلوك االنفعايل  اقد يسلك أنواعً ، وخالل هذه املرحلة ونتيجة ميل الطفل الو االستقالل الذايت

وبذلك يشبع نزعته إىل ، لريى مقدار سلطة الراشدين عليه؛ الذي ينم عن روح التمرد والعصيان
 وتنتقل إىل زمالئه يف املدرسة أو اللعب.، كما تستمر دوافع الغرية لدى الطفل،  االستقالل الذايت

 . م(1984، اهلامشي)

 جتماعي:خصائص النمو اال -5
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 وهي بيئة حافلة أبنواع من املثريات، بتدائيةهـذه املرحلة فرصة االلتحاق ابملدرسة االتتاح للطفل يف 
 . هـ( 1419، عقل). منو عالقته االجتماعيةو  مما يسهم يف بناء شخصية الطفل، اخلرباتو 

ا من يتحول الطفل سريعً و  ،ومن املالحظ أن النمو االجتماعي يف هـذه املرحلة يسري خبطى سريعة 
 1410، منصور) .متوافق مع أقرانه كعضو يف مجاعة إىل فـرد متعاون، األننيةو  ز حول الـذاتالتمرك

 . هـ(

إىل االخنراط ، لعل أهم ما مييز النمو االجتماعي يف هـذه املرحلة هو امليل املتزايد من جانب األطفالو  
ها يسودو  ،الزعامةو  الزمالةجلماعات خصائص تتجلى يف هـذه او  ،ع بعضهم البعض يف مجاعاتم

 . م(1984، اهلامشي) .التقليدو  املنافسةو  التعاون

، التعاوينو  مناط التعليم اجلماعيميكن استثمار هـذا امليل الو اجلماعة لـدى التالميذ يف تطبيق أو  
فيها مجيع  توليد أفكار جـديدة يشاركو  ،التعلم اجلماعيو  التعاونو  ركةالذي يهـدف إىل إاثرة املشا

 . م(1998، جونسون) .التالميذ بشكل إجيايب

حيث تقوم املدرسة ، ماعي للطفل اليت بـدأت يف املنزلوتستمر يف هـذه املرحلة عملية التطبيع االجت 
، سابه األساليب السلوكية املرغوبةيتأثـر الطفل يف اكتو  ،قواعـد السلوك االجتماعي املرغوبإبكسابه 
 :بعـدة عـوامل منها، مراعاة حقوقهمو  حب اآلخرينو  ،العطفو  ،كاألمانة

 .اجتاهاهتمو  امتصاص قيمهمو ، التوحـد مع اآلابء من خالل االقتداء هبم -أ

وك املرغوب ابلقوة أقـل فقـد اتضح أن فـرض السل، أساليب التهذيب القائمة على احملادثة العقلية -ب
كما يسهم املعلمون ،  توضيح ما يرتتب على هـذا السلوك من آاثر سيئةمن التنشئة القائمة على  اأتثريً 

فـهـم ميثلون ، عالقاهتمو  ،اجتاهاهتمو  ،جنازاهتمإو  يف أداء التالميذو  بـدور كبري يف التنشئة االجتماعية
 . (هـ1419، عـقـل) .املثل األعلى لطالهبمو  القدوة

فهي ، االجتماعية من خالل هـذه املرحلةالتنشئة و  من أهم وسائط التطبيع بتدائيةلـذا تـعد املدرسة اال 
 هـي معمل اجتماعي يسهم يف بناء شخصية الطفل من خالل اللعب اجلماعيو  ،مكان لتلقي العلوم

 . م(2010، صـادق) .النشاط االجتماعيو  اسة اجلماعيةالـدر و 
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األابء واملعلمني واملربني التعرف على هذه هـ( أنه جيب على كل من 1430، الشهري) وذكر 
فطريقة التعامل مع األطفال يف ، ومبا يتمشى معها، وحماولة التعامل مع األطفال بناًء عليها، اخلصائص

ك مع املراهقني ختتلف عنها مع الناضجني لوكذ ،هذه املرحلة ختتلف عن طريقة التعامل مع املراهقني
ساعد على تربية وتعليم أفضل مما لو كانت غري مأخوذة يف تئص وابلتايل فإن هذه اخلصا، وهكذا

 ويُلخص الباحث هذه اخلصائص يف الشكل التايل:، االعتبار

 (ـه1430، الشهري) ( خصائص منو الطفل1) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب

 الجسمي

 الجانب

 الحركي

 الجانب

 العقلي

 الجانب

 االنفعالي

 الجانب

 االجتماعي

بطءالنموالجسمي،الميلإلىالحركةوالنشاط،دقةالسمع،

 .سنويًّا3-2حاسةاللمس،الطولمنقوة

النشاطالحركيعنيفوواضح،نمومهارةمساعدةالذات
واالعتمادعلىالنفس،نموالمهاراتاليدوية،نمومهارة

 اللعب،نمومهاراتالخدمةاالجتماعية.

والكتابةوالحساب،القدرةعلىالتصنيف،القدرةعلىالقراءة
الترتيب،القدرةعلىاالبتكار،القدرةعلىتذكرالمعلومات

 واسترجاعها.

اتساعدائرةاالتصال،الهدوءاالنفعالي،الميللالستقالل

 الذاتي،نمودوافعالغيرة.

سرعةالنمواالجتماعي،االنخراطفيجماعات،التعليم
اوني،التطبيعاالجتماعي،المشاركةفياألنشطةالتع

 االجتماعية.
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 بدولة الكويت بتدائيةمنهاج اللغة العربية للمرحلة اال :السابعاملبحث 

من املنهج الوطين  عضوايً ا ( جزءً 1.5بتدائية )يشكل املنهج واملعايري ملادة اللغة العربية يف املرحلة اال
، اليت تتضمن املنهج احلايل واملعايري ملادة اللغة العربية، فمن جهة تصف هذه الوثيقة، الكوييت العام

ومن جهة أخرى ، منظومة اخلربات التعليمية اليت تقدم للطلبة يف السنوات اخلمس األوىل من الدراسة
بني مادة اللغة العربية واملواد الدراسية األخرى يف املنهج تبني الوثيقة الطرق اليت يتم من خالهلا الربط 

هناية ويف حتقيق مستوايت األداء احملددة يف املنهج الوطين يف ، مما يسهم يف التطور الكلي للطلبة، الوطين
 . بتدائيةاملرحلة اال

، موجه إىل صناع القرار -كما هو احلال يف مجيع املواد األخرى  -إن املنهج واملعايري ملادة اللغة العربية 
ورؤساء ، ومدراء املدارس، وإىل املشرفني، ت النظام الرتبويواإلداريني العاملني يف خمتلف مستواي، والقادة
كر حول املنهج احلايل الذي . وهتدف هذه الوثيقة إىل دعم املعلم يف عملية التفواملعلمني، األقسام
اجلديد أن يساعده يف املستقبل على حتسني املخرجات التعليمية وتوضح له كيف ميكن للمنهج ، يطبقه

بناء على األوليات املدرسية والوطنية. وميكن هلذا التفكر أن يساعده على حتسني عمله اليومي ، للتالمذة
 . ا أفضل لتالمذتهمما يضمن تعليمً ، فيف غرفة الص

 بتدائيةمنهج ومعايري املرحلة اال

 :: مكون من منهج الكويت الوطينائيةبتد. منهج املرحلة اال1

 : منهج الكويت الوطين 1.1

ومعايري املواد واملعّرف على أنه النظام ملناهج  (5.1الصفوف بتدائية )إن منهج ومعايري املرحلة اال
 هو جزء أساسي من منهج الكويت الوطين.، 1.5الدراسية للصفوف من 

ليمية املقدمة لألطفال والتالمذة من خالل يشمل منهج الكويت الوطين منظومة اخلربات التع
. وابلتايل فإن منهج 12من مرحلة الروضة وحىت الصف ، مبا فيها املعارف واملهارات والقيم، املواد
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وكيف يتوقع أن ، ما جيب أن يعرفه التالمذة وما يقدرون على فعله، ابلضرورة، الكويت الوطين حيدد
 . نسانية نتيجة للعملية التعليميةتعكس مواقفهم التزامهم ابلقيم اإل

 : إطار منهج الكويت الوطين 1.2

ومجيع املواد ، بتدائي واملتوسط والثانوي(اال: مثاًل ) ملراحل يف النظام الرتبويإن منهج ومعايري مجيع ا
حددها إطار  وبناء على بيانت املنهج املشرتكة اليت، ا لألسس املفاهيمية ذاهتاالدراسية هي معدة وفقً 
 .منهج الكويت الوطين

كة يف اليت حتدد املكونت املشرت ، إن إطار منهج الكويت الوطين يشكل الوثيقة األساسية يف املنهج
 :من حيث، منهج الكويت الوطين

 . األسس املفاهيمية •
 .وفلسفة املنهج اجلديد، األساسية والرسالة واملبادئ، البيانت األساسية لتحديد الرؤية •
الت املعرفة اليت يتضمنها مواضيع وجما ويف هذا السياق، طريقة تنظيم املنهج يف خطة تعليمية •

 . املنهج
 : أ. األسس املفاهيمية

وهو يهدف إىل بناء منظومة الكفاايت ، إن منهج الكويت الوطين مرتكز على الكفاايت واملعايري 
 .من خالل معايري األداء يف املنهجواليت ميكن قياسها ، املتناسقة لدى التالمذة بشكل تدرجيي

 :الوطين واملواد الدراسية ما يلي يشمل إطار منهج الكويت
 .12كفاايت أساسية حىت هناية الصف  •
 .كفاايت عامة •
اخلاص بالئحة  3وانظر امللحق ، تعريف هبذه الكفاايتلل 1انظر امللحق ) كفاايت خاصة •

 ا هلذا التصور.بناء كل منهج من مناهج املواد الدراسية وفقً . وقد مت الكفاايت األساسية(
 .معايري املنهج •
 لتعريف هذه املعايري(. 2انظر ملحق رقم ) معايري األداء •
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 : ب. بيانت املنهج األساسية
وفلسفة املنهج اجلديد. وإن الدور ، واملبادئ األساسية، الرسالة، حتدد بيانت املنهج األساسية الرؤية

وهو التأكيد على التناسق األفقي ، ت املنهج موجود يف إطار منهج الكويت الوطينالرئيسي لبيان
 :على بناء، والعامودي يف عمليات

 .منهج الكويت الوطين ككل  •
 مناهج املواد. •
 .ا فيها الكتب املدرسية وغريهامب، مواد التدريس والتعلم •

مبا فيها مناهج املواد الدراسية ، فيما يتعلق ابلعمليات والنواتجولبيانت املنهج دور توجيه املنهج ككل  
ا وأخريً ، والتتابع، واملدى، وكذلك السياق، وكيفية بناء املنهج، ومسوغات، هي حتدد ماهيةو ومعايريها. 
 ا منافع الرتبية لألطفال والتالمذة يف الكويت. وليس آخرً 

توجه صناع القرار ومؤلفي ، إطار منهج الكويت الوطينفإن بيانت املناهج يف ، ابإلضافة إىل ذلك
املدرسة ومدى فاعلية هذه وتقييم أنشطة ، وتنفيذ، وتنظيم، ومديري املدارس يف عملية تصميم املناهج

 .األنشطة
 : مناهج املواد 1.3

 -بتدائيةالمبا فيها املرحلة ا -تعكس بشكل اتم مناهج املواد الدراسية واملعايري يف مجيع مراحل التعليم
 .ا اإلطار الوطين الكوييت للمناهجوبيانت املناهج األساسية اليت حدده، األسس املفاهيمية

ا لذات الرؤية والرسالة والفلسفة الرتبوية واملبادئ اليت تدعم وابلتايل فإن مجيع مناهج املواد هي مبنية وفقً 
فإن اجلزء ، احلياة. ومن وجهة نظر عمليةلتحقيق الكفاايت الرئيسية للتعلم املستدام ملدى ؛ التالمذة

 : ( هو مصمم بناء على2جزء ) اسيةاألساسي من مناهج املواد الدر 
 .املسوغ املنطقي  •
 .1.5ة اليت يتم اكتساهبا من الصف الكفاايت العام •
 . 5معايري األداء اليت يتم اكتساهبا يف هناية الصف  •
 . 1.5اهبا من خالل املادة من الصف مدى وتتابع املنهج واملعايري اليت يتم اكتس •
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 .1.5م تطويرها يف املادة من الصف عرض لتطور الكفاايت اخلاصة اليت يت •
لنشاطات التعلمية ن امع أمثلة ع، الكفاايت العامة واخلاصة اليت يتم تطويرها من صف إىل صف •

 .ومعايري املنهج
 .احملتوى التعلمي •

 :: خصائص معينةبتدائية. منهج املرحلة اال2
 :: ماهيتهابتدائيةاملرحلة اال 2.1

هي املرحلة الثانية من التعليم بعد  بتدائيةفإن املرحلة اال، والكويت ليست استثناء، يف معظم البلدان
ليت تتبع بعضها البعض بشكل وا، (PSE) ومرحلة ما قبل الدراسة، (ECC) مرحلة الطفولة املبكرة

 . منتظم
، اوذهنيً ، ااألطفال جسميً  تعترب مرحلة الطفولة املبكرة ومرحلة ما قبل املدرسة سريعة ومهمة يف تطور

واليت تركز على حتفيز ، ويتم يف هذه املرحلة تعريض األطفال إىل العمليات املنظمةا. واجتماعيً ، اوعاطفيً 
واألوضاع يف واقع ، والتكنولوجيا اجلديدة، والثقافة، وبطبيعة املعرفة، واجملتمع، اهتمامهم مبعرفة أنفسهم

 .احلياة
 :عندما بتدائيةاملرحلة االسة إىل يتم تعزيز االنتقال من مرحلة الطفولة املبكرة وما قبل املدر 

 تعزز املدرسة عالقات الطفل مع املعلمني واملعلمات واألطفال اآلخرين بغية تطوير شخصياهتم. •
 .اخلربات التعليمية لدى التالمذة املدرسة على تبىن •
 خربات الطفل ابحلياة الواقعية. تربط املدرسة •
 .العملية الرتبويةيط كشركاء يف ترحب املدرسة ابلعائلة واحمل •

يف تعلم األطفال على ما تعلموه يف املرحلة السابقة من الطفولة املبكرة من  بتدائيةتعتمد املرحلة اال 
ككفاية دائمة نتيجة لدمج ،  مع الرتكيز على التعلم الدائم مدى احلياة، اخلربات يف مجيع املواد الدراسية

يتم اكتساب العادات التعليمية  وابلتايل فخالل هذه املرحلة .عامة واخلاصة يف املواد الدراسيةالكفاايت ال
مع االهتمام اخلاص ببناء املواقف ، واحلركي، والعاطفي، واالجتماعي، ورعاية التطور الذهين، األساسية

وتصبح لديهم الفرصة ، مما يؤدي إىل أن يصبح األطفال على وعي إبمكانياهتم؛ اإلجيابية الو التعلم
 . خصياهتم بكافة أبعادها وبشكل اتملتطوير ش
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، أتخذ بعني االعتبار كل هذه اجلوانب، مبا فيها اللغة العربية، بتدائيةإن مناهج املواد يف املرحلة اال
 .إىل حتقيقها خالل سنوات الدراسة وتعكسها على مستوى الكفاايت العامة واخلاصة اليت تسعى

 :بتدائيةاملرحلة االعلم يف هناية . بيانت خمتصرة لنواتج الت3
  :الدراسات القرآنية

أن يقوموا مبا ، بتدائيةيتوقع من التالمذة الذين اكتسبوا كفاايت الدراسات القرآنية يف هناية املرحلة اال
 يلي: 
لكي يفهموا املعىن العميق للرسالة ؛ حفظ القرآن الكرمي بطريقة نشطة وتفاعلية وذات معىن •

 .املقدسة للقرآن
 . والنص املقدس، والدليل، عقيدة اإلسالمية بناء على املنطقألحكام والتنمية فهم ا •
 .للغة العربية يف القرآنمالحظة ووصف مجال ا •
از الرسائل من القرآن إلجن؛ تقدير العبادات اإلسالمية من خالل التمكن من املهارات املطلوبة •

 .بشكل صحيح
  :الدراسات اإلسالمية

أن يقوموا مبا ، بتدائيةلة االاكتسبوا كفاايت الدراسات اإلسالمية يف هناية املرحيتوقع من التالمذة الذين 
 :يلي

 حتديد أركان اإلسالم اإلميانية. •
 . ق اإلسالمية على الفرد واجملتمعواألخال، اكتشاف أتثري االلتزام ابلسلوك اإلسالمي •
 .اسبالتقيد ابلسلوك اإلسالمي املنو ، القيام ابلوضوء والصالة بشكل صحيح •
 .والتفاعل بشكل إجيايب مع اآلخرينالتواصل  •
 .ياة اليومية واألوضاع املختلفةتطبيق املبادئ اإلسالمية األخالقية يف احل •
 .صلى هللا عليه وسلم( والصحابة) اتباع طريقة عيش النيب •
 .وأتثريها على الفرد واجملتمع، ادةإظهار فوائد العب •
 .حتمل املسؤولية جبدية وكفاءة •

  :اللغة العربية
 : أن يقوموا مبا يلي، بتدائيةيتوقع من التالمذة الذين اكتسبوا كفاايت اللغة العربية يف هناية املرحلة اال
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 .تابة األساسية يف العربية الفصحىوالك استخدام مهارات القراءة •
مناسب ملستوى لفهم القصص املختلفة واملختارة بشكل ؛ يات القراءة البسيطةإسرتاتيجتطبيق  •

 .الفهم لدى التالمذة
 .والتحدث البسيطة املناسبة للعمر استخدام طرق اإلصغاء •
أو ، اءللتعبري عن الشعور واألفكار واآلر ؛ يات الكتابة البسيطة يف اللغة العربيةإسرتاتيجتطبيق  •

 .للتعبري عن العامل املتخيل
 .لية خمتلفة مناسبة للفئة العمريةقة ألسباب خمتلفة يف أنشطة تواصاستخدام العربية بث •
إىل دراسة اللغات األخرى ، (1.5) سبة يف صفوف اللغة العربيةنقل املهارات التواصلية املكت •

 واملواد الدراسية.
؛ (1.5) استخدام اخلربة واملعرفة واملهارات من امليادين األخرى اليت يستكشفها خالل الصف •

، نوعة من األدبوالتمكن من فهم نصوص مسموعة ومكتوبة مت، تعلم اللغة العربية لتحسني
 واالستعمال اليومي. إىل وسائل اإلعالم

 .ومعرفة دورها يف التطور الذايت، ربية الفصحىتقدير اللغة الع •
 2منهج ومعايري مادة اللغة العربية اجلزء 

 .املسوغ املنطقي1
 مادة اللغة العربية 1.1

الكتشاف الذات والعامل يف إحدى أكثر اللغات ؛ ختتص مادة اللغة العربية بتنمية االتصال والتفكري 
الكتساب املعرفة ومهارات االتصال ؛ وتيسر املادة مقاربة شاملة ومتسقة للمتعلمني، ا يف العاملشيوعً 

والرتاث الثقايف( ، أي معرفة اللغة)  عن الوعي التقايف الواسعفضاًل ، والقيم األخالقية واجلمالية واملعتقدات
 .الذي توفره هذه املادة بسخاء

واالتصال. ويقوم جوهر تعليم ، واألدب، وتنطوي مادة اللغة العربية على التجربة والدراسة وتذوق اللغة
على فهم واستخدام وأتليف النصوص الشفهية والتحريرية واملرئية بصورة متدرجة ، وتعلم مادة اللغة العربية

 واستخدامها وإنشائها.، ىل األصعبن األسهل إم
، والرمزية، والواقعية، ويعتمد أساس املادة على إدراك النصوص الشفهية والتحريرية مبا فيها اخليالية 

ة يف األنشطة القائمة ومن خالل املشارك، أو مزيج من هذه األنواع من النصوص، والصوتية والتصويرية
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، اعوتتطور قدراهتم على االستم، ن املهارات اللغوية ابلتدريج. يكتسب املتعلمو على النصوص
 .واملشاهدة، والعرض، والكتابة، والقراءة، والتحدث

وللنجاح يف ، للمشاركة يف احلياة االجتماعية؛ وتعترب القدرة على التواصل من الكفاايت األساسية 
والتعلم مدى ، اكتساب مهارات مهنيةوالقدرة على ، ولتحقيق السعادة يف احلياة الشخصية، املدرسة

 . املعرفة الكونية وجمتمع املعرفة احلياة يف إطار
حيث إهنا متثل للمتعلم هدف ، جيب أن يدرك املعلم أن اللغة األم هي ركيزة التعلم ابلنسبة للمتعلمني 

، مواد املنهج التعليمي كافة للنجاح يف ا جوهرايً التعلم وأداته الرئيسية. ويعترب النجاح يف اللغة العربية أمرً 
ومعاجلتها والتعبري عنها ابستخدام ، وتتطلب مجيع املواد الدراسية من املتعلمني تلقي األفكار أو املعلومات

 . وصفها وسيلة التعلماللغة العربية ب
من خالل ، وتنطوي دراسة اللغة العربية على عمليات لغوية حمددة ينبغي تطويرها بطريقة متداخلة 

واستخدام وسائل أخرى للتعبري. لذا فإن تطبيق ، واملشاهدة، والكتابة، والقراءة، واحملادثة، ستماعاال
ولفهم الثقافة احمللية والثقافات ، لتنمية القدرات اللغوية هذه العمليات اللغوية املتداخلة يعد جوهرايً 

املقاربة التواصلية للغة وهذا املنظور هو أساسي يف ، ا للتفكري النقدي واإلبداعيوأيضً ، األخرى
 . والنصوص

مت تطوير منهج ، ومواطنني مسؤولني يف العامل -ومن أجل تثقيف مواطنني مسؤولني يف دولة الكويت
ابإلضافة ، رية والتطور للمتعلمني واجملتمعمع األخذ ابالعتبار االحتياجات التعليمية املتغ، اللغة العربية

والتوجهات العاملية ، ة املكتسبة يف جمال منهج اللغة األم يف دولة الكويت والدول العربية األخرىإىل اخلرب 
  .املعاصرة يف تعليم وتعلم اللغة األم

ا قادرين على استخدام اللغة بفاعلية ولقد صيغ منهج اللغة العربية ملساعدة املتعلمني ليصبحوا أشخاصً  
. وهذا األمر يقتضي أن يرتكز التعليم على مهارات املتعلمني احلياة الشخصية والعامةتصال يف للتعلم واال

ليتمكنوا من بناء هويتهم ؛ مع ضرورة إاتحة الفرص هلم للتواصل املتنوع، وخرباهتم اللغوية والثقافية
 . لذاهتموتقديرهم 

كما أن اللغة ،  تعامل معهاإال أنه من السهل فهمها وال، رغم اختالف اللهجات احملكية يف الكويت 
ا منها يف مرحلة ا. قد تلقى قدرً غالبً  تلقي ابلنسبة للمتعلم الذي سيكونالعربية ليست صعبة الفهم وال
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أو من ، أو من خالل مساعه لقراءة القرآن الكرمي من والديه، ما قبل املدرسة من خالل وسائل اإلعالم
 املسجلة وغريها.ليمية واألشرطة خالل الربجميات التع

، ومعىن ما سبق أن املتعلم لن يعاين أية مشكلة يف تعلم اللغة العربية من خالل مهاريت االستماع والقراءة 
ا أما فيما يتعلق مبهارايت التحدث والكتابة فإن املتعلم قد يواجه بعض الصعوبة يف التدرب عليها بعيدً 

  .عن االستعانة ابللهجة العامية
كانوا ملزمني ابستخدام ،  على وجه اخلصوص بتدائيةمعلمي املرحلة اال، ة إىل أن املعلمنيوجتدر اإلشار  

، إال أن هذا الغرض مل يتحقق، اللغة العربية يف الفصل هبدف تعزيزها وتشجيع املتعلم على التحدث هبا
  غري متمكنني من لغتهم.مما أنتج متعلمني

وتبسيطها مبا يساعد ، ومن خالهلا، وتطوير التواصل هبا، بيةلذا كان ال بد من تطوير مهارات اللغة العر  
 .على فهمها وتقبُّلها واستخدامها املتعلمني

 اهلدف من تدريس مادة اللغة العربية: 2.1
، وهويتهم الوطنية، لغة القرآن الكرمي() إىل لغتهم األميهدف تعليم اللغة العربية إىل تعزيز انتماء املتعلمني 

وكذلك القدرة على التعامل مع التنوع ، والقدرة على فهم ثقافتهم، ابالنتماء إىل دولة الكويتوشعورهم 
  .واالختالفات أبسلوب سلمي ومنتج

، كما هتدف دراسة اللغة العربية إىل متكني املتعلمني من التعامل مع املواقف املستمدة من احلياة الواقعية  
. وتسهم وكتابة النصوص بواسطة هذه اللغة راءة واملشاهدةواالستماع والتحدث والق، وحل املشكالت

واإلحساس ، وكذلك اهلوية العاملية، ا يف تنمية اهلوية الوطنية والعربية واإلسالميةمادة اللغة العربية كثريً 
قافة املتعلمني والقدرة على فهم عالقة االرتباط والتكامل بني ث، ابالنتماء إىل العامل املعاصر األوسع

 . ثقافات األخرىوال
 :بية يساعد املتعلمني على ما أييتفإن منهج مادة اللغة العر ، وهكذا
، ية املستخدمة يف الكويتواإلملام ابللهجات العربية العام، تذوق وتقدير اللغة العربية الفصحى •

 .وتقديرها
 .بطالقة وبطريقة صحيحة وإبداعيةاستخدام لغتهم األم  •
 .ديد من املواقف الشخصية والعاميةالعربية بثقة متزايدة يف العاستخدام اللغة  •
 وتنمية القدرة على تذوق األدب.، االطالع على جمموعة كبرية من النصوص األدبية •
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 .مية املختلفة لفهم العامل احمليطاستخدام الوسائط اإلعال •
أشكال  م اللغة بفعالية يفواستخدا، واملشاركة يف احلوارات املثمرة، التعبري عن األفكار واملشاعر •

 .االتصال الشفهي والتحريري
بية وامليول جتاه القيم واملعتقدات والتقاليد اخلاصة ابلثقافة الوطنية والعر ، اكتساب املعرفة واملهارات •

 .وغريها من الثقافات العاملية
الدراسية  ألخرى واملوادإىل دراسة اللغات ا، النجاح يف نقل مهارات التعلم من اللغة العربية •

 .املختلفة
 .اآلخرين والعامل الذي يعيشون فيهوفهم  تنمية القدرة على فهم الذات •
 .ألدبية والثقافية ابللغة العربيةتذوق اإلبداعات ا •
 :نهج الدراسي ملادة اللغة العربيةتنظيم امل 3.1

وخالل ، الصف الثاين عشريتم تعليم اللغة العربية يف دولة الكويت بصورة وظيفية من الصف األول إىل 
من خالل االستماع والتحدث والقراءة واملشاهدة ، هذه السنوات يتم تقدميها بصورة مناسبة ومتكاملة

ت ونصوص متنوعة دقة وطالقة وتقدم هذه الكفاايت على أساس استخدام املعاين يف سياقا، والكتابة
 .اوهدفً 

والرتاكيب ، والثروة اللغوية، من مثل النحو، اخلاصة مبادة املنهجتقوم على أساس التقدمي املتوازن للعناصر 
فاايت املذكورة يف ليتمكن املتعلمون من تطوير الك ؛والبالغة، واألدب، وقواعد اخلط واإلمالء، اللغوية

 .املنهج الوطين
  :وجلميع الصفوف  لكل صفحدد املنهج احلايل جمااًل ، ولضمان استمرار التعلم يف مجيع املواد

 .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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، يكون لديهم مكتسبات لغوية خمتلفة يف هذه املرحلةوهذا يتطلب من املعلم أن يدرك أن املتعلمني قد 
 .ترتبط ابحلياة اليومية للمتعلمنيوأن التعليم ينبغي أن يتضمن أدوات تواصل لفظية وحتريرية متنوعة 

تعزز قدرات االتصال املكتسبة خالل أول صفني. وينبغي كذلك ، يف الصفوف من الثالث حىت اخلامس
ويتمثل ذلك يف اكتساب أساليب القراءة ، املهارات األساسية يف اللغة العربيةأن تنمى يف هذه الصفوف 

وتشجيعهم ، إلجادة القراءة والكتابة؛ وتعميق فهم النصوص هو تنمية قدرات املتعلمني. والكتابة بطالقة
ت كما ينبغي أن يكتسب املتعلمون ممارسة املشاركة والتعامل مع خربا،  على إطالق خميلتهم وإبداعهم

 .القراءة اخلاصة هبم
ة والبنية الصرفي، الصوتيات، املفردات) تركز الصفوف من السادس حىت التاسع على الوعي ابللغة

يات القراءة والكتابة. وميارس املتعلمون عملية إسرتاتيجوتتمحور حول ، (والفقرة، وبناء اجلملة، للكلمة
، ومع مراعاة أعمار املتعلمني، لفةنصوص املختتلقي التواصل وإنتاجه من خالل السياقات املتنوعة وال

 .واهتمامهم ابملشكالت االجتماعية، بد من حتفيز قدراهتم على التفكري الناقد وال
وتسهم دراسة األدب العريب ، تركز الصفوف من العاشر حىت الثاين عشر على تنمية الكفاايت الثقافية 

وفهمهم للعامل من ، الكوييت املتعلمني ابالنتماء ووعيهم ابلرتاث الثقايفواألدب العاملي يف تنمية إحساس 
 .حوهلم

 : املطروحة أدنه( بطريقة متداخلة) اللغة العربية تشمل الكفاايت العامة اليت تتطور من خالل
 .والقيم، واملواقف، واملهارات، ةاملعرف

ن الكفاايت العامة املوضحة ابلتفصيل ولقد مت وضع هيكل منهج اللغة العربية بناء على جمموعة م 
وأمثلة ألنشطة تعلم يوصى ، ومتسلسلة يف شكل كفاايت حمددة، (املدى والتتابع) حتت قسم النطاق

 .ضافة إىل معايري املنهج األساسيةابإل، بتطبيقها يف الصف
 :اايت العامة ملادة اللغة العربية. الكف2

؛ متنوعة نصوص وإسرتاتيجيات ضمن سياقاتاالستماع والتحدث ابستخدام جمموعة  •
 الكتشاف الذات والعامل.

