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1 - املقدمة
ال�صلة بني  اإىل توثيق  املدر�صة، فهي تهدف  ٌتعّلم يف  التي  املهارات  اأهم  القراءة من 
الطالب واملواد القرائية ويف مقدمتها الكتاب، وجتعله ٌيقبل عليها برغبة لي�صتقي من 
خاللها الأفكـار واملعلومات التي تنمي قدراتــه وجتعله ي�صتفيد مبا يقراأ  وي�صتمتع بــه 

ويكت�صب مـــن خاللها القــــدرات واملهارات )م�صطفى فهيم،1995(.

ول ن�صتطيع اأن ُننكر دور القراءة يف حياة الطفل، فمن خاللها ُتغر�س القيم وتّكون 
الإجتاهات، وُتنمى امليول وت�صبع احلاجات النف�صية وتوثق ال�صلة بني الطفل والكلمة 
املطبوعـة  لذا فاإن العناية بقراءة  الطفل من �صاأنها اأن ت�صاعده على اأن يعي�س حياة 
اأن  لذلك يجب علينا  اأف�صل  نوع  من  �صمات �صحية  ذات  �صخ�صية  فاعلية يف ظل  اأكرث 
ننظر اإىل القراءة بعني الأهمية لأنها �صرورة حيوية من �صروريات احلياة )م�صطفى 

فهيم،1995(.

ومن هنا كان الهتمام الوا�صع ب�صرورة تعليم القراءة لالأطفال والو�صول بهم اإىل 
حد التمكن منها وخ�صو�صًا يف املرحلة الأ�صا�صية، ثم النطالق بعد ذلك اإىل ممار�صتها 
على نطاق وا�صع ومكثف يف بقية املراحل التعليمية التالية، حيث ينبغي تكثيف اجلهود 
وتنمية  للقراءة،  الأطفال  لتهيئة  املدر�صة  قبل  ما  �صن  مرحلة  يف  الأن�صطة  وتركيز 
مهاراتهم الب�صرية التي تعينهم على التقدم يف القراءة منذ اأوائل عهدهم يف املرحلة 

الأ�صا�صية )م�صطفى فهيم،1994(.

فالرتبية احلديثة تهتم باأن تكون مواد القراءة التي تقدم للطالب يف ال�صنوات   الأوىل من الدرا�صة 
�صهلة وب�صيطة بعيدة عن التكلف، بحيث تتنا�صب مع عمره الزمني والعقلي حتى ي�صتطيع تناولها ب�صغف 
ورغبة. فاملعلم الناجح هو الذي يقوم بتهيئة املناخ املنا�صب للطالب لكي يكت�صب خربات اأثناء عمليات 
على  يعمل  للقراءة  جيد  برنامج  اإعداد  خالل  من  ذلك  يحقق  اأن  ي�صتطيع  املعلم  اأن  ول�صك  القراءة، 
غر�س امليول القرائية، ثم تنميتها لدى الطالب مع �صرورة اأن يت�صمن الربنامج مهارات اأ�صا�صية للقراءة  

كالتعرف على الكلمة والفهم للمعنى ومعرفة الأفكار الرئي�صية ملا يقراأ)م�صطفىفهيم،1995(.

وهناك العديد من الختبارات القرائية اأو اختبارات قيا�س املفردات اللغوية والتي تعمل على قيا�س 
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مهارات القراءة لدى الطلبة والتي ت�صاعد املعلم يف تقومي الطالب تقوميًا م�صتمرًا وت�صهم يف تن�صيط 
منها  يعاين  قد  التي  القرائية  امل�صكالت  على  الوقوف  يف  املعلم  وت�صاعد  الطالب،  لدى  التفكري  واإثارة 
اأ�صباب هذا ال�صعف يف  بع�س الطلبة وت�صخي�س حالت العجز القرائي، ومن ثم حماولة التو�صل اإىل 
تعلم القراءة، وحماولة املعلم التغلب على معوقات القراءة، ثم العمل على برنامج مقرتح لعالج حالت 
العجز يف القراءة، فالعجز القرائي لدى الطالب هو اإبداء ا�صتجابات قرائية حمدودة وتاأخرًا وا�صح يف 

اإمكاناته العقلية مقارنة مبن هم مبثل عمره العقلي والزمني )م�صطفي فهيم،1995(. 

