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لذيو يل يٍ عٌٌ  عهى يا حسٍ عًادخبانص انشكش ًانعشفاٌ ألسخاري انفاضم انذكخٌس  أحمذو

ًحمذٌى اننصح ًاإلسشاد  انذساست،فهى ٌبخم عهً جبيذ أً عهى أً ًلج دلخابعت حمذو  ،كبري

 .انذساستطٌال فرتة  فأشكشه كم انشكش عهى حشجٍعو ًيؤاصسحو

ذلى يا  اًييى بمبٌل عضٌٌت جلنت احلكى يمذسًشكشي اجلضٌم ألعضاء جلنت احلكى األفاضم نخكش

ًإىل مجٍع  كهٍت انرتبٍت،يف  أدًاث انذساستًأساحزحً انكشاو حمكًً  ،يٍ جيذ ًًلج هبزنٌ

عهى يالذيٌه يٍ  يذٌشي ًيششذي ًيعهًً احلهمت األًىل يٍ انخعهٍى األساسً يف حمافظت ديشك

 فهيى كم انشكش. انذساست هحسيٍالث ألهنً ىز

يعهًً احلهمت األًىل يٍ انخعهٍى األساسً أفشاد اجملًٌعت كًا أحٌجو جبضٌم االحرتاو ًانخمذٌش إىل 

 اهلل كم اخلري. انخجشٌبٍت يف يذسسيت انضسلاء ًادلمذسً دلا أظيشًه يٍ انخضاو ًجيذ ًصرب جضآىى

دعًيى ذهتى ًدلساَ ًسفالً عائهيت ًأحبائً ًأصذلائً إىل ًنٍ أَسى أٌ أحمذو بانشكش ًااليخناٌ

 ادلعنٌي يل.ادلادي ً

 نكى مجٍعاً ألذو ىزا انعًم ادلخٌاضع ًنكم يٍ ٌسعى بصذق..                  
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 :مقدمة الدراسة 
التي شغمت اىتمام عمماء النفس  يعتبر موضوع ذوي االحتياجات الخاصة من الموضوعات الحديثة      

ىذه الفئة،  وجودواالجتماع والتربية، حيث ال يكاد يخمو مجتمع من المجتمعات ميما بمغت درجة تحضره من 
من أىميا: توفر الوعي الثقافي  ،لمجموعة من العوامل إال أن نسبة شيوعيا تختمف من مجتمع ألخر، تبعاً 

وتوفر القوانين والتشريعات وأساليب الرعاية الصحية  ،المجتمعوالصحي واالجتماعي عند أفراد المعرفي 
لتقدير نسبة  ةوتعتبر المحاولة األكثر عالمي وتوفر خدمات التأىيل الالزمة بشتى أنواعيا، ،والوقائية والعالجية

متحدة، ذوي االحتياجات الخاصة، تمك المحاولة التي قامت بيا منظمة الصحة العالمية التابعة لييئة األمم ال
ن ىذا التقدير ال يشمل ذوي أب عمماً  من مجموع السكان، (%10ـ)نسبة المعوقين في العالم ب توالتي قدر 

أو أكثر من ذلك )مسعود ( %13)وفي حالة إضافة ىذه الفئة فقد تصل النسبة إلى  صعوبات التعمم،
 .   ن مجموع سكان العالمم (%3بـ) نسبة شيوع صعوبات التعمم توفي ضوء ذلك قدر  .(44، 2005وآخرون، 

أن أكثر من نصف طمبة قد ذكر ( 1997)دائرة التربية األمريكية عام  رتقري اإلشارة إلى أنكما ال بد من    
وىذا ما ( 2003،57 ،أ -التربية الخاصة في الواليات المتحدة األمريكية من ذوي صعوبات التعمم )الوقفي

بالخدمات التربوية والنفسية المقدمة لذوي االحتياجات  تيتمجعل الكثير من الدول بما فييا الدول النامية 
 .الخاصة بشكل عام وصعوبات التعمم بشكل خاص