؛ ات متنوعةالقراءة واملشاهدة من خالل جمموعة نصوص مبوجب اسرتتيجيات خمتلفة ضمن سياق •
 . الكتشاف الذات والعامل



 

94 
 

يات خمتلفة ضمن إسرتاتيجواستخدام مناذج مصورة أخرى مبوجب ، كتابة نصوص متنوعة •
 .عاملكتشاف الذات والال ؛ سياقات متنوعة

، نياخلاص لتالميذ العادي ويوضح الباحث أن املنهج املستخدم لتالميذ صعوابت التعلم نفسه املناهج
 .إال أنه خُمفف يف بعض الوحدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : صعوابت التعلماملبحث الثامن

كثرية من املشكالت غري املتضمنة يف   اويضم أنواعً  انسبيً  احديثً  يعد ميدان صعوابت التعلم ميدانً 
كالتخلف العقلي وكف البصر واإلعاقة السمعية واالضطراابت ،  فئات الرتبية اخلاصة واإلعاقات األخرى

. ويرجع اخلاصة ابإلعاقة اخلفية احملرية . وتصفه أدبيات الرتبيةوغريها من اإلعاقات األخرى، عاليةاالنف
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حيث إنه ال ميكن تفريق الطفل الذي يعاين من ؛ عاقة اخلفيةالسبب يف وصف صعوابت التعلم ابإل
وإن الفشل يف حتديد مشكلة صعوابت ا، وذهنيً  فهو طبيعي جسدايً ، لطبيعيهذه املشكلة عن الطفل ا

ؤدي إىل وابلتايل ي، التعلم يؤدي عادة إىل مشكالت تعليمية تراكمية نجتة عن الشعور ابإلحباط
 .(2005، السعيد) مشكالت عاطفية وسلوكية

، أبن حتصيله ينخفض عما هو متوقع من قدرته العقلية، ويُعرف الفرد الذي يعاين من صعوبة تعلم 
أو ، أو الفهم القرائي، والفهم املبين على االستماع، وقد حيدث اخنفاض التحصيل يف اللغة الشفهية

 يًافن وقد يكون الطالب موهوابً ، احلسابأو ، أو االستدالل الرايضي، أو التهجئة، أو الكتابة، القراءة
 زيدان السرطاوي) بةأو االتصال اللفظي أو القراءة أو الكتا، ولكنه يعاين من ضعف يف الفهم، ًياورايض

 .(2001، وآخرون
وهذه املشكالت اليت تظهر عند األطفال دعت إىل اهتمام عدد كبري من االختصاصيني يف اجملاالت 

 واختصاصي عيوب النطق، واملربني، وعلماء النفس، وعلماء األعصاب، كاألطباء النفسيني  :املختلفة
واليت هتتم ، (. من هنا نشأت الرتبية اخلاصة هلذه الفئة من األطفال13ص، 1990، عبد رب النيب)

يات سرتاتيجبوضع اخلطط والطرق لعالج املشكالت التعليمة املصاحبة املشتملة على األساليب واإل
 .وفق قدراهتم وميوهلم والفرق الفردية اليت يتصفون هبا، اخلاصة هبم

 : صعوابت التعلم الدراسية
وما يستتبعها من صعوابت يف  بتدائيةواحلساب يف املدرسة اال مل صعوابت تعلم القراءة والكتابةتش

تعلم املواد الدراسية املختلفة يف املراحل التعليمية التالية. ومن مث تعترب صعوابت التعلم نتيجة لصعوابت 
 .(1999، الروسان) ية أو النفسيةالتعلم النمائ

 

 

 :أسباب صعوابت التعلم

وذلك ، لدى أولياء األمور والباحثنيزالت من األمور الداعية للحرية  إن أسباب صعوابت التعلم ما
، ختالف أشكاهلا الرتبويةافلم تصل األحباث يف هذا اجملال على ، لعدم القدرة على التيقن من أسباهبا
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إىل نتائج قاطعة حتدد أسباب صعوابت التعلم بصورة ، ودراسات علم النفس العصيب وغريها، والطبية
، أسامة البطاينة) الجية املالئمة لطلبة صعوابت التعلميسهل معها وضع الربامج واخلطط الع، واضحة

 .(2005، وعبد اجمليد اخلطاطبة، ةوعبيد السبايل، ومالك الرشدان

إن ما مُييز األسباب احلقيقة لصعوابت التعلم عن غريها من األسباب اليت تؤدي إىل خفض مستوى  
تتعلق بنمو اجلهاز ، وظيفية، عضوية، منائيةهو أن هذه األسباب ترجع إىل عوامل ، التحصيل الدراسي

وهذه األسباب تؤدي بدورها إىل ، كما ترجع إىل بعض العوامل البيئية،  العصيب والعضوي لدى الطفل
إىل صعوابت أكادميية وهي بدورها قد تؤدي ، صعوابت منائية أو اضطراابت يف منو الوظائف العقلية

  :(1999، فيصل الزراد) تؤدي إىل صعوابت التعلم فيما يلي وميكن تلخيص األسباب اليت، لدى التلميذ

 .* عوامل وراثية

 .دماغ قبل أو أثناء عملية الوالدة* إصاابت يف ال

 .ألمحاض األمينية على منو الطفلمثل أتثري األدوية والعقاقري وا، * عوامل كيميائية حيوية

 .غذية يف املراحل العمرية املبكرة* سوء الت

 .حرمان بيئي حسي ُمبكر* 

 :خصائص األطفال ذوي صعوابت التعلم 

 :هي، ميذ وطالب ذوي صعوابت التعلم( أن الصفات العامة لتال2007، وآخرون، عفانة) بني  

 .خرينقصور يف التعبري عن ذواهتم والتعامل مع اآل -1
 .ا يظهر عليهم التشتت يف االنتباها مغالبً  -2
 .النشاط واحلركة الزائدة -3
 .دأ به من عمل عندما يطلب منه ذلكيكمل ما يبال  -4
 .ضعف اكتشاف أخطائه بنفسه -5
 .ضعف التناسق احلركي -6
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 .ييز والذاكرة السمعية أو البصريةقصور يف التم -7
 .دم كتابة ما يُطلب منه بشكل صحيحع -8
 .العمليات األساسية يف الرايضيات صعوبة إجراء -9
 .يستجيبويل لتنظيم أفكاره قبل أن حيتاج إىل وقت ط -10
 .تقلب حاد يف املزاج -11

 :ية والسلوكية لذوي صعوابت التعلماخلصائص النفس

؛ 2007فتحي الزايت؛ ، 2001، إبراهيم أبو نيان) من اخلصائص املرتبطة بذوي صعوابت التعلم ما يلي
 :( Janet، 2003، 2005دانيال وآخرون؛ 

 .ي أو الذايت يف القدرات املختلفةالتباين الشخص -1
 اضطراب وقصور االنتباه والنشاط احلركي املفرط. -2
حيث ، وجود عجز يف العمليات النفسية وبعض املشكالت يف معاجلة واستخدام املعلومات -3

ما توجد لديهم بعض املشكالت  ان بعض الطالب الذين يعانون من صعوابت التعلم غالبً إ
توجد لدى التلميذ صعوبة يف : فمثاًل ، يف معاجلة واكتساب املعلومات البصرية أو السمعية

 .أو يف املهام املتعلقة ابلذاكرة، أو اإلدراك البصري، الوعي الصويت للغة
ديد من حيث يعاين الع، يات املعرفية يف التعلمسرتاتيجاستخدام اإلو  عد القدرة على تطوير -4

حيث ، الطالب ذوي صعوابت التعلم من عدم القدرة على معرفة كيفية االستذكار والتعلم
 .أو التوجيه الذايت لعملية التعلم، أو تطوير أسلوب التعلم، إهنم يفتقرون إىل مهارات التنظيم

مشكالت يف ) ومشكالت التآزر العام، احلركي واإلدراك احلسي، مشكالت اإلدراك احلسي -5
 .البصري( اإلدراك احلسي

 .احلساب(، الكتابة، القراءة) مشكالت التحصيل األكادميي -6
، السلوك االنسحايب، االندفاعية، ضعف تقدير الذات) ملشكالت االجتماعية االنفعاليةا -7

عدم ، االفتقار إىل املهارات االجتماعية يف التعامل مع األقران، السوك العدواين، االعتمادية
 .سوء التكيف الشخصي واالجتماعي(، ناعي من اآلخريالتقبل االجتم
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أو مركز حتكم ، حيث يتسم ذوو صعوابت التعلم مبوضع ضبط، املشكالت املرتبطة ابلدافعية -8
أو يعزو فشله وجناحه فيما يقوم به ، فكثري منهم يرى نفسه غري قادر، ًياخارجي وليس داخل

يذ ذو صعوبة التعلم قد ميتلك مفيها؛ فالتلألسباب خارجية ليس له القدرة على التحكم 
ر ولكن يتدىن ذلك املفهوم يف املواقف اليت تكر ، ا الو ذاته على وجه العموما إجيابيً مفهومً 

 .فشله فيها كالنواحي األكادميية
  Classification of Learning Disabilities:تصنيف صعوابت التعلم

 :مها، نوعيني أساسينيت التعلم إىل ميكن تصنيف صعواب

 Developmental Learning Disabilitiesصعوابت التعلم النمائية:

 .أنواع الصعوابت النمائية * .مفهوم الصعوابت النمائية *

: مثل، لتلميذ يف حتصيله األكادميياملعرفية اليت حيتاجها او  تتعلق هذه الصعوابت ابلعلميات العقلية
، والتسلسل وغريها، والتناسق احلركي بني اليدين والعينني، والذاكرة، واللغة، والتفكري، واإلدراك، االنتباه

وميكن أن تنقسم بدورها ، وظيفية يف اجلهاز العصيب املركزي إىل اضطراابت وهذه الصعوابت ترجع أصاًل 
: اثنوية مثلوصعوابت تعلم منائية ، والذاكرة، واإلدراك، إىل صعوابت أولية تتعلق بعمليات االنتباه

 .(1991، فيصل الزراد). والفهم، والكالم، التفكري

  Academic Learning Disabilities: صعوابت تعلم أكادميية

 أنواع الصعوابت األكادميية. * مفهوم الصعوابت األكادميية. *

مصطلح ويشتمل ، صعوابت التعلم األكادميية هي املشكالت اليت تظهر من قبل أطفال املدراس 
 : على صعوابت التعلم األكادميية

 .الصعوابت اخلاصة ابلقراءة -1
 .الصعوابت اخلاصة ابلكتابة -2
 .اخلاصة ابهلجاء والتعبري الكتايبالصعوابت  -3
 .الصعوابت اخلاصة ابحلساب -4
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ولكنه يفشل يف ذلك بعد تقدمي التعليم املدرسي املالئم ، فحني يُظهر الطفل قدرة كامنة على التعلم 
 .(2005، حممد كامل) ة يف التعلمئذ يؤخذ يف االعتبار أن لدى الطفل صعوابت خاصعند، له

 :صعوابت تعلم القراءة

ما ينطبق  اوغالبً ، "تعرف املوسوعة األمريكية صعوابت تعلم القراءة على أهنا "صعوبة واضحة يف القراءة
( p) ( واحلرفd) هذا املصطلح على األشخاص الذين عادة ما يعكسون احلروف ذاهتا قارئني احلرف

ون من اخللف إىل أعلى عقب( كما يقر  ارأسً ) ون الكلمات مكتوبةأوهؤالء األفراد يقر ، (b) على أنه
 (715) بوصفها الرقم (oil) وا الكلمةأفعلى سبيل املثال ميكن أن يقر ، األمام

(TheEncyclopedia Amercana,1980.p.516).  

 اعجٌز حمدٌد أو مشكلة ظاهرة يف تعلم القراءة والتهجئة خالفً : وتعرفها املوسوعة الربيطانية على أهنا 
القدرة على تعرف الرموز اضطراب عصيب مزمن يعوق الشخص عن  وهي، للوظائف العقلية الطبيعية

 د يكون هلا أعراض عديدة خمتلفة.وق، خاصة تلك اليت هلا صلة ابللغةها والتعامل مع، الكتابية
(Encyclopedia Britannia ،1990. p310) 

 وترتبط، ة الكلماتتتعلق بطباعة أو كتاب، اضطراب يف القدرة على تعلم القراءة"  :عرفها سيلفر أبهنا 
موز البصرية والرموز اليت ترتبط ابلر  (Wernik Aphasia) وهي تشبه أفيزاي ويرنك، ابخلربةأيًضا 

 .(Siliverman,1984,p.110) السمعية "

إغفال كلمة أو جمموعة ، يًاأو جزئ ًياوصعوابت القراءة هي إعاقة يف جمال القراءة تشمل تشويه اللفظ كل 
وقلب ، قلب احلروف وعكس الكلمات، تكرار اللفظ، إبدال الكلمة الكلمة بكلمة أخرى، كلمات

صعوبة ، الرتدد وإعادة املقاطع يف الكلمة، إمهال التواصل وعالمات الوقف، ترتيب الكلمات يف العبارة
، ح) ت(، ب): االجتاه املكاين حيث تلتبس عليه احلروف ذات اخلصائص التقابلية يف شكلها مثل

 (. م1993، سليمان) االلتباس يف تسلسل شهور السنة أو أايم األسبوع، خ(

" عدم القدرة على القراءة عند مستوى اإلجناز : ( صعوابت القراءة أبهنام1987، شولاأل) ويعرف 
إذا كانت قراءة التلميذ يف مستوى أقل من الصف ا، عامً  اوعادة ما يُعد ذلك تعويقً ، لعمر الفرد الزمين
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القراءة حتت مستوى  وعادة ما يكون األطفال املتخلفني يف مستوايت، الدراسي امللتحق به هذا التلميذ
 .يل القراءة مبعدل عمرهم الزمين "وجيب أن تقارن مستوايهتم يف إجناز أو حتص، عمرهم الزمين

 :تعلم الكتابةصعوابت 

التعبري : وهي، تقرتح نظرايت الكتابة أن هناك ثالث مهارات أو قدرات أساسية هامة للغة املكتوبة
وتتكامل هذه املهارات أو القدرات الفرعية لتشكل املهارة أو ، اليدويةوالكتابة ، والتهجئة، الكتايب

، واليت تنطوي على بُعدين مها: الُبعد املعريف والُبعد النفسحركي أو احلسحركي، القدرة الكلية للكتابة
ة ونتيجة لتعدد أبعاد الكتابة يعاين العديد من األطفال ذوي صعوابت التعلم صعوابت يف الكتابة اليدوي

على  اابلغً  اواملشكالت اليت يعاين منها هؤالء األطفال تؤثر أتثريً ، ويف التهجئة ويف التعبري الكتايب
 .(م1998، فتحي الزايت) هم املهينحتصيلهم األكادميي ورمبا مستقبل

واليت تُعد مبثابة ، (Dysgraphia) تُعر ف الصعوابت املتعلقة ابخلط على أهنا عسر الكتابة وأحيانً  
 Bos) وفنون "، بوس ويبدو ذلك كما ترى "، اآلليةاضطراابت يف اللغة املكتوبة يتعلق مبهارة الكتابة 

& Vaughn,2002 )قل لدى األطفال ذوي الذكاء املتوسط على األ ئيف األداء الكتايب السي
يف: ) من كليهما أو، أو من إعاقة حسية حركية ظاهرة، الذين ال يعانون من إعاقة نيورولوجية حمددة

 (.م 2007، دانيال؛ وآخرون

األوىل على حتليل األصوات  قدرة التالميذ يف املراحل عدم: أبهنا ويعرف الباحث صعوبة الكتابة 
ورسم تلك الكلمات أو املقاطع الصوتية املنطوقة وفق ، الرموزوربطها ابملدلول الرمسي أو ، املسموعة

 دون جهد وعناء.، ا لقواعد الكتابة اهلجائيةا موافقً ا ودقيقً ا صحيحً حتليلها الصويت رمسً 

 : تشخيص صعوابت التعلم

صعوابت التعلم التالميذ ذوي  ويوجد العديد من األسس واحملكات اليت ُيصنف عليها متخصص
 : (2005، مىن اللبودي، 2005، يح علصال): ومن أشهرها هي، صعوابت التعلم يف التشخيص

 Discrepancy Criterionحمك التباعد أو التفاوت  .أ
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من خالل ما يظهرونه من ، يعتمد هذا احملك على حتديد األطفال الذين يعانون من صعوابت التعلم
أو تباعد مستوى حتصيل ، مستوى النمو العقلي عن مستوى التحصيل الدراسي للتلميذتباعد بني 

حساب : وذلك يتم بعدة طرق منها، التلميذ عن معدل حتصيل األطفال اآلخرين من السن نفسه
 .حصيل ابستخدام الدرجات املعياريةأو مبقارنة الذكاء والت، التباعد بني التحصيل الفعلي واملتوقع

 Exclusion Criterionحمك االستبعاد  .ب
يعتمد هذا احملك يف تشخيصه لصعوابت التعلم على استبعاد احلاالت اليت ميكن تفسريها بتخلف عقلي 

أو نقص حاالت ، أو حرمان بيئي وثقايف، أو اضطراابت انفعالية شديدة، أو إعاقة مسعية أو بصرية، عام
 .تيستبعد هذه احلاالن تعريف صعوابت التعلم إحيث ، فرص التعلم

 Special Education Criterionحمك الرتبية اخلاصة  .ت
يعتمد هذا احملك على فكرة أن التالميذ الذين يعانون من صعوابت التعلم حيتاجون إىل طرق خاصة 

  .وختتلف عن الطرق العادية يف التعلم، يف التعليم تتناسب مع صعوابهتم

واملتمثلة يف القدرة على اإلدراك ، قياس القدرة اإلدراكية عند التلميذبد من  ال، إضافة إىل ما سبق 
 والقدرة على اإلدراك احلركي.، والقدرة على اإلدراك السمعي، البصري

 :خطوات تشخيص وعالج صعوابت التعلم

 :هي، ة لتشخيص وعالج صعوابت التعلم( أربع خطوات أساسي2009، عبد هللا) يذكر

 .الطالب لديه صعوابت التعلم ييد أحتد -1
 .طبيعة صعوابت التعلم لدى الطالب حتديد -2
 .العوامل اليت تسبب صعوابت التعلمحتديد  -3
 . اخلطوات العالجية لصعوابت التعلمتطبيق  -4

ليمية وحتديد وعالج الصعوبة التع، ثل األسلوب األمثل لرصديف مت  ، ويؤكد الباحث على هذه اخلطوات 
إىل ذلك تساعد هذه اخلطوات على الكشف املبكر عن التالميذ  ةإضاف، مصاحبة للتالميذاليت تكون 
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ملساعدهتم على ختطي هذه ، وبناء خطط عالجية تتوافق مع قدراهتم وميوهلم، صعوابت التعلم يذو 
 الصعوابت.

 عالج صعوابت التعلم :

والنمائية هي  .صعوابت تعلم منائيةو ، أكادمييةم صعوابت تعل: ُصنفت صعوابت التعلم إىل فئتني مها
واألكادميية وهي تتأثر ابلصعوابت ، نفسية املسؤولة عن عمليات التعلمالو  اخلاصة ابلعمليات العقلية

لذلك يصعب الفصل ، لتالميذستجابة التعليمية لدى اهلا يظهر على السلوك واال انعكاسً ااألوىل وتعترب 
 :هي، يات للعالجسرتاتيجنواع من اإلثالثة أومن هنا جند ، بينها

 :ى حتليل املهمةالتدريب القائم عل -1
(. ويعرف م1988، كريك وكالفانت) نةوهو األسلوب القائم على التدريس املباشر ملهمة دراسية معي

التدريس املباشر أبنه إحدى الطرائق اليت يستخدمها املدرس لتوصيل  (,1988Lawed) الويد
، بومسيط) حىت يتم إجناز املهمة املراد تعلمها، ات أو املهارات يف خطوات متتابعة ودقيقةماملعلو 

 : حتليل املهمة إىل خطوات فرعية هي( تقسيم لرينر) وتقرتح، (2001

 .الستقبال املهمة التعليميةراكية دحتديد طرق االتصال اإل -
 ؟لفظية أم غري لفظية يحتديد طبيعة املهمة التعليمية أه -
 حتديد طبيعة املهمة التعليمية االجتماعية. -
 للتعبري عن املهمة التعليمية.( السمعي، البصري) حتديد النظام احلسي -
 (.2000، سانالرو ) حتديد طبيعة العمليات العقلية الالزمة للتعبري عن املهمة التعليمية -

 :ريب القائم على العمليات النفسيةالتد -2
وهو يقوم على صقل وتدريب العلميات النفسية ، يعد هذا األسلوب من األساليب العالجية الرئيسة

 .(2005، السعيد) واإلدراك والتفكريمثل: االنتباه ، أو العقلية املسؤولة عن التعلم

 املهمة والعمليات النفسية:التدريب القائم على اجلمع بني حتليل  -3
 اإن هذا األسلوب ضروري ملعاجلة احلاالت الشديدة اليت تعاين من صعوابت منائية وأكادميية معً 

 . وميكن وصف هذا األسلوب على أنه يضم ثالث مراحل: (2000، حافظ)
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 .(حتديد املستوى) : تقييم نواحي القوة والضعف لدى الطفلاملرحلة األوىل

: حتليل املهمات اليت يفشل فيها الطفل من أجل حتديد تسلسل املهارات السلوكية املرحلة الثانية
 .(حتليل املهمات) واملعرفية املطلوبة ألداء تلك املهمات

وحتليل املهمات من أجل ، ات اخلاصة بتحليل الطفلمتتمثل يف اجلمع بني املعلو  املرحلة الثالثة:
 (.1996، كامل) تقدميها بشكل فرديتصميم األساليب التدريسية واملواد الرتبية اليت سيتم 

، يات التعليميةسرتاتيجإىل نوعني من اإل (Ysseldyk,Salvia) (1974) وأشار إيسلدك وسلفيا 
وتدريب القدرات أو العمليات ، املهارةوتدريب املهارة أو حتليل ، مها: تدريب القدرات أو العمليات

مج تدريب االستماع تشمل طرائق احلواس املتعددة أو تعدد احلواس. وتدريب القدرات والكفاءات وبرن
 األتوماتيكي.

لتعدد  ا(. ونظرً (Heward & Oransky,1992 املباشر وتدريب املهارة يشمل التدريس 
 :إىل( كوفمانو  هاالهان) فقد قسمها، التعلماملستخدمة يف عالج صعوابت  األساليب

 * أسلوب التدريب على العمليات النفسية.

 * أسلوب احلواس املتعددة.

 * أسلوب إجراء حتليل املهارة.

 * اجلمع بني أسلوب التدريب على العمليات وحتليل الواجب.

 * أسلوب تعديل السلوك.

أسلوب ، أسلوب التدريب وممارسة التعليم الذايت املعريفويشمل ، * أسلوب التعديل السلوكي املعريف
 مراقبة الذات.

 :وهذا األسلوب يقوم على، (1994، بالطبي) * أسلوب العالج الطيب
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وجيب أن يطلع ، سنة عند األطفال 12العالج ابستخدام العقاقري الطبية للنشاط الزائد حىت سن  -1
مواعيده وأتثريه. وجيب أن يلتزم الطفل تناول الدواء يف اليوم املدرسي املعلم على برنمج الطفل الدوائي 

 ديكسيدرين(.و  ريتالني): مثل

 ومراقبة نوع الطعام أو املشروابت اليت فيها مواد حافظة أو ملونة.، ضبط الربنمج الغذائي لألطفال -2

وذلك ابستشارة الطبيب ، طإعطاء الطفل فيتامينات حتسن فرتة االنتباه وختفض اإلفراط يف النشا -3
 (.2003، منصور وآخرون) واالختصاصي النفسي

األطفال ذوي صعوابت التعلم الربامج ، ومن الربامج الفعالة واملستخدمة على نطاق واسع يف التدريب 
 وجيب أن تشمل التدريبات التالية:، الرتبوية النفسية

 نشاطات موجهة الو تطوير النمو احلركي. -1
 موجهة الو تطوير القدرات احلس حركية.نشاطات  -2
 احلركية. -نشاطات موجهة الو تطوير القدرات اإلدراكية -3
 النشاطات املوجهة الو تطوير املهارات االجتماعية. -4
 النشاطات املوجهة الو تطوير املفاهيم. -5
 (.1994، اخلطيب واحلديدي) النشاطات املوجهة الو تطوير القدرات اللغوية -6

 
 السابقة الدراسات: ااثني  

، ذوي صعوابت التعلمو  بتدائيةتعليم القراءة والكتابة ابللغة العربية تالميذ املرحلة االحظيت دراسة 
 للباحث يف العديد من اجلوانب النظريقة ا للدراسات السابقة اليت كانت عونً تناول هذا اجلزء عرضً و 

 سرتاتيجيةاإل، الصوت، تدريس القراءة والكتابةطرق ، اللغة): الفصل الباحث يف هذا اليت تناوهلا
ا وكيفية تطبيق الدراسة النظريقة جتريبيً ، صعوابت التعلم(و  بتدائيةمنهج اللغة العربية للمرحلة اال، تكاملةامل

ر ا للمحاو وقد ُصنفت الدراسات اليت مت مسحها وفقً . والتعرف على متغرياته، وآلية إعداد أدوات البحث
 التالية:
 دراسات ختص مهارات القراءة والكتابة. •
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 ا.أ. دراسات ختص مهارات القراءة والكتابة معً 
 .دراسات ختص مهارات القراءة فقطب. 

 .دراسات تناولت مهارات الكتابةج. 
 .يف تعلم القراءة والكتابة دراسات تناولت صعوابت التعلم •
 .(التعلمالوعي الصويت لدى ذوي صعوابت ) دراسات تناولت الصوت •

 دراسات ختص مهارات القراءة والكتابة :
 .اوالكتابة معً دراسات ختص مهارات القراءة  .أ

صعوابت تعلم القراءة والكتابة من وجهة نظر معلمي الصف  بعنوان: (2010) دراسة جبايب - 1
وجهة نظر هدفت هذه الدارسة إىل التعرف إىل صعوابت تعلم القراءة والكتابة من ، األول األساسي

قد و  والتخصص.، واخلربة، واملؤهل العلمي، وفق املتغريات اجلنس، معلمي الصف األول األساسي
 عشوائية من، وطبقت هذه الدراسة على عينة طبقية، التطبيقالباحث املنهج التجرييب يف استخدم 

، ( فقرة33) استبانة مؤلفة منوقد مت استخدام ، ( إناثً 79)و ،ا( ذكورً 44) ،ا ومعلمة( معلمً 123)
تتمثل يف تعثر الطفل يف ، وأظهرت النتائج أن أبرز صعوابت تعلم القراءة والكتابة، اومت حتليلها إحصائيً 

فأظهرت الدراسة وجود ، أما يف ما يتعلق ابملتغريات، وكثرة احملو والضغط على القلم، القراءة والكتابة
لصاحل ، كما توجد فروق يف املؤهل العلمي،  نس لصاحل اإلنثفروق ذات داللة إحصائية ملتغري اجل

ويوصي ، يف حني مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اخلربة والتخصص، البكالوريوس
والكشف املبكر عن ، ا من مصادر التعلمابعتبارها مصدرً ، الباحث بضرورة االهتمام ابلوسائل التعليمية

 .أبنائهمومساعدة اآلابء يف معاجلة مشاكل ، يز على موضوعي القراءة والكتابةوالرتك، مواطن الضعف

مت حملو األمية األسرية.  سياقي–اجتماعي هنج الو بعنوان: (Auerbach، 1989) دراسة2 - 
وقد أعطيت أمهية لإلدراك املتزايد أبن أفراد ، التأكيد على التوجيهات الرتبوية احلديثة يف تنشئة الطفل

 األسرة ميكن أن يسهموا يف تنمية معرفة القراءة والكتابة لألطفال.