فهناك عدة عوامل ميكن اأن ت�صهم يف العجز القرائي لدى الطالب منها عوامل ج�صمية  نف�صية، بيئية 
اجتماعية، اأو عوامل �صحية، حيث اأن ثمة فروق فردية بني طلبة ال�صف الواحد وتظهر هذه الفروق 
يف مدى قدرة الطلبة ومدى اختالف خرباتهم ومالديهم من ا�صتعداد لتعلم القراءة، لذا يجب على املعلم 
املعالج اأن يالحظ  العالقة بني قدرة الطالب على القراءة وبني قدرته العقلية، وما لديه من ا�صتعداد 
القراءة  على  القدرة  لديه  تكون  مرتفع  ذكاء  بن�صبة  يتمتع  الذي  الطالب  اأن  اأي  القراءة،  لتعلم  تام 
وا�صتعداد تام لذلك، اأما الطالب �صاحب القدرة العقلية املحدودة والذكاء املنخف�س تكون قدرته على 

تعلم القراءة اأقل، ومن هنا برزت اأهمية ا�صتخدام اختبارات الذكاء.

2 - اأهمية الدرا�صة
    يعترب مو�صوع القراءة من اأكرث املو�صوعات التي تت�صمنها الربامج املدر�صية، فعادَةًَ ما يبداأ الأطفال 
خـــالل  القراءة  على  اعتمادهم  ي�صتمر  ثــم  ومــن  ذلك  قبل  واإمــّا  الأ�صا�صي،  الأول  ال�صف  يف  القراءة 
مراحل حياتهم املدر�صية، ويعترب الف�صل يف تعلم القراءة من اأكرث امل�صكالت �صيوعـًا لدى الأطفال ذوي 
�صعوبات التعلم، وقد اأظهرت الدرا�صة امل�صحية التي قام بها كريك والكنيز)1975( لربنامج �صعوبات 
القراءة   يف  �صعوبة  من  يعانون  كانوا  الربامج  تلك  يف  امل�صجلني  الأطفال  من   %  70  -60 باأن  التعلم 

)ال�صرطاوي،2002(.

و�صيتناول البحث من خالل هذه الدرا�صة الك�صف عن �صعف م�صتوي القراءة لعينة من طالب �صعوبات 
التعلم يف ال�صف ال�صابع من خالل   تطبيق برنامج تدريبي مقرتح للتعرف علي جوانب ال�صعف لدي الطالب 

واحتياجاته التعليمية ثم العمل علي معاجلة الق�صور وال�صعف والإنتقال به اإىل م�صتوي اأف�صل.
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3 -  م�صكلة الدرا�صة 
تكمن م�صكلة الدرا�صة يف الإجابة علي الت�صاوؤل الأتي:

هل هناك فروق دالة بني نتائج التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لدي عينة الدرا�صة بعد تطبيق 
الربنامج التدريبي العالجي املقرتح خلف�س �صعوبة القراءة؟

4 – الطار النظري
القراءة عملية معقدة تت�صمن جملة من املهارات التي ميكن ت�صنيفها اإيل جمموعتني وهما:

1 – التعرف علي الكلمات.

 2 – الإ�صتيعاب القرائي.

اأن يواجه عدد كبري من الطلبة ذوي احلاجة للدعم التعليمي الإ�صايف �صعوبات  ولعله لي�س غريبا 
خمتلفة يف تعلم مهارات القراءة ، فقد اأ�صار ليون وموت�س 1997 اإيل اأن اكرث من 80 يف املائه من الطلبة 
فيه  ل�صك  ، ومما  القراءة  امل�صكالت يف  من  وم�صتويات خمتلفة  اأ�صكال  يواجهون  التعلم  �صعوبات  ذوي 
حيث  املدر�صية  املهارات  اأهم  من  القرائية  فاملهارات   ، اأخري  م�صكالت  اإيل  تقود  القرائية  امل�صكالت  اأن 
 ،  Mcloughlin , Lewis(  الدرا�صية املختلفة املعلومات يف املمو�صوعات  اأنها �صرورية لأكت�صاب 

.)1981

ون�صري هنا اإيل مهارات القراءة وهي:

1 – معرفة احلروف الأبجدية 

2 – معرفة ا�صوات احلروف 

3 – قراءة الكلمات الب�صرية 

4 – حتليل البناء اللغوي 

5 – القراءة ال�صفهية 

6 – القراءة ال�صامتة 

7 – الإ�صتيعاب القرائي 
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8 – توظيف مهارات الكلمات والإ�صتيعاب القرائي يف الن�صطة احلياتية اليو مية.