نو أإذا ما قورن بفئات اإلعاقة األخرى، إال  صعوبات التعمم جاء متأخراً  بمجالوعمى الرغم من أن االىتمام  
 et) ئو، حيث ظيرت اشراقاتو األولى في الستينات من القرن الماضي عمى يد كيرك وزماليزاً ومتم كان كبيراً 

al, (Kirk . التي يصعبمن مجاالت اإلعاقة  مجال انيإويالحظ المتتبع لألدبيات المتعمقة بصعوبات التعمم 
 غالباً  لأطفا ايالحظ فييحيث  لوجية األخرى،سيو بسيولة مقارنة مع اإلعاقات الف اواكتشافي ااالستدالل عميي

أو أكثر من المجاالت النمائية أو  مجالنيم يعانون من عجز واضح في أإال  يونوكأنيم عاد نما يبدو 
 نيم يممكون قدرات عقمية من مستوى متوسط أو فوق المتوسط أحياناً أوالمشكمة تكمن في  األكاديمية،
صعوبات التعمم إلى صنفين  (Kirk & Chalfantوصنف كيرك وكالفانت )(، 104، 1978)الشرقاوي ،

 وىي:
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 تحصيمو في الطفل يحتاجيا التي األساسية النفسية العمميات عمى تركز صعوبات التعمم النمائية: التي - أوالً 
 التعمم صعوبات عمى ظيورىا في سابقة وىي( المغة – التفكير – اإلدراك – الذاكرة – االنتباه) مثل األكاديمي
 األكاديمية.

 صعوبات وتشمل المدارس أطفال لدى تظير التي المشكالت وىي: كاديميةاأل تعممال صعوبات - ثانياً 
-411، 1998)الزيات، (؛163، 2005، فخر أبو) والحساب  الكتابي والتعبير  والتيجئة  والكتابة  القراءة
 (.23، 2005)عمي،  (؛412
وتعتبر صعوبات القراءة والكتابة من أكثر صعوبات التعمم األكاديمية انتشارًا في المدارس االبتدائية حيث    

( من التالميذ ذوي صعوبات التعمم يتمقون خدمات التربية %85)إلى أنَّ حوالي  (45, 2005يشير )عمي,
ابة من أىم المواد الدراسية التي يتعمميا كما تعتبر القراءة والكت الخاصة بسبب فشميم في القراءة والكتابة.

التالميذ في المدرسة، كونيا تعتبر القاسم المشترك األعظم لجميع المواد، وعمى ىذا فالصعوبات في القراءة 
نما يظير أثرىا في مجاالت المنياج األخرى.   والكتابة ليست منفصمة وا 

 زاءة مرتبطة بصعوبات الكتابة، فقد أوضح ستيفنويشير الباحثون إلى أنو غالبًا ما تكون صعوبات القر    
(7Stephens,1984,p15)  إلى أن ىناك فرقًا واضحًا بين التالميذ العادين والتالميذ ذوي صعوبات التعمم

 في ميارات الكتابة لصالح التالميذ العاديين ويرتبط ذلك بوجود صعوبات قراءة لدييم. 
إلى أن التالميذ ذوي صعوبات التعمم الذين يعانون من ( Cox, etal,1999,p87ويشير كوكس وآخرون )  

التعميم المدرسي، وُيضيف  قفصعوبات القراءة قد يواجيون مشكالت في التيجي والكتابة المطموبة في موا
باتيم أكثر ترابطًا من الضعاف في القراءة، وىذا االتالميذ الجيدين في القراءة جاءت كت الباحثون أيضًا إلى أن  

 يدل عمى أن المعرفة بالروابط المفظية في الكتابة يرتبط مع نمو ميارات التالميذ في القراءة.  
 ال يستفيدون الذينذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة التالمي من العديد جدرانيا تحوي بين االبتدائية المدرسةو   

العادي وربما يقع ذلك عمى  الصف داخل ليم تقدم التي لتربويةا واألنشطة التعميمية برامجال من مباشر بشكل
( إلى أن فشل 425، 1998عاتق المعممين باعتبارىم أكثر مصادر المنيج أىمية. حيث يشير )الزيات، 