أسر املهاجرين  مناقشي مشاركةركزت الدراسة على دعم ، التطبيقيف  الوصفياستخدم الباحث املنهج  
والالجئني يف التعليم ألطفاهلم وفق برامج حتقق ذلك. أشارت الدراسة إىل اجلهود املبذولة الو برامج حمو 

مثل األنشطة املدرسية ، واليت تركز على تعليم اآلابء على القيام أبنشطة، األمية اليت تستهدف األسرة



 

106 
 

ل يف أداء الواجبات املدرسية. وانتقدت الدراسة طفااليت ميكن متابعتها يف البيت من أجل مساعدة األ
ز جناح املدرسة يف تنمية واليت يفرتض أن اآلابء يفتقرون إىل املهارات األساسية لتعزي، "فرضية العجز"

، جتماعيعرتاف ابلواقع االا أوسع لألسرة يف سعيها وطالبت بضرورة اال. وتقرتح الدراسة تعريفً أطفاهلم
على أساس أهنا ، قوة يف األسرة كإطار بديل لتصميم الربامج املوجهة لألسرةوالرتكيز على نقاط ال

 .الدراسية اخلاصةت لتطوير املناهج حماوال

 .دراسات ختص مهارات القراءة فقط .ب

فعالية برنمج مقرتح لتنمية مهارت القراءة اجلهرية لدى بعنوان: هـ( 1430) دراسة القحطاين1 - 
هدفت الدراسة إىل التعرف على فعالية برنمج حاسويب مقرتح . البسيط التخلف العقليالتالميذ ذوي 

بدرجة بسيطة الذين يدرسون ابلربامج  يف تنمية بعض مهارات القراءة اجلهرية للتالميذ املعاقني فكرايً 
 .ة يف اململكة العربية السعوديةامللحقة ابملدارس العادي

وقد اشتملت جمموعة البحث على عينتني متماثلتني ، يف تطبيق الربنمج استخدم الباحث املنهج التجرييب
( 9) سعيد بن زيد( البالغ عددهم) عينة اجملموعة التجريبية للتالميذ مبدرسة: مها، من مدرسة الدمج

( تالميذ من 9) احلارث بن هشام( البالغة عددهم) وعينة اجملموعة الضابطة للتالميذ مبدرسة، تالميذ
، ية مبدينة مخيس مشيط مبنطقة عسريتالميذ الصف الرابع االبتدائي تربية فكرية ابململكة العربية السعود

 : التاليةصلت الدراسة إىل النتائج وقد تو 

توجد فروق دالة إحصائية بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لالختبارات اخلاصة مبهارات  -
نتيجة لتعرضهم ، لبعدي لدى أفراد اجملموعة التجريبيةالقراءة موضوع البحث لصاحل التطبيق ا

 .للربنمج احلاسويب
بني متوسطي درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق ا توجد فروق دالة إحصائيً  -

 .لصاحل اجملموعة التجريبية، البعدي لالختبارات اخلاصة مبهارات القراءة موضوع البحث
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فعالية برنمج مقرتح لعالج بعض صعوابت تعلم القراءة لدى تالميذ بعنوان:  (2003) دراسة فورة2 - 
تالميذ  لعالج صعوابت تعلم القراءة لدى، هدفت إىل فعالية برنمج مقرتح. بغزة بتدائيةاملرحلة اال
 .بغزة بتدائيةاملرحلة اال

، وعة الواحدةامليدانية تصميم اجملمواستخدمت يف تنفيذ الدراسة ، واستخدم الباحث املنهج التجرييب
مث حتديد مستوى ، ويعتمد هذا التصميم على أساس اختبار جمموعة واحدة، (قبلي وبعدي) وقياس

( 30) ومت اختيار عينة الدراسة، برنمج عالج بعض صعوابت تعلم القراءة، أدائها يف املتغريات املستقل
صعوابت يف الفهم والنطق  الذين يعانون من، الفئة املستهدفةوكانت ، ا وتلميذة من ثالث مدارستلميذً 

ىل أن يكون وتوصلت الدراسة إ، ابعتبارهم عينة الدراسة، تعامل مع هؤالء التالميذومن مث مت ال، القرائي
 ضرورة أن تكون لدى التلميذ واًل أوهذا األمر يتطلب ، يف مواقف التعلم اومشاركً ، فعااًل  االتلميذ عنصرً 

 .ز يف كل مرحلة من مراحل الربنمجوأن يعز ، عيةالداف

برنمج مقرتح يف تنمية بعض مهارات القراءة لدى تالميذ  أثربعنوان: ( 2009) دراسة الشخرييت3 - 
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر . الصف الثالث األساسي يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف غزة

مهارات القراءة لدى تالميذ الصف الثالث األساسي يف مدارس وكالة برنمج مقرتح يف تنمية بعض 
  .الغوث الدولية يف غزة

ومن أدوات الباحثة إعداد اختبار قرائي يكشف عن الضعف املوجود عند ، واستخدمت املنهج التجرييب
، استخدام األلعاب الرتبويةعلى  انيً ا لتنمية املهارات القرائية مبمقرتحً  اوبنت الباحثة برنجمً ، التالميذ

من تالميذ الصف الثالث األساسي يف مدرسة حانون  ةا وتلميذ( تلميذً 83) وأتلفت عينة الدراسة من
واألخرى ، ا وتلميذة( تلميذً 41) حبيث وزعت على جمموعتني: إحدامها جتريبية وعددها، بتدائيةاال

النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ا وتلميذة. وتوصلت ( تلميذً 42) ضابطة وعددها
ومتوسط درجات تالميذ اجملموعة ، الذين يدرسون الربنمج املقرتح() درجات تالميذ اجملموعة التجريبية

 .عادية( لصاحل اجملموعة التجريبيةالذين يدرسون املنهج املدرسي ابلطريقة ال) الضابطة

برنمج العيادات القرائية لعالج الضعف يف بعض املهارات أثر بعنوان:  (2010) طعيمة دراسة أبو -4
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر  القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي يف حمافظة خان يونس.
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برنمج ابلعيادات القرائية لعالج الضعف يف بعض املهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي 
ومن أدوات الدراسة برنمج ابلعيادات ، د استخدم الباحث املنهج التجرييبوقافظة خان يونس. يف حم

إىل ، القرائية الذي وضع لعالج الضعف يف بعض املهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي
، هريةوبطاقة مالحظة لتشخيص الضعف يف القراءة اجل، جانب اختبار قرائي لتشخيص الضعف القرائي

وبعد التطبيق أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة ، ا وتلميذة( تلميذً 40) وتكونت عينة الدراسة من
ختبار لصاحل إحصائية بني متوسطات درجات التالميذ على اختبار املهارات القرائية قبل وبعد تطبيق اال

 .اجملموعة التجريبية

أثر برنمج تدرييب إلسرتاتيجيات التعليم التباديل على ما حتت عنوان: ( 2007) ،دراسة عثمان -5 
هدفت هذه . بتدائيوراء الفهم لدى الطالب ذوي صعوابت الفهم القرائي يف الصف اخلامس اال

التعليم التباديل على ما وراء الفهم لدى الطالب  سرتاتيجيةالدراسة إىل التعرف على أثر برنمج تدرييب إل
 .ئيبتداقرائي يف الصف اخلامس االذوي صعوابت الفهم ال

ا من الذكور ( طالبً 69) وقد تكونت عينة الدراسة من، يف الدراسة وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب
وقد قسمت العينة ، ئيبتداومجيعهم من تالميذ الصف اخلامس اال، من ذوي صعوابت الفهم القرائي

( 29) وتكونت من، والثانية ضابطة، ا( طالبً 40) وتكونت من، األوىل جتريبية: إىل جمموعتني اعشوائيً 
 -واختبار التعرف القرائي ومقياس ستانفورد) ،(اختبار الفهم القرائي) ومتثلت أدوات الدراسة يف:، البً طا
يات التعليم سرتاتيجوالربنمج التدرييب إل) إعداد الباحث، الفهم(ومقياس ما وراء ) ،للذكاء( ةبيني

ومت التدريب على الربنمج خالل ثالث عشرة جلسة مبعدل ثالث جلسات ، التباديل( إعداد الباحث
وكذلك الفهم القرائي لدى الطالب ، ومتثلت نتائج الدراسة يف حتسن مستوى ما وراء الفهم، اأسبوعيً 

ومل يظهر هذا التحسن لدى نظرائهم يف اجملموعة ، القرائي يف اجملموعة التجريبية مذوي صعوابت الفه
  .الضابطة

أثر توظيف األنشطة اللغوية يف تنمية بعض املهارات دراسة بعنوان: ( 2013) وأجرى حبوش -6
اللغوية دراسة هدفت إىل تعرُّف أثر توظيف األنشطة . القرائية لدى طالبات الصف العاشر األساسي

 .لدى طالبات الصف العاشر األساسي يف تنمية بعض املهارات القرائية
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ووزعت العينة على ، ( طالبة76) وتكونت عينة الدراسة من، واستخدمت الباحثة املنهج التجرييب 
( طالبة طبقت عليها األنشطة اللغوية ملعرفة مدى تنميتها 38) وعددها جتريبية: تني إحدامهاجمموع

وكانت أدوات ، ( طالبة درست ابلطريقة املعتادة38) وأخرى ضابطة وعددها، ائيةللمهارات القر 
وبطاقة ، الدراسية ممثلة يف اختبار كتايب لقياس مدى إتقان طالبات الصف العاشر للمهارات القرائية

، وأن درسوهاف على مدى إتقان طالبات الصف العاشر للمهارات القرائية اليت سبق مالحظة للتعرُّ 
( بني 0,05) وكانت نتائج البحث مؤكدة على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 .قرائية لصاحل اجملموعة التجريبيةاجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختيار املهارات ال

لدى األطفال وعالقته ببعض االجتاه الو القراءة احلرة كتاب بعنوان: م(  2010، بركات) وتناول -7 
وأتثريها ، وأنواعها، والعوامل املؤثرة يف امليل الوها، تعريف القراءة احلرة. املتغريات النفسية والدموغرافية

ض املفاهيم اخلاصة ابلطموح مت عرض بع، إىل جانب هذا .ووسائل تنميتها، وأمهيتها لدى األطفال
وتطبيقها على ، وبناء مقاييس جديدة، البحوث امليداينية يف هذا الصددوما انتهت إليه نتائج ، ءاكوالذ 

واخللفية ، جمموعة من األطفال. وأكد الكتاب على أن االجتاه الو القراءة احلرة خيتلف ابختالف النوع
االجتاه الو القراءة ) فصول ةواملستوايت االقتصادية االجتماعية لألسر. وأييت الكتاب يف مخس، الثقافية

 .نتائج اختبار الفروض وتفسريها(، األساليب اإلحصائية، الفروض، األدوات، العينة، الدميوجرافية

برنمج مقرتح قائم على استخدام الكمبيوتر لعالج العسر القرائي  بعنوان: (2001) دراسة حممود -8 
هدفت إىل التعرف على أثر برنمج مقرتح قائم على استخدام  .ئيبتدالدى تالميذ الصف الثالث اال

 ئي.بتداالكمبيوتر لعالج العسر القرائي لدى تالميذ الصف الثالث اال

ا من تالميذ ( تلميذً 34) وتكونت عينة البحث من، لبحثخدم املنهج التجرييب يف هذا استُ وقد ا 
وأسفر البحث عن ، مبدينة أسوان ابتدائيةئي ذوي العسر القرائي من ست مدارس بتداالصف الثالث اال

( بني متوسطات درجات جمموعة 0.001) عند مستوى اعن وجود فروق دالة إحصائيً : النتائج اآلتية
وتعرف ، واملزج الصويت وتعرف أصوات احلروف والتحليل الصويت، يكل من التمييز السمع  يفالبحث 

، وتعرف الكلمة من خالل السياق، وتعرف التنوين، وتعرف املد أبنواعه، الالم الشمسية والقمرية
. ينمج وبعده لصاحل التطبيق البعدومتوسط أخطاء النطق لدى أفراد جمموعة البحث قبل تطبيق الرب 

استخدام الربنمج القائم على استخدام الكمبيوتر مع اإلشارت إىل نسبة الكسب  وترجع هذه الفروق إىل
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إىل أن الربنمج املقرتح وما يتضمنه من وحدات ، Blackeا ملعادلة بالكاملعدل الىت مت حساهبا وفقً 
الثالث من تالميذ الصف  يالعسر القرائ يعالج صعوابت التعرف والنطق لدى ذو  يفيتسم ابلفعالية 

 .ياالبتدائ

 :دراسات تناولت مهارات الكتابة .ج

فعالية تدريس اللغة العربية ابستخدام األنشطة اللغوية يف تنمية بعنوان: م( 2015) دراسة حاوي1 - 
هدفت الدراسة إىل تعرُّف فعالية مهارات الكتابة اهلجائية لدى طالب الصف السادس االبتدائي. 

لدى طالب الصف  تدريس اللغة العربية ابستخدام األنشطة اللغوية يف تنمية مهارات الكتابة اهلجائية
 .السادس االبتدائي

يف بعض مهارات الكتابة  اأعد الباحث اختبارً ، ولتحقيق هذا اهلدف، واستخدم الباحث املنهج التجرييب
ا من طالب الصف ( طالبً 60) وقد بلغ أفراد العينة، وهي املهارات اليت أمجع عليها احملكمون، اهلجائية

مت إىل ، مت اختيارها بطريقة عشوائية، السادس االبتدائي إحدامها جتريبية ، جمموعتني متكافئتنيُقسّ 
واألخرى ضابطة ، درست مهارات الكتابة اهلجائية ابستخدام األنشطة اللغوية، ا( طالبً 30) بلغت
 البحث وقد استغرقت جتربة، درست مهارات الكتابة اهلجائية ابلطريقة املعتادة، ا( طالبً 30) بلغت

وأسفرت نتائج ، على اجملموعتني وبعدايً  اجائية قبليً وطُبّ ق اختبار مهارات الكتابة اهل، ( حصة21)
( بني متوسطات درجات طالب 0.05) البحث عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

قد أثبتت و  ذلك لصاحل طالب اجملموعة التجريبية.و  ،اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي
ئية اللغة العربية ابستخدام األنشطة اللغوية يف تنمية مهارات الكتابة اهلجانتائج البحث فعالية تدريس 

 . لدى طالب اجملموعة التجريبية

 حتت عنوان: (Shen، 2003) دراسة2 - 

Tips for analyzing spelling errors. Diagnostique 

الطالب الصينيني يف املرحلة هدفت إىل تعرف األخطاء اإلمالئية وعالقتها ابلقدرة اهلجائية لدى 
 .من الصف األول إىل الصف السادس بتدائيةاال
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، ( طالب وطالبة200) وتكونت عينة الدراسة من، واستخدم الباحث املنهج الوصفي واملنهج التجرييب
 ا( نوعً 15) وخلصت النتائج إىل وجود أكثر من، للتعرف على األخطاء اإلمالئية اطبق عليهم اختبارً 

، وأخطاء يف دالالت األلفاظ، : أخطاء يف األصوات والكالماألخطاء صنفت إىل ثالثة أنواعمن 
والقدرة ، ود عالقة بني القدرة على التهجئةكما توصلت الدراسة إىل وج،  وأخطاء يف الكتابة اإلمالئية

 .على الكتابة

األداء اإلمالئي لدى أثر برنمج مقرتح يف تنمية مهارات  دراسة بعنوان: (2004) أجرى اجلوجو -3 
دراسة هدفت إىل تعرف أثر برنمج مقرتح يف  .األساسي حمافظة مشال غزة اخلامس طالبات الصف

 .األساسي مبحافـظـة مشال غـزةتنمية مهارات األداء اإلمالئي لدى طالبات الصف اخلامس 

 واشتملت العينة على، ألساسيالتجرييب على طالبات الصف اخلامس ااستخدمت الباحثة املنهج و  
 ،( طالبة37) الضابطةو  ،( طالبة36) التجـريبية، موعتنيقسمت هذه اجملموعة إىل جمو  ،( طالبة73)
: استبانة لتحديد املهارات اإلمالئية املالئمة لطالبات الصف استخدمت الباحثة األدوات التاليةو 

برنمج مقرتح مت بناؤه على مهاريت اهلمزة و  ،اإلمالئية اختبار يف مهارات الكتابةو  ،مس األساسياخلا
قــد توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي و  ،اهلمزة املتطرفـةو  املتوسطة

 .موعتني لصاحل اجملموعة التجريبيةدرجات اجمل

بعنوان  Johns,1992 دراسة -4  

Communication in writing a rhetorical for developing composition 

skills. 

 .تنميتها لدى طالب املرحلة الثانوية بوالية يوات بربيطانياو  هـدفت إىل حتديد مهارات اإلمالء

لتحديد عرضها على احملكمني؛ ذلك و  مت حتديد املهارات الكتابيةو  ،واستخدم الباحث املنهج التجرييب 
يهدف إىل تنمية املهارات ا أعد الباحث برنجمً و  ،أهـم املهارات الواجب تنميتها لطالب املرحلة الثانوية

على املهارات  ًياقبل وقد مت اختبار الطالب اختبارًا، فأكثر من آراء احملكمني %50اليت حصلت على 
مث أعيد االختبار على ، ات اإلمالئية احملددةومت بعد ذلك التدريس ابلربنمج املعد لتنمية املهار ، احملددة
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، قلت نسبة األخطاءو  ،وقـد أسـفر البحث عن وجود حتسن واضح يف كتاابت الطالب، ايً الطالب بعد
 .لباحث لتنمية املهارات اإلمالئيةوهذا التحسن يرجع للتدريس ابلربنمج الذي أعـده ا

بعنوان   ( Heling, 2000) دراسة  -5  

Spelling error and the development of orthographic knowledge among 

Chinese _ Speaking Elementary Students. 

للتقدم الدراسي  اتبعًـ  الصينية؛ بتدائيةهـدفت إىل معرفة القدرة على تنمية الكتابة اإلمالئية يف املدارس اال
 .الصف السادسمن الصف األول إىل 

فتكونت العينة ، كانت عينة الدراسة ممثلة جلميع املراحل الدراسيةو  ،استخدم الباحث املنهج التجرييبو  
، وطالبة لكل مرحلة دراسية( طالًبا 50) بواقع، طالبة موزعـة على مجيع املراحلو  ( طالبٍ 300) من

وهل ، ليحدد من خالله نوع اخلطأ؛ راسيةيف الكتابة اإلمالئية لكل مرحلة د ااختبارً وقـد أعـد الباحث 
 وأسفرت هذه الدراسة عن وجود جمموعة من النتائج منها: وجود، له عالقة ابملرحلة الدراسية أم ال

، ميةمت تصنيفها يف ثالث فئات: األوىل ترتكز على األصوات الكال، من األخطاء اإلمالئية ا( نوعً 15)
 اكما بينت النتائج أن هناك حتسنً ،  والثالثة ترتكز على دالالت األلفاظ، والثانية ترتكز على الكتابة

  .للتقدم الدراسي اتبعً ، على مستوى الكتابة اإلمالئية املحوظًـ 

فعالية برنمج مقرتح قائم على أنشطة فنون األداء  دراسة بعنوان: (2012) كما أجرى القداح  -6
دراسة هدفت إىل فاعلية برنمج مقرتح  .اليدوي لتنمية مهارات االستعداد للكتابة لدى طفل الروضة

مبحافظة ، قائم على أنشطة فنون األداء اليدوي لتنمية مهارات االستعداد للكتابة لدى طفل الروضة
 .الدقهلية

وقد استخدامت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التجرييب على جمموعتني من أطفال الروضة  
ووزعت إىل جمموعتني جتريبية ، ا( طالبً 73) وبلغت العينة، التابعة لوزارة الرتبية والتعليم مبحافظة الدقهلية

ك استبانة لتحديد مهارات وأعدت الباحثة لذل، ( طفاًل 38) والضابطة عددها، ( طفاًل 35) عددها
وتوصلت الدراسة إىل أن ، واختبار مهارات االستعداد للكتابة ألطفال الروضة، االستعداد للكتابة

 األنشطة ذو أثر فّعال يف تنمية االستعداد للكتابة.
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 :يف تعلم القراءة والكتابة دراسات تناولت صعوابت التعلم •
سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصة أساليب التعرف  حتت عنوان: (2001) دراسة سليمان -1

فاعلية برنمج عالجي يف ختفيف صعوابت التعلم النمائية لدى تالميذ والتشخيص. أكدت وهدفت إىل 
 .ىل تشخيص صعوابت التعلم النمائية. هدفت الدراسة إبتدائيةاملرحلة اال

وتلميذة من تالميذ الصف  اتلميذً  40دراسة من وتكونت عينة ال، واستخدم الباحث املنهج التجرييب
. وتكونت أدوات الدراسة من قائمة الكشف مني إىل جمموعتني جتريبية وضابطةئي مقسبتداالرابع اال

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن ، ئيبتداعن صعوابت التعلم النمائية إعداد الباحثة واختبار الذكاء اال
بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعة التجريبية  0.01إحصائية عند مستوى وجود فروق ذات داللة 

 لصاحل اجملموعة التجريبية.، والضابطة يف املقياس البعدي
 بعنوان  (Swanson &Berminger, 1995) اهتمت دراسة -2

The role of working memory in Skilled and less skilled reader’s 

comprehension.  

املقارنة بني التالميذ ذوي صعوابت التعلم والعاديني يف األداء على مهام الذاكرة العاملة هدفت إىل  
بعجز  وذلك للتحقق مما إذا كان القصور لدى ذوي صعوابت التعلم له عالقة، قصرية املدى والذاكرة

 .معني يف الذاكرة العاملة
( 206) على عينة بلغت يف جمملهاوطُبقت ، يف الدراسةالوصفي االستقرائي التحليلي  خدم املنهجستُ وا

اع اسرتج -رسم اخلرائط -التتابع البصري) مهام للذاكرة العاملةبق عليهم أربع طُ ، وتلميذة اتلميذً 
معاجلة البيانت . وبعد بارات لقياس الذاكرة قصرية املدىاخت ةومخس، (تعاقب األرقام السمعي -القصة
لدى التالميذ والتلميذات ذوي صعوابت  أن أداء الذاكرة العاملة اللفظيةأشارت النتائج إىل  ًياإحصائ

كما أن التالميذ ذوي صعوابت التعلم لديهم قصور يف الذاكرة العاملة والذاكرة ،  التعلم أدىن من العاديني
 قصرية املدى.

 بعنوان( Isaki&plante, 1997) كما بينت دراسة  -3

Short- term and working memory differences in language / learning 

disabled and normal adults. 



 

114 
 

لذاكرة قصرية وا ،دراسة هبدف حبث الفروق بني ذوي صعوابت التعلم والعاديني يف الذاكرة العاملة 
 . وذاكرة اجلمل، املدى

 منهم، ا( طالبً 30) حيث تكونت عينة الدراسة، املنهج الوصفي التحليليواعتمدت الدراسة على 
بق عليهم االختبار الفرعي لقياس الذاكرة ( من العاديني طُ 15)، ( ذكور ذوي صعوابت التعلم15)

ومقياس ، (Wood Cook & Mather, 1990) قصرية املدى املأخوذ من قياس الذاكرة من إعداد
واالختبار ، (Deneman& Carpenter, 1980) الذاكرة العاملة من إعداداتساع القدرات لقياس 

وتوصلت الدراسة إىل أنه توجد فروق ذات داللة . الفرعي لقياس ذاكرة اجلمل من مقياس الذاكرة
وأشارت ، والذاكرة العاملة لصاحل العادينييف أداء الذاكرة قصرية املدى ) ,05 ( إحصائية عند مستوى

الصعوابت اليت تواجه ذوي صعوابت التعلم مقارنة  إحدىالدراسة إىل أن الذاكرة العاملة اللفظية تعد 
 ابلعاديني.

احلواس املتعددة يف حتسني الذاكرة لدى  إسرتاتيجيةأثر استخدام  بعنوان: (2006، البواليز) دراسة -4 
احلواس املتعددة يف  إسرتاتيجيةهدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام  .صعوابت التعلم ياألطفال ذو 

 .وذلك بقصد فحص فرضييت الدراسة، حتسني الذاكرة لدى األطفال ذوي صعوابت التعلم
الدراسة يف عينتها جمموعة من الطالب ذوي وقد تناولت ، املنهج التجرييبالباحث استخدم وقد 

 منهم، ا وطالبة( طالبً 32) وكان عدد العينة، صعوابت التعلم الذين يدرسون يف غرف مصادر التعلم
، على جمموعة ضابطة وجتريبة اومت التوزيع عشوائيً ، ( طالبة من اإلنث17)و ،ا من الذكور( طالبً 15)

وقد أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات ، (ANCOVA) املصاحبومت استخدام حتليل التباين 
( بني متوسط أداء طلبة عينة الدراسة يف اجملموعة a0,05≤) داللة إحصائية عند مستوى الداللة

كما أشارت النتائج إىل عدم .احلواس املتعددة سرتاتيجيةختبار القبلي والبعد تعزى إلالتجريبة على اال
بني متوسط أداء أفراد عينة الدراسة ( a0,05≤) حصائية عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إ

 يف اجملموعة التجريبية على االختبار البعدي تعزى للجنس.
 :( الوعي الصويت لدى ذوي صعوابت التعلم) دراسات تناولت الصوت •
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األطفال ذوي "برنمج لتنمية اإلدراك السمعي لدى  دراسة بعنوان (2009) هبة حممد أجرت -1
 التمييز) وهدفت الدراسة إىل إعداد برنمج لتنمية اإلدراك السمعي مبهاراته املختلفة، صعوابت التعلم"

املزح أو التوليف السمعي( لدى األطفال ذوي  –التسلسل السمعي –التذكر السمعي –السمعي
 .والتعرف على مدى فاعلية الربنمج، صعوابت التعلم

( أطفال من ذوي صعوابت التعلم 10) عينة الدراسة من وتكونت، املنهج التجرييبواستخدم الباحث 
واشتملت ، ( سنوات6: 5) تراوحت أعمارهم الزمنية ما بني، ابملستوى الثاين من مرحلة رايض األطفال

وقائمة صعوابت التعلم النمائية ألطفال ، أدوات الدراسة على اختبار رسم الرجل جلودانف هاريس
وبرنمج تنمية اإلدراك السمعي لدى ، واختبار الينوي للقدرات النفس لغوية، الروضة لعادل عبد هللا

األطفال ذوي صعوابت التعلم. وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
ك السمعي اإلدرا البعدي على مقياسو  رتب درجات األطفال ذوي صعوابت التعلم يف التطبيق القبلي

وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات رتب درجات ، لصاحل التطبيق البعدي
 األطفال ذوي صعوابت التعلم يف التطبيق البعدي والتتبعي على مقياس اإلدراك السمعي.

 : ( دراسة بعنوان(Passenger et. Al., 2000أجرى ابسنجر وآخرون  -2

 "phonological processing and early literacy"  جياد العالقة بني إهبدف
وذلك خالل ، والذاكرة الفونولوجية وبني القدرة على القراءة املبكرة واهلجاء املبكر ياإلدراك الفونولوج

 .بتدائيةول من املدرسة االالعام األ

وأشارت ، ابلروضة ( طفاًل 115) الدراسة علىوأجريت ، ومت استخدام املنهج الوصفي التحليلي 
يف القراءة املبكرة والتهجي املبكر  قوايً  اسهامً إإىل أن لإلدراك الفونولوجي والذاكرة الفونولوجية  النتائج

ول حيث حيدث تغري كيفي يف الذاكرة الفونولوجية خالل الصف األ، طفالمن جانب مثل هؤالء األ
ينبئ مبستواه ، دراك أو للذاكرةاملستوى الفونولوجي لطفل الروضة سواء ابلنسبة لإلومن مث ، ئيبتدااال

، ففي الوقت الذي قد يتنبأ فيه الوعي الصويت يف وقت مبكر بقراءة مفردة للكلمة، الالحق يف القراءة
للقراءة ، التشفري املطلوبةيات فك إسرتاتيجيف تطوير  اهامً  ايبدو أن الذاكرة الصوتية املبكرة تلعب دورً 

يف وقت الحق. الدليل على أن التغيري النوعي يف الذاكرة الصوتية حيدث خالل السنة األوىل من التعليم 
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 إسرتاتيجيةالصوتية للتهجئة ميكن أن تتطور قبل  سرتاتيجيةدعاءات السابقة أبن اإليؤكد اال، الرمسي
 .مشاهبة للقراءة

 : بعنوان (Segers. E., 2005) جاءت دراسة سيجرز -3

 "Long- term Effects of Computer Training of Phonological 

Awareness in Kindergarten"  
 .األطفال الصويت يدة طويلة على وعوهدفت الدراسة إىل معرفة أثر التدريب على الكمبيوتر مل 

الدراسة من جمموعة من أطفال الروضة اهلولنديني وتكونت عينة ، استخدام الباحث املنهج التجرييب
، دقيقة كل أسبوع( 15) ومت تدريبهم عليه ملدة، ( طفاًل 15) الذين مل يسبق هلم معرفة الكمبيوتر قوامها

اختبار ما بعد االختبار  -االختبار املرحلي  -بعد االختبار القبلي ، وذلك على مدى سنة دراسية كاملة
ومعرفة احلروف. ، املزج السمعي، جتزئة الصوت، مت تقييم اآلاثر على القافية .االحتفاظتصميم اختبار  -

 رية على املعرفة القافية والعرف.فورية كب اوأظهر التدخل آاثرً 

التجريبية. يف الصف مبكاسب التعلم للمجموعة أيًضا  يرتبط الوقت املستغرق يف ألعاب الكمبيوتر
ومت قياس وتقييم اآلاثر املرتتبة للربنمج ، أشهر من تعليم القراءة 4مت إثبات أتثريات االستبقاء بعد ، األول

 لألطفال. الصويت الوعياملستخدم على 

 يوعواضحة وسريعة نتيجة التدريب على الكمبيوتر على  اإىل أن هناك آاثرً  وتوصلت نتائج الدراسة 
ءة لدى هؤالء وأن ذلك كان له أثر كبري على ارتفاع مستوى القرا، ومتييز النغمات الصويتاألطفال 
 .األطفال

  Webb, M.; Schwanenfluge, P.J & Kim, S., (2004) دراسة جاءتو  -4

 A constructvalidation study of phonological awareness"بعنوان

for children entering pre- kindergarten" 

حيث سعت ، لدى أطفال الروضة ومعرفة مدى إمكانية تنميته الصويتفحص اإلدراك ىل إوهدفت  
 لدى أطفال الروضة. الصويتهذه الدراسة إىل حتديد السمات النفسية والعقلية الالزمة لتكوين اإلدراك 
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وتكونت عينة الدراسة من جمموعة من أطفال الروضة ، يب يف هذه الدراسةيومت استخدام املنهج التجر 
ومت تدريب أطفال ، ضابطة مت تقسيمهم إىل جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى، أطفال 10قوامها 

وعزل الصوت ، وتقسيم املقاطع الصوتية، متييز النغمة هياجملموعة التجريبية على أربعة مهام أساسية 
إىل أن التدريب على تلك املهام األربعة له  وتوصلت نتائج هذه الدراسةومزج األصوات. ، األول

لتعليم الطفل النطق الصحيح ؛ جًداإضافة إىل أن مثل هذه املهام تعترب مهمة ، فعاليته يف هذا اإلطار
 والتهجي.

