ملخص رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة في األرطوفونيا بعنوان " :كف اءة
القراءة في المدرسة االبتدائية دراسة تشخيصية وتقويمية :تصميم اختبار تشخيصي
لمستوى القراءة ،واقتراح نموذج عالجي لصعوبات تعلّم كف اءة القراءة عند الق ارئ

الضعيف " دراسة ميدانية من إعداد األستاذة صيام كريمة ،عضو مخبر تعليم
تكوين تعليمية بالمدرسة العليا لألساتذة بوزريعة.

مقدمة:

اعتبرت القرراةة كاراةة متلللرة إلرا كاراةات ةانويرةل تلرتمل علرا المقاربرة الل ويرة
واإلةرراة الل ررول والنلررول الررذل يررتم جر سلسررلة تامررد ىررذه الكارراةات ترردعا با ررم

المكتررو ل ومنررذ سررنة  1980أصررب ينظررر إلررا القرراةة علررا أن ررا عمليررة معرجيررة
بالدراة األولال وعملية جعالة وتااعليةل وبناةة للمعنا وتواصلية .وكااةة القراةة
عمليررة إنماةيررة تنمررو وتنضررت خ ر ل التعلرريم التلضرريرل والتعلرريم ا بتررداة ل ويررتم

تلديد مستوى الت ميذ ج التعلم من خر ل د ارسرة المرلررات الدالرة علرا نموىرال

وتنم ررو ى ررذه الكا رراةة ل رردى الت مي ررذ خر ر ل س ررنوات ال ررتعلم بواسر ر ة الخص رراة
المرتب ة بالنصو

والم مات الم لوبة ودراة استق لية القارئل ويتالرا نمرو

القراةة من خ ل الصرعوبة المتدرارة جر النصرو

التر يرتمكن القرارئ مرن جر

رموزىال ومد ن ايرة التعلريم ا بترداة ل يرتمكن المرتعلم مرن تنراول النصرو
تعقيرردا مررن ليررا ررول الررن

ومارداتر وبنرراة املر وملترواه ل ويلرردا الترردر

ج النمو علا النلو األت :
 -من النصو

القصيرة إلا النصو

 -من البنية البسي ة للن

أكةرر

ال ويلةل

إلا البينة المعقدةل

 من المواضيد المألوجة إلا المواضيد غير المألوجةل -من العدد الملدود للنصو

إلا التنوع الواسد ج النصو

.

وقد نلأ ما وم القراةة ج إ ار ضري لردوده اإلد ار البصررل للرمروز المكتوبرة

وتعرج ا ون ق ال وب ذا المعنا كانت القراةة مارد عملية آلية بسي ة ت دف إلا
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ب ا دون ا ىتمام بالا م .ونتياة للريوع

التعرف علا اللروف والكلمات والن

األخ رراة القراةيررة مررد كةرت ررال أخررذت الق رراةة ما ومررا اديرردا ي ررتب ج ر األسررا

بعملية ج م المقروةل والمتمةل ج ترامة الرموز المكتوبة واأللااظ المن وقرة إلرا

مرردلو ت ا مررن أجكررار ومعرران ل وأصرربلت الق رراةة عمليررة جكريررة عقليررة ترم ر إلررا

الا ررمل وقررد امتررد ىررذا الما رروم ليلررمل المررادة المقررروةة والقررارئ معررال وظ ررر ىنررا
ما وما اديدا علا ضوة الت ورات اللاصرلة جر ميردان البلرا التربرول وظ رور

ا لتياا ررات الخاص ررة بالق ررارئ ال ررذل يمة ررل ا ىتم ررام بر ر الاانر ر

العمليررة التربويررة والمتمةررل ج ر
المكتوب .
جالقررارئ لرري

التق رردم جر ر

نشااااط القااار و التفاعااال بااين القاااار والااانص

متعلمررا سررلبيا مسررتقب لمررا يق ر أر وانمررا يتااعررل مررد المررادة المقررروةة

ويتدخل جي ا تدخ واعيا موا ال وب ذا تكون القراةة عملية عقلية جكريرة تلرتمل
علا ن

الرموزل وج م ا ونقدىال وتلليل ال والتااعل مع ال ولرم يتوقرف ما روم

القراةة عند ىذا اللدل بل ت ور ليلتمل علرا توظيرف مرا يقرف علير القرارئ مرن
ج مل ومرا يستخلصر ممرا يقر أر جر الت لر

علرا الملرك ت أو مواا ت رال ويسرتند

ىررذا الما رروم إلررا مبرردأ الوظيايررة جر تعلرريم القرراةة ورب ررا بليرراة القررارئ اليوميررةل

جظ عن ظ ور التياارات ناسرية متعرددة اعرل البالرا جر ىرذا المارال يركرز

علررا الاوان ر

ا ناعاليررة المرررةرة ج ر عمليررة الق رراةةل وب ررذا أضرريف إلي ررا معنررا

ا سرررتمتاع بر ررالقراةةل ممر ررا اعر ررل الم تمر ررين بالبل ررا ج ر ر عملير ررة التعلر رريم والر ررتعلم
يتلرردةون عررن عوامررل عا ايررة ت ررتب بعمليررة الق رراةة كالميررل والرغبررة والداجعيررةل

وعلا ىرذا األسرا

أصربلت القرراةة عمليرة عقليرة اناعاليرة داجعيرة تلرتمل تاسرير

الرم رروز والرس رروم التر ر يتلق ررا الق ررارئ ع ررن رير ر عينير ر وج ررم المع رران ورب ررا
بالخبرات السابقة وا ستنتا والنقد واللكم والتذو ولل الملك ت.
وانت ت ىذه المااىيم بتلديد مستويين من الم ارات القراةية وى :

 مستوى الم ارات العقلية الدنيا المرتب ة با الرموز والتعرف علا الكلمات.232

 مسررتوى الم ررارات العقلي ررة العليررا المرتب ررة ب ررالا م وا سررتنتا والنق ررد والت ررذووالتقويم.

وتعتبر ىذه الم ارات بناةيرة تراكميرة تبردأ بالم رارات األساسرية البسري ة وتت رور

تبعا للمرالل العمريةل بليا يتدر ج تنراول ىرذه الم رارات واكسرا
يلزم من ا وج التيااات المعرجية والناسية وا اتماعية.