التالميذ في اكتساب ميارات القراءة والكتابة يرجع بالدرجة األولى إلى عدم تدريبيم عمييا من خالل عمميات 
ممحة لمعرفة مدى إدراك المعممين لتمك الصعوبات وفيما إذا التدريس عمى نحو فعال. وبالتالي ىناك حاجة 

كان المعمم ينسب تمك األمور لكسل التمميذ وبالدتو أو أنو يعرف مصدرىا الحقيقي، حيث يختمط عمى معممي 
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الحمقة األولى من التعميم األساسي تمييز الكسول الذي ال يتقن القراءة عن التمميذ الذي يعاني من صعوبات 
ة، خاصًة وأن مسؤولية تعميم التالميذ ذوي صعوبات التعمم بشكل عام وصعوبات القراءة والكتابة بشكل القراء

خاص لم تعد محصورة بمعممي التربية الخاصة فقط بل أصبح معممي الحمقة األولى يتشاركون معيم في تمك 
ات، ومن ىذا المنطمق يؤكد المسؤولية، وىذا يتطمب منيم امتالك المعرفة والميارة الالزمة بتمك الصعوب

جراء البرامج التدريبية المناسبة لمعممي الصفوف العادية بيدف تطوير معرفتيم  الباحثون عمى أىمية تصميم وا 
 P15،2002 ,Morgan) (؛17،2006،بصعوبات التعمم عامة وصعوبات القراءة والكتابة خاصة )الخطيب

& Horrocks.)  
  :وأسئمتها الدراسةمشكمة  -أولا 
من أكثر صعوبات التعمم  and Writing Disabilities (Readingُتعد  صعوبات القراءة والكتابة )   

)السبايمة، ؛ .P42 (Kenyon R ,2003) انتشارًا في المدارس العامة،  وىذا ما أكده الكثير من الباحثين
، 1991)الزراد، (؛ ,pp50-54،2000DSM-IV-TR؛ )(Livesay, 1995 p145) )35، ص 2004
 تحدياً  تمثل(. وىذه الصعوبات باتت 387أ،  -2003( )الوقفي، 48، 2005(؛ )عمي، 122-123

 المشكالت من تكون ما بقدر الحاالت عدد من تأتي ال الخطورة أنَّ  ذلك ،الخاصة التربية ببرامج لمميتمين
 ،واآلباء ،األقران عمى جماعة يشكمونو الذي السمبي التأثير ومدى ،المدرسة في الفئة ىذه تواجييا التي

 االستدالل ويصعب  الواضحة، غير الصعوبات من أنيا وخاصة، عام بشكل والمجتمع ،المدرسية واإلدارة
 .بسيولة عمييا
( إلى أن ىناك عوامل بيئية تزيد من تفاقم صعوبات القراءة والكتابة 426-465، 2008ويشير )الزيات،    

لدى التالميذ من أىميا قمة معرفة المعممين بخصائص ىؤالء التالميذ وممارستيم لمتدريس بما ال يتفق مع 
قدر الكافي مقارنًة بالعاديين واستخدام االستعدادات النوعية الخاصة ليؤالء التالميذ، وعدم التفاعل معيم بال

مواد تعميمية صعبة تصيبيم باإلحباط، أو ممارسة التعميم بمعدل يفوق استيعابيم، أو تجاىميم وعدم االىتمام 
 باألخطاء النوعية المتكررة التي يرتكبونيا إلى أن تصبح عادًة ُمتعم مًة أو مكتسبًة بسبب تكرارىا. 