 : بعنوان( (Carrol,M.et al, 2003كارول وآخرينوجاءت دراسة "  -5

"Naming speed and phonological awareness of predictors of 

reading development" 

ابإلضافة إىل دراسة ، تنمية القراءة لىكمؤشر ع  الصويتإىل التعرف على اإلدراك  الدراسة وهدفت 
 جيد.  صويتأفضل األساليب الىت ميكن من خالهلا أن يكون لدى كل طفل من أطفال العينة إدراك 

من جمموعة من  هبا تكونت عينة الدراسةواليت ، املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة استخدامو 
إحدامها مت تدريبها ، مقسمني إىل جمموعتني ( طفاًل 36) سنوات قوامها (5) سن يفأطفال الروضة 

ومت متابعة األطفال خالل السنتني األوىل والثانية ابملدرسة ، واألخرى مل يتم تدريبها، الصويتعلى اإلدراك 
 . بتدائيةاال

كانت هي ،  وكشفت النتائج عن أن جمموعة األطفال الذين كانوا يعانون من صعوابت التعلم يف القراءة
أما اجملموعة األخرى اليت  .الصويتاجملموعة اليت مل تتعرض ألي برنمج للتدخل أو التدريب على اإلدراك 

اجملموعة الىت مت تدريبها على اإلدراك  هيفكانت ، القراءة يفمل يعاين األطفال فيها من صعوابت التعلم 
 .الصويت

  :بعنوان Virginia & Judith( 2003) دراسة فريجينيا وجوديث -6

Home Literacy Environment and Phonological Awareness in 

Preschool Children: Differential Effects for Rhyme and Phoneme 

Awareness 

http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=psyc_fac
http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=psyc_fac
http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=psyc_fac
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وهدفت ، منو الكالم عند أطفال مرحلة ما قبل املدرسة "، الوعي الصويت، فتناولت " معرفة احلروف 
هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقات املتبادلة بني معرفة احلروف ومنو مهارات الكالم والوعي الصويت 

 ومهارات القراءة املبكرة عند األطفال. 

سنوات  6إىل  4من تراوحت أعمارهم ، يف سن ما قبل املدرسة طفاًل  99 شتملت عينة الدراسة علىاو 
درس ما إذا كانت جوانب بيئة القراءة والكتابة املنزلية مرتبطة بشكل تفاضلي ابلوعي لت، من العمر

حول بيئة حمو األمية املنزلية مع وعي _أداة البحث_  استبيانالصويت. تتم مقارنة ردود األهل على 
 الصوتيةواألداء على مقاييس القوة ، ومعرفة احلروف، وكذلك ملفرداهتم، األطفال ابلقافية والفونيمات

 .(والتمييز السمعي، والتمييز الصويت، ومهارات التسمية السريعة، التكرار غري الكلمات)

فيما ارتبطت معاجلة ، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن الوعي الصويت يرتبط مبقدار القراءة املبكرة 
تركيز التدريس يف بيئة حمو األمية أن أيًضا  النتائج وأظهرت، الفونيم بشكل مباشر مع احلروف وأصواهتا

وترتبط بشكل ، يف املنزل والتعرض لوسائل اإلعالم املرتبطة ابلقراءة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتوعية الصوت
غري مباشر عرب معرفة احلروف واملفردات. كما كان التعرض لوسائل اإلعالم املتعلقة ابلقراءة ومشاركة 

من خالل ، مرتبطًا بشكل مباشر وغري مباشر مبهارات الوعي ابلقافيةاآلابء النشطة يف أدب األطفال 
 ارتباطهم مبعارف احلروف واملفردات.

تدريب  إسرتاتيجيةأثر استخدام بعنوان:  Caroline et.al( 2001) نيدراسة كارولني وآخر  -7
وهدفت الدراسة إىل  .املدرسةوالقراءة اجلهرية لدى أطفال مرحلة ما قبل ، معينة على الوعي الفونيمي

ي إىل زايدة قدرهتم على األمر الذي يؤد، تدريب جمموعة من أطفال الروضة على إدراك الفونيمات
 .القراءة

 موزعني على طفاًل  56وتكونت عينة الدراسة من ، واستخدام الباحث املنهج التجرييب يف هذه الدراسة
 .ضابطةإحدامها جتريبية واألخرى ، جمموعتني

والطالقة يف تسمية األصوات ، هي الطالقة يف تسمية احلروف اهلجائية، األدوات: أربعة مقاييس
 والقدرة على جتزئة الكلمة إىل فونيمات. ، والقدرة على إدراك الفونيمات، والتعرف عليها
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وأوضحت النتائج حدوث حتسن يف أداء األطفال أعضاء اجملموعة التجريبية يف االختبارات املستخدمة 
 .عن أداء األطفال أعضاء اجملموعة الضابطة

 ( (Mcknight, et al, 2001ماكنايت وآخرينوأجريت دراسة  -8

 Effects of specific strategy training on phonemic awareness"بعنوان 

and reading aloud with preschoolers"  

 تدريب جمموعة من أطفال الروضة قوامهاهبدف ، الباحث املنهج التجرييب يف هذه الدراسة استخدام
مما يؤدي ، موزعني على جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة على إدراك الفونيمات، ( طفاًل 56)

ابلنسبة لألطفال الذين يتسمون ابإلدراك  حيث يكون من األكثر احتمااًل ، القراءةإىل زايدة قدرهتم على 
أن يصبحوا ، املبكر لألصوات الفردية يف الكلمات واليت نطلق عليها الفونيمات والقدرة على تناوهلا

_ أداوات  قادرين على القراءة بشكل جيد. وعند مقارنة أداء جمموعيت الدراسة على أربعة مقاييس
، والطالقة يف تسمية األصوات والتعرف عليها، هي الطالقة يف تسمية احلروف اهلجائية لدراسة_ا

 .والقدرة على جتزئة الكلمة إىل الفونيمات، والقدرة على إدراك الفونيمات

أوضحت نتائج الدراسة حدوث حتسن يف أداء األطفال أعضاء اجملموعة التجريبية على االختبارات  
فلم تكن الفروق بينهم ، تثناء أدائهم على مقياس الطالقة يف تسمية احلروف اهلجائيةابس، املستخدمة

واإلدراك من ، ىل حتسن يف مستوى االنتباهإوبني أعضاء اجملموعة الضابطة دالة. ويرجع هذا التحسن 
 جانب أفراد اجملموعة التجريبية.

 بعنوان Elbro et al( 2004) دراسة -9

Long- Term Effects of Phoneme Awareness and Letter Sound 

Training: An Intervention Study With Children at Risk for Dyslexia 

والتعرف على ، يف مرحلة ما قبل املدرسة إىل الصف السابع ًيان قرائيهدفت إىل تتبع األطفال املعسر 
 .(الصويت) م على الوعي الفونولوجيفاعلية برنمج لتدريبه

الذين ) شارك مخسة وثالثون من األطفال املعرضني للخطر، استخدم الباحث املنهج التجرييب يف الدراسة
أسبوًعا يف صفوف رايض األطفال العادية  17( يف برنمج مكثف ملدة اخمتلفً  فصاًل  26حضروا 

املتابعة إىل أن األطفال املدربني املصممة ملساعدهتم على حتسني الوعي بصوت األطفال. أشارت تدابري 
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رقابة غري مدروسة يف خطر القراءة يف كل من الكلمات والكلمات غري الدارجة يف  47تفوقوا على 
حىت يف القراءة الصف  -مت العثور على أتثريات كبرية ، ا. وابلنسبة للقراء األشد فقرً 7و 3و 2الصفوف 

بني املعرضني للخطر متخلفون عن جمموعة ضبط ملدر  فقد وجد أن األطفال ا، يف الفهم. ومع ذلك 7
ال يتعرضون للخطر يف معظم جوانب القراءة. كان لدى األطفال املقاومني للعالج  طفاًل  41اثنوية تضم 

 للكلمات املعروفة. يًامتثيل صويت منخفض نسب
الوعي الفونولوجي لصاحل اجملموعة طويل األمد للتدريب على مهارات  اجيابيً إ ابينت النتائج أن أتثريً 

والفهم ، مات غري الصحيحةوالتعرف على الكل، وكذلك قراءة الكلمات، التجريبية مقارنة ابلضابطة
 .القرائي

 
 

 تحت عنوان Ying( 2006) كما تناولت دراسة  -10

The role of Phonological awareness in native and second language 

reading development. P.H.D. The University of Hong Kong. 

ىل الفونولوجي يف النمو القرائي يف اللغة الصينية كلغة أو ( الصويت) هدفت إىل الكشف عن دور الوعي 
 .جنليزية كلغة اثنيةواللغة اإل

وخاصة يف لغتهم ، ند أدائهم ملهام التوعية الصوتيةأن األطفال ثنائيي اللغة لديهم ميزة ع ت الدراسةأظهر 
ودراسة آاثر ثنائية اللغة على لغيت األطفال ثنائي اللغة. ، جراء القليل من األحباث حىت اآلناألقوى. مت إ

ية على اختبارات التوعية الصوتية نكليز اإل الصينيةيف هذه الدراسة مت مقارنة أداء األطفال لغة ثنائية اللغة 
اإلجنليزية  -الصينيةأحادي اللغة واألطفال اإلجنليزية أحادي اللغة. أداء ثنائيي اللغة  الصيننيمع األطفال 

لالختبار  Blendingو Elisionأفضل من اللغة اإلجنليزية أحادية اللغة على االختبارات الفرعية 
اإلجنليزية أفضل من  -الصينيةكان أداء ثنائيي اللغة ،  (. وابملثلCTOPP) الشامل للمعاجلة الصوتية

 . نيالصينييف معظم مهام التوعية الصوتية التجريبية يف لغة  الصينيةنظرائهم أحادي اللغة 
ا اللغتني من األطفال ثنائي وتناقش نتائج الدراسة من حيث آاثر ثنائية اللغة على الوعي الصويت يف كلت

 اللغة. 
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حيث تنبأ الوعي ابلقافية ، ابلنجاح يف القراءة ئلوعي الفونولوجي ينبأوضحت النتائج أن مهارات ا 
ن ابلنجاح يف آوالوعي ابلفونيمات يتنب، جنليزية يف الصفوف األوليةابلنجاح يف القراءة يف اللغة اإل

ن ابلنجاح يف القراءة للغة الصينية يف الصفوف األولية آابلفونيمات والقافية يتنبالوعي ، الصفوف األعلى
 دون العليا.

 
 
 
 
 
 
 

 
 :التعقيب على الدراسات السابقة: ااثلث  

 أوجه االتفاق : •
 .والكتابة يف الكثري من الدراسات السابقة هارات القراءةاالهتمام مب -1
 تناولت صعوابت التعلم على وجه اخلصوص.اتفقت الدراسة مع بعض الدراسات اليت  -2
 .يف استخدام املنهج التجرييب اتفقت معظم الدراسات السابقة مع البحث احلايل -3

تعليم القراءة والكتابة عن املتغري املستقل اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف  -4
 .الصوتيةالطريقة  طريق

قييم تالدراسات السابقة يف تقدمي اختبارت قبلية وبعدية لاتفقت الدراسة احلالية مع بعض  -5
 : مثل، املقدمة أو الربامج سرتاتيجيةمدى النتائج اليت حققتها اإل

 & ,Heling) 2000) ( &2012، القداح) &( Isaki&plante, 1997) دراسة

 (2003 ،Shen) (Johns,1992) & 

، بشكل عام بتدائيةالتطبيق على املرحلة االاالتفاق مع الدراسات السابقة من حيث  -6
 واالختالف يف املراحل.
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 أوجه االختالف : •
، حممود) دراسة: لدراسة مثللدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أدوات اا اختلفت •

، حاوي) ( &2009، الشخرييت) ( &2003، فورة) ( &2010، جبايب) ( &2001
 .(shen, 2004) ( &2004، اجلوجو) ( &2015

 .ة مع الدراسات السابقة يف املتغري التابعيمل تتفق الدراسة احلال -1
بينما ، تناولت بعض الدراسات السابقة تقدمي برامج احلاسوب يف تنمية مهارات القراءة -2

 .لتنمية مهارات القراءة والكتابة صوتية إسرتاتيجيةاستخدمت الدراسة احلالية 
 ية.قتصادبعض الدراسات القياس حسب احلالة اال تناولت -3
طبق عليها اإلاختلفت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة على ال -4

ُ
 .سرتاتيجيةعينة امل

 .طالب صعوابت التعلماختلفت مع الدراسات السابقة حيث طُبقت على  -5
ابقة بينما تناولت بعض الدراسات الس، احلالية مهاريت القراءة والكتابةتناولت الدراسة  -6

 .القراءة فقط أو الكتابة فقط
بينما تناولت ، لتنمية مهارات الكتابة أو القراءة متكاملةتناولت الدراسات السابقة برامج  -7

 .التعلمميذ صعوابت لتعليم القراءة والكتابة لتال؛ إسرتاتيجيةالدراسة احلالية 
يف حني تتعامل الدراسة احلالية ، الدراسات السابقة تعاجل صعوابت تعلم القراءة أو الكتابة -8

 .الكتابةو  اكتساب مهارات القراءةلتعلم و 
ستخدم يف الرسالةاالختالف مع القليل من الدراسات السابقة يف املنه -9

ُ
طبق وامل

ُ
 .ج امل

فهم طبقوها ، الصوتية يف العينة جيةسرتاتياالختالف مع بعض الدراسات اليت طبقت اإل -10
 .بتدائيةبقت على طالب املرحلة االاحلالية فطُ  سرتاتيجيةأما اإل، على تالميذ ما قبل املدرسة

 
 :ادة من البحوث والدراسات السابقةأوجه االستف •
 .إعداد خلفية البحث -1
 .وأمهيته، وأهدافه، وصياغة أسئلته، حتديد مشكلة البحث -2
 .النظري للبحثعداد اإلطار إ -3
 .اختيار العينة املناسبة للدراسة كيفية -4
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 .اختيار املنهج املناسب للدراسة -5
 .صياغة فروض الدراسة احلالية -6
 .بعد فرتة من االنتهاء من تطبيقه احلالية سرتاتيجيةمتابعة أثر اإل -7

 
 :هذه الدراسة عن الدراسات السابقةما مييز  •
الصوت اللغوي للحرف يف تعلم القراءة والكتابة  إسرتاتيجيةأهنا تنفرد يف كوهنا وظفت  -1

وبذلك تعترب األوىل من نوعها على املستوى ، بتدائيةلتالميذ صعوابت التعلم يف املرحلة اال
 احمللي على حسب علم الباحث املتواضع.

احمللي واليت تناولت الطريقة الصوتية يف تعترب من الدراسات احمللية احملدودة على املستوى  -2
لم مع لتالميذ صعوابت التع اأو كتابيً  اعن طريق مزج احلروف قرائيً ، تعليم القراءة والكتابة

 .وفق ُأسس خاصة هبا سرتاتيجيةاإل ق هذهإرفاقها بكتاب أنشطة يُط بّ  
 

األثر الكبري ملساعدة كان هلا ،  الفصلاليت مت تناوهلا يف هذا والدراسات السابقة النظري  إن اإلطار 
بشكل يتناسب على القدرة لعمل ، للتعرف على املباحث اليت مت سردها واإلملام ابملادة العلميةالباحث 

حىت ، ة من الدراسات السابقة اليت مت تناوهلا يف هذا الفصلستفادواال، إجراءات الدراسة بشكل جيد
 سرتاتيجيةاملنهج وجمتمع الدراسة والقدرة على بناء األدوات األمثل لتطبيق اإلا له يف حتديد تكون مرشدً 

مع التعرف على متغريات الدراسة وخطوات تنفيذ الدراسة واألساليب اإلحصائية اليت سوف ، تكاملةامل
وهذا ما سوف يتم تناوله يف الفصل ، وقياس صدق املقاييس وثباهتايستخدمها الباحث لتحليل النتائج 

 التايل.
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 

 تضمن هذا الفصل اخلطوات األتية: 

.الدراسة: منهج واًل أ  

.: جمتمع الدراسةاثنًيا  

.الدراسة: عينة ااثلثً   

: فروض الدراسة.ارابعً   

: حدود الدراسة.اخامسً   

.الدراسة: أدوات اسادسً   

: متغريات الدراسة. اسابعً   

: خطوات تنفيذ الدراسة.ااثمنً   

الفصل الثالث: : األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل النتائج وصدق املقاييس وثباهتا.ااتسعً  
 منهجية الدراسة.
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 الفصل الثالث

وذلك هبدف التعرف ، الدراسةتبعت لإلجابة على تساؤالت الفصل اخلطوات اإلجرائية اليت ا تناول هذا
قائمة على الطريقة الصوتية يف تعليم القراءة والكتابة ابللغة العربية لدى تالميذ  متكاملة إسرتاتيجيةعلى 

والتحقيق من صحة الفروض؛ من حيث حتديد ، ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت بتدائيةاالاملرحلة 
 : وفيما أييت عرض لذلك، وأساليبه اإلحصائية، وتنفيذه، وأدواته، وعينته، وجمتمعه، الدراسةمنهج 

 :الدراسةمنهج : وال  أ

التجربة يف فحص هو ذلك املنهج الذي يستخدم ، احلايل على املنهج التجرييب الدراسةمنهج اعتمد 
وذلك عن طريق الدراسة للمواقف املتقابلة ، يقرر العالقة بني متغريين أو عاملني، معنيواختبار فرض 

أي حماولة ضبط كل العوامل ، الذي يهتم الباحث بدراسة أتثريه اليت ضبطت كل املتغريات ما عدا املتغري
على الو معني  ويغريه، ي حتكم فيه الباحثأ، عدا عامل واحد ما، األساسية املؤثرة يف املتغري التابع

 .بقصد حتديد وقياس أتثريه على املتغري التابع

قائمة على الطريقة الصوتية يف تعليم القراءة  متكاملة إسرتاتيجيةالكشف عن فعالية  الدراسةاول حتو  
وذلك من خالل تكوين ، ذوي صعوابت التعلم بتدائيةلة االوالكتابة ابللغة العربية لدى تالميذ املرح

واستخدام التطبيق القبلي لضبط ، واألخرى ضابطة، إحدامها جتريبية ،ني بقدر اإلمكانجمموعتني متكافئت
التطبيق البعدي لدراسة الفروق وداللتها بني اجملموعة التجريبية اليت درست مث ، يةاإلجراءات التجريب

 نوالشكال، درست ابستخدام الطريقة التقليديةواجملموعة الضابطة اليت  تكاملةامل سرتاتيجيةابستخدام اإل
 :للدراسةالتصميم التجرييب  نايوضح انالتالي
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 (2) شكل

 والكتابة للمجموعة التجريبيةإجراءت تطبيق مقياس القراءة 

 



 







 

 (3) شكل

 الضابطةإجراءت تطبيق مقياس القراءة والكتابة للمجموعة 

 





 

 

 المجموعة

 

 

 المعالجة

 

 المقياس

 القبلي

 

 المقياس

 البعدي

 

 التجريبية

 التدريس

بالطريقة 

متكاملةال  

مهاراتقياس   

 القراءة والكتابة

 

مهاراتقياس   

 القراءة والكتابة

 

 

 المجموعة

 

 الضابطة

 

 

 المعالجة

 التدريس

بالطريقة 

 التقليدية

 

 المقياس

 القبلي

مهارات قياس  

 القراءة والكتابة

 

 المقياس

 البعدي

مهارات قياس  

 القراءة والكتابة
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 :الدراسة: جمتمع اثنيا

بدولة  (التعلم صعوابت ذوي)بتدائية تالميذ الصف األول يف املرحلة االمن  الدراسةجمتمع  تكّون
 .الكويت

 : الدراسةعينة : ااثلث  

املسجلني يف مدرسة الكويت اإلجنليزية يف تالميذ الصف األول  الدراسةتتمثل عينة  نوع العينة قصدية
سمى قسم صعوابت التعلم() اخلاصة

ُ
التابعة لوزارة الرتبية قسم التعليم اخلاص ، ابلوحدة اخلضراء() امل

 .ا وتلميذة( تلميذً 22) ن يبلغ عددهموالذي بدولة الكويت

 

 (6) جدول رقم

 العدد واجلنس والصف واملدرسةو  الدراسة حسب العينة توزيع جمتمع

 

 

 

 

 

 

 

 الضابطة التجريبية العينة

 11 11 العدد

 إنثو  ذكور إنثو  ذكور اجلنس

 األول االبتدائي األول االبتدائي الصف

 مدرسة الكويت اإلجنليزية املدرسة

 ( الوحدة اخلضراء) 

 مدرسة الكويت اإلجنليزية

 ( الوحدة اخلضراء) 
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  :الدراسةفروض ا: رابع  

 صحة الفروض التالية:قياس حياول البحث احلايل 

اجملموعة و  ( بني رتب اجملموعة الضابطة0.05) عند مستوى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -1
 للقراءة. ياملقياس البعد يف التجريبية

موعة اجملو  ( بني رتب اجملموعة الضابطة0.05) عند مستوى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -2
 للكتابة. التجريبية يف املقياس البعدي

 القياس القبلي والبعدي( بني رتب 0.05) عند مستوى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -3
 .الكتابةو  مقياسي القراءة يفابجملموعة التجريبية 

 القياس القبلي والبعدي ( بني رتب0.05) عند مستوى إحصائيةفروق ذات داللة  توجد -4
 .الكتابةو  مقياسي القراءة يفابجملموعة الضابطة 

مقياسي  يف القياس البعدي( بني رتب 0.05) عند مستوى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال -5
 الكتابة ابجملموعة التجريبية.و  القراءة

 :الدراسةحدود  ا:خامس  

 تتمثل حدود البحث فيما يلي : 

 احلد املوضوعي : -1

 يف تعليم القراءة والكتابة.متكاملة  إسرتاتيجيةتوظيف تقتصر الدراسة احلالية على 
 احلد البشري : -2

مبدرسة الكويت ( الوحدة اخلضراء) ا تالميذوحتديدً ، بتدائيةتالميذ املرحلة االاحلد البشري هم 
 .اإلجنليزية

 احلد الزماين : -3
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 .خالهلاتطبيق الدراسة  متواليت  2018 - 2017العام الدراسي 
 :احلد املكاين -4

 .الكويتدولة  -(وزارة الرتبية) إبدارة التعليم اخلاص -(اخلاصة) مدرسة الكويت اإلجنليزية

 : الدراسةأدوات : اسادس  

 : من إعداد الباحث() ةلياالت األدوات الدراسة تتضّمن
 .تكاملةامل سرتاتيجيةاملستخدم لإل الدليل-أ

 .(أن مبدع كتاب) األنشطة كتاب  -ب

 .والوعي الصويت مقياس القراءة-ت
 .مقياس الكتابة اهلجائية-ث

 األدوات: إعداد هذه يفبعت تُّ ا اليتللخطوات  تفصيليشرح  يليوفيما 
 : إعداد املواد التعليمية:أوال  

 :تكاملةامل سرتاتيجيةلإلدليل املستخدم ال -1

 :تكاملةامل سرتاتيجيةلإلدليل املستخدم اهلدف من ال-أ

 وضوعاتاملح كيفية تدريس يضإىل تو  تكاملةامل سرتاتيجيةلإلاملستخدم هدف إعداد الدليل 
ذوي  بتدائيةاالتالميذ املرحلة للالقراءة والكتابة ابللغة العربية مهاريت تعليم يف  تكاملةامل سرتاتيجيةابإل

 .يب على الصوائت القصرية والطويلة: كتاب لتدر اجلزء الثاين، صعوابت التطبيقات لتعليم الصوامت

 :يليدليل ما التضمن  وصف الدليل:
يف تعليم القراءة والكتابة القائمة  تكاملةامل سرتاتيجيةابإلبتعريف املعلم  املقدمة: وفيها قام الباحث •

للتدريس ابستخدام الطريقة وعرضه ، الدليل ومكونتهوكذلك بتحديد اهلدف من  ابللغة العربية.
 .التدريسحىت يتمكن املعلمون من فهم طريقة الصوتية 

 .بتدائيةابملرحلة االالقراءة تدريس تضمن الدليل األهداف العامة لاألهداف العامة:  •
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 .اغة ابلطريقة الصوتيةمصالقراءة  دروس تشمل تنفيذو تنفيذ الدروس:  •

 .املتكاملة سرتاتيجيةاإلضوء  يف "أن مبدع"كتاب ب دروسالاخلطة الزمنية: وتشمل خطة تدريس  •

، ميكن اســتخدامها اليتالتعليمية واألجهزة املوجودة ابملدرســة  جتهيز األدوات: مت متطلبات التطبيق •
 .يف التدريسواالستفادة منها 

 دروسمت توضـــــــــيح أســـــــــاليب التقومي اليت ميكن للمعلم أن يقوم هبا أثناء تدريس : أســـــــــاليب التقومي •
 .تكاملةالقراءة ابلطريقة الصوتية امل

عمل على ييرجع إليها املعلم و  اليتتضــمن الدليل قائمة ابملراجع واملصــادر  قائمة املراجع واملصــادر: •
 .الطالع عليهال ه إليهاتوجال

املناهج وطرق تدريس اللغة  يفعرضــــــه على املتخصــــــصــــــني  مت، دليللوبعد إعداد الصــــــورة األولية ل
اليت  التعديالت الالزمةوقام الباحث إبجراء ، الدليلحول  آرائهموذلك هبدف اســــــــــــــتطالع ، العربية

 :أوصى السادة احملكمون هبا
مت عرضــــــــــــه وتناوله يف الفصــــــــــــل الثاين املبحث ) صــــــــــــورته النهائية أصــــــــــــبح دليل املعلم يف، وبذلك

 .(اخلامس
 ." أان مبدع األنشطة " كتاب -2

إىل العناية ابلقراءة لدى األطفال من أن تعليم القراءة والكتابة ابتت  ه الدراسةأمهية هذو  تنبع أهداف
كما تعمل ،  (2009، السعيد) إىل حتقيقها بتدائيةومن أهم األهداف اليت تسعى املدرسة اال، إلزامية

وال يتحقق ذلك من غري ، (2008، فهيم، 2002، فهيم) رايض األطفال على هتيئة الطفل للقراءة
ومن احل كم العاملية " ، م مسئولية مجيع مؤسسات اجملتمعفالرتبية والتعلي، األسرة ملؤسسات التعليممؤازرة 

 It takes an entire"" (11، ملحق) .التاج إىل جهود قرية أبكملها لرتبية طفل واحد

village to raise a child 
 :"أن مبدعاألنشطة "اهلدف من كتاب 

، من حيث املبدأ تياسرتاتيجإىل توليفة بني خمتلف الربامج واإل "أن مبدعاألنشطة "كتاب  كتابهدف  
واليت تناولت عالج صعوابت التعلم ، (11، ملحق) (ليم عن طريق الصوت والوعي الصويتالتع) وهو
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بكر
ُ
على التعرف و  ( للحروفصوامت) ا تقوم على الوعي الصويتحيث إهن، مع قياسها والتدخل امل

، آخر( الكلمة ال أبمسائها -وسط  -أول  -منفرد ) وتعلم احلروف أبصواهتا وأشكاهلا األربع، مدلوالهتا
االنتقال مث ، اوقرائيً  اويكون املزج كتابيً ، حرف مث التدرب على املزج الصويت عند االنتقال من حرف إىل

تدريب املتعلم على املزج الصويت أو احلريف ويتم ، (الصوائت القصرية والطويلة) بعد ذلك لتعلم احلروف
لقراءة والكتابة بصورهتا لتتم بذلك عملية اكتساب وتعلم ا، ا اجلزء بشكل أكرب من كلمات ومجليف هذ
وهذا ألمهية القراءة والكتابة ، لتساعد املتعلم على البدء يف العملية التعليمية بكل سهولة ويسر، األولية

 العلوم األخرى. ومدى ضرورة تعلمها جلميع
 :"أان مبدع"خطوات إعداد كتاب  -أ

 ا اخلطوات اآلتية: متضمنً  "أن مبدع"لكتاب إعداد الصورة املبدئية  يفشرع الباحث 

 كيفية استخدامه أثناء الدرس. و  "أن مبدع"ب ا: تشمل التعريف بكتمقدمة •

 : حبيث تتضمن خطة كل درس العناصر اآلتية:لدروسلالتخطيط  •

o  بداية كل درس خبط واضح. يف: ومت وضعه الدرسعنوان 

 .(التعليميةو ، العامة) أهداف الدرس −

يف  تكاملةامل ســرتاتيجيةملوضــوعات القراءة ابإلالدرس: تســري خطة الدرس وفًقا  يفخطة الســري  •
 حيث يقوم التالميذ ابإلجراءات التالية:، القراءة والكتابة ابللغة العربيةمهاريت تعليم 

 . صوامت() احلروف ابلرتتيب األجبدي من أ إىل يتعلم  •

 .(الفتحة والضمة والكسرة) تعلم احلروف ابلصوائت القصرية •
سواء ، يف كال املستوينياستخدام احلواس السمعية والبصرية واحلسية واحلركية أثناء عملية التعلم  •

 فرتة تعليم الصوامت أو الصوائت.

 .(الياء -الواو  -األلف) لطويلةتعلم احلروف ابلصوائت ا •

 املزج الصويت والكتايب أثناء تعلم احلروف صوامت وصوائت. •
 .ة من األسئلة املتنوعة على الدرسويشمل جمموع: التقومي •
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o  يتم  الذيعن املوضــــــــــــــوع  التالميذبداية الدرس للتعرف على معلومات  يف: مبدئيتقومي
 .(أي ربط احلروف ببعضها) تدريسه يف الفرتة

o  التالميــذ مبــا مت عرضــــــــــــــــه يف وذلــك للتعرف على مــدى إملــام ، : أثنــاء الــدرسبنــائيتقومي
 املعلومات السابقة.

o  ملدى حتقق األهداف  اوهو ميثل قياســــــــً ، هناية كل درس يفتم اســــــــتخدامه ي: و هنائيتقومي
 املوضوعة لكل درس.