وي�صري د/ جما اخلطيب  يف كتابه ا�صرتاتيجيات تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلا�صة اإيل مراحل 
تطور مهارات القراءة وهي:

1 – مرحلة تطور الإ�صتعداد للقراءة وت�صمل الأتي: القدرات املعرفية اللغوية ، والقدرات الب�صرية 
ال�صمعية ، والإنتباه والدافعية ، النمو الإنفعايل والإجتماعي.

2 – املرحلة الأولية لتعلم القراءة وهي حتدث يف ال�صف الأول ال�صا�صي.

3 – مرحلة النمو ال�صريع للقراءة تبدا يف ال�صف الثاين اإيل الثالث وفيها تتح�صن مهارات القراءة .

4 – مرحلة القراءة املو�صعة وهي يف ال�صفوف املتو�صطة. 

وي�صري جمال اخلطيب اأن ثمة طريقتان لتعليم مهارات القراءة وهما: 

التعرف علي  الطالب علي تعلم ممار�صة  م�صاعدة  فيها علي  الرتكيز  التحليلية ويتم  – الطريقة   1
الكلمات.

2 – الطريقة الكلية وفيها يتم الرتكيز علي املعني اأو اخلربة ، فالقراءة تدمج مع مهارات التوا�صل 
الأخري وبخا�صة الكتابة ، وعلي وجه التحديد ، فاإن املعلم الذي ي�صتخدم الطريقة الكلية يوؤكد علي 

اأن الطالب يتعلم القراءة ب�صكل اأف�صل عندما ي�صتخدم الكلمات فعليا.  

اأنبئكم  الدرا�صة  يف  منهجها  اأمامي  �صعوا  فقال  اأمة  م�صتقبل  يف  راأيه  عن  ال�صيا�صيني  اأحد  )�صئل 
مب�صتقبلها(.

اأمثلة لبع�س ال�صرتاتيجيات الهامة للتكّيف مع �صعوبات القراءة 
VAKT 1-  طريقة تعدد الو�صائط اأو احلوا�س

    تعتمد هذه الطريقة على التعليم املتعدد احلوا�س اأو الو�صائط اأي العتماد على احلوا�س الأربع 
ال�صمع، اللم�س، الب�صر، واحل�س احلركي  يف تعليم القراءة. ان ا�صتخدام الو�صائط اأو احلوا�س املتعددة 
يح�ّصن ويعزز تعلم الطفل للمادة املراد تعلمها، ويعالج الق�صور املرتتب على العتماد على بع�س احلوا�س 

دون الآخر. 
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Fernald Method    2-  طريقة فرنالد

القراءة 0 وتختلف هذه  املتعدد احلوا�س يف عملية  ا�صتخدام املدخل      تقوم طريقة فرنالد على 
الطريقة عن طريقة VAKT يف نقطتني:

والن�صو�س.  للكلمات  اختياره  يف  للطفل  اللغوية  اخلربة  اأعمال  على  الطريقة  هذه  • تعتمد 

القراءة.  موقف  على  واإقبال  ون�صاطا  اإيجابية  اأكرث  يجعله  مما  للكلمات  الطفل  • اختيار 

Orton-Gillingham   3 - طريقة اورتون- جلنجهام
تركز هذه الطريقة على تعدد احلوا�س والتنظيم اأو الت�صنيف والرتاكيب اللغوية املتعلقة بالقراءة 

والت�صفري اأو الرتميز وتعليم التهجي،وتقوم على: 

احلرف. ا�صم  مع  للحرف  املكتوب  الب�صري  الرمز  • ربط 

م�صطلحات الدرا�صة
1 – القراءة:- عملية فكرية عقلية يتفاعل معها القارىء فيفهم ما يقراأ وينقده وي�صتخدمه يف حل 

ما يواجهه من م�صكالت والنتفاع بها يف املواقف املختلفة )ال�صرطاوي، 1988 (.