إلى أن المعممين الذين يمتمكون المعرفة الكافية  (,Rimm ,et al 2003,p15شير ريم وآخرون )تو   
بخصائص التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة يكونون أكثر فاعمية في االستجابة لحاجاتيم. كما يشير 
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( بأن معرفة المعممين وخبرتيم السابقة في التعامل مع 21، 2008( و)المرشدي،4، 2006)الخطيب، 
 ميذ ذوي صعوبات التعمم من أكثر العوامل المنبئة بنجاحيم في الغرف الصفية.التال
في سورية يتمقون تعميميم في المدارس العادية  القراءة والكتابةذوي صعوبات  التالميذومن المعروف أن     

اض تحصيميم ما يوصفون بالغباء والالمباالة واإلىمال وغير ذلك من قبل معممييم بسبب انخف وىؤالء غالباً 
التعمم من خالل األسموب أو الطريقة التي يتبعيا عمى الدراسي، وربما يرجع ذلك لعدم قدرة ىؤالء التالميذ 

سواء قبل  مكثفاً  عدم تمقي معممي الصفوف العادية تدريباً  نإفومن جية أخرى  ،المعممون في المدارس العادية
الكشف عن ىؤالء  يزيد من المعوقات التي تقف خمف ،الخدمة أو أثنائيا عمى كيفية التعامل وتعميم ىذه الفئة

واحتياجاتيم  االحتياجات الخاصةحظيت معرفة المعممين بخصائص التالميذ ذوي  لذلك التالميذ وتعميميم.
حيث أشار أفراميدس  .لخاصة في العقدين الماضيينباىتمام واسع من الباحثين في ميدان التربية االتعميمية 

إلى افتراض مفاده أن من الصعوبة بمكان في بريطانية  ( 2002Avramidis & aNorwich)ونورويتش 
في المدارس العادية دون تدريب مكثف وىادف لممعممين سواء قبل  صعوبات التعممتعميم التالميذ ذوي 
 (Schumm,1991,P.20) سكيمىذا االفتراض ومنيا دراسة  دعمتت وىناك عدة دراسا الخدمة أو أثنائيا،

في أساليب تدريس التالميذ ذوي  المعممين الذين تمقوا تدريباً  خبرات وممارساتبينت أن حيث  في أمريكا
 .  بعد التدريب أصبحت أفضل صعوبات التعمم

في تطوير أىمية البرامج التدريبية ( إلى 17، 2006)الخطيب ( و 2003،15) العبد الجبار كما يشير   
ذا كانت ىذه البرامج ىامة لمعممي التربية معرفة معممي التربية الخاصة وفي تحسين ممارساتيم التعميمية . وا 

الخاصة فإنيا أكثر أىمية لمعممي التعميم العام نظرًا لدمج التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة في المدارس 
مج التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة في المدارس العادية يتطمب توفير الفرص أن نجاح دو العادية. 

 .المناسبة لذلك، وأىميا إعداد المعممين المؤىمين القادرين عمى تشخيصيم وتعميميم
 في محافظة دمشق الحمقة األولى من التعميم األساسي معممولكن السؤال الذي يطرح نفسو ىل يعرف   

عمى تمييز ىؤالء التالميذ عن غيرىم؟ وىل ىم قادرون  درونالقراءة والكتابة؟ وىل ىم قا ماىية صعوبات
 عمى تشخيصيم وبناء البرامج التربوية ليم؟  

التعميم األساسي في الحمقة األولى من وفي دراسة استطالعية غير مقننة قام بيا الباحث لبعض مدارس    
( معممًا ومعممة، بيدف 20محافظة دمشق )مدرسة اليدى، ومدرسة المناضل( قابل من خالليا ال يقل عن )
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التعرف عمى مستوى معرفتيم بصعوبات القراءة والكتابة. حيث الحظ الباحث لدى المعممين قمقًا حول كيفية 
منيم تمك الصعوبات لمتأخر الدراسي وكسل الكشف عن تمك الصعوبات ومعرفة مصدرىا، وردَّ البعض 

غير دقيقة، وعب ر بعضيم عن حاجتيم لبرامج تدريبية يستطيعون من  تالتمميذ وألسباب أخرى عائدة لتخمينا
، ومما سبق تتمخص مشكمة الدراسة في خالليا تطوير معرفتيم ومياراتيم في التعامل مع ىؤالء التالميذ