المرتعلم مرا

ويظ ر نلا القراةة ج لياة ال ال عندما يبدأ ىذا األخيرر با ىتمرام بالصرور

والرسرروم الت ر تنلرررىا الما ر ت والكت ر

المصررورة ةررم تت ررور إلررا التعرررف علررا

الامررل وربر ر م رردلو ت ا باألل رركال لت ررا يص ررل إل ررا القررراةة الاعلي ررةل وتق رروم ى ررذه
الكارراةة أةنرراة ت ورىررا علررا الا ررم الل ررول والترردري

الاسررم اللرك ر للم ررارات

المرتب ة بالقراةة واد ار ال ال للتباين وا خت ف القراةم برين الكلمرات واللرروف
اليررا أن الق رراةة الاعليررة تبرردأ مررد دخررول
واد ار التماةررل والتلرراب الل ررول .ويبرردو ل
ال ا ررل مرلل ررة التعل رريم ا بت ررداة لت ررا تت رروجر لدير ر الخبر ررات والم ررارات المرىل ررة
للق رراةة الواعيررة الت ر تمكن ر مررن ج ررم مررا يق ررأل ولمررا كانررت الق رراةة ماتررا سررلرل

ونلا عقلر معقرد كمرا يركرد ذلر ) )J.JAIMESجر نر

المر رربين يار ر

رسرالت الموا رة إلرا

أو تعل رريم األ ا ررال القررراةة بسر ر ولة تام ررة بلي ررا

مدى اللياة وج أل كترا ل جعيرون م

ينس رروىا أب رردا

تتوقرف عنرد أل لرااز .جمعرجرة القرراةة

جعر ر ر وب ر رردون ت ر رررددل كم ر ررا تقر ر ر ار أن ر ررت وأن ر ررال ج ر ر ر مات ر ررا

ك ر ررل لر ر ر ة (P.3 ،4

 .(G.MIALARET.1968وقر ررد أكر ررد أيضر ررا بلر رراتم لسر ررين البصر رري

ل 2011ل

 )54-53-52.علررا أن الق رراةة التلررت مكانررة متمي رزة علررا سررلم األوليررات

المعرجيررة والناسررية ل وىررذا مررا اعررل علمرراة الررنا
بمي رردان تدريسر ر ا واكتس ررا

والبررالةين جر التربيررة ي تمررون

م ارات ررا كون ررا الم ررارة األول ررا جر ر التعل رريمل والتر ر

يسررتقبل مررن خ ل ررا المررتعلم معارج ر وخب ارت ر الد ارسررية ج ر الل ررة وج ر غيرىررا مررن

المواد الدراسية.
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ونظ ار لكون القراةة الركيزة األساسية لناا المتعلم ج كرل المعرارف المدرسريةل
جيار

العنايررة بتعليم ررا عنايررة خاصررة لتررا يررتمكن كررل المتعلمررين مررن تلصرريل ا

بكياية ايدة ل ورغم العناية الت تخصص ا ل ا و ازرة التربية ج براما ا التربوية

وج

راة تعليم ال إ أن عددا من المتعلمين

ينالون ج ت روير م رارت م

القراةيررة ج ر ىررذه الكارراةةل ويارردون صررعوبات كبي ررة ج ر ج ر رمرروز النصررو

المقدمة إلي مل وقد اختارنرا ىرذا الموضروع و ذلر للكلرف عرن العوامرل المرتب رة
باكتسررا

ىررذه الكارراةة والبلررا عررن ارليررات المعرجيررة المسررتخدمة لرردى المررتعلم

أةناة قيام ب رذا النلرا وجر د ارسرة مقارنرة لردى ت ميرذ المدرسرة ا بتداةيرة مرن
مختلف المستوياتل ملاولة منا البلا عن الارو الاردية ج ارليرات المعرجيرة
المسررتخدمة لرردى كررل جةررةل وىررذا ب رردف وضررد خ ررة ع ايررة للررذين يعررانون مررن

ص ررعوبات جر ر اكتس ررا

كا رراةة القر رراةةل ألن إمكاني ررة الق رردرة القراةير رة جر ر توس رريد

ارجا العقلية لدى المتعلم

لدود ل ا.

ومررن أىررم األسررةلة التر ترراود البالررا والمعررالت جر ميرردان التربيررة والتعلرريمل ىررو

كير ررف يمكر ررن تلر ررخي

صر ررعوبات تعلر ررم الق ر رراةةل وكير ررف يمكر ررن تلدير ررد لام ر ررا

وخصاةص ا لتا يتمكن من اقتر ار نمروذ ع ار  .ومرن ىرذا المن لر ل يعتبرر

تص ررميم مقي ررا

تلخيصر ر تق رروم لمس ررتوى القر رراةة لت مي ررذ الم رردار ا بتداةي ررة

ال رردف األساسر ر لبلةن ررا ى ررذال وذلر ر بتس ررلي الض رروة عل ررا أىمي ررة بن رراة مقي ررا

تلخيص ر ر تقر رروم لمسر ررتوى الق ر رراةة لر رردى ت مير ررذ المر رردار ا بتداةير ررةل ويمكر ررن

تلخي

أىداف البلا اللال ج النقا التالية:

 -تلديررد المت ي ررات الت ر تترردخل ج ر نلررا الق رراةةل بتصررميم مقيررا

تلخيص ر

لمستوى القراةة بالل ة العربية يقدم نتاةت يمكن أن تدل علا مستوى القراةة ونوع

القراةة لدى القارئ الازاةرل بالمدرسة ا بتداةية.

 -إمكانية التعرف علا نمو وت ور رليات المعرجية المستخدمة ج القرراةة لردى

أ االنا ج مختلف األعمار والسنوات الدراسية.
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 -إمكانية المقيا

من تلديد القارئ الايد من القارئ الضعيف وخصاةص ما.

 -اقت ار تصميم برنامت ع ا استناد للنتاةت المستخلصة من ت بي المقيرا

التلخيص ر ل وذل ر بمعرجررة بيعررة الملرركلة لرردى القررارئ الضررعيف لتررا نررتمكن
من وضد الخ وات الع اية المناسبة.
 -إمكانية معرجة خصاة

آليات القراةة المستخدمة من رف القارئ الضعيف.

 -إمكانيررة ا سررتاادة مررن البلررا اللررال ج ر الماررال التقررويمل والتلررخي

والع ر

العيادل.

ولتناول ىذا الموضوعل قمنا بتقسيم البلا إلا بابين وستة جصول وى كاألت :

البا

األول يلمل الاان

النظرل ويتكون من أربد جصول وى :

 الاصل األول :يتناول اإل رار النظررل للبلرا ويلرمل علرا إلركالية الد ارسرةلوجروض ا وأىداف البلال ومااىيم ل والدراسات السابقة.

 -الاصل الةان  :يتناول تعلم كااةة القراةة وج منظور نظام معالاة المعلومات.

 الاصل الةالا :يتناول نظام معالاة المعلومات وكياية تقويم صعوبات القراةة. -الاص ر ررل ال ارب ر ررد :يل ر ررمل من اي ر ررة بن ر رراة المقي ر ررا

تلخيص لمستوى لقراةة.
أما البا

الةان ويلمل الاان

وتص ر ررميم مقي ر ررا

تق ر ررويم

الت بيق ويتكون من جصلين وىما:

 الاصل الخام  :ويلتول علا من اية البلا وااراةات الت بيقية. -الاصل الساد  :يلتول علا عرض النتاةت ومناقل ا وتاسيرىا.

وقررد تمررت إارراةات البلررا الميرردان علررا ت ميررذ المدرسررة ا بتداةيررةل وذلر مررن
أقس ررام الةالة ررة والرابع ررة والخامس ررة ابت ررداة بمدرس ررة القنادس ررة المتواا رردة بمقا ع ررة
الازاةر لر ل والت لملت علا ت ميذ من مستوى تلصريل يترراو مرن ممتراز

إلا دون الوس ل وقد بلغ األقسام الت أاريت علي ا الدراسة ستة أقسام مرن كرل

مستوى قسمين وقد تم ت بي األداة علا خمسين تلمير لذا مقسرمة لسر

الدراس وى موزعة كارت :
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المسرتوى

 الماموعة األولا :وتمةل أ اال القسم الةالا ابتداة عددىم خمسة علرة لالة. -الماموعة الةانية :وتمةل أ اال القسم الرابعة ابتداة وعددىم ةمانية علرة لالة.