 صورته األولية. يفا معدً  "أن مبدع"كتاب بذلك أصبح  

جمال املناهج وطرق التدريس اللغة  يفعلى بعض املتخصــــــــــــصــــــــــــني  "أن مبدع"قام الباحث بعرض  وقد
 إلبداء آرائهم حوله. الرتبية والتعليم يفواملعلمني  بعض املوجهنيو  العربية

 مثل: الطالبب اعلى كت وقدمت بعض املقرتحات، وأبدت جلنة التحكيم بعض التعديالت

 بداية الكتيب. يفللموضوعات  قائمةوضع  .1

 وضوًحا.تعديل بعض الصور لتكون أكثر  .2

 تعديل بعض األنشطة. .3
 .تكاملةعلى هذه اآلراء قام الباحث إبجراء التعديالت امل وبناء

 ا يف صورة أولية قابلة لتطبيق التجربة االستطالعية.معدً  "أن مبدع"كتاب وبذلك أصبح  
 :التلميذب االتجربة االستطالعية لكت –

، ا وتلميذةتلميذً ( 80) بلغ عددها، التالميذمن  جمموعةعلى  ًيااســــــتطالع "أن مبدع"كتاب مت جتريب  
مدرســة عينة ) لتعليم اخلاص بدولة الكويت غري مدرســة الكويت اإلجنليزيةل يف مدرســتني اتبعتنيوذلك 
 :للتأكد من مدى وقد أجرى الباحث التجربة االستطالعية ، (الدراسة
 مناسبة الزمن املخصص لتدريس كل درس من دروس احملتوى. •

 العلمي.احملتوى صياغة  وضوح •
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 حتقيق األهداف العامة للمحتوى. يفكفاية الوسائل التعليمية وجدواها  •

 تطبيقها.وإمكانية ، كفاية األنشطة التعليمية املخصصة لكل درس •

 .النهائيالتطبيق  يفتدريس احملتوى  تطبيق البحث أثناءاملشكالت اليت قد تقابل  •

تعديل بعض األنشــطة التعليمية  يفاليت تتمثل ، "أن مبدع"كتاب وقد مت إجراء بعض التعديالت على   
 امعدً  "مبدعأن "كتاب وبذلك أصــبح  ، هذه األنشــطة وكذلك إمكانية تنفيذ، التالميذلتناســب قدرات 

 .النهائيصاحلًا للتطبيق و يف صورته النهائية 

 .مقياس القراءة والوعي الصويت -3
: هدف مقياس القراءة إىل قياس قدرات املتعلمني من حيث الوعي الصويت اهلدف من مقياس القراءة

التطرق ملهارات  وعدم، حلروف اهلجاء واملقاطع والكلمات البسيطة يف حدود الصوامت والصوائت
 .املهارات األولية لعملية القراءةو ، السالمة اللغوية

وحمتواه من خالل  مقياس القراءةمت حتديد أبعاد  :حتديد أبعاد مقياس القراءة والوعي الصــــــــويت.أ
 اخلطوات اآلتية:

لالســـــتفادة منها يف ، االطالع على بعض الدراســـــات اليت تناولت كيفية إعداد مقاييس القراءة ▪
 إعداد املقياس احلايل.

 االطالع على بعض مناذج مقاييس القراءة املعدة سلًفا. ▪

 ما أسفر عنه اإلطار النظري للدراسة احلالية. ▪

ا يف االعتبــار أن تالئم جمموعــة التالميــذ واهلــدف من ، قــام البــاحــث إبعــداد مقيــاس القراءة  واضــــــــــــــعــً
 ابخلطوات اآلتية:وقد مر إعداد مقياس القراءة ، سرتاتيجيةاإل

 املعايري اآلتية: ايً إعداد املقياس مراعصياغة املقياس: شرع الباحث يف  ▪
o .أن تكون األسئلة سهلة ومباشرة 
o .جتنب الصعوبة والتكرار 

o  ملعظم احلروف.أن يكون املقياس شاماًل  
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o بة وامللل يف طريقة عرض األسئلةالُبعد عن الرات. 

o والقدرة على املزج الصــــــويت، والتعرف عليها، التســــــلســــــل من الوعي ابحلروف ،
 والتمكن من قياس مهارات القراءة بصورهتا األولية.

للتعرف على آليـــــة تطبيق : تضــــــــــــــمن املقيـــــاس جمموعـــــة من التعليمـــــات املقيــــاس تعليمــــات.ب
 .(7) ملحق رقم سرتاتيجيةاإل
ضـــــوء ما ســـــبق مت إعداد مقياس القراءة  يف الصــــورة األولية ملقياس القراءة والوعي الصــــويت:.ج

جمال الرتبية  يفعلى بعض املتخصـــــصـــــني  هقام الباحث بعرضـــــ، والوعي الصـــــويت يف صـــــورته األولية
 :آرائهم حول وذلك هبدف استطالع، والتعليم

 مدى مناسبة املقياس لقياس بعض مهارات القراءة. ▪

 مدى صحة صياغة املقياس. ▪

 ملستوى التالميذ.مدى مناسبة املقياس  ▪
ا للتطبيق وأصــبح املقياس جاهزً ، مت إجراء التعديالت اليت أقرها الســادة احملكمون مبقياس القراءة ▪

  االستطالعي.

 التجربة االستطالعية ملقياس القراءة: .ح

مت إجراء التجربة االســــــــــتطالعية للمقياس على ، بعد االنتهاء من إعداد الصــــــــــورة األولية ملقياس القراءة
لتعليم اخلاص بدولة ل يف مدرستني اتبعتنيوذلك ، ا وتلميذةتلميذً ( 80) بلغ عددها، عينة من التالميذ

وذلك ، مت التصـحيح ورصـد الدرجات، (الدراسـةمدرسـة عينة ) الكويت غري مدرسـة الكويت اإلجنليزية
 هبدف حساب: 

  .صدق املقياس ▪

 ثبات املقياس. ▪

، وصــدق احملكمني، معامل ارتباط بريســونو ، ابســتخدام صــدق احملتوىوقد مت حســاب صــدق املقياس 
 كما يلي:والتجزئة النصفية حلساب ثبات املقياس  ، معامل كرونباخ ألفا وقد مت استخدام
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 :صدق املقياس ▪

 لصدق والثبات للمقياس عن طريق:مت التعرف على دالالت ا
 :صدق احملتوى

السابق وحمتوى ا إىل حتليل األدب واستنادً ، أعداد هذا املقياس بناء على خطوات إجرائية حمددة 
 .اإلجراءات كدليل على صدق احملتوىوقد اعترب الباحث هذه ، املقياسني املتوفر

، كما مت حساب صدق مقياس القراءة حبساب العالقة بني درجة كل سؤال والدرجة الكلية للمقياس
 قيم معامالت االرتباط مبقياس القراءة. تايلويعرض اجلدول ال، ابستخدام معامل ارتباط بريسون

 ( 7) جدول
 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 

ن مجيع معامالت االرتباط بني األسئلة والدرجة الكلية ملقياس القراءة قد كانت أتشري نتائج اجلدول 
ىل إ 0.488) وتراوحت قيم املعامالت بني، (0.01) عند مستوى داللة احصائيً إموجبة ودالة 

 الدراسة احلالية. يفواالتساق مبقياس القراءة املستخدم  ىل توفر الصدق الذايتإوهو ما يشري ، (0.859
 صدق احملكمني :

ملستوى الفئة  وذلك للحكم على مدى مالئمة أسئلة املقياس، عرض املقياس على جلنة من الـُمحكمني 
ومدى متثيلها ، وتنوع طرح األسئلة، وفاعلية القياس، ومدى وضوح األسئلة، العمرية املستهدفة

األخذ مبالحظات احملكمني وإجراء وقد مت ، واليت وضع املقياس لقياسها، تكاملةامل سرتاتيجيةلإل
 التعديالت.

 ومن املالحظات اليت مت العمل عليها :
 دقيقة. 30دقيقة إىل  60تقليل مدة القياس من  -1

 بعض األسئلة الداخلية.و ، اختصار السؤالني األول والثاين إىل النصف -2

 إصدار املقياس ابأللوان وليس ابألبيض واألسود. -3

 املالحظات أثناء اختبار املتعلم وقياسه. و  لرصد الدرجات عمل ملحق -4
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 ثبات مقياس القراءة: 

 يقصد بثبات املقياس: أن يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقه على األفراد أنفسهم يف نفس الظروف
 (.524: 1979، فؤاد البهي)

ويعرض ، النصفية حلساب ثبات مقياس القراءةوالتجزئة ، من معامل كرونباخ ألفا استخدم الباحث كاًل 
 لقيم الثبات املستخرجة ملقياس القراءة. تايلاجلدول ال

 ( 8) جدول
 ملقياس القراءة ةلفا والتجزئة النصفيأكرونباخ   يقيتحساب الثبات بطر 

 التجزئة النصفية معامل لفاأمعامل كرونباخ  

 904. 897. مقياس القراءة والوعي الوصيت
 

قيم  وهي، (0.904) وبطريقة التجزئة النصفية، (0.897) لفاأبلغ معامل الثبات بطريقة كرونباخ  
 ودالة على الثبات ملقياس القراءة. مرتفعة

، ومن نتائج حساب الثبات والصدق يتبني متتع مقياس القراءة مبستوى مرتفع من الثبات والصدق 
 دراسته احلالية. يفيتيح للباحث استخدامه 

 زمن تطبيق املقياس

معادلة حساب متوسط زمن وذلك عن طريق استخدام ، اب الزمن الالزم لتطبيق املقياسمت حس 
حيث مت قياس الزمن املستغرق عند ، (236: 1995، عبد اهلادي السيد، فاروق عثمان) االختبار

 30وقد بلغ ، اإلجابة وحساب املتوسط بينهماانتهاء أول طالب من اإلجابة وآخر طالب انتهى من 
 دقيقة. 

جراءات التجريبية النهائية وأدواته؛ بدأ الباحث يف اإل الدراسةبعد االنتهاء من إعداد مواد 
 .للدراسة

  صورته النهائية جاهز ا للتطبيق.وبذلك أصبح املقياس يف
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 .عادة الصياغةإضافة و احلذف واإلاملقياس من حيث  يفراء احملكمني آمن 
 ومت تفضيل مهارات القراءة. ، كتفاء مبقياس واحد واالستغناء عن الثاينطلب بعض احملكمني اال  -

 .وذلك ألن موضوع الدراسة يتناول مهاريت القراءة والكتابة، فضل الدارس البقاء على املقياسيني

 . دقيقة 30دقيقة إىل  60تقليل مدة القياس من  -

 .لكل مقياسدقيقة  30ومت تعديل الوقت إىل 

 بعض األسئلة الداخلية. و  اختصار السؤالني األول والثاين إىل النصف -

 ومت العمل حىت يتالئم مع الوقت.

 . إصدار املقياس ابأللوان وليس ابألبيض واألسود -

 مت توضيح ذلك للمحكم أن املقياس يصدر ابأللوان.

 املالحظات أثناء اختبار املتعلم وقياسه. و  عمل ملحق لرصد الدرجات -
 مت عمل ملحق لكال املقياسني.

 كتفاء ابالشارة بصح وخطأ. واال تلعثم( يف سؤال احلروف املتشاهبة صواتً ) كلمةحذف   -

ولكن النطق به ، احلرف نوذلك لوجود بعض التالميذ يعرفو ، (التلعثم) بقاء على الكلمةمت اإل
 للمخرج واللفظ الصحيح الصحيح.شيء من التشويه 

 وإدراج الظواهر اللغوية وقياسها.، أقسام ةطلب أحد احملكمني تقسيم املقياسني إىل ثالث  -

ن الظواهر اللغوية املتقدمة ُتدرس يف وذلك أل، فضل الباحث بقاء املقياسني على حالتهما
 ة الدراسة.ينالصفوف األعلى من ع

 .للمقياسني ملون وتشيق للطالبتصمييم غالف جذاب  -

 مت العمل على هذه النقطة.
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 .مقياس الكتابة اهلجائية -4
: هدف مقياس الكتابة اهلجائية إىل قياس قدرات املتعلمني من اهلدف من مقياس الكتابة اهلجائية

حدود واملقاطع والكلمات البسيطة املكونة من أربعة حروف يف ، حيث القدرة على كتابة حروف اهلجاء
 .واملهارات األولية لعملية القراءة، التطرق ملهارات السالمة اللغوية وعدم، الصوامت والصوائت

وحمتواه من خالل اخلطوات  : مت حتــديــد أبعــاد املقيــاسحتـديـد أبعــاد مقيــاس الكتــابـة اهلجــائيــة.د
 اآلتية:
لالســـــــتفادة منها ؛ االطالع على بعض الدراســـــــات اليت تناولت كيفية إعداد مقاييس القراءة ▪

 يف إعداد املقياس احلايل.

 االطالع على بعض مناذج مقاييس الكتابة املعدة سلًفا. ▪

 ما أسفر عنه اإلطار النظري للدراسة احلالية. ▪

واضــــــــــــــًعا يف االعتبار أن تالئم جمموعة التالميذ واهلدف ، قام الباحث إبعداد مقياس الكتابة اهلجائية 
 إعداد مقياس الكتابة اهلجائية ابخلطوات اآلتية:وقد مر ، سرتاتيجيةمن اإل

 املعايري اآلتية: ًيااملقياس مراع شرع الباحث يف إعدادصياغة املقياس:  ▪
o .أن تكون األسئلة سهلة ومباشرة 
o .جتنب الصعوبة والتكرار 

o  ملعظم احلروف.أن يكون املقياس شاماًل  

o بة وامللل يف طريقة عرض األسئلةالُبعد عن الرات. 

o والقدرة على املزج الصــــــويت، والتعرف عليها، التســــــلســــــل من الوعي ابحلروف ،
 والتمكن من قياس مهارات الكتابة اهلجائية األولية.

 عليمات.: تضمن املقياس جمموعة من التتعليمات املقياس.ه
ضــــوء ما ســــبق مت إعداد مقياس الكتابة اهلجائية  يف: الصـــورة األولية ملقياس الكتابة اهلجائية.و

وذلك ، جمال الرتبية والتعليم يفعلى بعض املتخصــــــصــــــني  هقام الباحث بعرضــــــ، يف صــــــورته األولية
 :حول آرائهمهبدف استطالع 
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 مدى مناسبة املقياس لقياس بعض مهارات الكتابة اهلجائية. ▪

 مدى صحة صياغة املقياس. ▪

 ملستوى التالميذ.مدى مناسبة املقياس  ▪
وأصــــبح املقياس ، مت إجراء التعديالت اليت أقرها الســــادة احملكمون مبقياس الكتابة اهلجائية ▪

 ا للتطبيق االستطالعي. جاهزً 

 التجربة االستطالعية ملقياس الكتابة اهلجائية : .ح

التجربة االستطالعية للمقياس مت إجراء ، بعد االنتهاء من إعداد الصورة األولية ملقياس الكتابة اهلجائية
لتعليم اخلاص ل نييف مدرســــــــــتني اتبعتوذلك ، ا وتلميذةتلميذً ( 80) بلغ عددها على عينة من التالميذ

، مت التصـــحيح ورصـــد الدرجات، (مدرســـة عينة البحث) ت اإلجنليزيةبدولة الكويت غري مدرســـة الكوي
 وذلك هبدف حساب: 

  .صدق املقياس ▪

 املقياس.ثبات  ▪

، وصـدق احملكمني، معامل ارتباط بريسـونو ، وقد مت حسـاب صـدق املقياس ابسـتخدام صـدق احملتوى 
 كما يلي:والتجزئة النصفية حلساب ثبات املقياس  ، معامل كرونباخ ألفا وقد مت استخدام

 صدق املقياس :

 الصدق والثبات للمقياس عن طريق:مت التعرف على دالالت 
 
 :احملتوىصدق 

ا إىل حتليل األدب السابق وحمتوى واستنادً ، عداد هذا املقياس بناء على خطوات إجرائية حمددةإ 
 .اإلجراءات كدليل على صدق احملتوىوقد اعترب الباحث هذه ، املقياسني املتوفر
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الكلية مقياس الكتابة اهلجائية حبساب العالقة بني درجة كل سؤال والدرجة  كما مت حساب صدق
قيم معامالت االرتباط مبقياس  تايلويعرض اجلدول ال، ابستخدام معامل ارتباط بريسون، للمقياس
 الكتابة.

 (9) جدول
 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 

قد كانت ، تشري نتائج اجلدول أن مجيع معامالت االرتباط بني األسئلة والدرجة الكلية ملقياس الكتابة 
ىل إ 0.432) وتراوحت قيم املعامالت بني، (0.01) عند مستوى داللة احصائيً إموجبة ودالة 

 الدراسة احلالية. يفواالتساق مبقياس الكتابة املستخدم  توفر الصدق الذايت إىلوهو ما يشري ، (0.966
 صدق احملكمني :

مدى مالئمة أسئلة املقياس ملستوى الفئة وذلك للحكم على ، عرض املقياس على جلنة من الـُمحكمني 
ومدى متثيلها ، وتنوع طرح األسئلة، وفاعلية القياس، ومدى وضوح األسئلة، العمرية املستهدفة

وقد مت األخذ مبالحظات احملكمني وإجراء ، واليت وضع املقياس لقياسها، تكاملةامل سرتاتيجيةلإل
 التعديالت.

 ومن املالحظات اليت مت العمل عليها :
 دقيقة. 30دقيقة إىل  60تقليل مدة القياس من  -1

 بعض األسئلة الداخلية.و  اختصار السؤالني األول والثاين إىل النصف -2

 إصدار املقياس ابأللوان وليس ابألبيض واألسود. -3

 املالحظات أثناء اختبار املتعلم وقياسه. و  عمل ملحق لرصد الدرجات -4
 ثبات مقياس الكتابة: 

 نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقه على األفراد أنفسهم يف نفس الظروف يقصد بثبات املقياس: أن يعطي
 (.524: 1979، فؤاد البهي)

ويعرض . األدواتوالتجزئة النصفية حلساب ثبات ، من معامل كرونباخ ألفا استخدم الباحث كاًل 
 .اهلجائية لقيم الثبات املستخرجة ملقياس الكتابة اجلدول التايل
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 ( 10) جدول

 والتجزئة النصفي ملقياس الكتابة ألفاكرونباخ   حساب الثبات بطرقيت

 

  
 

قيم  وهي( 0.928) وبطريقة التجزئة النصفية، (0.897) ألفابلغ معامل الثبات بطريقة كرونباخ 
 ودالة على الثبات ملقياس الكتابة. مرتفعة

ومن نتائج حساب الثبات والصدق يتبني متتع مقياس الكتابة اهلجائية مبستوى مرتفع من الثبات  
 دراسته احلالية. يفيتيح للباحث استخدامه ، والصدق

 زمن تطبيق املقياس

معادلة حساب متوسط زمن وذلك عن طريق استخدام ، مت حساب الزمن الالزم لتطبيق املقياس 
حيث مت قياس الزمن املستغرق عند ، (236: 1995، عبد اهلادي السيد، فاروق عثمان) االختبار

وقد بلغ ، وحساب املتوسط بينهما، وآخر طالب انتهى من اإلجابة، اإلجابةانتهاء أول طالب من 
 دقيقة.  30

 

 بعد االنتهاء من إعداد مواد البحث وأدواته؛ بدأ الباحث يف اإلجراءات التجريبية النهائية للبحث.

 يف صورته النهائية جاهز ا للتطبيق.وبذلك أصبح املقياس 
 :الدراسة  متغريات: اسابع  

لتعليم الصوتية القائمة على الطريقة ة يسرتاتيجاإل) تكاملةامل سرتاتيجيةاإلهو  :املتغري املستقل .1
 (.القراءة والكتابة

 متثلت املتغريات التابعة يف: متغريات اتبعة: .2

 احلايل. الدراسةموضع اهتمام ، "أن مبدع"كتاب لالتجريبية ملقرر تالميذ اجملموعة دراسة  .أ

 معامل التجزئة النصفية ألفامعامل كرونباخ  

 928. 897. مقياس الكتابة اهلجائية
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 مقياس القراءة والوعي الصويت. .ب 

 .مقياس الكتابة اهلجائية .ج 

قد  اليتمت ضبط العوامل ، : ملعرفة أثر املتغري املستقل على املتغريات التابعةاملتغريات الضابطة .3
 :الدراسةعينة  تالميذالعوامل املرتبطة خبصائص  وهي، تؤثر فيهما

 ا. واحد تقريبً  عمري مستوى يفمجيع تالميذ العينة  :الزمينالعمر  .أ

هناك  وبذلك يكون، من التالميذ والتلميذاتجمموعة  احلايل الدراسةضمت جتربة  اجلنس: .ب
 . الضابطة والتجريبية الدراسة جمموعيتاجلنس بني  يفتكافؤ 

 : خطوات تنفيذ الدراسة :ااثمن  

أسفرت عنها نتائج  اليتوإجراء التعديالت ، البحث وأدواته ملواد االستطالعيةالتجربة بعد االنتهاء من 
وأدوات البحث جاهزة للتطبيق  أصبحت مواد، ًياوضبط األدوات إحصائ، التجربة االستطالعية

ضوء ذلك يتناول هذا الفصل  ويف، عينة البحث طالب الصف األول االبتدائيعلى  النهائي
 :التايلوخطوات تنفيذها على النحو ، إجراءات البحث

 :الدراسةاهلدف من جتربة  -1

 يفالقراءة والكتابة مهاريت تعليم متكاملة على  إسرتاتيجيةفاعلية " التعرف على الدراسةهدفت جتربة 
من خالل مقارنة ، "يف دولة الكويت بتدائيةاملرحلة اال صعوابت التعلم ذويلتالميذ لاللغة العربية 

أعدت هلذا  اليتالتطبيق ألدوات البحث؛  يفوالضابطة(  ،التجريبية) جمموعيت البحث تالميذنتائج 
 :يفالغرض واملتمثلة 

 .تكاملةامل سرتاتيجيةاملستخدم لإل الدليل-أ

 ."أن مبدع"كتاب   -ب

 .والوعي الصويت مقياس القراءة-ج
 .مقياس الكتابة اهلجائية-د
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 :الدراسةإلعداد لتجربة ا -2

 :أييتما  الدراسةتضمن اإلعداد لتجربة 

من بني  ةجنليزيالكويت اإلمت اختيار مدرسة  :الدراسةمتت فيها جتربة  اليتاختيار املدرسة .أ
لألسباب  الدراسةبطريقة مقصودة إلجراء جتربة  رسةداملوقد مت اختيار ، اخلاصة ابلكويتدارس امل

 التالية:

 .الدراسةمقر عمل املدرسة  •

 .الدراسةتواجه  اليتإمكانية تذليل العقبات اإلدارية  •

 .الدراسةنقل املواد واألدوات الالزمة لتطبيق جتربة  سهولة •

 على جمموعة من السبورات الذكية التفاعلية بفصوهلا. حتتوياملدرسة  •

يسر احلصول على ياألمر الذي ، متقاربةجغرافية وسكنية  مناطقمن  تالميذاملدارس تضم هذه  •
 الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية. يف -تقريًبا  -جمموعتني متكافئتني 

 ذويمشل البحث جمموعة تالميذ من الصف األول االبتدائي  :الدراسة جمموعة •
 ة سلوى ابلكويت.قوابت التعلم مبنطصع

 .( تلميًذا11) ة جتريبية: وتضم عددجمموع •

 (.11) جمموعة ضابطة: وتضم •

:وهيالعوامل املرتبطة إبجراءات التجربة  -3  

مت تنفيذ الدروس ، الدراسياحلصص ابلنسبة للجدول  توقيتو  الدراسةمكان  :الظروف الفيزيقية .1
فقد كانت متساوية طوال  الدراسياجلدول  يفلحصص لأما ابلنسبة ، يف فصوهلملكلتا اجملموعتني 
 للظروف نفسهابذلك تعرضت جمموعتا البحث التجريبية والضابطة ، الدراسةفرتة تنفيذ جتربة 
 .سرتاتيجيةلإلأثناء دراستهم 
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 .الضابطة الدراسة ةتدريس جملموعالبطرق التدريس املعتادة أثناء  املعلم لتزما ريس:القائم ابلتد .2

وفًقا للمراحل التالية: الدراسةمت تنفيذ جتربة  :الدراسة: تنفيذ جتربة ارابع    

احلايل على تالميذ وتلميذات اجملموعتني التجريبية  الدراسةمت تطبيق أدوات  التطبيق القبلي: -أ
 .الدراسةهبدف التحقق من تكافؤ اجملموعتني يف متغريات ، ًياوالضابطة قبل

  قبليالقياس ال يفملقياس القراءة وحساب التكافؤ بني اجملموعتني  التطبيق القبلينتائج: 

  

(11) جدول  

للمجموعتني قبليالقياس اليف القراءة والكتابة  ت واالالرافات املعيارية الختبارياملتوسطا  

 
 اجملموعات التجريبية اجملموعات الضابطة

ياالالراف املعيار  املتوسط احلسايب ياالالراف املعيار  املتوسط احلسايب   

قبليالقراءة   36.73 1.849 37.27 2.149 

قبليالكتابة   28.36 2.501 28.36 2.580 

 

 

(12)جدول   

القراءة والكتابة  القياس القبلي الختباري يفبني اجملموعتني  للفروق اختبار مان ويتين  

 الداللة Z اجملموعات التجريبية اجملموعات الضابطة 
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متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

قبليالقراءة   10.86 119.50 12.14 133.50 
- 

.468 
.652 

قبليالكتابة   11.14 122.50 11.86 130.50 
- 

.267 
.790 

( بني 0.05) عند مستوى إحصائيةلعدم وجود فروق ذات داللة  قبلياالختبار ال تشري نتائج 
لكل من اختبار القراءة والكتابة ابجملموعتني الضابطة والتجريبية. قبليالقياس ال يفدرجات الطالب   

. وتدل هذه النتائج على تكافؤ جمموعيت قبل الربنمج التجرييب  

مت تطبيق الدروس املقررة للمجموعتني التجريبية والضابطة بعد التأكد من  تطبيق الدروس:-ب
 .تكافؤ اجملموعتني

جمموعيت البحث  للتالميذاتبعها الباحث عند التدريس  اليتيلي توضيح لإلجراءات  فيماو 
 التجريبية والضابطة: 

الضابطة والتجريبية: الدراسةموعيت جمل القراءةخطة تدريس   
وذلك ، صعوابت التعلم ياألول لذو للصف  إعداد الباحثمن  "أن مبدع"كتاب مت تدريس مقرر  

.من شهر يناير حىت شهر يونيهللمجموعتني الضابطة والتجريبية يف الفرتة الزمنية   
الضابطة:للمجموعة  املنهج املقررجراءات تدريس إ  

. من التدريس ـ للطريقة املعتادةالقراءة والكتابة للمجموعة الضابطة اتبع يف تدريس مقرر   

للمجموعة التجريبية: "أان مبدع"كتاب جراءات تدريس  إ  
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التدريس  ةفكر  عن له مقدمة عامة وأوضح، اجملموعة التجريبية() مبعلم الفصلالتقى الباحث .أ
 التالميذ تباعها معاسيتم  اليتوتعريفه ابخلطة العامة ، وأمهيتها اوأهدافه تكاملةامل سرتاتيجيةابإل

 ."أن مبدع"كتاب يف تدريس  

وذلك عن ، املتبع يف تدريس سرتاتيجيةابإل شرًحا مبسطًا ألسلوب التدريس للمعلمقدم الباحث .ب
 .كتاب "أن مبدع"املتضمنة يف   سرتاتيجيةلإلأمثلة شرح طريق 

وذلك ، الوسائل واألدوات التعليميةيقوم املعلم بتجهيز :احلصةقبل بداية  •
 .أثناء التدريسالستخدامها يف الوقت املناسب 

 .لكل درس حسب ما هو حمدد يف دليل املعلم التالميذ ئهييُ  احلصة:بداية  يف •

حوار ويتخلل عملية الشرح ، تكاملةامل سرتاتيجيةاإلابستخدام  يشرح الدرس •
 من خالل مرورهم ابألنشطة التالميذمناقشات وأسئلة وتوجيه وتعديل لسلوكيات و 
 ."أن مبدع"كتاب ب

 .نشطة املعدةمن خالل األبعدها النشاط املوضح  ينفذ التالميذ •

كاآليت:  الدراسةعلى جمموعيت  ايً بعد الدراسةأدوات  تطبيق متالتطبيق البعدي:  -ج  

 مقياس الكتابة اهلجائية. -        مقياس القراءة والوعي الصويت. -

 اجملموعة التجريبية كاآليت:على  اتتبعيً  الدراسةمت تطبيق أدوات  التطبيق التتبعي: -د
 مقياس الكتابة اهلجائية. -         مقياس القراءة والوعي الصويت. -

 .وأثرها يف تطوير قدرات التالميذ تكاملةامل سرتاتيجيةوذلك لتعرف على مدى فاعلية وثبات اإل
 

 :وثباهتا يل النتائج وصدق املقاييس: األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتلااتسع  
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ومقياس ، : مقياس القراءةرصد الدرجات شرع الباحث يف الدراسةتنفيذ جتربة عند االنتهاء من 
، اموداللة الفروق بينه التجريبية والضابطة درجات اجملموعتني متوسطيوحساب ، الكتابة اهلجائية