فة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات القراءة والكتابة، محاولتيا التعرف عمى مستوى معر 
في تنمية ىذه الصعوبات، وبالتحديد فإنيا تحاول اإلجابة عن المصمم وقياس فاعمية البرنامج التدريبي 

 األسئمة اآلتية:
 ما مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات القراءة؟. .1
 وى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات الكتابة؟.ما مست .2
 بصعوبات األساسي التعميم من األولى الحمقة معممي معرفة مستوى تنمية في تدريبي برنامج فاعمية ما .3

 .؟ القراءة
 بصعوبات األساسي التعميم من األولى الحمقة معممي معرفة مستوى تنمية في تدريبي برنامج فاعمية ما .4

 .؟ الكتابة
   الدراسة:أهمية  -ثانياا 

 بالنقاط التالية: الحالية تتجمى أىمية الدراسة
لدى بعض التالميذ  تعتبر الحمقة األولى من التعميم األساسي من السنوات األولى التي قد تظير فييا .1

العمل عمى توعية المعممين بيذه المؤشرات من خالل يجب لذلك القراءة والكتابة،  مؤشرات صعوبات
المعممين وممارستيم الفعمية تجاه تعميم  قد يسيم بشكل فعال في تطوير اتجاىاتوىذا برنامج تدريبي، 

 .تالمذة ذوي صعوبات القراءة والكتابة
 قد يمعب دوراً تابة، تنمية مستوى معرفة المعممين بصعوبات القراءة والكفي  التدريبي ثر البرنامجأإن بيان  .2

لدى قبل وأثناء الخدمة ضرورة االىتمام ببرامج التأىيل والتدريب  إلى التربويينفي تنبيو المسؤولين  ميماً 
 .المعممين بشكل عام ومعممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بشكل خاص



 الفصل األول:                                                                                  مدخل الدراسة
 

7 
 

قد يكون البرنامج  الذ ،المؤىمةيا ميدان التربية الخاصة ىي مشكمة الكوادر يإن أكثر المشكالت التي يواج .3
الحالي مقدمة لبرامج أخرى، ُتصم م لتطوير معرفة المعممين بأنواع أخرى من صعوبات التعمم النمائية 

 واألكاديمية. 
أىمية البرنامج التدريبي المصمم في الدارسة الحالية في تمكين معممي الحمقة من التعميم األساسي من  .4

ب من المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة، وىذا يجعل تجربة دمج تالمذة الوصول إلى المستوى المطمو 
 ذوي صعوبات القراءة والكتابة في الصفوف العادية تجربة ناجحة إلى حٍد ما.

سيم في تقد والتي  بناًء عمى النتائج التي يتم التوصل إلييا، مجموعة من التوصيات والمقترحات وضع .5
صعوبات التعمم عامة وصعوبات القراءة  مجالإيجاد بعض الحمول لمشكالت نقص الكوادر المؤىمة في 

 .والكتابة خاصة
ضافة ما ىو جديد في مجال تنمية المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة لدى  .6 محاولة إغناء المكتبة العربية وا 

 معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي.

  :أهداف الدراسة -ثالثاا 
    تيدف الدراسة الحالية إلى ما يمي:

 تعرف مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات القراءة. .1
 تعرف مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات الكتابة. .2
من التعميم األساسي بصعوبات القراءة  تصميم برنامج تدريبي لتنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى .3

 والكتابة.
ساسي التعر ف عمى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األ .4

 .بصعوبات القراءة والكتابة
التدريبي في تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم  التحقق من استمرار أثر البرنامج  .5

 بعد مرور عدة أسابيع من انتياء التطبيق. األساسي بصعوبات القراءة والكتابة
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                   :فرضيات الدراسة -اا رابع
بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .1

 . بعد تطبيق البرنامج التدريبيالمجموعة الضابطة عمى اختبار المعرفة بصعوبات القراءة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى اختبار المعرفة  .2

 .والبعديالقبمي  ينفي القياسبصعوبات القراءة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى اختبار المعرفة  .3

 . البعدي والمؤجل ينفي القياسبصعوبات القراءة 
بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .4