اإعاقة  اأية  نطاق  خارج  الطبيعي  العمر  يف  القراءة  على  القدرة  يف  �صعوبة  هي  – الدي�صلك�صيا:    2
عقلية اأو ح�صية ترافق هذه ال�صعوبة �صعوبات يف الكتابة، وهي ناجتة عن خلل يف ا�صتخدام العمليات 

الالزمة لكت�صاب هذه القدرة. )الوقفي، 2003 (.

3 - �صعوبات القراءة يف املرحلة الإعدادية: تختلف هذة املرحلة باأنها تتلقي الطالب من 
املرحلة الإبتدائية وهم مل يكونوا ال�صكل النهائي ملهارات القراءة والتدريب عليها ب�صكل ُمتقن ، فتظهر 

�صعوبات جلية يف تلك املرحلة الدرا�صية.

4 –ال�صعف القرائي: هو اإبداء ا�صتجابات قرائية حمدودة وتاأخر وا�صح يف الإمكانات العقلية 
للطالب مقارنة مبن هم يف مثل عمره العقلي والزمني. )الوقفي، 2003 (.

5 - الربنامج املقرتح خلف�س �صعوبة القراءة: ٌ اإ�صتخدم الباحث يف هذة الدرا�صة برناجما 
مقرتحا خلف�س م�صتوي �صعوبة القراءة وي�صمل كتيبات من اإعداد مدر�صي اللغة العربية والإجنليزية 
وكذلك اإ�صتخدام اإ�صرتاتيجيات تدري�صية تتوافق مع �صعوبات القراءة ، و�صيتناول الباحث �صرح مكونات 

الربنامج بالتف�صيل يف اإجراءات الدرا�صة.
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القرائي  العجز  املتعلقة مبو�صوع  الدرا�صات  العديد من  الباحث علي  اإطلع  ال�صابقة:  الدرا�صات   -  5
واختار منها:-

اأن م�صكلة  اأ�صارت تلك الدرا�صة اإىل  - درا�صـة قام بها ليــون )عام 1997( حيث 
العجز القرائـي

وهي ما اأطلقة عليها هذا الباحث )بالآفة(  تتف�صى يف املجتمعات املدر�صية بن�صبة ت�صل اإىل %15 
حيث اأن كل طالب يقل م�صتوى اإتقانه ملهارة القراءة عن متو�صط م�صتوى زمالئه امل�صاويني له يف العمر 
الزمني ب�صورة ملمو�صة، هو طفل يعاين من �صعوبات يف تعلم القراءة وكما اأ�صار البيان اخلتامي للندوة 
بن�صبة ترتاوح بني %15-10  املدار�س  متف�صية بني طالب  امل�صكلة  اإن هذه  التعلم  ل�صعوبات  الإقليمية 

وهي اأكرث انت�صارًا بني الذكور عنها بني الإناث بن�صبة 1:3 بني الأقارب )الوقفي، 2003 (.

- وتو�صلت البحوث الرتبوية احلديثة اإىل حتديد عدد من الفر�صيات تو�صح الأ�صباب املوؤدية اإىل 
�صعوبات يف القراءة ومن هذه الفر�صيات ما يلي:-

فر�صية اخللل ال�صوتي:  والتي ت�صري اإىل اختالل مهارات الوعي ال�صوتي الناجم عن تلف يف 
منطقة اللغة يف الدماغ يوؤدي اإىل �صعف يف القدرة على اإدراك العالقات املتبادلة بني ال�صوت وال�صورة 

والتي ت�صكل الأ�صا�س الذي يقوم عليه تعلم الطفل للقراءة.

وانتهت الدرا�صة يف هذا املجال اإىل القول باأن �صواهد  متنامية اأخذت تتظافر لتوؤكد اأهمية �صرعة 
ت�صمية املنبهات املاألوفة كم�صدر مل�صكالت القراءة وان الدي�صلك�صيا  التطورية تت�صف مبحور ثنائي من 

اخللل ال�صوتي واخللل يف �صرعة الت�صمية.