 .ًياومعاجلة النتائج إحصائ

 حصائيةم برنمج احلزمة اإلاستخداب ًيابتحليل النتائج إحصائقام الباحث ، الدرسةوبعد تنفيذ جتربة  
ال ابرمرتية( ) م الباحث أساليب التحليل الالمعلميةاستخداو  (SPSS- v22) للعلوم االجتماعية

 وهي كالتايل:، املستخدمة يف الدراسة حصائيةساليب اإلفيما يلي عرض لألو ، ا لصغر حجم العينةنظرً 

 احلسابية واالالرافات املعيارية.املتوسطات  -1

 للفروق بني اجملموعات املستقلة. (Mann- Whitney) اختبار مان ويتين -2

 ( للفروق بني اجملموعات املرتابطة.Wilcoxon) اختبار ويلككسون -3

 .والتجزئة النصفي ألفاكرونباخ   اتطرقو  معامل ارتباط بريسون -4

وحتديد جمتمع وعينة الدراسة ، يف هذا الفصل من توضيح منهج الدراسة هومن خالل ما مت تناول
واختيار األساليب ، وسرد خطوات تنفيذ الدراسة، وتناول متغرياته، الدراسة وفرض فروض، وحدودها

إىل عدد  الباحث توصل ؛وقياس صدق املقاييس وثباهتا، اإلحصائية املناسبة للدراسة لتحليل النتائج
 .تايلواليت سوف يتم مناقشتها يف الفصل ال، الدراسة هبذهمن النتائج املتعلقة 
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 الفصل الرابع
 

ومناقشتها الدراسةنتائج   

 نتائج الدراسة :

اختبار صحة الفرض األول. -1  

اختبار صحة الفرض الثاين. -2  

اختبار صحة الفرض الثالث. -3  

.الرابعاختبار صحة الفرض  -4  

.اختبار صحة الفرض اخلامس -5  

 
 
 
 
 
 
 

 الدراسةنتائج 
التحقق من صحة و ، اليت توصل إليها الباحث بعد خضعوها للتحليل الدراسةتناول هذا الفصل نتائج 

 على وسوف يتناوهلا الباحث بشكل ُمفصل أكرب كل  . اومعاجلتها إحصائيً وحتليل ، فروض البحث
 .ةحد

 هلذه اجلوانب: وفيما يلي عرض وافٍ 
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 : تالبيان وحتليل الدراسة: التحقق من صحة فروض أواًل 
 اختبار صحة الفرض األول: ونصه:  .1

 والتجريبية( بني رتب اجملموعة الضـــابطة 0.05) عند مســـتوى إحصـــائيةتوجد فروق ذات داللة "
 ."للقراءة البعدياملقياس  يف
( للفروق بني Mann- Whitney) ويتيينمت استخدام اختبار مان ، والختبار صحة الفرض 

ملقياس القراءة بني اجملموعة التجريبية  البعديالقياس  يفالرتب  يفاجملموعات املستقلة حلساب الفروق 
 ( يوضح ذلك:13) واجملموعة الضابطة. واجلدول رقم

 (13) جدول
 للمجموعتني البعديالقياس يف املتوسطات واالالرافات املعيارية ملقياس القراءة 

 
 اجملموعات التجريبية اجملموعات الضابطة

املتوسط 
 احلسايب

االالراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االالراف 
 املعياري

 1.640 87.09 1.732 52.00 يالقراءة بعد
لصاحل اجملموعة  البعديالقياس  يفوجود فروق ظاهرية بني اجملموعتني  إىل( 13) تشري نتائج اجلدول

 .التجريبية
 ( 14) جدول

 ملقياس القراءة البعديالقياس  يفللفروق بني اجملموعتني  اختبار مان ويتين

 
 اجملموعات التجريبية اجملموعات الضابطة

Z حجم  الداللة
متوسط  التأثري

 الرتب
جمموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 992. 001. 4.002 187.00 17.00 66.00 6.00 يالقراءة بعد
على وجود فروق ذات داللة عند  (Mann- Whitney) ويتيينالختبار مان  zتدل نتائج قيم  

لصـــــــــــــاحل ، الختبار القراءة البعديالقياس  يف( بني اجملموعتني الضـــــــــــــابطة والتجريبية 0.01) مســـــــــــــتوى
 اجملموعة التجريبية.
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أثر الربنمج واألســــــــــــــلوب على قيمــــة مرتفعــــة دالـــة  وهي( 0.992) يتــــاإكمــــا بلغ حجم األثر مبربع   
 حتسني مهارات القراءة ابجملموعة التجريبية. يفاملستخدم 

 املستخدمة  سرتاتيجيةاإلولقياس فاعلية 
حتسني مهارات القراءة ابستخدام معادلة الكسب  يفاملستخدمة  سرتاتيجيةلإلمت حساب درجة الفاعلية 

 ( حيث نسبة الكسب املعدل =Black) املعدل لبالك
 س -ص + س -ص 
 د س -د 
و"س" متوسط الدرجة يف االختبار  ،متوسط الدرجة يف االختبار البعدي ملقياس القراءة: ص"حيث " 

 القراءة.و"د" النهاية العظمى ملقياس ، القبلي الختبار القراءة
 ويتم حتديد الداللة وفق املعايري اآلتية:

 فإن الطريقة غري فعالة.، 1 ≥ نسبة الكسب املعدل ≥إذا كانت صفر  •
 فإن الطريقة فعالة بدرجة مقبولة.، 1.2 ≥نسبة الكسب املعدل  ≥ 1إذا كانت  •
 هو موضح جبدول فإن الطريقة عالية الفاعلية.كما، 1.2 ≤إذا كانت نسبة الكسب املعدل  •

(10.) 
 (15) جدول

 يبني فاعلية مقياس القراءة
النهاية  التطبيق

 العظمى
نسبة الكسب  عدد الطالب املتوسط

 املعدل
داللة الكسب 

 املعدل
 100 القبلي

 
37.27 11 1.29 

 
 ذات داللة عالية

 87 البعدي
مما ، نسبة ذات داللة فاعلية عالية( وهي 1.29) من اجلدول السابق يتضح أن نسبة الكسب املعدل 

 الطريقة املستخدمة فعالة يف تنمية مهارات القراءة. يوضح أن
صعوابت  ذويحتسني مهارات القراءة لدى الطلبة  يفاملستخدم  التجرييبوتؤكد النتائج أثر األسلوب  

 التعلم ابجملموعة التجريبية.
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مقياس  بني متوســـــــــــطي درجات عينة البحث يف إحصـــــــــــائيةأن هناك فرقًا له داللة مما ســـــــــــبق نالحظ  
 حتســن مســتوى، حيث أوضــحت نتائج مقياس القراءة صــحة الفرض األول من فروض البحث؛ القراءة

أي بعد ، ملقياس القراءة تالميذ اجملموعة التجريبية على تالميذ اجملموعة الضــــــــــــــابطة يف التطبيق البعدي
 التجرييبتؤكد النتائج أثر األســـــــــــلوب كما .تكاملةامل ســـــــــــرتاتيجيةاإلابســـــــــــتخدام دراســـــــــــة مقرر القراءة 

وبذلك  صــــعوابت التعلم ابجملموعة التجريبية. ذويحتســــني مهارات القراءة لدى التالميذ  يفاملســــتخدم 
 يتم قبول الفرض األول من فروض البحث.

 اختبار صحة الفرض الثاين: ونصه: .2
 يف والتجريبية( بني رتب اجملموعة الضابطة 0.05) عند مستوى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

 للكتابة. البعدياملقياس 
للفروق بني اجملموعات املستقلة  (Mann- Whitney) ويتييناستخدم الباحث اختبار مان  

 الختبار الكتابة بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.  البعديالقياس  يفالرتب  يفحلساب الفروق 
  لقيم املتوسطات احلسابية للمجموعتني:ويعرض الباحث أواًل 

 ( 16) جدول
 للمجموعتني البعديالقياس يف املتوسطات واالالرافات املعيارية ملقياس الكتابة 

 
 اجملموعات التجريبية اجملموعات الضابطة

املتوسط 
 احلسايب

االالراف 
 املعياري

املتوسط 
 املعيارياالالراف  احلسايب

 1.753 69.45 2.420 48.64 يالكتابة بعد
 البعدياختبار الكتابة ابلقياس  يفوجود فروق ظاهرية بني اجملموعتني  إىل( 16) تشري نتائج اجلدول 

 .لصاحل اجملموعة التجريبية
 ( 17) جدول

 ملقياس القراءة والكتابة  البعديالقياس  يفللفروق بني اجملموعتني  ويتييناختبار مان 

 
 اجملموعات التجريبية اجملموعات الضابطة

Z حجم  الداللة
متوسط  التأثري

 الرتب
جمموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب
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الكتابة 
 964. 001. 3.991 187.00 17.00 66.00 6.00 يبعد

على وجود فروق ذات داللة عند  (Mann- Whitney) ويتيينالختبار مان  zتدل نتائج قيم  
لصاحل اجملموعة ، ملقياس الكتابة البعديالقياس  يفبني اجملموعتني الضابطة والتجريبية ، (0.01) مستوى

 التجريبية.
أثر الربنمج واألسلوب املستخدم على قيمة مرتفعة ودالة  وهي، (0.964) يتاإكما بلغ حجم األثر مبربع   

 حتسني مهارات الكتابة ابجملموعة التجريبية. يف
 الكتابة:املستخدمة  سرتاتيجيةاإلولقياس فاعلية 

حتسني مهارات الكتابة ابستخدام معادلة الكسب  يفاملستخدمة  سرتاتيجيةلإلمت حساب درجة الفاعلية 
 حيث نسبة الكسب املعدل =، (Black) املعدل لبالك

 س -ص + س -ص 
 د س -د 
و"س" متوسط الدرجة يف االختبار  ،متوسط الدرجة يف االختبار البعدي ملقياس القراءة: ص"حيث " 

 و"د" النهاية العظمى ملقياس القراءة.، القبلي الختبار القراءة
 ويتم حتديد الداللة وفق املعايري اآلتية:

 فإن الطريقة غري فعالة.، 1 ≥ نسبة الكسب املعدل ≥إذا كانت صفر 
 بدرجة مقبولة.فإن الطريقة فعالة ، 1.2 ≥نسبة الكسب املعدل  ≥ 1إذا كانت 

 (.13) فإن الطريقة عالية الفاعلية.كما هو موضح جبدول، 1.2 ≤إذا كانت نسبة الكسب املعدل 
 (18) جدول

 يبني فاعلية مقياس الكتابة
النهاية  التطبيق

 العظمى
الكسب  نسبة عدد الطالب املتوسط

 املعدل
داللة الكسب 

 املعدل
 80 القبلي

 
28.36 11 1.31 

 
 عاليةذات داللة 

 69.45 البعدي
مما ، ( وهي نسبة ذات داللة فاعلية عالية1.31) من اجلدول السابق يتضح أن نسبة الكسب املعدل 

 الطريقة املستخدمة فعالة يف تنمية مهارات القراءة. يوضح أن
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صعوابت  ذويحتسني مهارات الكتابة لدى الطلبة  يفاملستخدم  التجرييبوتؤكد النتائج فعالية األسلوب  
 التعلم ابجملموعة التجريبية.

 : ونصه:الثالثاختبار صحة الفرض  .3
ابجملموعة  يوالبعد القبلي( بني رتب القياس 0.05) عند مستوى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

 .مقياسي القراءة والكتابة يفالتجريبية 
للفروق بني اجملموعات املرتابطة حلساب ( Wilcoxon) ويلكسسوناستخدم الباحث اختبار  

 للمجموعة التجريبية. بعديوال القبليالرتب بني القياس  يفالفروق 
  لقيم املتوسطات احلسابية للمقياسني ابجملموعة التجريبية:ويعرض الباحث أواًل  

 ( 19) جدول
 ابجملموعة التجريبية بعديوال القبليالقياس  يفاملتوسطات واالالرافات املعيارية الختبار القراءة والكتابة 

 
 اجملموعات التجريبية

املتوسط 
 احلسايب

االالراف 
 املعياري

 2.149 37.27 قبليالقراءة 
 1.640 87.09 بعديالقراءة 

 2.580 28.36 قبليالكتابة 
 1.753 69.45 بعديالكتابة 

القراءة  الختباري بعديوال القبليوجود فروق ظاهرية بني القياس  إىل( 19) تشري نتائج اجلدول 
. واستخدم اختبار ويلكسسون حلساب داللة البعديلصاحل القياس  ابجملموعة التجريبية والكتابة

 .بعديوال القبليالفروق بني القياسني 
 حساب داللة الفروق. لنتائج( 20) ويعرض اجلدول

 ( 20) جدول
 ملقياس القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية بعديوال يالقبلللفروق بني القياس  اختبار ويلككسون

 
متوسط  العدد 

 الرتب
جمموع 
مستوى  الداللة Z الراتب

 الفعالية
 2.6 003. 2.941 00. 00. 0 الرتب املوجبة اختبار القراءة 
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( 0.01) لوجود فروق ذات داللة عند مستوى( Wilcoxon) الختبار ويلككسون zتدل نتائج قيم  

 .البعديملقياسي القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية لصاحل القياس  بعديوال القبليبني القياس 
مستوايت مرتفعة ودالة  وهي، (1.36) ( ومبقياس الكتابة2.6) وبلغت مستوى الفعالية مبقياس القراءة 

، التجريبيةءة والكتابة ابجملموعة حتسني مهارات القرا يفاملستخدم  التجرييبعلى وجود فعالية لألسلوب 
 ذويحتسني مهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة  يفاملستخدم  التجرييبوتؤكد النتائج فعالية األسلوب 

 صعوابت التعلم ابجملموعة التجريبية.
 : ونصه:الرابعاختبار صحة الفرض  .4

ابجملموعة  بعديوال القبلي( بني رتب القياس 0.05) عند مستوى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
 .مقياسي القراءة والكتابة يفالضابطة 

    66.00 6.00 11 الرتب السالبة بعديو  قبلي 
      0 الروابط
      11 اجملموع

 الكتابةاختبار 
 بعديو  قبلي 

 1.37 003. 2.938 00. 00. 0 الرتب املوجبة
    66.00 6.00 11 الرتب السالبة

      0 الروابط
      11 اجملموع
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للفروق بني اجملموعات املرتابطة حلساب ( Wilcoxon) استخدم الباحث اختبار ويلككسون 
 للمجموعة الضابطة. بعديوال القبليالرتب بني القياس  يفالفروق 

 ابجملموعة التجريبية: لقيم املتوسطات احلسابية للمقياسني ويعرض الباحث أواًل  
 ( 21) جدول

 يفاملتوسطات واالالرافات املعيارية ملقياس القراءة والكتابة 
 ابجملموعة الضابطة بعديوال القبليالقياس 

 اجملموعات الضابطة 
 املعيارياالالراف  احلسايباملتوسط 

 1.849 36.73 قبليالقراءة 
 1.732 52.00 بعديالقراءة 

 2.501 28.36 قبليالكتابة 
 2.420 48.64 بعديالكتابة 

 ة والكتابةملقياسي القراء بعديوجود فروق ظاهرية بني القياس القبلي وال إىل( 21) تشري نتائج اجلدول 
. ولذا استخدم اختبار ويلككسون حلساب داللة الفروق بني البعديلصاحل القياس  ابجملموعة التجريبية

 لنتائج حساب داللة الفروق.( 22) ويعرض اجلدول .بعديوال القبليالقياسني 
 ( 22) جدول

 القراءة والكتابة ابجملموعة الضابطة الختباري بعديوال القبليللفروق بني القياس  اختبار ويلككسون
متوسط  العدد 

 الرتب
جمموع 
 الراتب

Z الداللة  

اختبار 
 قبلي القراءة

 بعديو 

 0.79 003. 2.952 00. 00. 0 الرتب املوجبة
    66.00 6.00 11 الرتب السالبة

      0 الروابط
      11 اجملموع

اختبار 
 قبلي الكتابة

 بعديو 

 0.68 003. 2.936 00. 00. 0 املوجبةالرتب 
    66.00 6.00 11 الرتب السالبة

      0 الروابط
      11 اجملموع
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( 0.01) لوجود فروق ذات داللة عند مستوى( Wilcoxon) الختبار ويلككسون zتدل نتائج قيم  
 .البعديالقراءة والكتابة ابجملموعة الضابطة لصاحل القياس  الختباري بعديوال القبليبني القياس 

مستوايت منخفضة  وهي، (0.68) ( ومبقياس الكتابة0.79) وبلغت مستوى الفعالية مبقياس القراءة 
تعليم حتسني مهارات القراءة  يفاملستخدم مع التالميذ  التقليديوغري دالة على وجود فعالية لألسلوب 

 صعوابت التعلم ابجملموعة الضابطة. ذويوالكتابة مع التالميذ 
حتسني مهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة  يفاملستخدم  التقليديوتؤكد النتائج عدم فعالية األسلوب  

 صعوابت التعلم ابجملموعة الضابطة. ذوي
 : ونصه:اخلامساختبار صحة الفرض  .5

 يف تتبعيوال البعدي( بني رتب القياس 0.05) عند مستوى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال
 الكتابة ابجملموعة التجريبية.و ، مقياسي القراءة

للفروق بني اجملموعات املرتابطة حلساب ( Wilcoxon) استخدم الباحث اختبار ويلككسون 
 للمجموعة التجريبية. يوالتتبع البعديالرتب بني القياس  يفالفروق 

  لقيم املتوسطات احلسابية للمقياسني ابجملموعة التجريبية:ويعرض الباحث أواًل  
 ( 23) جدول
 ابجملموعة التجريبية يوالتتبع يف البعدياملتوسطات واالالرافات املعيارية الختبار القراءة والكتابة 

 
 اجملموعات التجريبية

 املعيارياالالراف  احلسايباملتوسط 
 1.640 87.09 بعديالقراءة 
 1.753 69.45 بعديالكتابة 
 1.617 91.68 تتبعيالقراءة 
 1.695 72.45 تتبعيالكتابة 

مقارنة ، تتبعيوالقيم متوسطات القياس  يف ظاهريوجود حتسن  إىل( 23) تشري نتائج اجلدول 
استخدم اختبار ويلكسسون حلساب و ، ملقياسي القراءة والكتابة للمجموعة التجريبية البعديابلقياس 

 داللة الفروق بني القياسني.
 لنتائج ويلككسون حلساب داللة الفروق.( 24) ويعرض اجلدول
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 ( 24) جدول
 القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية الختباري تتبعيوال البعديللفروق بني القياس  اختبار ويلككسون 

 الداللة z جمموع الراتب متوسط الرتب العدد 
     11 اجملموع 

  بعدي القراءة
 تتبعيالقراءة  –

 003. 2.937 00. 00. 0 الرتب املوجبة
   66.00 6.00 11 الرتب السالبة

     0 الروابط
     11 اجملموع

  بعدي الكتابة
 تتبعيالكتابة  –

 003. 2.956 00. 00. 0 الرتب املوجبة
   66.00 6.00 11 الرتب السالبة

     0 الروابط
     11 اجملموع

 

( 0.01) لوجود فروق ذات داللة عند مستوى( Wilcoxon) الختبار ويلككسون zتدل نتائج قيم  
 .تتبعيوالملقياسي القراءة والكتابة ابجملموعة التجريبية لصاحل القياس  تتبعيوال البعديبني القياس 

، وتدل هذه النتائج على استمرار حتسن مهارات الطالب ابجملموعة التجريبية بكل من القراءة والكتابة
ثبات واستمرارية التحسني  إىلوهو ما يشري ، خالل فرتة املتابعة بعد انتهاء الربنمج واألسلوب املقدم هلم

 .لديهم
سيقوم ، وذلك من خالل حتليل الفروض،إليها مت التوصلوكما بينا يف هذا الفصل النتائج اليت 

 وهذا يف الفصل التايل.، الباحث بتفسري هذه النتائج مع ذكر التوصيات اليت توصل إليها


 

 الفصل اخلامس

الدراسةخامتة   
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.ملخص الدراسة :أواًل   

تفسري النتائج.: اثنًيا  

البحث. ومقرتحات توصيات: ااثلثً   
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اخلامسالفصل   

هذه النتائج بصـــورة  ةوذلك بعد معاجل، الداســـةتفســـري نتائج  مث، ملخص الدراســـة يتناول هذا الفصـــل
، الضـــــابطةأوضـــــحت يف تفســـــرياهتا تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة ، إحصـــــائية وداللة حســـــابية
 خاللتوصـــــل إليها الباحث التوصـــــيات اليت يذكر مث ، اليت وضـــــعت الدراســـــةوذلك من خالل فروض 

 اآليت:ك  وهذا، عمله على الدراسة
 ملخص الدراسة:: أوال  
د متكاملة يف تعليم مهاريت القراءة والكتابة ابللغة  إســــــــــــــرتاتيجيةف  البحُث إىل التعرف على فاعلية ه 

واســــــــــــــتخدام الباحث املنهج ، بدولة الكويت بتدائيةالعربية للتالميذ ذوي صــــــــــــــعوابت التعلم املرحلة اال
ملهارات  اومقياســـــــــً ، لقراءةملهارات ا اومقياســـــــــً ، نشـــــــــطةلأل وكتاابً ، ســـــــــرتاتيجيةلإل وأعد دلياًل ، التجرييب

 .اهلجائيةلكتابة ا
 :النتائج تفسري: ااثني  

 تفسري النتائج املتعلقة ابلفرض األول من فروض البحث: .1
بني متوســـــــــطي درجات عينة البحث يف مقياس ، دلت نتائج البحث أن هناك فرقًا له داللة إحصـــــــــائية

حيث أوضــحت نتائج مقياس القراءة صــحة الفرض األول من فروض البحث؛ حتســن مســتوى ، القراءة
أي بعد ، تالميذ اجملموعة التجريبية على تالميذ اجملموعة الضــــــــــــــابطة يف التطبيق البعدي ملقياس القراءة

مما أدى إىل قبول صــــــــحة الفرض األول من ، تكاملةامل ســــــــرتاتيجيةدراســــــــة مقرر القراءة ابســــــــتخدام اإل
موعة ( بني رتب اجمل0.05) وهو وجود فروق ذات داللة إحصـــــــــــائية عند مســـــــــــتوى، الدراســـــــــــةفروض 

 .الضابطة والتجريبية يف املقياس البعدي للقراءة لصاحل اجملموعة التجريبية
 :وقد أرجع الباحث هذه النتيجة إىل

 من خالل: تكاملةامل سرتاتيجيةجمموعة اإلجراءات اليت متت أثناء التدريس ابستخدام اإل
ا   .1 كبرية تنمية مهارات القراءة تصــــــــــــميم بيئات التعلم التفاعلية عرب اليت تتيح للتالميذ فرصــــــــــــً

 لديهم.
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وتتضـــمن العديد من أســـاليب التعليم ، حول التالميذ ســـرتاتيجيةتتمركز طريقة التدريس ابإل .2
 أدى إىل تنمية مهارات القراءة لديهم. مما، والتعلم الذاتية

ة أسهم يف إحداث منو ملهارات القراء، وأنشطتها املختلفة، تكاملةامل سرتاتيجيةالتدريس ابإل .3
 لدى التالميذ.

أثناء كل درس من دروس ، على جمموعة من األنشـــــطة التطبيقية كتاب "أن مبدع"اشـــــتمل   .4
مما زاد من قدرة التالميذ ، مما أســــــفر عنه تطبيق التالميذ لألنشــــــطة بصــــــورة متنامية؛ القراءة

 على القراءة.
زاد من قدرة التالميذ مما ، استخدام األنشطة التفاعلية وفر للتالميذ مواقف تعليمية مشوقة .5

 على حتقيق مستوى أعلى يف القراءة.
حيث متت ، يف كل درس من الدروس تتســـــــــــم ابلوضـــــــــــوح تكاملةأن أهداف األنشـــــــــــطة امل .6

وتزويد التالميذ ، صــــــياغتها يف صــــــورة ســــــلوكية إجرائية دقيقة تســــــهم يف زايدة عملية التعلم
  .ابملهارة واإلتقان

  الفرصة للتالميذ ملمارسة العديد من األنشطة التعليمية. تكاملةامل التدريبات أاتحت .7
 يتسم بسالسة العرض العلمي. كتاب "أن مبدع"ب تكاملةامل التدريباتمستوى  .8
وربطـــه حبـــاجـــة ، من حيـــث: حـــداثـــة احملتوى، اهتمـــامـــات التالميـــذ التـــدريبـــاتحمتوى  ليبت .9

 والربط بني تعلمه ما مت يف الدروس. ، التالميذ إىل املعرفة
مثل التقومي: ، متعددة من التقومي اأنواعً  كتاب "أن مبدع"ب تكاملةامل التدريباتتضــــــمنت  .10

 مما ساهم يف زايدة إتقان التالميذ ملهارات تعلم القراءة. القبلي والتكويين والنهائي.
اليت تســــــــــــــهم يف عملية ، متعددة من التعزيز والتغذية الراجعة ااســــــــــــــتخدم الباحث أنواعً   .11

 .كتاب "أن مبدع"مما ساعد على إقبال التالميذ على الدراسة ملوضوعات  ؛ التعلم
 ســــــــــامهت يف تنمية مهارات القراءة، كتاب "أن مبدع"يف   تكاملةامل التدريباتأن ، يتضــــــــــح مما ســــــــــبق 
 .(التجريبيةموعة اجمل)
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ويتفق ذلك مع نتائج بعض البحوث والدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقة الىت أكدت على فاعلية الطريقة 
 ومن هذه الدراسات: ، التدريس يفالصوتية 

 (2000) ،بشر -(1990) ،املالح - (2009) ،حممد
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) ( 

 :ابلفرض الثاين من فروض البحثتفسري النتائج املتعلقة  .2
بني متوســـــــــطي درجات عينة البحث يف مقياس ، دلت نتائج البحث أن هناك فرقًا له داللة إحصـــــــــائية

حيث أوضحت نتائج مقياس الكتابة صحة الفرض الثاين من فروض البحث؛ حتسن مستوى ، الكتابة
أي بعد ، التطبيق البعدي ملقياس الكتابةتالميذ اجملموعة التجريبية على تالميذ اجملموعة الضــــــــــــــابطة يف 

مما أدى إىل قبول صــــــــحة الفرض الثاين من ، تكاملةامل ســــــــرتاتيجيةدراســــــــة مقرر الكتابة ابســــــــتخدام اإل
( بني رتب اجملموعة 0.05) وهو وجود فروق ذات داللة إحصـــــــــــائية عند مســـــــــــتوى، الدراســـــــــــةفروض 

 . اجملموعة التجريبيةالضابطة والتجريبية يف املقياس البعدي للكتابة لصاحل
 :وقد أرجع الباحث هذه النتيجة إىل

 من خالل: تكاملةامل سرتاتيجيةجمموعة اإلجراءات اليت متت أثناء التدريس ابستخدام اإل
 تفاعل الطالب مباشرة مع األنشطة يف كتاابهتم اهلجائية. .1
مما أدى لظهور ، الوافيةمت االطالع من خالل األنشــــــطة على الصــــــيغ الكتابية الصــــــحيحة  .2

األمر الذي أســــهم يف زايدة قدرة التالميذ على اإلجابة على األســــئلة ، املنافســــة يف املقياس
 بصورة صحيحة.

صــورة ســلوكية إجرائية  يفتتســم ابلوضــوح ومصــاغة  تكاملةالكتابة امل التدريباتأن أهداف  .3
 توضح للتالميذ النشاط املراد اكتسابه عند الكتابة له.
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دافع قوى إلقبال التالميذ مبثابة كان ذلك و ، مهارات خمتلفة تكاملةامل التدريبات تتناول .4
 الوعي هبا.على الكتابة و 

العديد من الوســـــــائل واألنشـــــــطة التعليمية وأســـــــاليب التقومي  تكاملةامل التدريبات تتضـــــــمن .5
ال ، املتنوعـــة الوعي الكتـــايب ملكونت احلروف لـــدى تالميـــذ منو  يفواليت كـــان هلـــا دوٌر فعـــّ

 اجملموعة التجريبية. 
بل تناول ذلك جمموعة من الصور ، على الكتابة فقط تكاملةامل التدريباتمل يقتصر اهتمام  .6

 اليت تسهم بربط شكل احلرف برمسه يف ذاكرة التالميذ.
املعلومات واملهارات الالزمة اليت تساعد يف اكتساب التالميذ  تكاملةامل التدريباتتضمنت  .7

 بعض السلوكيات الصحيحة عند كتابة احلروف.
تطلب من التالميذ ممارسة العديد من األنشطة التعليمية الكتابية اليت  تكاملةأن الدروس امل .8

 تسهم يف عملية إتقان الكتابة.
ويتفق ذلك مع نتائج بعض البحوث والدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقة الىت أكدت على فاعلية الطريقة 

 ومن هذه الدراسات: ، التدريس يفالصوتية 
 (2000) ،بشر -(1990) ،املالح - (2009) ،حممد

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)  

 

 ابلفرض الثالث من فروض البحث:تفسري النتائج املتعلقة  .3
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بني متوســــطي درجات عينة البحث يف مقياســــي ، دلت نتائج البحث أن هناك فرقًا له داللة إحصــــائية
حيث أوضـــــــــحت نتائج مقياســـــــــي القراءة والكتابة صـــــــــحة الفرض الثالث من فروض ، القراءة والكتابة

جملموعة الضــــابطة يف التطبيق البعدي ؛ حتســــن مســــتوى تالميذ اجملموعة التجريبية على تالميذ االدراســــة
مما أدى إىل قبول صــــحة ، تكاملةامل ســــرتاتيجيةأي بعد دراســــة ابســــتخدام اإل، ملقياســــي القراءة والكتابة

بني ، (0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: وهو، الفرض الثالث من فروض البحث
 ابجملموعة التجريبية يف مقياسي القراءة والكتابة. بعديرتب القياس القبلي وال

 :وقد أرجع الباحث هذه النتيجة إىل
 من خالل: تكاملةامل سرتاتيجيةجمموعة اإلجراءات اليت متت أثناء التدريس ابستخدام اإل

أدت إىل تنميــة مهــارات القراءة والكتــابــة لــدى تالميــذ اجملموعــة  تكــاملــةامل ســــــــــــــرتاتيجيــةأن اإل .1
 التجريبية.