 الماموعة الةالةة :وتمةل أ اال القسم الخامسة ابتداة وعددىم سبعة علرة لالة.وتم اسرتخ

مرن ىرذه العينرة إلردى علررة تلميرذا يعرانون مرن صرعوبات تعلرم

القر رراةة بع ررد تارير ر

المقي ررا

عل رري م ولس ررا

الص ررد والةب رراتل وذلر ر ب رردف

المقارنة بين نتاةت القارئ الايد والقارئ الضعيف ستخ

الارو بين ما.

واعتم رردنا جر ر ى ررذه الد ارس ررة عل ررا الم ررن ت الوص ررا جر ر د ارس ررة الظ رراىرةل وعل ررا
وساةل اإللصاةية ج امد البيانات وتلليل ا وتاسريرىال نظر ار ل بيعرة الموضروع

المعرالت والرذل يلرمل علرا د ارسرة وصرراية لتقيريم مسرتوى القرراةة لردى ت ميرذ جر
المرللة المدرسة ا بتداةية.

-1

اإلشكالية:

وتظ ر أىمية البلا اللال جر كرون صرعوبات تعلرم كاراةة القرراةة جر المرللرة

ا بتداةي ررة ترا ررد إل ررا أس رربا

معرجي ررة تتمة ررل جر ر اس ررتراتايات معالا ررة المعرج ررة

واسررتراتاية مررا وراة المعرجررة .وسررنلاول مررن خر ل نتنرراول ىررذا الموضررد اإلاابررة
ع ررن بع ررض التس ررار تل ب رردف مس رراعدة األ ا ررال ال ررذين يع ررانون م ررن ص ررعوبات
التعلم الخاصة بالقراةة علرا تاراوز ملرك ت م ومسراعدت م علرا ا سرتمتاع عنرد

مواا ة العرالم الرمروز المكتوبرة ىرذا مرن ا رةل ومرن ا رة أخررى مسراعدة المعلرم
والمربر ر والمخ ررت

يساعد علا تلخي

جر ر العر ر

الناسر ر وا ر وج ررون وذلر ر بتص ررميم مقي ررا

مستوى القراةة وتلديد آليات ا عند القارئل ومن ةم تصميم

برنامت ع ا للذين يعانون من صعوبات تعلم القرراةةل وذلر ب رر التسرار ت

التالية:

-2تساؤالت البحث:
يتمةل التسارل الرةيس لبلةنا ج مدى جعالية المقيا
مستوى القراةة المبن علا أس

المصمم لقيا

تلخي

معرجيةل وامكانيت جر تلديرد القرارئ الايرد مرن
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القارئ الضعيف مد تلديد الارو ج ارليات المستخدمة ج كااةة القراةة لدى
القارئ الايد والقارئ الضعيف وتتلخ

تسار ت البلا ج النقا ارتية.

 -1ىررل ىنررا جرررو واضررلة ج ر الق ردرة علررا التعرررف الصرروت وتلديررد ىوايررة
اللروف بين القارئ الايد والقارئ الضعيف؟

 -2ىل تواد جرو واضلة ج آليات القراةة بين المتعلم القارئ الايد والمتعلم
القارئ ضعيف؟

 -3ىل ىنا جرو انسية ج آليات القراةة عند المتعلم القارئ الايرد والمرتعلم
القارئ الضعيف؟

 -4ىل ىنا جرو واضلة جر الرذاكرة اللاظيرة البصررية والسرمعية برين القرارئ
الايد والقارئ الضعيف؟

 -5ىل ىنا جرو واضلة ج المسرتوى اللاظر والمعامر برين القرارئ الايرد
والقارئ الضعيف؟

 -6ىل ىنا جرو واضلة ج ج م ملتروى الرن

برين القرارئ الايرد والقرارئ

الضعيف؟

 -7ىر ررل أن القر ررارئ الضر ررعيف يعر رران مر ررن سر رروة وظر رراةا ج ر ر آلير ررات معالار ررة
المعرجة؟

 -8ىرل اتااىرات القرارئ الضرعيف سرلبية نلرو القرراةة وةقتر جر قد ارتر الناسررية
ضعياة بالمقارنة بالقارئ الايد؟

 -9وىرل بممكاننررا أن ن رور اسررتراتايات معالارة المعرجررة لردى القررارئ الضررعيف
لمساعدت علا لل ملك ت ؟

نل رراول م ررن خر ر ل ى ررذه الد ارس ررة البل ررا ع ررن وس رريلة تلخيص ررية و ريق ررة عر ر

ناالة لمساعدة المتعلمين الذين يعانون من صرعوبات تعلرم القرراةة علرا تاراوز

ملك ت م وذل باقت ار أداة اختبار لتلخي
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مستوى القراةة بالمردار ل واقتر ار

نموذ ع ا يعتمد علا ت وير استراتاي معالاة المعرجة واستراتاية ما وراة
المعرجة سمين ا الع
.3

المعرج لملك ت القراةة.

فرضيات البحث

3.1الفرضيات الخاصة بالتشخيص:
 -1توار ررد جر رررو واضر ررلة ج ر ر القر رردرة علر ررا التعر رررف الصر رروت وتلدير ررد ىواير ررة
اللروف بين القارئ الايد والقارئ الضعيف.

 -2يواررد جرررو واضررلة ج ر آليررات الق رراةة بررين المررتعلم القررارئ الايررد والمررتعلم
القارئ ضعيف.

-3

يواررد جرررو انسررية جر آليررات القرراةة عنررد المررتعلم القررارئ الايررد والمررتعلم

-4

يواررد جرررو واضررلة ج ر الررذاكرة اللاظيررة البص ررية والسررمعية بررين القررارئ

القارئ الضعيف.

الايد والقارئ الضعيف.

 -5يوا ررد ج رررو واض ررلة جر ر المس ررتوى اللاظر ر والمعامر ر ب ررين الق ررارئ الاي ررد
والقارئ الضعيف.

 -6يواد جرو واضلة ج ج م ملتوى الن

بين القارئ الايد والقارئ الضعيف.

 -7يواد جرو واضلة برين اتااىرات المرتعلم القرارئ الضرعيف بالقرارئ الايرد
نلو القراةة.

3.2الفرضيات الخاصة بالبرنامج العالجي
 -1أن ت وير استراتايات معالاة المعرجة لردى القرارئ الضرعيف يسراعده علرا
لل ملك ت التعليمية.

 -2إن اعر ررل المر ررتعلم واعير ررا بقد ارت ر ر العقلير ررة يسر ررم بتلسر ررين نوعير ررة معالار ررة
المعلومات.

 -3ال رروع بس رريا ال ررتعلم ي ررردل إل ررا تلس ررين األداة الخ ررا
المعلومات المعرجية ج نلا القراةة.
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بكياي ررة معالا ررة

 -4اكتلاف الع قرة برين اللرروف وتلركات را جر الكلمرة والاملرة يسرم لل ارل
بتنظيم معرجت بلكل جعال وتلسين أداة ج عملية التخزين.