القراءة لدى الأطفال ينجم  اأن ع�صر  اإىل  الأدلة الأخرية         كما تو�صل باحثون بريطانيون يف 
اخللل.   هذا  عن  امل�صوؤولة  اجلينات  عزل  عن  متخ�صت  بها  قاموا  التي  الختبارات  واأن  وراثي  خلل  عن 

)الوقفي، 2003 (.

وهدفت درا�صة رو�صو التي اأجريت على عينة من البنات والبنني الي�صر اإىل ت�صخي�س القراءة لذوي 
التح�صيل املتدين يف ال�صفني الثاين والثالث، وقد اأظهر هوؤلء القراء ال�صعاف منطًا من اأخطاء القراءة 

املميزة لهم من بني ذوي �صعوبات التعلم القرائية.
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6 -  فرو�س الدرا�صة
يخل�س الباحث من الرتاث النظرى ال�صابق والدرا�صات ال�صابقة اإيل �صرورة اأختبار الفر�صية التالية 
– توجد فروق ذات دللة اإح�صائية بني نتائج القيا�س القبلي ونتائج القيا�س البعدي لعينة الدرا�صة 

بعد تطبيق مكونات الربنامج  التدريبي املقرتح.

7 - اإجراءات الدرا�صة
العينة:  تتكون عينة الدرا�صة من �صبعة طالب ترتاوح اأعمارهم مابني 11 – 13 عام مت اإختيارهم 
حت�صيلي  واأختبار   ، الع�صبي  الفرز  واإختبار  )توين(  الذكاء  لإختبار  الت�صخي�صية  النتائج  علي  بناءا 

ملادتي اللغة العربية والجنليزية لتحديد م�صتوي ال�صعوبة.

الأدوات
اإ�صتخدم الباحث اختبار الذكاء توين لتحديد م�صتوي الذكاء لعينة الدرا�صة وكذلك اإختبار الفرز 
الع�صبي لتحديد مكونات ال�صعوبة ، ومت تطبيق اأختبار حت�صيلي يف مادة اللغة العربية والجنليزية 
لقيا�س م�صتوي ال�صعوبة القبلي والتطبيق البعدي للتاأكد من اإنخفا�س م�صتوي ال�صعوبة للقراءة لدي 

عينة الدرا�صة.

مكونات الربنامج املقرتح
واإعداد  بتنفيذ   ، الدرا�صة  عينة  علي  املدر�صة  داخل  تنفيذه  مت  مقرتح  تدريبي  برنامج  تطبيق  مت 
جلنة الدعم التعليمي الإ�صايف موؤداه تنفيذ ف�صول تقوية جمانية لتدري�س اأ�صا�صيات مهارات القراءة يف 
اللغة العربية ، واإعداد كتاب للغة العربية يتما�صي مع �صعوبات القراءة �صكال وم�صمونا ، ويتم التدري�س 
يف تلك الف�صول ملدة �صهرين تبداأ من �صهر نوفمرب وتنتهي يف �صهر بداية فرباير ، ومتابعة تلك الطالب 

من خالل تقرير الأداء ا�صبوعيا ، و�صهريا.

خطوات برنامج القراءة العالجية: 
لتنمية  ماألوفة  قرائية  مواد  اإىل  الطالب  يحتاج   .  Familiar Reading املاألوف  قراءة   -1

الطالقة التعبريية لديهم. 



ت�صجيالت فورية موقفيه   Running Records . يتم مالحظة الطالب خالل قراءاتهم،   -2
وت�صجيل هذه املالحظات يف �صوء واحد اأواأكرث من الأهداف التدري�صية التي حتدد اأو تختار بناءا على 

هذه املالحظات. 

الكلمات  اأ�صوات  �صماع  الطالب  من  ويطلب  للكتابة  متعددة  فر�صا  تقدم   .Writing الكتابة    -3
الفونولوجي  الوعي  املعروفة وممار�صة  الكلمات  العالقة من خالل  الكلمات اجلديدة، وتنمية  وتعميم 

لالأ�صوات. 