 .تكاملةامل سرتاتيجيةدرس من دروس اإل كلل الشرح الوايف .2
 .سرتاتيجيةتعليمات تطبيق اإلوضوح األهداف وحتديدها بصورة سلوكية صحيحة يف دليل  .3
كل ذلك ســـــاعد على الســـــري   ؛التطبيقوضـــــوح اإلرشـــــادات والتوجيهات وخطوات الســـــري يف   .4

 خبطوات واضحة وحمددة لتحقيق األهداف املنشودة أثناء التدريس.
، والصــــــــور الفوتوغرافية، التنوع يف الوســــــــائل التعليمية واألدوات ما بني الشــــــــفافيات املعروضــــــــة .5

( املصـــــــــحوبة PowerPoint) التقدميية والعروض، واجملســـــــــمات، واألشـــــــــكال التوضـــــــــيحية
كل ذلك كان .  واألفالم التعليمية احململة على املوقع، ابلصــــــــــــــوت والصــــــــــــــورة ولقطات الفيديو

 واستثارة دافعيتهم الو التعلم.، يف جذب انتباه التالميذ امهمً  عاماًل 
 ســــرتاتيجيةإاتحة الفرصــــة للتالميذ للتفاعل مع الوســــائل واألنشــــطة التعليمية اليت تضــــمنتها اإل  .6

فالنشــــــــــــــاط واإلجيابية من الشــــــــــــــروط ، والتأكيد على دورهم اإلجيايب يف عملية التعلم، تكاملةامل
 الالزمة للتعلم اجليد.



 

166 
 

وذلك  ،درسكل   عرض حمتوىأثناء  اجملموعة التجريبية الدور اإلجيايب الفعال والنشــــــــط لتالميذ .7
كان له أثر يف تثبيت ،  من خالل: مشــــــــــاركتهم يف األنشــــــــــطة التعليمية املتضــــــــــمنة يف كل درس

 وابلتايل زايدة حتصيلهم املعريف.، املعرفة يف أذهاهنم
ســــــــــــاعد ، وما صــــــــــــاحبه من تغذية راجعة فورية، القبلي والتكويين والنهائي() التقومي الشــــــــــــامل .8

ومن خالله أتكد الباحث من حتقق ، التوصـــــــــــــــل لكافة جوانب التعلم لكل درسالتالميذ يف 
 أهداف كل درس. كما أن تنوع أسئلة التقومي ساعدت التالميذ على اإلتقان.

ويتفق ذلك مع نتائج بعض البحوث والدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقة الىت أكدت على فاعلية الطريقة 
 ومن هذه الدراسات: ، التدريس يفالصوتية 

 (2000) ،بشر -(1990) ،املالح - (2009) ،حممد

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:

القياس القبلي ( بني رتب 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى ادلت نتائج البحث أن هناك فروقً 
حيث أوضــــــــحت نتائج مقياســــــــي القراءة  ،ابجملموعة الضــــــــابطة يف مقياســــــــي القراءة والكتابة، بعديوال

مســـــــتوى تالميذ اجملموعة الضـــــــابطة مقارنة  وتدين ،الدراســـــــةوالكتابة صـــــــحة الفرض الرابع من فروض 
مما أدى إىل قبول صــــــــــــــحة ، بتالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي ملقياســــــــــــــي القراءة والكتابة

( بني 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتوى: وهو، الفرض الرابع من فروض البحث
 .يف مقياسي القراءة والكتابةابطة ابجملموعة الض بعديرتب القياس القبلي وال

 :وقد أرجع الباحث هذه النتيجة إىل
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تنمية  يفمما مل يســـــهم ، تكاملةامل ســـــرتاتيجيةأن اجملموعة الضـــــابطة مل تدرس القراءة والكتابة ابإل .1
 مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ اجملموعة الضابطة.

 درس من دروس القراءة بصورة مناسبة.ل كل عدم توافر الشرح الوايف .2
يتناســــب مع  مبا، عدم وضــــوح األهداف وعدم حتديدها بصــــورة ســــلوكية صــــحيحة لدى املعلم .3

 هذه الفئة من املتعلمني.
حتقيق  مما أدى إىل عدم، عدم وضـــــــوح اإلرشـــــــادات والتوجيهات وخطوات الســـــــري يف الدرس  .4

 األهداف املنشودة أثناء التدريس.
يف عدم جذب انتباه  امهمً  كل ذلك كان عاماًل ،  عدم التنوع يف الوســـــــــــائل التعليمية واألدوات .5

 واستثارة دافعيتهم الو التعلم.، التالميذ
وعدم التأكيد على ، ميذ للتفاعل مع الوســـــــائل واألنشـــــــطة التعليميةعدم إاتحة الفرصـــــــة للتال  .6

 دورهم اإلجيايب يف عملية التعلم.
، درسكل   أثناء عرض حمتوى اجملموعة الضــــــــــــابطة قلة الدور اإلجيايب الفعال والنشــــــــــــط لتالميذ .7

املعرفة يف كان له أثر يف تشتيت ،  وعدم مشاركتهم يف األنشطة التعليمية املتضمنة يف كل درس
 وابلتايل قلة حتصيلهم املعريف.، أذهاهنم

مل يساعد التالميذ يف التوصل لكافة ، وما يصاحبه من تغذية راجعة فورية، إمهال نواحي التقومي .8
 جوانب التعلم لكل درس.

ويتفق ذلك مع نتائج بعض البحوث والدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقة الىت أكدت على فاعلية الطريقة 
 ومن هذه الدراسات: ، التدريس يفالصوتية 

 (2000) ،بشر -(1990) ،املالح - (2009) ،حممد

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) 

  

 ابلفرض اخلامس من فروض البحث:تفسري النتائج املتعلقة  .4
( بني رتب القياس القبلي 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى ادلت نتائج البحث أن هناك فروقً 

حيث أوضـــــــــــحت نتائج مقياســـــــــــي القراءة ؛ ابجملموعة التجريبية يف مقياســـــــــــي القراءة والكتابة بعديوال
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ): ونصه، الدراسةوالكتابة عدم صحة الفرض اخلامس من فروض 

مما  (.الكتابة ابجملموعة التجريبيةو  ةالقياس البعدي يف مقياســـــــي القراء ( بني رتب0.05) عند مســـــــتوى
( بني 0.05) فروق ذات داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوىتوجد ): وهو، فعنا إىل قبول الفرض البديليد

وابلتايل جاءت النتائج مؤكدة  .(والكتابة ابجملموعة التجريبية القياس البعدي يف مقياســــــــــي القراءة رتب
 يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى اجملموعة التجريبية. تكاملةامل سرتاتيجيةللباحث على فاعلية اإل

بعض البحوث والدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقة الىت أكدت على فاعلية الطريقة ويتفق ذلك مع نتائج 
 ومن هذه الدراسات: ، التدريس يفالصوتية 

 (2000) ،بشر -(1990) ،املالح - (2009) ،حممد

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)  

 : الدراسة: توصيات اثلث ا
كتاب وا مقرر  درســــــــالميذ اجملموعة التجريبية الذين الدراســــــــة احلالية قد أظهرت تفوق تملا كانت نتائج 

 :يلذا يوصى الباحث مبا يل؛ تكاملةامل سرتاتيجيةابإل "أن مبدع"
 جمال حمتوى كتب القراءة والكتابة: يف - 1
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 :يليجمال مناهج القراءة والكتابة فيما  يفتتمثل توصيات الباحث 
تسري وفق  حبيث تتضمن مواقف تعليمية، بتدائيةاملرحلة اال يفضرورة مراجعة مناهج القراءة والكتابة  -1

تنمية  يفمبا يســــــــــــــهم ، حىت تعود التالميذ على عمليات الكتابة والقراءة والتمييز، الطريقة الصــــــــــــــوتية
 وزايدة حتصيلهم الدراسي.، قدراهتم العقلية واملعرفية

 ضرورة ارتباط أهداف القراءة ابلكتابة يف املراحل التعليمية املختلفة. -2
 تضمني حمتوى مناهج القراءة والكتابة مبراحل التعليم العام ابألنشطة املرغوبة لدى التالميذ. -3
، التعليمية املختلفة يف مناهج اللغة العربية ابملراحلتضــمني دروس القراءة والكتابة مســتوايت متعددة  -4

 حسب مستوايت ومتطلبات كل صف دراسي. ، بشكل متتابع ومتكامل ومستمر
 افع التالميذ لدراستها للحروف وقراءهتا.و األمر الذى يثري د، إظهار احلروف والصور بشكل واضح -5
اليت متكن التالميذ من االحتفاظ هبا كنماذج  ،تزويد كتب اللغة العربية مبراحل التعليم العام ابلرســـــــوم -6

 قرائية.

 جمال طرق التدريس: يف - 2
 :يليجمال طرق تدريس اللغة العريية فيما  يفتتمثل توصيات الباحث 

األمر ، الطريقة الصـــوتية :مثل، األصـــوات واحلروفتدريس  ياتإســـرتاتيجو  اســـتخدام طرق -1
 القرائية لدى التالميذ.الذي يساعد يف تكوين املفاهيم 

يات واملداخل التدريســـية الىت تســـاعد يف تنمية القراءة والكتابة لدى ســـرتاتيجاســـتخدام اإل -2
 .تكاملةامل سرتاتيجيةومن أمثلة هذه الطرق التدريسية: اإل، التالميذ

الىت ، طرق تدريس الصـــــــــــــوتيات يفتزويد معلمي اللغة العربية بكل ما هو جديد وحديث  -3
وذلـك عن طريق عقـد دورات تـدريبيـة هلم ، لـدى التالميـذ ميكن أن تنمي املفـاهيم القرائيـة

أو عمل ورش عمل بشــــكل مســــتمر ابملدارس لتطوير أداء ، كليات الرتبية بصــــفة دورية  يف
 .املعلمني
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، واإلذاعة املدرســــــية، والندوات، مثل: املســــــابقات، طة املدرســــــية املتنوعةاالهتمام ابألنشــــــ -4
وترشـــــــــيد ، واحملافظة عليها، والزايرات امليدانية لزايدة وعي التالميذ ابلبيئة، وجمالت احلائط

 استهالك مصادرها.
 جمال إعداد املعلمني وتدريبهم : يف - 3

 :يليجمال إعداد املعلمني ختصص "لغة عربية" مبا  يفيوصى الباحث 
عب اللغة العربية بكليات الرتبية إىل أن ُتســـند عملية إعداد املقررات األكادميية للطالب املعلمني بشُـــ  -1

املدخل احلديثة عند حتديدهم ألهداف  نو املتخصــــــــصــــــــحبيث يتبىن هؤالء ، يف الرتبية متخصــــــــصــــــــني
هــذه املقررات هو مــدى  وخربات وأن يكون املعيــار احلقيقي الختيــار حمتوى، وحمتوى هــذه املقررات

 تنمية املهارات التدريسية لدى املعلمني.  يففاعليتها 
اءة تدريس القر  يفيات حديثة إســــــــــرتاتيجكليات الرتبية على اســــــــــتخدام   يفتدريب الطالب املعلمني  -2

 مدارس الرتبية العملية. ويف، يف معمل التدريس املصغر، والكتابة
تدريب الطالب املعلمني بشعبة اللغة العربية بكليات الرتبية على استخدام طرق التدريس االستقرائية  -3

 مدارس الرتبية العملية. يفمع تالميذهم ، واالستنتاجية
وذلك من خالل الدراسات ، مهارات الرتبية الطريقة الصوتيةتوفري الفرص للطالب املعلمني ملمارسة  -4

 .امليدانية لتطبيق هذه الطريقة
 يومداخل تدريســـــــــــية تُزيد من وع، ياتإســـــــــــرتاتيجوتدريبهم على ، إعادة أتهيل املوجهني واملشـــــــــــرفني -5

 التالميذ وتنمية مهاراهتم.
تنمية مهارات القراءة  يفتتناول أســـاليب وطرق التدريس الىت تســـهم ، اللغة العربية يإعداد أدلة ملعلم -6

 .والكتابة لدى التالميذ
 جمال التقومي : يف - 4

 جمال تقومي التالميذ مبا يلي: يفيوصى الباحث 
 حبيث متثل تنمية مهاراهتم املختلفة.، بتدائيةمراجعة أساليب تقومي تالميذ املرحلة اال -1
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؛ وبطاقات املالحظة، واختبارات املهارات، واختبارات التحصـــــيل، تقومي متنوعةاســـــتخدام أســـــاليب  -2
وذلك من خالل وضـــــــع التالميذ يف مواقف ، وذلك لقياس جوانب التعلم املرتبطة ابلطريقة الصـــــــوتية

عالج الســــــــلوكيات ، ومن مث  ، مميكن من خالهلا تقييم ســــــــلوكهم ومالحظته، واقعية أو حتاكي الواقع
 قد يرتكبها التالميذ أثناء عمليات القراءة والكتابة. الىت السلبية

مقياس القراءة ): وهي، البحث احلايل يفاالســــــــــــــتعانة أبدوات التقومي الىت مت بناؤها واســــــــــــــتخدامها  -3
يف الطريقة  بتدائيةلتقومي مســــــــــــــتوى تالميذ املرحلة اال؛ (اهلجائية الكتابةمقياس و  والوعي الصــــــــــــــويت

 الصوتية.
 :متكاملةحبوث 

حاجة إىل دراسة وحبث  يفأن هناك بعض املشكالت األساسية ، ه الدراسةلباحث أثناء القيام هبذ لتبني  
 ولذلك يقرتح إجراء البحوث التالية:، وثراءً  اوعمقً  مما يزيده أتصياًل ؛ هذا اجملال يفعلمي 
تالميذ املرحلة لالقراءة والكتابة ابللغة العربية ل مهاريت تعليمل؛ متكاملةة يإسرتاتيجفاعلية  .1

 . بتدائيةاال
لتالميذ املرحلة ، القراءة والكتابة ابللغة العربيةمهاريت تعليم ل؛ متكاملةة يإسرتاتيجفاعلية  .2

 .فئة بطيء التعلم بتدائيةاال
، بتدائيةالعربية لتالميذ املرحلة االالقراءة والكتابة ابللغة مهاريت تعليم ل؛ متكاملةة يإسرتاتيج أثر .3

 الفروق الفردية بني التالميذ.
القراءة والكتابة ابللغة العربية لتالميذ املرحلة  مهاريت تعليمل؛ متكاملةة يإسرتاتيجفاعلية  .4

 للغوية.ذوي الصعوابت ا بتدائيةاال
 بتدائيةالعربية لتالميذ املرحلة االالقراءة والكتابة ابللغة مهاريت تعليم ل؛ متكاملةة يإسرتاتيج أثر .5

 .هنتباتشتت االذوي الصعوابت التعلم النمائية فئة 
القراءة والكتابة ابللغة العربية لتالميذ املرحلة  مهاريت تعليمل؛ متكاملةة يإسرتاتيجفاعلية  .6

 .فرط احلركة والنشاطالتعلم فئة ذوي الصعوابت  بتدائيةاال
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القراءة والكتابة ابللغة العربية لتالميذ املرحلة مهاريت تعليم ل؛ متكاملةة يإسرتاتيجفاعلية  .7
  .غري الناطقني ابللغة العربية بتدائيةاال
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املصادر واملراجع   
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 أوال: املراجع العربية :

 .القرآن الكرمي -

 .. القاهرة: دار املعارف13ط ، ملدرسي اللغة العربية. املوجه الفين (1991) عبد العليم، إبراهيم -
 

عرفية. أكادميية يات املسرتاتيج. صعوابت التعلم طرق التدريس واإل(2001) إبراهيم بن سعد أبو نيان -
 .الرايض، الرتبية اخلاصة

 اجمليد حممد اخلطاطبة؛ وعبد السبايلةأسامة حممد البطانية؛ ومالك أمحد الرشدان؛ وعبيد عبد الكرمي  -
 .ردناأل، وابت التعلم: النظرية واملمارسة. دار املسرية. صع(5200)

 القاهرة.، م(. الصحة النفسية للطفل. مكتبة األجنلو املصرية1989) نبيه إبراهيم، إمساعيل -

 .املعرفة اجلامعيةدار : سكندريةاإل .. طرق تدريس اللغة العربية(2011) زكراي، إمساعيل -

، مكتبة االجنلو املصرية، 1ط، (. موسوعة الرتبية اخلاصة1987) عادل عز الدين، األشول -
 .القاهرة

 مكتبة األجنلو املصرية.، األصوات اللغوية، (1961) إبراهيم، أنيس -
 (.2010) ،ايفراتعبد الستار حمفوظي؛ جون ، ؛ جاد البحريي؛ ندية طيبةمسعد جناح، الداير أبو -

 . الكويت، مركز تقومي وتعليم الطفل، ولوجية وصعوابت القراءة والكتابةالعمليات الفون

 .: العلم واإلميان للنشر والتوزيع(. املنجد يف اإلمالء. مصر2004) أبو السعود سالمة، أبو السعود -

 .والنشر والتوزيعار غريب للطباعة : د( علم األصوات. القاهرة2000) .كمال،  بشر -

(. أثر برنمج عالجي ابستخدام التدريس املباشر يف تنمية مهارة 2001) صديقة أمحد.، بومسيط -
، التسلسل لدى التلميذات ذوات صعوابت الفهم القرائي يف الصف الرابع بدولة البحرين

 البحرين.، جامعة اخلليج العريب، منشورة غري رسالة ماجستري
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ملتغريات . االجتاه الو القراءة احلرة لدى األطفال وعالقته ببعض ا(2010) فاطمة سعيد، بركات -
 .ربية املتحدة للتسويق والتوريدات: الشركة العالقاهرة، 1ط.النفسية والدموغرافية

 : عامل الكتب.القاهرة (. تنمية املهارات اللغوية للطفل.2003) أميلي.، وصادق، كرميان،  بدير -

 إمساعيل.، وأبو العزامي، د منريحمم، ترمجة مرسي، ابرابرا، مايلز وواسوان، وتنكر، جاي، بوند -
 : عامل الكتب. القاهرة، تشخيصه وعالجه، القراءة. الضعف يف (1984)

، بريوت، القوميمركز اإلمناء ، أصوات اللغة العربية() . علم األصوات العام(1988) بسام، بركة -
 لبنان.

 دار املعارف.، القاهرة، الطبعة السادسة، األصوات–(. علم اللغة العام1980) حممد كمال، بشر -

ه(: أنشطة اللعب وعالقتها ابلنضج االجتماعي لدى أطفال مرحلة 1419) عواطف فيصل، بياري -
 مكة املكرمة.، رايض األطفال. جامعة أم القرى

طق لدى اضطراابت النبرنمج عالجي لتصحيح بعض فعالية.(2003) عبد العزيزإيهاب ، الببالوي -
 .(315و 267) عدد أكتوبر ص، الرتبية ببنها جملة كلية، بتدائيةأطفال املدرسة اال

 احلواس املتعددة يف حتسني الذاكرة إسرتاتيجيةأثر استخدام . (2006) حممد عبد السالم، البواليز -
 .األردن، الكرك، جامعة مؤتة، ةأطروحة غري منشور ، لدى األطفال ذوب صعوابت التعلم

-بغداد، الثقافيةالعامة دارالشئون، ترمجة بيداء العلكاوي، اللغة والعقل، (1996) نعوم، تشومسكي -   

.العراق    

والكتابة من وجهة نظر التعرف على صعوابت تعلم القراءة (.2010 ) على حسن أسعد، جبايب -
 .فلسطني، نبلس، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستري، معلمي الصف األول األساسي

عامل ، ترمجة رفعت حممود، م(: التعليم اجلماعي والفردي1998) ديفيد. جونسون روجر، جونسون -
 القاهرة.، الكتب
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تنمية مهارات األداء اإلمالئي لدى طالبات أثر برنمج مقرتح يف . (2004) ألفت حممد، اجلوجو -
اجلامعة ، غزة. رسالة ماجستري غري منشورة الصف اخلامس األساسي حمافظة مشال

 .فلسطني، غزة، اإلسالمية
، تدريسها بني النظرية والتطبيق مناهج اللغة العربية وطرائق(.2013) السالم يوسف عبد، اجلعافرة -

 .العريب للنشر والتوزيعة اجملتمع : مكتبعمان.2ط
. فعالية تدريس اللغة العربية ابستخدام األنشطة اللغوية يف (2015) ملهي حسني حسني، حاوي -

غري ، لدى طالب الصف السادس االبتدائي. رسالة ماجستري تنمية مهارات الكتابة اهلجائية
 .العربية السعودية اململكة.رتبيةكلية ال،  . جامعة امللك خالدمنشورة

. فاعلية برنمج قائم على منوذج التعلم البنائي اخلماسي يف تنمية (2008) وحيد السيد، حافظ -
 .ابململكة العربية السعودية بتدائيةمهارات الكتابة اهلجائية لدى تالميذ املرحلة اال

 .271 -224، (132) ،مصر، دراسات يف املناهج وطرق التدريس
، مكتبة الزهراء الشرق، 1ط، الجيصعوابت التعلم والتعليم الع، (2000) نبيل عبد الفتاح، حافظ -

 .القاهرة

 . أثر توظيف األنشطة اللغوية يف تنمية بعض املهارات القرائية(2013) سناء عبد هللا، حبوش -
اجلامعة ، لية الرتبيةك،  لدى طالبات الصف العاشر األساسي. رسالة ماجستري غري منشورة

 .فلسطني، غزة، اإلسالمية
االضطراابت الفونولوجية النمائية وعالقتها بصعوابت (. مظاهر 2006) حيدر مبارك، حجازين -

، كلية الرتبية،  ماجستريرسالة ، ألساسي كما يدركها أولياء األمورالتعلم يف مرحلة التعليم ا
 األردن.، عة عمان العربية للدراسات العلياجام

 .مجعية كيان لذوي االحتياجات اخلاصة -أخصائي نفسي -حسن صالح الدين إمساعيل -

. حتليل أخطاء القراءة اجلهرية الشائعة لدى عينة من تلميذات احللقة (1991) نصر على، محدان -
، (25) العدد، اجمللد األول، جامعة املنصورة،  دولة البحريناألساسي يفالثانية من التعليم 

 يناير.
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 الكتب :دار عاملم اإلمالئي الواقع وآفاق التطوير. الرايض. الرس(2010) صاحل إبراهيم، احلسن -
 .للطباعة والنشر والتوزيع

ها. عمان: املؤسسة يس مهارات اللغة العربية وعلوم.املرجع يف تدر (2010) على سامي، احلالق -
 .احلديثة للكتاب

، رشدي أمحد، وطعيمة، حممد عزت، وعبد املوجود، يوسف، واحلمادي، حممود رشدي، خاطر -
ضوء االجتاهات  . طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف(1998) حسن.، وشحاتة

 .الرتبوية احلديثة. الطبعة السابعة. الكويت: مؤسسة الكتب اجلامعية

 .الرايض: مكتبة الرشد.تدريس اللغة العربية فصول يف(.2004) حسن جعفر، اخلليفة -

دار الفكر ، الطبعة الثانية، تطور لغة الطفل، (1995) عفاف، اللبابيديو  ،عبد الكرمي، اخلاليلة -
األردن. -عمان، والتوزيعللنشر    

ريس اللغة العربية من منظور حديث.حائل:دار األندلس طرق تد(.2010) إايد حممد، اخلمايسة -
 .للنشر والتوزيع

الطبعة ، ساليب التدريس يف الرتبية اخلاصة(. مناهج وأ1994) مىن، مجال واحلديدي، اخلطيب -
 .بيةاإلمارات العر ، الشارقة، مطبعة املعارف، األوىل

 .األردن، ّمان: دار الفكر للطباعة والنشر. ع. اإلعاقة السمعية(1997) ،مجال، اخلطيب -

اإلمارات العربية: دولة –العني،  الرتبية اخلاصةاملدخل إىل، (1997) آخرونو  مجال، اخلطيب -
دةاملتح   

.الطبعة األوىل، التوزيعو  مكتبة الفالح للنشر    

صعوابت ، (2005) جريت ويس؛ إليزابيث مارتنيز؛ جيمس كوفمات؛ جون لويد؛ مار انهالهدانيال  -
(.دار 2007) بد هللا حممدعادل عالتعلم العالجي.ترمجة: –طبيعتها -: مفهومهاالتعلم
 .عمان، الفكر
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، "والتطبيقات  " األسس النظرية(. طرق تدريس اللغة العربية2006) سامي حممود عبد هللا.، رزق -
 . جامعة األزهر، كلية الرتبية

، دار الفكر، الطبعة األوىل، شخيص يف الرتبية(.أساليب القياس والت1996) فاروق، الروسان -
 األردن.، عمان

، اخلاصة.الطبعة اخلامسةمقدمة يف الرتبية .سيكولوجية األطفال غري العاديني.(1999) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .األردن، عمان، دار الفكر

 .األردن، عمان، دار الفكر، الطبعة األوىل، . دراسات وحبوث يف الرتبية(2000) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الطبعة ، مقدمة يف الرتبية اخلاصة() يكولوجية األطفال غري العاديني.س(2001) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .األردن، عـمان، دار الفكر، اخلامسة

 .األردن، عمان، دار الفكر، الطبعة الثالثة .اإلعاقة العقلية. (2006) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. االجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة العربية (2012) هدى حممد، لعزيز؛ وصاحلحممد عبد ا، الربعي -
 .ض: دار الزهراء للنشر والتوزيعاألسس والتطبيقات.الراي

(. مدخل إىل 2001) جودةزيدان السرطاوي؛ وعبد العزيز السرطاوي؛ أمين اخلشان؛ ووائل أبو  -
 .الرايض، صعوابت التعلم. أكادميية الرتبية اخلاصة

اليازوري : دار ية. عمان. األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئ(2013) فهد خليل، زايد -
 .العلمية للنشر والتوزيع

اليازوري العلمية للنشر : دار اليب تدريس اللغة العربية. عمان. أس(م2006) فهد خليل، زايد -
 .والتوزيع

دار ايفا العلمية : العصرية يف تدريس اللغة العربية. عمان . األساليب(م2011) _______ 
  للنشر

 .والتوزيع
 اليازوري العلمية: دار وية والصرفية واإلمالئية. عمان. األخطاء الشائعة النوح(م2013) _______ 

 .للنشر والتوزيع
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 الطبعة ، النظرةاأللسنية() التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربيةاأللسنية ، (1982) ميشال، زكراي -
  لبنان. -بريوت، التوزيعو  النشرو  املؤسسة اجلامعية للدراسات، األوىل 
. فاعلية األنشطة (2011) إحسان عبد الرحيم، همي؛ وففايزة السيد، وعوض، نورا حممد، زهران -

ئي لدى تالميذ املرحلة اللغوية القائمة على النظرية البنائية يف تنمية مهارات الفهم القرا
 .1516 -1481، (12) 4، مصر، مي يف الرتبية. جملة البحث العلاإلعدادية

، عامل الكتب، 5م(: علم النفس النمو الطفولة واملراهقة. ط1999) حامد عبد السالم، زهران -
 القاهرة.