 -5الررتعلم الكلر للكلمررة يسررم لل اررل بتخرزين الكلمررة ولرري

اللررروفل والنلررا

يررتم تاعيلر مررن خر ل توظيررف وتنميررة التخيررل واسررتدعاة الكلمررات والامررل لسر

ألكال ا الكتابية.

 -6تنمي ررة المعن ررا ل رردى ال ا ررل يعنر ر ربر ر ال رردال بالم رردلولل ج ررذه الق رردرة جر ر
ستد ل عن المعنا للرمروز المكتوبرة تنمرا عرن رير القردرة علرا الم لظرة:

بتلسين الم لظة البصرية) وىذا بتنبي إستراتاية ما وراة المعرجرة ليرا يرردل
ذل إلا تلسين مراقبة المعارف القبلية وىذا من خ ل تنمية التقويم الذات .

 -7تنمي ررة الق رردرة ا س ررتماعية بتنبير ر اإلد ار الس ررمع ي ررردل إل ررا تلس ررين ق رردرة
معالاة المعلومات ج الل ة المكتوبة.

 -8إن تنميررة ا ىتمررام بررالرموز المكتوبررة يررتم بتنبير الرغبررة جر ا كتلرراف التر
تردل بدورىا إلا تنظيم ايد للمعرجة ومعالاة أجضل.

 -9التلكم الايرد جر الل رة المكتوبرةل يت لر

بالاعرل اكتلراف القواعرد المن قيرة

الت ر ت ررب مختلررف اللررروفل ج ررذا ياعررل المررتعلم الررذل يعرران صررعوبات تعلررم
القراةة يعتمد علا المعالارة المعرجيرة معتمردا جر ذالر علرا المعرجرة الخوارزميرة
من نوع أ+

=أ

و

+ا=سا .جمعرجة ىذه القواعد المكتوبة ل راة معالاة

المعرج ررة المناس رربة يس ررم بتخر رزين جع ررال وم ررنظم بل رركل اي ررد م ررد معرج ررة أجضر رل
للرموز المكتوبة بإعادة استعمال ىذه المعارف عند اللااة إلي ا).

 .4المنهج المتبع في الدراسة:

الم ررن ت المتب ررد جر ر ى ررذه الد ارس ررةل ى ررو الم ررن ت الوص ررا ل وق ررد ت ررم اختي رراره نظر ر ار
ل بيعررة الموضرروع المعررالت ج ر ىررذا البلررال والررذل يعتبررر د ارسررة وصرراية لتقيرريم

مسررتوى الق رراةة لرردى ت ميررذ المدرسررة ا بتداةيررةل ليررا ضررمت ىررذه الد ارسررة 50
ا متواادين بالمدرسة أين تمت الدراسة الميدانيةل إضاجة إلا استخ
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من

ى ررذه العين ررة  11تلمي ررذا ال ررذين يع ررانون م ررن ص ررعوبات تعل ررم القر رراةة بع ررد تارير ر
المقيرا

علري م ولسرا

والقارئ الضعيف واستخ

الصرد والةبرات وذلر للمقارنرة برين نتراةت القرارئ الايرد
الارو بين ما.

 1.4أدوات البحث والتشخيص والتقويم:

لقد لاأنا إلا تصميم واعداد اختبار لتقييم القراةة خا
مستوى القراةة لس

من ىو تقييم وتلخي

بالل ة العربيرةل وال ردف

أربعة معايير وى السررعة والدقرة

والتعرف علا اللروف ال ااةية والتلاير الاونولوا وج م الن
لقررد تررم اختيررار ن ر

ل ررذا ال رررضل ليررا تررم اسررتخراا مررن كتررا

للتعليم ا بتداة تلت عنوان منا مريضة من كتا

الةالةرة وىرو نر

متوسر ال رولل يعررود سرب

ال ررة صر ر يرة وتلر ر

ال ال المل

.

اللعر ر

لنلا اللع

ال ال السابقة وىو يعك

السررنة الةالةررة

رياض النصو

للسرنة

اختيرار منررا مريضرة لكرون منررا

خ ررار البي ررتل ج ر ر جر ر اللقيق ررة تعكر ر

لخص ررية

واخترنا موضوع المرض ألن يمةل خبرة من خبررات
لياة ال ال اليوميةل ول رذا رأينرا أن الموضروع مرألوف

لدى ال ال مما يردل إلا س ولة ج م من رف اميد األ اال.
 2.4أهداف االختبار:

ي رردف ا ختبررار إلررا تلديررد ا تارراه الناس ر لرردى ال اررل عنررد مواا ررة الق رراةة

كنلا مدرس ذو أىمية بال ة ج عملية التعلم .وىذا من خ ل إعرداد اسرتبيان

إرلادل يعلمنا عن داجعية المتعلم نلو اكتسا

القراةةل إذا أخذنا بعين ا عتبار

أىميرة الرردور الررذل تلعبر الداجعيررة جر نارا عمليررة ا كتسررا  .أمررا جيمررا يخر
اختبار تقرويم القرراةةل ج رو مقيرا

تلخيصر يلردد مسرتوى القرراةة عنرد المرتعلمل

وىذا المستوى يصنف المتعلم علا أن يعان أو

يعان من صرعوبات الرتعلمل

جا ختب ر ررارات الازةي ر ررة ل ر ررذا ا ختب ر ررار تس ر ررم باللص ر ررول عل ر ررا معلوم ر ررات ع ر ررن

قدرات وآليات تعلم كااةة القراةة ومتمةلة ج القدرات الل وية بالمعامية) وقدرات
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الا ررم والتع رررف البص رررل والس ررمع لألصر روات والل ررروف وعل ررا تل رراير وتامي ررد
والقدرة علا التذكر اللاظ البصرل واللاظ السمع .

 3.4الوسائل اإلحصائية المستخدمة في جمع وتحليل البيانات وتفسيرها:
لقر ر ر ررد اسر ر ر ررتعنا بمعادلر ر ر ررة  kr20للسر ر ر ررا
Alphaباإلضاجة لسا

معامر ر ر ررل الةبر ر ر ررات للمقير ر ر ررا

الخ أ المعيارل .كما قمنرا بلسرا

ومعادلر ر ر ررة

معامرل الصرد عرن

رير صررد الملر باسررتعمال معامررل ا رتبررا الربرراع  .وقررد اسررتعملنا التوزيررد
معامل ا رتبرا

التكرارل والمدر لعرض البياناتل كما قمنا بلسا

PERSON

لدراسة الع قات بين مختلف البنود.

 4.4الخصائص السيكومترية للمقياس:
الصااد  :تررم ت بي ر المقيررا

-1

ضررمن د ارسررة اسررت

عية علررا  18تلميررذ

بلسرا

معامرل ا رتبرا لتأكرد

من الانسين وذلر ب ردف تعيرين صرد المقيرا
م ررن ص ررد البن رراة لس ررا
بلسا

الخ ررأ المعي ررارل ولس ررا

معام ررل ا رتب ررا الرب رراع

صد الملر الخرارا ل وقرد اعتمردت البالةرة علرا لزمرة  SPSSجر

تلليل كل المع يات و البيانات.