 .Introduce New Books For. First Reading تقدمي كتب جديدة للقراءة الأوىل  -4
يختار الطالب كتب جديدة بهدف ا�صتثارة حتديات جديدة لهم، ويقراأ كل من املدر�س والطالب ب�صوت 

م�صموع من الكتاب اجلديد. 

ما مدى تاأثري الربنامج املقرتح املقدم لتح�صني قدرة الطالب القرائية ؟
قامت الباحث باإعداد خطة عالجية مل�صاعدة الطالب للتغلب على م�صكلته حيث ركزت اخلطة على 
جوانب القوة وال�صعف لديه، وقد احتوت على الأهداف والإ�صرتاتيجيات واملهارات الالزمة لرفع م�صتوى 
اداء الطالب، وهي قابلة للتعديل كلما دعت احلاجة لذلك، وقد ُطبقت اخلطة العالجية على الطالب، 

حيث خل�س الباحث اىل النتائج التالية:

- قراءة الطالب للحروف الهجائية قراءة �صحيحة %100.

- نطق الطالب للحروف الهجائية وبحركاتها الثالث و�صكونها %95.

- حقق الطالب هدف التمييز بني الالم القمرية والالم ال�صم�صية.

- ا�صبحت لدى الطالب املقدرة على الإجابة عن الأ�صئلة ال�صفوية املتعلقة بالن�س املقروء.



النتائج 
جدول املقارنة بني درجات القيا�س القبلي والقيا�س البعدي لولكوك�صن:

�صفر  =  )+( و   •

28   =  )-( و   •

بالرجوع ايل اجلدول نالحظ اأن القيمة املطلوبة لرف�س الفر�صية ال�صفرية يف حالة كون العينة ن= 
7، وعند م�صتوي دلله )0.05( يف الختبار ذو النهايتني يجب اأن تكون )2( اأو اأقل. وحيث اأن القيمة 

املح�صوبة هي )�صفر( اأقل من )2( فهذا يعني اأنه ميكننا رف�س الفر�صية ال�صفرية.

و ن�صتنتج من ذلك اأن الفرق بني درجات الختبار القبلي والختبار البعدي ذات دلله اح�صائية عند 
م�صتوي دلله )0.05( مما ي�صري ايل فعالية الربنامج املقرتح.

التو�صيات
اأداء  م�صتوى  رفع  يف  املرجوة  الأهداف  لتحقيق  املدر�صة  مع  الأ�صرة  تعاون  �صرورة  للوالدين:   •
واجباته  ومتابعة  الأطفال  وجمالت  الق�ص�س  قراءة  على  ت�صجيعه  خالل  من  وذلك  القرائي  الطالب 

املدر�صية.

الطالب
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• للمعلمني:
العقليـة  الطـالب  قـدرات  اأن  من  للتاأكد  وذلك   )IQ( العقليـة  القدرات  لتقييم  الطالب  اإحالة   -1  
�صمن احلد الطبيعـي على املنحنـى الطبيعـي للقدرات العقلية بهدف ا�صتبعاد الق�صور يف القدرات لدى 

الطالب.

   2- العمل على رفع دافعية الطالب من خالل اإثارة اهتمامه والعمل على خف�س درجة التوتر  لديه، 
وتوفري بيئة داعمة وتقدمي التعزيز له. 

   3- تقدمي مواد قرائية للطالب تتنا�صب مع ميوله واهتماماته.

   4- ت�صجيع الطالب على التعبري عن خرباته وم�صاركته يف الإذاعة املدر�صية.

  5  - توظيف الت�صجيالت ال�صوتية يف معاجلة ال�صعف القرائي وذلك بت�صجبل �صوت الطالب اثناء 
القراءة يف ال�صف اأو املنزل وذلك لت�صجيعه على حب القراءة وتعلمها.

التدريب امل�صتمر على القراءة وحماولته لقراءة كل ما كتب �صواًء يف الغرفة  نف�صه:  للطالب   •
ال�صفية اأو اأي ن�س قرائي يقدم له، والتعبري عن نف�صه من خالل م�صاركته يف الن�صاطات املدر�صية.
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