 . بعد تطبيق البرنامج التدريبيرفة بصعوبات الكتابة المجموعة الضابطة عمى اختبار المع
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى اختبار المعرفة  .5

 .القبمي والبعدي ينفي القياسبصعوبات الكتابة 
بار المعرفة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى اخت .6

 . البعدي والمؤجل ينفي القياسبصعوبات الكتابة 

  :مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية -اا خامس
  :(The effectiveness)الفاعمية  .1
وتقاس فاعمية ( 317، 1996ناصر،و  يقصد بالفاعمية مدى تحقيق أىداف النظام أو البرنامج )القال،   

الفرق بين ب بعد تطبيق البرنامج التدريبي، من خالل التغيرات الناجمة الدراسةالبرنامج التدريبي في ىذه 
في التطبيق  درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى اختباري المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة

 .البعدي ليما
  :Training Program))البرنامج التدريبي  .2
والتوجييات والمعمومات  المعطياتالبرنامج التدريبي بأنو " مجموعة من (، 1979)يعرف الجياعي    

عرف البرنامج ( ويُ 30 ،1979الضرورية لتنفيذ سمسة من العمميات المحددة بأىداف مرغوب فييا")الجياعي ،
مجموعة من النشاطات النظرية والتطبيقية المخطط لو بدقة وعناية : بأنو في الدراسة الحاليةالتدريبي 

والمتعمقة بصعوبات القراءة والكتابة من حيث )المفيوم، واألسباب، والخصائص، والتشخيص، 
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 تواالستراتيجيات(، والتي تبدأ بتحديد اليدف العام واألىداف الفرعية لمبرنامج، ثم تحديد االستراتيجيا
ئل التعميمية، والزمن المناسب، ثم تقديميا إلى عينة الدراسة )معممي ومعممات الحمقة األولى التدريسية، والوسا

من التعميم األساسي في محافظة دمشق( تدريجيًا وعمى خطوات محددة ضمن كل جمسة، حتى يتمكنوا من 
األىداف بعممية تقويم  فيميا واستيعابيا، مع التركيز عمى تقديم التعزيز والتغذية الراجعة، والتأكد من تحقق

 قبل تطبيق البرنامج، وبعده.
 (The First circle Teachers of Basicمعممو الحمقة األولى من التعميم األساسي .3

Education:) 
 بيذه بالتعميم ويقوم األساسي التعميم مرحمة في كافة المواد بتعميم يقومون الذين الصف معممو ىم     

 ،2005 التربية، وزارة منشورات) التربية وزارة تعتمده تربوي أو عممي مؤىل عمى الحاصمون المعممون المرحمة
: بأنيم المعممون والمعممات ويحدد معممو الحمقة األولى من التعميم األساسي في الدراسة الحالية (.22

 الدراسيمن التعميم األساسي في محافظة دمشق لمعام األولى  ةاألربع الذين يدرِّسون في الصفوف
 .أىمية تعميم، إجازة جامعية( (، ويحممون مؤىالت عممية تتحد بـ)ثانوية تثبيت،2012/2013)
 The Level of  Knowledge of The Reading)القراءة مستوى المعرفة بصعوبات  .4

Disabilities   :) 
أفراد )بصعوبات القراءة تم تقسيم درجات األولى من التعميم األساسي  معرفة معممي الحمقة ىد مستو يتحدل  

إلى ثالثة مستويات وذلك وفقًا لخصائص منحنى التوزع الطبيعي )المتوسط  1العينة الكمية لمدراسة الميدانية(
 انحراف معياري واحد( عمى اختبار المعرفة بصعوبات القراءة عمى النحو اآلتي: ±
( 73( وبمغ عدد المعممين في ىذا المستوى )19)( حتى الدرجة 5من الدرجة ): المستوى المنخفض -

 معممًا ومعممة.