 .الرايض، دار املريخ، ق والكالماللغة واضطراابت النط(.1990) فيصل، الزراد -

 ، العالجو  التشخيص، صعوابت التعلم، (2006) أمحد، عاشورو  جمدي، الشحاتو  ،حممود، سامل -
 .ردناأل، عمان، دار الفكر، الطبعة الثانية 
 .جامعة امللك فيصل، الكالمو  اضطراابت النطقو  تخاطبال( 1975) مسيحان الرشيدي؛هتآن -

عاهتا املسلكية وأمناطها العملية. (. فن التدريس للغة العربية وانطبا1998) حممد صاحل، مسك -
 .: دار الفكر العريب للطباعة والنشرالقاهرة

 

، ت اخلاصة أساليب التعرف والتشخيص: سيكولوجية ذوي احلاجام(2001) عزة حممد، سليمان -
 .جامعة عني مشس، زهراء الشرق، يناجلزء الثا

 .منشورات جامعة دمشق، 2ط، التخلف وعلم نفس املعوقني. (1993) نبيل، سليمان -

(. تشخيص صعوابت تعلم القراءة اجلهرية لدى تالميذ الصف الرابع 2005) محزة خالد، السعيد -
النفسية والرتبية لصحة قسم ا، االبتدائي وفاعلية برنمج عالجي مقرتح. رسالة ماجسرت

 جامعة دمشق.، كلية الرتبية،  التجريبية

ج تدرييب لعالج صعوابت القراءة. األردن: : برنم(. مدخل إىل الدسلكسيا2009) أمحد، السعيدي -
 .دار اليازوري
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، الطبعة األوىل، اضطراابت اللغة والكالم، (2000) ،وائل موسى، أبو جودة، عبد العزيز، السرطاوي -
 .أكادميية الرتبية اخلاصة، لرايضا

اململكة العربية  –الرايض، مدخل إىل صعوابت التعلم، (2001) زيدان وآخرون، السرطاوي -
 السعودية: 

.الطبعة األوىل، أكادميية الرتبية اخلاصة    

الدار العربية املرجع يف تعليم اللغة العربية وتعلمها. مكتبة ، (2012) مروان، السمانو  حسن، شحاته -
 القاهرة.، للكتاب

 "مكتبة األجنلو املصرية".( 3ط) .اضطراابت اللغة والتواصل .(2006) .زينب حممود، شقري -

سلسلة ، الربامج –التشخيص–األسباب، (.التخلف العقلي1997) حممد حمروس.، الشناوي -
للطباعة والنشر ار غريب القاهرة: د.(ط) .سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة

 .والتوزيع

 .الرايض، والكالم. مكتبة الصفحات الذهبية. اضطراابت النطق (1997) عبد العزيز، الشخص -

مكتبة امللك فهد ، الطبعة األوىل. م(. قال املربون 2004 -هـ1425) حممد بن سعد، الشريف -
 .الوطنية

تنمية بعض مهارات القراءة لدى تالميذ " أثر برنمج مقرتح يف .(2009) سوسن، الشخرييت -
رسالة ماجستري رس وكالة الغوث الدولية يف غزة "الصف الثالث األساسي يف مدا

 . غزة -جامعة اإلسالمية، الرتبيةكلية ،  ري منشورةغ
: عمان، اللغة العربية وطرائق تدريسها لطلبة املرحلة األساسية األوىل. (2014) أمحد إبراهيم، صومان -

 .دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع

، والعالج. مكتبة الفالح: التشخيص صعوابت تعلم القراءة والكتابة. (2005 ) صالح عمرية علي -
 الكويت.
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، 4م(: منو اإلنسان من مرحلة اجلنني إىل مرحلة املسنني. ط2010) فؤاد، أبوحطب، آمال، صادق -
 القاهرة.، االجنلو املصرية مكتبة

(. أثر برنمج العيادات القرائية لعالج الضعف يف بعض املهارات 2010) حممد أمحد، طعيمةأبو  -
القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي يف حمافظة خان يونس. رسالة ماجستري 

 غزة.، اجلامعة اإلسالمية، كلية الرتبية،  غري منشورة

جريدة . م(. القراءة حتتاج إىل جليس 2011 - هـ1432) عبد احملسن السيد أمحد، الطبطبائي -
 .الكويت -50السنة  7098 -12652العدد، مارس 30يوم األحد ، الوطن

، رفة اجلامعيةدار املع، الطبعة الثالثة، ت األبناء السلوكية وعالجهامشكال (.1994) حممد، الطيب -
 .مصر، اإلسكندرية

وعالقتها حبفظ مستوى املهارات اإلمالئية. (2011) حممد فؤاد، واحلوامدة؛ راتب قاسم، عاشور -
. جملة جامعة ف السادس األساسي يف حمافظة إربدالقرآن الكرمي لدى طلبة الص

 .321 –28، (24) 2، فلسطني، القدس املفتوحة لألحباث والدراسات
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قائمة على الطريقة الصوتية يف تعليم القراءة  متكاملة إسرتاتيجيةفاعلية 
ذوي صعوابت التعلم  بتدائيةوالكتابة ابللغة العربية لدى تالميذ املرحلة اال
 بدولة الكويت

 

 درجة  حبث لنيل

 املناهج وطرق التدريساملاجستري يف 
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 إعداد الباحث

 وليد حممود أبواليزيد صديق
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 كتور/ لدالسيد األستاذ ا

 

 لكية الرتبية 

 قسم املناجه وطرق التدريس

 عمران مصلح /  د

 كلية التربية  –أستاذ مشارك 

 ماليزيا -جامعة المدينة العالمية 
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 /مكان العمل  /الوظيفة احلالية 
 ، ، ،، ،،حتية طيبة وبعد

إبعداد رسالة للحصول على درجة املاجستري يف الرتبية  وليد حممود أبواليزيد صديقيقوم الباحث / 
 .مباليزاي املدينة العامليةجامعة ، كلية الرتبية،  املناهج وطرق التدريسقسم 

قائمة على الطريقة الصوتية يف تعليم القراءة  متكاملة إسرتاتيجيةفاعلية " الرسالة بعنوان 
  ."ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت بتدائيةوالكتابة ابللغة العربية لدى تالميذ املرحلة اال

 : إىلوهتدف الرسالة 
الكتابة اهلجائية و  لقراءةالتنمية مهارات  قائمة على الطريقة الصوتية متكاملة إسرتاتيجيةإعداد  .1

 ذوي صعوابت التعلم. لتالميذ
ذوي صعوابت  لتالميذ والكتابة اهلجائيةلقراءة ايف تنمية مهارات  تكاملةامل سرتاتيجيةاإلاستخدام  .2

 التعلم.
ذوي لتالميذ  والكتابة اهلجائيةلقراءة التنمية مهارات  تكاملةامل سرتاتيجيةاإلالتعرف على فاعلية  .3

 .صعوابت التعلم
 ات االستعداد للقراءة.إعداد مقياس لبعض مهار  .4
 من تطبيقه عن طريق الدراسة التتبعية.( شهرين) التحقق من فاعلية هذا الربنمج بعد فرتة زمنية .5

، والرتبية اخلاصة، واالرشاد النفسي، لكون سيادتكم من ذوي االختصاص يف جمال العلوم الرتبوية اونظرً  
امقياس و  القراءة والوعي الصويت مقياسأرجو من سيادتكم التكرم ابملوافقة بتحكيم وعلم النفس الرتبوي 

، تتسق وأهداف الدراسة أبعاد وأسئلةمن  قياسامل يتضمنهاملرفق وإبداء الرأي فيما الكتابة اهلجائية 
وافر االحرتام  يف االرتقاء هبذه الدراسة. ولسيادتكم اكبريً   اوسيكون لتوجيهاتكم ومالحظاتكم وآرائكم أثرً 

 ،، ،، ،، والتقدير

 الباحث  
 وليد حممود أبواليزيد 
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 قائمة احملكمني
 م االسم  اجلامعة  -التخصص

منتصر كمال الدين حممد  أ.د. السودان -جامعة االمام املهدي -عميد كلية اآلداب
 موسى

1 

حسني ابن أ.د. حاج شريف حممد  السودان -رئيس حترير جملة جامعة االمام املهدي
 عوف

2 

 -جامعة االمام املهدي -رئيس قسم علم النفس
 السودان

 3 أ.د. عبد هللا حسني عبد هللا محد

جامعة  -أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية
 سوهاج

  أ.د. هدى مصطفى حممد

 3 أ.د. الطاهر علي الطاهر الدفعة جامعة االمام املهدي -أستاذ علم النفس
 4 د. أمحد حممد رضوان  جامعة سوهاج -وطرق تدريس اللغة العربيةمناهج 

  وفاء الياسني  .د جامعة الكويت -مناهج وطرق تدريس
 5 سيد مصطفى األقرع .د وزارة الرتبية الكويت  - علم نفس تربوي

 6 صربي عبد احملسن حبشي  .د مركز الكويت للتوحد الكويت  -الرتبية اخلاصة
وزارة الرتبية مجهرية مصر  -مناهج وطرق التدريس

 العربية 
 7 حممد األزرق  .د

 8 آمال إبراهيم  .د اجلامعة األردنية  -الرتبية اخلاصة
 9 مصطفي بو دبزا  .د  1جامعة اجلزائر  -الرتبية اخلاصة

 10 أ.السيد عبد احلميد عبد هللا  وزارة الرتبية الكويت -موجه لغة عربية
 11 أ.إيهاب مصطفى حممد  مدرسة الكويت اإلجنليزية  -رئيس قسم اللغة العربية

 12 أ.حممد عفيفي مدرسة فوزية سلطان اخلاصة -معلم لغة عربية 
مركز تقومي  -ماجستري تربية خاصة  -معلم تربية خاصة

 الطفل
 13 عبد اهلادي عبد احلميد  أ.بُريك
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.ة والضابطةللمجموعتني التجريبي( القبلي) رصد درجات مقياس القراءة والوعي الصويت  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .القراءة والوعي الصويت: أوال
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 اثنيا: الكتابة اهلجائية.



 

















 .والوعي الصويت والكتابة اهلجائيةوجيهات عامة حول مقياسي القراءة ت

 أخي املعلم / أخيت املعلمة 

قائمة على الطريقة  متكاملة إسرتاتيجيةسة احلالية واليت هتدف إىل فاعلية ابني أيديكم مقياس ميثل أداة الدر 
ذوي صعوابت التعلم بدولة  بتدائيةالصوتية يف تعليم القراءة والكتابة ابللغة العربية لدى تالميذ املرحلة اال

وابلتايل التعليمات العامة للمقياس:  الكويت  

واألسود.ابأللوان وال يكون مصورا ابألبيض ( القراءة والكتابة اهلجائية) * ُيصدر ُنسخ املقياسني  
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 * ُيصدر لكل مقياس ملحق لرصد الدرجات وتسجيل املالحظات. 

 * أن يكون الفاحص أو املعلم على معرفة وخربة أبسئلة املقياس ورصد درجاته.

لتعليمات املوضحه لقياس كل سؤال يف املقياس.ا* يتبع الفاحص أو املعلم   

.عملية القياس لكسر احلواجزالتلميذ قبل الفاحص أو املعلم يُهيئ * يُفضل أن   

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.

ت وكتابتها داخل املقياس والرصد العام خارج املقياس.* حتري الدقة واملوضوعة يف رصد الدرجا  

دقيقة على أن يتخللها مخس دقائق اسرتاحة للتلميذ إن لزم األمر. 30* مدة املقياس   

 * يلتزم الفاحص أو املعلم ابلوقت الـُمحدد للمقياس.

للنسيان أواخلطأ. ا* تدوين املالحظات بشكل فوري منع    

ساعدة للتلميذ يف حدود ما هو مذكور عند كل سؤال.* يقدم الفاحص أو املعلم امل  

 * على الفاحص أو املعلم توجيه التلميذ بشكل صحيح من خالل التعليمات املُوضحة لكل سؤال.

 

 أبعاد مقياس تشخيص القراءة والوعي الصويت
 الصفحة الســـؤال م 

 5.(الصوامت)التعرفعلىصوتالحرف 1

 6.الحرفالتعرفعلىاسم 2

 7.التمييزبينالحروفالمتشابهةصوتا 3

 8.القدرةعلىالتمييزبينالحروفالمتشابهةمخرجا 4

5 


.(ارسمً)التمييزبينالحروفالمتشابهةشكاًل
9 

10 

 11(أولووسطوآخرالكلمة)التعرفعلىشكلالحرفداخلالكلمة 6

12 
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.(صوتا)معلومصورةأوكلمةتبدأبالحرفالقدرةعلىربطالحرفبمدلول -3 7

.(صوتا)القدرةعلىربطالحرفبمدلولمعلومصورةأوكلمةتنتهيبالحرف -4

13 

 14.(يًّاالمزجالصوتيللحروفقرائ)القدرةعلىمزجالحروفمزجاصوتيا 8

 15.(الصوتيةالقراءة،التهجئةالصوتية)قراءةمقطعأوكلمةمنثالثةحروف 9

 

10 
 .(صوامت)تحليلالكلمةإلىأصوات -3

.(اسمالحرف)تحليلالكلمةإلىحروف -4

16 

16 

 

11 

 .استخراجصوتالحرفاألولفيالكلمة -4

 .استخراجصوتالحرفاألخيرفيالكلمة -5

.استخراجصوتالحرفاألوسطفيالكلمة -6

17 

17 

17 

 

12 

 .حذفصوتفيأولالكلمة -4

 .فيآخرالكلمةحذفصوت -5

.حذفصوتفيوسطالكلمة -6

18 

18 

18 

 

13 

 (.)التعرفعلىالحروفبالصوائتالقصيرة -3

.()التعرفعلىقراءةكلماتمنثالثةحروفبالصوائتالقصيرة -4

19 

19 

 .(ي،ا،و)التعرفعلىقراءةمقاطعصوائتطويلة -3 14

.(ي،ا،و)صوائتطويلةالتعرفعلىقراءةكلماتتحتويعلى -4

20 

20 

 

15 

 

.()(صوائتقصيرة)تحليلالكلمةإلىحروف -6

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

21 

21 

 

16 

بينالصوائتالقدرةعلىقراءةكلماتعلىنهجمثلثقُطرب}التمييز-1

.القصيرةللكلماتالمتشابهةالحروف{

.وعمقبطالقةالكلماتقراءةعلىالقدرة-2

22 

22 

 أبعاد مقياس تشخيص الكتابة اهلجائية 
 م الســــــــؤال الصفحة

 1 .على التحكم ابلقلم لقدرةاو  التعرف على قدرة التلميذ على الرتكيز 5
 2 .تذكر احلروف وكتابتها ذاتيامدى قدرة التلميذ على  6
(صوامت) رسم صوت احلرف 7 . 3 
رمسا احلروف املتشاهبة كتابة 7 . 4 
 5 .كتابة احلروف املتشاهبة صوات 8
 6 كتابة حروف حبركاهتا الصائتة القصرية مع الكلمات. 8
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ي، ا، و) كتابة مقاطع صائتة طويلة 9 ). 7 
(املزج الصويت للحروف) صوتياالقدرة على مزج احلروف مزجا  9 . 8 

كتابةً ) القدرة على ربط احلرف مبدلول معلوم كصورة تبدأ ابحلرف 10 ). 9 
احلرف يف أول الكلمة كتابةصوت 11 . 10 
احلرف يف آخر الكلمة كتابةصوت 11 . 11 
.كتابة صوت احلرف يف وسط الكلمة 12  12 
 13 .(بدون حركات) كلمات صوامت(  إمالء) كتابة هجائية 12
كلمات متشاهبة احلروف ) كلمات على هنج مثلث ُقطرب(  إمالء) كتابة هجائية 13

 .(خمتلفة الصوائت القصرية
14 

كلمات صوائت طويلة(  إمالء) كتابة هجائية 13 . 15 
 

14 
تدل عليها عن طريق الكتابة اهلجائية الذاتيةالتعبري عن صورة بكلمة  .  

16 
الصورة جبملة اتمة املعىن تُوضحها عن طريق الكتابة اهلجائية الذاتية.التعبري عن   

 







  أدوات الدراسةتطبيق صور 



 

209 
 



























 كتاب أن مبدع  مناذج من كتاب األنشطة

  الغالف
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 من تعديالت املقاييس بناءا على آراء احملكمنيالنماذج بعض 
 بعد التعديل قبل التعديل 
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الدراسةملخص   

ابللغة العربية. الدراسة: ملخص أواًل   

.اإلجنليزيةابللغة  الدراسة: ملخص اثنًيا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابللغة العربية الدراسةملخص 

 :الدراسةمقدمة 

 حيث إهنا تُعد عاماًل ا، كبريً   ايً ُتشكل قضية التعليم والتعلم واكتساب اللغة واكساهبا قضية كربى وحتد 
وقد محل املعلمون ، وقياسها مبقياس تقدم األمم ورقيها، يف حتديد اهلوية واإلنتماء لألجيال القادمة امهمً 
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وجاء برز دورهم يف مواجهة هذا التحدي يف قضيتني ، اللغةعلى عاتقهم أمانة التعليم وال سيما معلمي 
والقضية الثانية تعليم اللغة لطلبة ذوي صعوابت ، أساسيتني: االوىل تعليم اللغة يف املدارس األجنبية

 التعلم.
 الكالم وأهم ما يف اإلنسان من قدرات يتميز هبا عن الكائنات األخرى دون منازع هي قدراته على

حضارته اليت يلزمها  أي التحدث ابللغة حبيث مّكنت اللغة اإلنسان من بناء وتطوير، ويتوالتواصل الص
وذكر يف األثر أن" إن التعليم يف الصغر كالنقش  السلوك والتفكري وخماطبة من حوله من بين جنسه.

د عب) على احلجر" فالطفل يف منوه اللغوي مير مبراحل عدة إىل أن يصل إىل مرحلة اكتساب اللغة
وعرب مسار النمو الذايت مير عقل الطفل حباالت ، فمن خالل التفاعل مع البيئة (.18: 1992، العظيم

ولتالميذ صعوابت التعلم الصفات اخلاصة اليت مُتيزهم على أقراهنم يف متتابعة تتمثل فيها البنية املعرفية. 
سريعة حتدث للغة الطفل. واملراحل اللغوية ابإلضافة إىل أن هناك تغريات ، العمليات املعرفية والتعلمية

 -ب املرحلة األوىل مرحلة ما قبل الكالم -( مها: أ8: 1990كرمالدين: ) ،اليت مير هبا منو الطفل
  املرحلة الثانية مرحلة الكالم احلقيقي وفهم اللغة.

وهذه ، ا سيكونفسبحان من أنزل الكتاب على عبده بـ " اقرأ " وأقسم " ابلنون " وسط ر ابلقلم م 
القراءة فهي الوسيلة إىل املعرفة والعلم والتعلم ومنها إىل تعلم الكتابة وكالمها  أكرب داللة على أمهية

ابلصوت فهو اخلارج من القارئ واملسموع من املتلقي والعكس وهذا أكرب دليل على أمهية الصوت 
 والتعلم ابلطريقة الصوتية.

القراءة  مهارايت تعليمل متكاملة إسرتاتيجية طريقة أو إىل ُملحة حاجةوجود ُُنكد على ضرورة لذلك  
كما   ا من األساليب الفعالةحيث إهن بتدائيةاملرحلة االللتالميذ صعوابت التعلم ة العربية والكتابة ابللغ

اعتمادي جيد وتعليم فردي ، متتاز بتوفري بيئة تعلم تفاعليةهنا أل وذلك، أثبته العديد من الدراسات
لتنمية مهارات القراءة والكتابة  وعرض جذاب وسهل للحروف ومزج أصواهتا، وممتاز وتعلم لالتقان

 وإرتكازها على مباديء وأسس التعلم.وتقدمي تغذية راجعة فورية ، اهلجائية
القراءة والكتابة ة متكاملة يف تعليم مهاريت يإسرتاتيجفاعلية يهدف البحث احلايل إىل التعرف على وعليه 

 .ابلكويت بتدائيةابللغة العربية للتالميذ ذوي صعوابت التعلم املرحلة اال
 :الدرسةأسئلة 
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 احلايل اإلجابة عن السؤال التايل:  حتاول الدراسة
تالميذ ذوي صــــــعوابت ابللغة العربية للالقراءة والكتابة  يف تعليم مهارايت متكاملة إســــــرتاتيجيةفاعلية ما 

 ؟الكويت بتدائيةالتعلم املرحلة اال
 عدة أسئلة فرعية :ويتفرع عن السؤال الرئيس 

 ؟ذوي صعوابت التعلم بدولة الكويت بتدائيةما مهارات القراءة الالزمة لتالميذ املرحلة ابال - 
  ؟بدولة الكويتذوي صعوابت التعلم  بتدائيةما مهارات الكتابة اهلجائية الالزمة لتالميذ املرحلة ابال -
ذوي  بتدائيةيات الالزمة لتعليم القراءة والكتابة اهلجائية لتالميذ املرحلة االســــــــــــــرتاتيجما الطرق واإل -

  ؟صعوابت التعلم بدولة الكويت
تالميذ ذوي صــــــــــعوابت ابللغة العربية لليف تعليم مهارات القراءة  متكاملة إســــــــــرتاتيجيةما أثر فاعلية  -

 ؟الكويت بتدائيةاملرحلة االالتعلم 
تالميذ ذوي صـــــــعوابت ابللغة العربية للالقراءة والكتابة  يف تعليم مهارايت متكاملة إســـــــرتاتيجيةأثر  ما -

 ؟الكويت بتدائيةالتعلم املرحلة اال
 :الدراسةمشكلة 

املرحلة  تالميذاحلايل يف ضعف مهاريت القراءة والكتابة يف اللغة العربية لدى  الدراسةتتحدد مشكلة 
حيث يوجد لدى العديد من التالميذ صعوابت يف عملية القراءة والكتابة وهذه الصعوابت ، بتدائيةاال

لتحصيلي اتكون سبب يف أتخر عملية اكتساب اللغة يف املراحل األوىل ويرتتب عليه تدين يف املستوى 
، التعلمو  دافعيته جتاه التعليمو  مما يكون له عائد سليب على نفس املتعلم، بشكل عام يف املراحل الالحقة

بشكل عام  للتالميذوهذا ما استنتجه الباحث خالل خربته الشخصية يف تدريس مادة اللغة العربية 
 صعوابت  ذويوتالميذ 

 للغة العربية فيما يزيد عن عشر سنوات. التعلم على وجه اخلصوص فرتة عمله بوصفه معلم
 :الدراسةفروض 
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اجملموعة و  ( بني رتب اجملموعة الضابطة0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -1
 التجريبية يف املقياس البعدي للقراءة.

اجملموعة و  ( بني رتب اجملموعة الضابطة0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -2
 التجريبية يف املقياس البعدي للكتابة.

 بعدي( بني رتب القياس القبلي وال0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -3
 .الكتابةو  ابجملموعة التجريبية يف مقياسي القراءة

 بعديالقياس القبلي وال ( بني رتب0.05) حصائية عند مستوىتوجد فروق ذات داللة إ -4
 .الكتابةو  ابجملموعة الضابطة يف مقياسي القراءة

القياس البعدي يف مقياسي  ( بني رتب0.05) حصائية عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إ -5
 الكتابة ابجملموعة التجريبية.و  القراءة

 :الدراسةأمهية 
 يف:  الدراسةكمنت أمهية 

يف تنمية مهاريت القراءة والكتابة لدى طلبة املرحلة  املتكاملة سرتاتيجيةمدى أمهية استخدام اإل -1
وأثره على زايدة دافعية معلمي اللغة العربية ومتعلميها واستخدامها يف عملية التعليم ، بتدائيةاال

 والتعلم.
تسليط الضوء على فئة صعوابت التعلم والتعرف عليها وأقسامها وكيفية تناوهلا من جانب  -2

 تربوي مُمنهج.
تكشف عن قلة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع ابلبحث والدراسة والتطرق لوضع حلول  -3

 .يف ضوء املتغريات العاملية والغزو الثقايف على اللغة واهلوية العربية، هلذا املوضوع
اخلطرة ملا يرتتب اليت تعد من املشكالت الرتبوية ، التصدي لعالج مشكالت القراءة والكتابة -4

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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ية التعامل معها وتشخيصها وعالجه من توضيح الصعوابت األكادميية ومساهتا للمعلمني وكيف -5
 اجلانب األكادميي.

 .يف تدريس اللغة العربية املتكاملة سرتاتيجيةتقييم مدى فاعلية الربنمج القائم على استخدام اإل -6
واستخدام هذه الطريقة اجلديدة ، قد تسهم نتائج هذه الدراسة يف إعادة النظر يف طرق التدريس -7

 ودقة وسهولة يف إكساب وتعلم املهارات األولية يف عملية القراءة والكتابة.ملا هلا من سرعة 
قد تساهم نتائج هذه الدراسة وهذا البحث إىل استخدام برامج تدريبية تساعد على تطوير  -8

 .النمو املهين ملعلمي اللغة العربية
 بتدائيةلصعوابت القراءة والكتابة للمتعلمني يف املراحل اال متكاملةعالجية  إسرتاتيجيةيقدم  -9

 .من ذوي صعوابت التعلم والقراءة والكتابة
يات ومناهج جديدة لتعليم اللغة إسرتاتيجتلفت انتباه الو البحث يف الكشف عن طرق و  -10

 .العربية لفئة صعوابت التعلم
الباحثني الرتبويني يف إهلامهم ملزيد من البحث العلمي قد تساهم هذه الدراسة يف مساعدة  -11

للتصدي لعمليات التأخر يف اكتساب اللغة والصعوابت ، يات جديدةإسرتاتيجلوضع طرائق و 
 .األكادميية اليت تقابلهم يف عملية القراءة والكتابة لطلبة صعوابت التعلم

اههم إىل أمهية هذه اإلسرتاجتية وفاعليتها تساعد القائمني على عملية القياس والتقومي ولفت انتب -12
يف تطوير أداء الطالب والتغلب على كل الصعوابت لوضع أسس علمية يف قياس وتقييم هذه 

 .سرتاتيجيةاإل
 :الدراسةمنهج 

 -التجريبية) احلايل املنهج التجرييب الرتبوي القائم على تصـــــــــــــميم اجملموعتني الدراســـــــــــــةاســـــــــــــتخدم 
مع وجود قياس قبلي وآخر بعدي لكل من اجملموعتني؛ حيث تتعرض اجملموعة التجريبية ، الضــــــــــــــابطة(
ومتت ، بينما تتلقى اجملموعة الضــــــــــــابطة نفس املقرر ابلطريقة املعتادة، تكاملةامل ســــــــــــرتاتيجيةلتدريس اإل

 . بعدياملقارنة على أساس نتائج التطبيق ال
 :الدراسةحدود 

 احلايل ابحلدود التالية : الدراسةالتزم 
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 :فيما يلي الدراسةود تتمثل حد 
 :احلد املوضوعي -1

 .يف تعليم القراءة والكتابة متكاملة إسرتاتيجيةتقتصر الدراسة احلالية على توظيف 
 :احلد البشري -2

 .الوحدة اخلضراء( مبدرسة الكويت اإلجنليزية) وحتديدا تالميذ، بتدائيةتالميذ املرحلة االاحلد البشري هم 
 لزماين :ااحلد  -3

 .مت تطبيق الدراسة خالهلاوالذي  2017 - 2016العام الدراسي 
 احلد املكاين: -4

 .دولة الكويت -(وزارة الرتبية) إبدارة التعليم اخلاص -(اخلاصة) مدرسة الكويت اإلجنليزية
 :الدراسةجمموعة 

إبحدى مدارس التعليم اخلاص  جمموعة من تالميذ الصف األولاحلايل جمموعة من  الدراسة تمشل .1
 قصدية وتضمنت جمموعتني كما يلي: الدراسةومت اختيار عينة ، بدولة الكويت

 تلميذا وتلميذة. 11جمموعة جتريبية: وتضم  •
 تلميذا وتلميذة. 11جمموعة ضابطة: وتضم  •
 .املواد وأدوات القياس •

 قام الباحث إبعداد املواد واألدوات اآلتية:
، اليت تعني املعلم علي التدريس، والتوجيهات، يتضمن بعض اإلرشادات، دليل إرشادي للمعلم -1

 وخطوات 
قراءة وكتابة هجائية للحروف لتكوين مقاطع وكيفية املزج الصويت ، سرتاتيجيةالتدريس وآلية تطبيق اإل

 إضافة إىل آلية تقييم التالميذ وتدوين املالحظات.، ومنها إىل كلمات
 ابستخدام الطريقة الصوتية.مبا يناسب التدريس  كتاب األنشطة أن مبدعحمتوى موضوعات  د داعإ .2
والتعرف على صوت احلرف وقدرة مقياس القراءة والوعي الصويت لقياس مهارات القراءة األولية  .3

 التالميذ على القراءة واملزج الصويت عند القراءة.
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مقياس الكتابة اهلجائية لقياس مدى قدرة تعرف التالميذ على مستوى الكتابة اهلجائية لدى التالميذ  .4
 وقدرهتم على الكتابة اهلجائية ومدى وعيهم بصوت احلرف وقدرهتم على كتابته ومزجهم الصويت

 تايب للحروف واملكونة ملقاطع وكلمات.الكو 
 :الدراسةخطوات 

 : اإلطار النظري:أوال  
لإلفادة منها يف اإلطار  الدراســــــةاالطالع على البحوث والدراســــــات ذات الصــــــلة مبجال  .1

 .للدراسةالنظري وبناء األدوات الالزمة 
 إعداد املواد التعليمية واألدوات وتشمل: .2

 .لمعلمتعليمات لدليل  -. (مبدعكتاب أن ) كتاب األنشطة -
 إعداد أدوات القياس وتشمل : .3

 مقياس الكتابة اهلجائية. - مقياس القراءة والوعي الصويت. -
واملواد التعليمية على جمموعة من احملكمني لبيان  الدراســــــــــةعرض الصــــــــــورة األولية ألدوات  .4

 .صالحيتهم للتطبيق
 اثنيا: الدراسة امليدانية:

 وتضمنت ما يلي:
 إجراء التجربة االستطالعية لضبط أدوات الدراسة. .1
 اختيار جمموعة البحث. .2
 الدراســـةعلى جمموعيت  ومقياس الكتابة اهلجائية، مقياس القراءة الوعي الصـــويتتطبيق  .3

 الضابطة( تطبيقا قبليا. -التجريبية)
، "أن مبدع"كتاب للمجموعة التجريبية ابســـــــــــــتخدام   تكاملةامل ســـــــــــــرتاتيجيةاإلتدريس  .4

 بينما تدرس اجملموعة الضابطة ابستخدام الطريقة التقليدية.
على جمموعيت  ومقياس الكتابة اهلجائية، الوعي الصــــــــــويتو مقياس القراءة إعادة تطبيق  .5

 .ايً بعد الضابطة( تطبيقا -التجريبية) الدراسة
 معاجلة النتائج وحتليلها وتفسريها. .6
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على جمموعيت  ومقياس الكتابة اهلجائية، مقياس القراءة الوعي الصــــــــــــــويتإعادة تطبيق  .7
 .ًياتتبع التجريبية( تطبيقا) الدراسة

 . الدراسةالتوصيات يف ضوء نتائج و  تقدمي املقرتحات .8
 

 :الدراسةنتائج 
 عن النتائج التالية:  الدراسة أسفر

( بني رتب اجملموعة الضــــابطة والتجريبية يف 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى -
 املقياس البعدي للقراءة"

اجملموعة الضــــابطة والتجريبية يف ( بني رتب 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى -
 املقياس البعدي للكتابة.

ابجملموعة  بعدي( بني رتب القياس القبلي وال0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 .التجريبية يف مقياسي القراءة والكتابة

موعة ابجمل بعدي( بني رتب القياس القبلي وال0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 .الضابطة يف مقياسي القراءة والكتابة

يف  تتبعي( بني رتب القياس البعدي وال0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 .التجريبيةالكتابة ابجملموعة و  مقياسي القراءة
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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 



 

226 
 

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 post- 

reading 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 pre- 

measurement 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. 



 

233 
 

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 post- 

implementation. 

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 post- 

implementation.  

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 :-  
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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 post- 

reading 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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