 -2الثبات  :تم تعيين الةبات بعد ت بي المقيا

اللال

علا عينرة متكونرة

مررن  18تلميررذا متمرردر باسررتخدام معادلررة ألاررا  Alpha crombachومعادلررة
) Kurder Richardson (kr-20كما يظ ر ذل من الادول رقم .1
الادول رقم :1ملخ

ا ختبارات السيكومترية علا عينة الصد والةبات

ا ختبار
الةب ررات ا تس ررا ال ررداخل :معامل

crombach

الدراة
Alpha

بما قبل التاربة) 0.940= 1

بما قبل التاربة )0.936=2

الد لة
عالية

ما بين األول والةان = 0.93.8

معادلة )Kurder Richardson (kr-20

0.64

الخ أ المعيارل

4.25

معامل ا رتبا صد المل الخارا

0.50
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عالية
ايد

معامل ا رتبا الةناة را

ايد

0.59

ونسررتنتت ممررا سررب أن أداة الد ارسررة أوجررت باللرررو السرريكومترية ل ختبررار الايررد وان ررا

تا بأغراض الدراسة

الارردول رقررم :2مصرراوجة معررام ت ا رتبررا بررين مختلررف بنرود المقيررا

لرردى

عينة الصد والةبات
البنود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0.76

0.86

0.95

0.87

0.91

0.90

0.99

0.95

0.81

0.89

0.79

0.70

0.60

0.82

0.76

0.61

0.70

0.87

0.89

0.86

0.80

0.86

0.91

0.74

0.91

0.92

0.80

0.92

0.86

0.89

0.49

1.00

0.82

0.47

0.80

0.48

0.53

0.91

0.50

0.73

0.47

0.57

0.85

0.53

0.93

0.71

0.90

0.92

0.82

0.49

0.56

0.50

0.78

0.83

2
3
4
5
6
7
8
9

0.93

10
11

ون لررظ مررن ىررذه المصرراوجة أن معررام ت ا رتبررا بررين مختلررف بنررود المقيررا
مرتاعة مما يدل علا واود ع قة ارتبا ية بين مختلف بنود المقيا .
 4.5صعوبات البحث :لقد كان مرن الصرع

أخرذ عينرة كبيررة مرن الت ميرذ نظر ار

ن عمليررة تاربررة كانررت تررتم خ ر ل أوقررات الد ارسررةل وكرران يستعصررا علينررا أن

ناص ررل التلمي ررذ ع ررن در الل ررة الارنس ررية والرياض رريات أو عن ررد الب ررا جر ر ول رردة
تعليميررة اديرردةل باإلضرراجة لعرردم تمكننررا مررن إا رراة التاربررة خ ر ل جت ررة الاررروض
وا ختبارات أو التاا المعلمين.

 4.6ظااروف رج ارات التجربااة :لقررد تررم إا رراة التاربررة ج ر ظررروف لسررنةل ليررا
خصصررت لن ررا لا ررة در جارغ ررة أي ررن تررم ا ختب ررار بلضررور البالة ررة ولض ررور
التلميررذ و تراولررت مرردة ت بير ا ختبررار مررا بررين  30د إلررا  45د لسر
المالررو

مررا علررم يمكررن تاررزئ الت بي ر للص ر

ألخرررى ل وقررد تمررت مرردة

ا ختبار من ل ر أكتوبر  2011إلا غاية ل ر مال . 2012
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بيعررة

 .5خالصة النتائج :بينت الدراسة اللالية علا أن ىنا ةمة جرو واضلة جر
مستوى القراةة بين ماموعة السنة الةالةة والرابعرة والخامسرة جر السررعة القرراةةل
بلي ررا بل ررغ مع رردل الس رررعة جر ر القر رراةة ل رردى الس ررنة الةالة ررة ة ة ررة دق رراة واةن رران
وخمسررون ةانيررة وكرران معرردل السرررعة عنررد جةررة السررنة الربعررة أربررد دقرراة أربعررة
وخمسون ةانيةل بينمرا بلرغ معردل السررعة لردى جةرة الخامسرة ابترداة ة ةرة دقراة

وسررتة وتسررعون ةانيررة .ونسررت يد القررول أن متوس ر الررزمن ج ر ق رراةة النصررو

المتوسر ة بررين سررن التاسررعة واللاديررة علررر يسرراول ة ةررة دقرراة وخمسررون ةانيررة

وكررل قررارئ يتارراوز ىررذا الررزمن يعتبررر ب ر ة ج ر الق رراةة .والررا اان ر

ذل ر جقررد

سررالنا جرررو بررين اإلنرراا والررذكور ج ر زمررن المسررت ر ج ر الق رراةةل ليررا بينررت

الد ارسررة اللاليررة علررا أن اإلنرراا أسرررع مررن الررذكور ج ر الق رراةةل وقراةت ررا معب ررة
ومسترسلة وخالية من األخ اة مقارنة بالذكور.

وخلصررت الد ارسررة اللاليررة إلررا واررود ة ةررة مسررتويات مررن الق رراةة لرردى الاةررات

الة ةة تتمةل ج :

 القراةة السريعة بنسبة  38بالماةةل القراةة المتوس ة بنسبة  34بالماةةل -القراةة المتوس ة بنسبة 28بالماةة.

ودلررت الد ارس ررة اللاليررة عل ررا أن ىنررا تب رراين ج ر المس ررتوى اإلج ررادل ب ررين الاة ررات
الة ةة ترتب مبالرة بكااةة القارئ ج نلا القراةة .وبينرت الد ارسرة علرا وارود

جررو جر مسرتوى الا ررم الررن

والرذاكرة السررمعية اللاظية.وقررد بينرت النترراةت علررا

واود جرو ذات د لة إلصراةية جر ارليرات المعرجيرة المسرتخدمة لردى كرل مرن

القررارئ الضررعيف والقررارئ الكررفةل بليررا أن القررارئ الكررفة يتميررز عررن القررارئ
الضعيف من ليرا السررعة جر القرراةة ليرا بلرغ متوسر الرزمن المسرت ر لردى

القارئ الضعيف سبعة دقاة وةمانية وعلرين ةانيةل بينما بلغ متوس السرعة لدى
القارئ الكفة دقيقتين وتسعة وة ةين ةانيةل وىذا ما يركد تلق جروض الدراسة.
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وقررد بينررت نترراةت اإلا رراة األول للد ارسررة اللاليررة علررا واررود جرررو ذات د لررة
إلصاةية ج مستوى التعرف علا أسماة اللرروف مرن الناليرة اإلد ار السرمع

واإلد ار البصرررلل وذل ر بكررون القررارئ الضررعيف كةي ر ار مررا يخ ر ج ر التعرررف
أيضا جرو ذات د لة إلصراةية جر المسرتوى
علا اللروف وأصوات ا .وسالنا ل
اإلجرادل والد ل بين القارئ الكفة والقارئ الضعيفل ليا تبين لنا أن القارئ
الضررعيف رصرريده الل ررول ضررعيف مقارنررة بالقررارئ الكررفة وىررذا مررا ياعل ر عررديم

الا م للنصو

الت يقرأىا.

وخلصررت نترراةت الد ارسررة للاليررة إلررا واررود جرررو ذات د لررة إلصرراةية علررا المسررتوى
اإلم ة بين القارئ الكفة والقارئ الضعيفل وىذا ما ياسر الصعوبات الت يادىا
القارئ الضعيف جر التعررف علرا كلمرات الرن

يترذكر اللركل اإلم ةر

ألنر

للكلمات مما ياعل قراةت متق عة وغير مسترسلة و معبرة .

من أىم النتاةت الت توصلت إلي را الد ارسرة اللاليرة عردم وارود جررو ذات د لرة
إلصرراةية ج ر الررذاكرة السررمعية بررين القررارئ الكررفة والقررارئ الضررعيفل وبالتررال

يمكننررا لقررول أن القررارئ الضررعيف يعرران مررن عرردم القرردرة علررا توظيررف المعرارف
والمعلومرات المخزنررة وادماا ررا جر عمليررة ج ررم الررن

ونار

النتاةت الخاصة بالذاكرة اللاظية البصرية.

اللر ة لررولظ علررا

و لظنررا أيضررا جرررو ذات د لررة إلصرراةية ج ر مسررتوى تلخرري

سررالنا لرردى القررارئ الضررعيف غمرروض الاك ررة الرةيسررية للررن

الررن

ليررا

مررد كتابررة رديةررة

تميررزت بتلرروي لللررروف والكلمررات النرراتت عررن صررعوبات ج ر استلضررار الكتابررة

اإلم ةيررة لصررور الكلمررات مررن الناليررة العقليررة مررد أخ رراة نلويررة وتصررياية جر
تركي ر

الامررل ممررا اعررل ج ررم ن ر

غامضررا تمامررا بالنسرربة إلي ر ل وىررذه النترراةت

تاعلنررا نركررد علررا أن القررارئ الضررعيف ياررد صررعوبة ج ر ا نتقررال مررن اإلا رراة

اللرج إلا اإلاراة اإلم ة .
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أمررا نترراةت الد ارسررة جيمررا يخر

تنرراول اإلارراة الةرران ل جقررد بينررت الد ارسررة اللاليررة

عل ر ررا ع ر رردم وا ر ررود ع ق ر ررة ذات د ل ر ررة إلص ر رراةية ب ر ررين ص ر ررعوبة نل ر ررا القر ر رراةة

واإللسررا

بالضرري واإلل ر ار أةنرراة إنارراز نلررا الق رراةة ونعتقررد أن اإللسررا

بالضرري الررذل يبدي ر القررارئ الضررعيف يعررود إلررا الخرروف مررن األلكررام السررلبية

الصادرة عن المعلرم أو زم ةر اتاراه نوعيرة القرراةة التر يقردم ا جر القسرمل ج رذا

ااعر ررا بالضر رررورة إلر ررا الصر ررعوبة الت ر ر يار رردىا القر ررارئ
اللر ررعور بالضر رري لر رري ر ل
الضعيف أةناة إنااز نلا القراةة.
وتمكن ررت الد ارس ررة اللالي ررة م ررن إةب ررات وا ررود ع ق ررة ذات د ل ررة إلص رراةية برررين

صعوبة نلا القراةة واألخ اة القراةية لدى القارئ الضعيفل أل أن كلما زادت
األخ اة القراةية لدى القارئ الضعيف زادت صعوبة إنااز م مة القراةة بالنسبة

إلي ل وىذا ما ياعل يلعر بالعاز أمام ىذا النلا .

وقرد ترم إةبرات واررود ع قرة ذات د لرة إلصراةية بررين الميرل السرلب نلرو نلررا

الق رراةة وصررعوبت لرردى القررارئ الضررعيفل ويمكننررا القررول أن الميررل السررلب يرررةر
سررلبا جر انارراز م مررة مررال ويصررب ىررذا الميررل أكةررر سررلبية عنرردما يواار المررتعلم
إنااز م مة تعليمية يصرع علير إناازىرا وبالترال كلمرا تكررر الالرل جر إناراز

الم مات المسندة إلي زاد الميل السرلب نلرو ىرذه الم مرةل وتلركلت لردى المرتعلم
عوا ف العزوف والكره والكف عن القيام بالنلا ل ول ذا إذا أردنا أن نلسن الميل

لدى المتعلم توا علينا اعل م مات النلا س لة وج متناول قدرات واىتمامات .

راة علرا مرا تقردم مرن نتراةتل
 5.1النموذج العالجي مقتار للقاار الضاعيف :بن ل
ولت ررا يبق ررا مع ررالت ملت ررا ار جر ر خ ر روات العر ر التر ر يري ررد تق ررديم ا للق ررارئ
الضررعيفل ولتسر يل ىررذه الم مررة اللرراقة واللراررة جر نار

الوقررتل قمنررا برراقت ار

نمرروذ مررن برنررامت ع ار لتلسررين مسررتوى القررارئ الضررعيف جر نلررا القرراةة

وتمكين من اكتسا

كااةة المكتو .
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لقرد تبرين مرن خر ل النتراةت التر وردت جر الد ارسرة اللاليرة أن القرارئ الضررعيف
يتمي ررز بقر رراةة ب ية ررة ورتيب ررة ومتق ع ررة وغي ررر واض ررلة المعن ررا وكةير ررة األخ رراة
القراةيررة مررد لررعور القررارئ باإلا ررادل ول ررذا نوصر المتكالررين بعر

القراةيررة لرردى المررتعلم بترردري

الصررعوبات

القررارئ الضررعيف علررا ق رراةة واسررتةمار النصررو

القصرريرة والس ر لة وال ادجررة ذات المواضرريد المألوجررة الت ر ت ررتب مبال ررة بتاارب ر

المعالررة ومررن المستلسررن أن تلب ر ىررذه النصررو

التيااات ر الناسررية والعقليررةل

وأن تكررون مواضررع ا ت ررتب بميولر واىتماماتر  .ونلخ ر

ج الخ وات ارتية:

ىررذا البرنررامت الع ا ر

 -1الخطوة األولى األلعاب الموجهة نحو مراجعة حروف الهجاات :نظر ار لكرون
القررارئ الضررعيف يعرران ملررك ت التعرررف والتمييررز السررمع والبصرررل لمختلررف
األص رواتل وعرردم قدرت ر علررا ال ررب بررين الصرروت وصررورت الخ يررةل جررمن ىررذه

الخ وة ت دف إلا ترسري الررواب برين األصروات وأسرماة اللرروف وذلر بتنميرة
الوع الاونولوا لدي ل وقد تست ر ىذه الخ وة من لصة إلا ة ةة لصر
ج األسبوع علا األقل لس

استعداد القرارئ وقد ارتر علرا ا لتاراظل و يمكرن

المرررور إلررا الخ رروة المواليررة مررن الترردري

إذا لررم يررتمكن القررارئ مررن اكتسررا

اللروف ال ااةية والتمييز جيما بين ا من النالية السمعية والبصرية .

كررل

 التدريب على تسمية الحروف:تقوم ىذه الخ وة من العر

علرا إع راة القرارئ ماموعرة مرن الب اقرات تلمرل

أسررماة اللررروف ال ااةيررة بالل ررة العربيررة وذل ر بتواي ر التعليمررة ارتيررة :ي ل ر

المعر ررالت مر ررن القر ررارئ تعير ررين اللر ررروف بأص ر روات ا لاظير ررا وذل ر ر لتمكر ررين القر ررارئ
الضررعيف مررن تسررمية صرروت اللرررف ورب ر بالصررورة الخ يررة ل ر ولتررا يررتمكن

القررارئ الض ررعيف م ررن تخ رزين وتك رروين ص ررورة عقلي ررة ةابتررة ع ررن أس ررماة أصر روات
اللروف ال ااةية.
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 التاادريب علااى التميياار البصااري والساامعي ألص اوات الحااروف :يقرروم المعررالتبتقديم للقارئ ماموعة من الب اقات تلمل أسماة اللروف ون ل

من أن يعين

علا الب اقات الصوت الرذل ترم ن قر مرن ررف المعرالتل وي ردف ىرذا التمررين

إلررا اعررل القررارئ الضررعيف علررا يرردر الرررواب بررين الصررورة الخ يررة والصرروت
المسموع.

 2الخطوة الثانية تعيين أسامات أصاوات الحاروف فاي الكلماات :يقروم المعرالتبتقررديم ب اقررات تتكررون مررن كلمررات تلتررول علررا أسررم اللرررف المرردرو ل وي لر

من القارئ تعيين اسم اللرف ج ة ةرة مواضرد مرن الكلمرةل جنارد مرة  :صروت
الباة قد يأخرذ مواضرد وألركال خ يرة مختلارة داخرل الكلمرات بةرر -ذةر

– برا

– باباُ -بوب  -البسا .
ي رردف ىررذا التم ررين إلررا اعررل القررارئ يرردر أن اللرررف الوالررد قررد أخررذ ألرركال
مختلا ررة داخ ررل لكلم ررة وبالت ررال يت ي ررر الص رروت بلسر ر
وارتبا

بالمصوتات واللروف المااورة ل .

موض ررد الل رركل الخ ر ر

 3الخطوة الثالثة التدريب على تجميع الحروف المبعثرة للكلمات المألوفة:يقوم المعالت بتقرديم ماموعرة مرن الكلمرات المألوجرة وي لر

علي ررا بواسر ر ة القر رراةةل ة ررم يق رردم لر ر نار ر
ل ررروف مبعةر ررةل وي لر ر

مرن القرارئ التعررف

الكلم ررات المق ررروةة س ررابقا عل ررا ل رركل

منر ر تامي ررد ى ررذه الل ررروف وتركير ر

الكلم ررة وقراةت ررا.

وي دف ىذا التمرين إلا مساعدة القارئ الضعيف علا تخزين الصورة اإلم ةيرة

للكلمات وبناة صور عقلية عن ا.

 4-الخطوة الرابعة تنمية المستوى الداللي واإلثرات اللغوي:

يق رروم المع ررالت بتق ررديم ب اق ررات لكلم ررات ادي رردة باانب ررا ص ررور ت رردل علي ررال ى ررذه
التقنية تساعد القرارئ جر تنميرة لمارداتر الل ويرة والوصرول إلرا المعنرا بسر ولةل

كمررا يعمررل ىررذا التم ررين علررا تةبيررت عمليررة رب ر الرردال بالمرردلول علررا المسررتوى
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العقلر والررب بررين الصررورة الخ يررة للكلمررات ومرردلول ا أل الوصررول إلررا المعنررا
بواس ة بناة الصور العقلية وىذا ب دف إةراة القامو
 5-الخطوة الخامسة نشاط مأل الكلمات الناقضة:

الل ول العقل .

يقوم المعالت ج ىذا النلا بتقديم للقارئ ماموعة من الكلمات الناقصة بلر
أن تكون مألوجة لدي ل وي ل

منر أن يضريف اللررف النراق

مرن الكلمرة ويقر أر

جيمررا بعررد الكلمررة .وي رردف ىررذا التم ررين إلررا تنميررة الررذاكرة وترردريب ا علررا تخ رزين
اللكل اإلم ة للكلمات وتنبي القارئ ستعمال اإلاراة اإلم ة أةناة القراةة.

 6-الخطااوة السادسااة تنميااة الااذاكرة الساامعية اللفظيااة :يقرردم المعررالت للقررارئ

الضررعيف سلسررلة مررن الكلمررات البسرري ة والمألوجررة لاظيررال وي ل ر

من ر إعررادة مررا

سررمد مررن ألارراظ ابتررداة مررن سلسررلة ة ةررة كلمررات ةررم يترردر جر الصررعوبة بلسر

دراة ناا القارئ ج إنااز الم مة المسندة إلي .

 7الخطوة السابعة قراتة نصاوص :جر ىرذه الخ روة يرارا اختيرار النصروالقصيرة الس لة وال ادجة والممتعة والت تكون علا لكل ب اقات قراةيةل بليا
ي لر

المعررالت مررن القررارئ أن يق ر أر الررن

ا ريرةل ةرم يسررأل القرارئ عررن ملتروى الرن

ج الن

ق رراةة صررامتة ةررم يق ر ار الررن

ق رراةة

ومررا دار جير مررن ألرداا وأن يلرردد

الكلمات الصعبةل ويقوم المعالت بمساعدة القارئ ج كلرف ال مروض

عررن الكلمررات الصررع

لتررا يسر ل لدير الوصررول إلررا المعنررال بعررد ذلر ي لر
لرراويا وأن يقرروم بتلخرري

المعررالت مررن القررارئ أن يسرررد لر ألررداا الررن

الررن

كتابيال كما يقدم ل نموذ عن التقييم الرذات للقرراةة الاوىريرة أيرن يضرد القرارئ
ع مررة لناس ر تلرراع علررا المةررابرة وتلسررين مسررتواه الق ارة ر وتمكن ر مررن إعررادة

ا عتبار لناس والةقة ج قدرات .

نموذج التقويم الذاتي في القراتة الجهرية.
التعليمة :ضع عالمة( ×) في الخانة المناسبة
نعم

اق أر بصاة ايدة
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ن قت األصوات من مخارا ا
ن قت الامل والتراكي
ن قت كلمات الن

ج ولدات تامة
دون إبدال لرف الكلمة

عبرت عن المعنا وا ناعا ت أةناة قراةت
قرأت الن

بسرعة مناسبة دون إب اة أو استعاال

من القارئ أن يستلضر خياليا لمرا

 8-الخطوة الثامنة السفر الخيالي :ي ل

قررأه باسررتخدام الصررور العقليررة التر تررردل إلررا إدمررا المعنررا جر ج ررم الررن

ل

كمررا يقرروم المعررالت بتنبير القررارئ إلررا اسررتدعاة الصررور العقليررة لأللرركال الخ يررة
للكلمات الت وردت ج الن

وبعد ناا القارئ ج النصو

ويعيد كتابت ا من المخزون الذاكرل.

القصيرةل يقوم المعالت باقت ار علي نصرو

راة علررا تقدم ر وناال ر ج ر انارراز
متااوتررة ال ررول والصررعوبة بصرراة تدريايررة بنر ل
الم مات المسندة إلي .
وجر ر الخت ررامل نعتق ررد أن ى ررذا البرن ررامت الع ار ر س رريكون اللبن ررات األول ررا التر ر

تساعد المعالت ج وضد خ ة ع اية منتظمة لما سيقوم ب خ ل مردة التكارل

بالمالو

.

الخاتمة :تعتبر القراةة أىم النلا ات التربول وأعقدىا من ليا ا كتسا
والتعلمل وقد اعتنت ب ا و ازرة التربية الو نية وخصصت ل ا برامت من
النصو

الت تتناس

ال ريقة الكلية ج

مد سن المتعلم وميول واىتما ت ل وبادرت إلا استخدام

تعليم ا وج

مقاربة الكااةة الت

ت دف إلا تنمية قدرات

المتعلم واعل ينم كااةت ج النلا ات الكتابية من قراةة وكتابةل ورغم كل

ىذا ا ىتمام إ أن الكةير من المتعلمين ياللون ج بناة ىذه الكااةة القراةية
الت تسم ل م بالتات علا عالم الةقاجة واللضارة اإلنسانية والت لد علا ما
أنازه البلر ج

مسارىم الدراس

عالم الكت
بس

والماا ت .ويعتبر جلل بعض المتعلمين ج

عدم تلصيل م علا كااةة القراةةل وقلة المقايي

التلخيصية بالل ة العربية الت

تسم

لنا بالكلف عن مستوى القراةة وج م
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المكتو

المعالت ج

لدى المتعلم وتخب

علواةية التكال بصعوبات التعلم

لكااةة القراةةل اعلنا ن تم بدراسة ىذا النلا الذل أعتبره البالةون لاليا نلا

عقل ومعرج معقد

وكان ال دف الرةيس

يقتصر جق علا ج الرموز الخ ية والتعرف علي ا.
لبلةنا اللال ل الكلف عن الارو

ج

ا ستراتايات

المعرجية الت يستخدم ا كل من القارئ الكفة والقارئ الضعيفل ول ذا ال ض
قمنا بتصميم مقيا

يعتمد علا ما توصلت إلي األبلاا ج

علم الناس

المعرج وكما قمنا بناة استبيان إرلادل للكلف عن اللالة الناسية لدى القارئ
الضعيف ب ية معرجة األسبا

لدى القارئ الضعيف وذل

العا اية المرتب ة داجعية ا نااز م مة القراةة

ب دف بناة نموذ

دليل مرلد للتكال صعوبات تعلم القراةة

لبرنامت ع ا

يكون بمةابة

راة علررا نترراةت التر توصررلنا علي ررا مرن خر ل ىررذه الد ارسررةل تبررين لنررا أن
وبنر ل
ىنا ة ةة مسرتويات مرن القرراةة لردى ت ميرذ المدرسرة ا بتداةيرةل وتلرتمل علرا

القراةة السريعة المتمكنة والقراةة المتوس ة والمتمكنة أيضا والقراةة الب يةة غير
المتمكنررةل وقررد سررم لنررا المقيررا

بالكلررف عررن نرروعين مررن الق رراة وىمررا القررارئ

الضعيف والقرارئ الكرفة وقرد لظنرا مرن خر ل نتراةت الد ارسرة التر ترم تقرديم ا
أن ىنا جرو ج سرعة القراةة بين القارئ الذكور واإلناا وقد اعتبارنا اإلناا

أكةررر تمكن رال ج ر كارراةة القرراةة مررن الررذكور .ويمكننررا القررول أن كررل الارضرريات قررد
تلققر ررت وبالتر ررال ىنر ررا جر رررو واضر ررلة بر ررين أداة القر ررارئ الاير ررد وأداة القر ررارئ

الضررعيف ج ر كارراةة الق رراةةل و يبرردو أن عاررز القررارئ الضررعيف وصررعوبات ج ر
أداة كااةة القراةة يعود لعدم استخدام ارليات المعرجية ارتية بصاة ايدة:

 -1المعرجررة الصرروتية اللرجيررة التر تكمررن جر عرردم تمكررن القررارئ الضررعيف مررن
التعرف علا أصوات اميد اللروف والرب بين اللرف وصوت .

 -2سعة الذاكرة والقدرة علا التخزين اللاظ السمع والبصرل والت تتمةل ج :
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ع رردم ق رردرة الق ررارئ الض ررعيف عل ررا التخررزين سر رواة عل ررا مس ررتوى ال ررذاكرة
اللاظية البصرية أو الذاكرة اللاظية السمعية.

 -3المعرج ر ررة اإلجرادي ر ررة والد لي ر ررة تتمة ر ررل جر ر ر ض ر ررعف عل ر ررا المس ر ررتوى ال ر ررد ل
والمستوى اإلجرادلل والمستوى اإلم ة لدى القارئ الضعيف.

 -4معرجر ررة ج ر ررم النصر ررو
واستخ

وتتمةر ررل ج ر ر عر رردم المقر رردرة علر ررا ج ر ررم النصر ررو

المعنال الناتت عن عدم القدرة علا تاميد اللروف وتركيب ا.

وقد خلصت الدراسة بالتوصيات ارتية:

 يتمي ررز الق ررارئ الض ررعيف بقر رراةة ب ية ررة رتيب ررة ومتق ع ررة غي ررر واض ررلة المعن رراوكةيرة األخ اة القراةيةل مرد لرعور القرارئ باإلا رادل ول رذا ننصر تردري

الضرررعيف علر ررا نص ررو
ومألوجة.
 -تدري

القرارئ

قصر رريرة وس ر ر لة م ررن لي ررا األلا رراظ وذات مواضر رريد ىادجر ررة

القارئ الضعيف علا تنمية ذاكرت اللاظية السمعية عن ري اللاظ

الصرروت وتسررميد الماررردات الاديرردة وذلر ب رردف توسرريد واةرراة القررامو

الل ررول

العقل لدي .
 -ت ر رردري

الق ر ررارئ الض ر ررعيف لذاكرتر ر ر اللاظي ر ررة البصر ر ررية باس ر ررتعمال الما ر ررردات

المكتوبر ررة واسر ررتذكار لر رركل ا اإلم ة ر ر لتر ررا يتسر ررنا ل ر ر مر ررن ا لتار رراظ بلر رركل ا
اإلم ة علا مستوى القامو

الل ول العقل ل ممرا يسراعده علرا تنميرة التعررف

التلقاة علا الكلمات أةناة قراةة الن

وتس يل عملية الوصول إلا المعنا.

 -تنمية المستوى الد ل عن ري تدري

القارئ الضعيف علا التعرف علا

الكلم ررات الادي رردة وم رردلو ت ا واس ررتخدام الس رريا وتخزين ررا جر ر الق ررامو

العقل ر ل وىررذا لتمكين ر مررن الوصررول إلررا ج ررم الررن
تمرن ر علررا لعبررة تركي ر

الل ررول

المكتررو بس ر ولة بواس ر ة

الكلمررات عررن ري ر تاميررد اللررروف المبعة ررة أو مررأل

الكلمات باللروف الملذوجة.
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القر ررارئ الضر ررعيف علر ررا تلخر رري

 -تر رردري

وذل ر ر لتنمير ررة قدرت ر ر علر ررا

الر ررن

استنبا المعنا والكتابة الصليلة والسليمة بواس ة السار الخيال .

أفااا الدراسااة :قررد سررملت لنررا نترراةت ىررذه الد ارسررةل ببنرراة نمرروذ ع ار للتكاررل
بالقارئ الضعيفل والذل قد يكون موضوع للتاربة ودراسة علمية ج المسرتقبلل
كمررا نأمررل أن ياررد المختصررين جر التربيررة واألر وجونيررا جر ىررذا البلررا ضررالت م
وأن يستايد اميع م من ا ج ميدان التعليم والتعلم الع

.
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