                                                           
1

( معلماً ومعلمة،  وهً عٌنة ممثلة 305تم سحب عٌنة من معلمً الحلقة األولى من التعلٌم األساسً فً محافظة مدٌنة دمشق  بلغت ) - 

وذلك لوضع معٌار ٌمكننا من خالله تحدٌد مستوى معرفة المعلمٌن بصعوبات القراءة والكتابة بشكل )منخفض    لمجتمع الدراسة األصلً،
ذوي المستوٌات المنخفضة والمتوسطة بصعوبات القراءة وذلك  بهدف اختٌار عٌنة البرنامج التدرٌبً من المعلمٌن ومتوسط ومرتفع( 

 والكتابة.
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( 193( وبمغ عدد المعممين في ىذا المستوى )43( حتى الدرجة )20من الدرجة ): المستوى المتوسط -
 معممًا ومعممة.

( 39( وبمغ عدد المعممين في ىذا المستوى )59( حتى الدرجة )44من الدرجة ): المستوى المرتفع -
 ومعممة.معممًا 

 (The Level of Knowledge of The Writingالكتابةمستوى المعرفة بصعوبات  .5

Disabilities :) 
تم تقسيم درجات )أفراد  الكتابةاألولى من التعميم األساسي بصعوبات  معرفة معممي الحمقة ىد مستو يتحدل  

 ±العينة الكمية لمدراسة الميدانية( إلى ثالثة مستويات وذلك وفقًا لخصائص منحنى التوزع الطبيعي )المتوسط 
 عمى النحو اآلتي: الكتابةانحراف معياري واحد( عمى اختبار المعرفة بصعوبات 

( 64المعممين في ىذا المستوى )( وبمغ عدد 23( حتى الدرجة )15من الدرجة ): المستوى المنخفض -
 معممًا ومعممة.

( 188( وبمغ عدد المعممين في ىذا المستوى )35( حتى الدرجة )24من الدرجة ): المستوى المتوسط -
 معممًا ومعممة.

( 53( وبمغ عدد المعممين في ىذا المستوى )51( حتى الدرجة )36من الدرجة ): المستوى المرتفع -
 معممًا ومعممة.

  Reading Disabilities):   القراءة ) صعوبات  -6
صعوبات القراءة بأنيا المشكالت التي يعاني منيا الطفل وتتجمى  (p51 2000, DSM-IV-TR)لـيعرف ا 

وفي دقة وسرعة القراءة، وعدم فيم المادة المقروءة  ،وضعف في تعرف الكممة ،بالتحصيل المتدني في القراءة
  .باضطراب في وظيفة الجياز العصبي المركزيتعود ألسباب تتعمق وىذه المشكالت 

 اتتمك الصعوببأنيا صعوبات القراءة  الدليل الموحد لمصطمحات اإلعاقة والتربية الخاصة والتأىيل يعرفو  
التي تظير لدى األفراد الذين يكون ذكاؤىم متوسطًا أو فوق المتوسط، وتتجمى بمشكالت في تعمم مكونات 
الكممة والجممة، وقد يشير تاريخيم إلى التأخر في النمو المغوي، وتظير لدى الغالبية منيم مشكالت في 

 . (158، 2001)الخطيب،  ، ومشكالت اجتماعية وانفعاليةالكتابة والتيجئة
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 (:Writing Disabilitiesصعوبات الكتابة )
يعرف الدليل الموحد لمصطمحات اإلعاقة والتربية الخاصة والتأىيل صعوبات الكتابة بأنيا طريقة الكتابة     

السيئة أو الضعيفة لمفرد أو عدم قدرتو عمى أداء الحركات العضمية التي تتطمبيا عممية الكتابة أو النسخ 
عوبة الكتابة بسبب عدم قدرتو عمى سواء أكانت نسخ األحرف أم نسخ األشكال، وقد يعاني الطفل من ص

تحويل المدخالت البصرية التي يستقبميا إلى مخرجات تظير عمى شكل حركة لمعضالت الدقيقة الالزمة 
لعممية الكتابة، ويعتقد البعض بأن ىذه الحالة ترتبط بالخمل الوظيفي العصبي، فيما يعتقد البعض األخر بأن 

لفرد عمى التعبير عن أفكاره بشكل مكتوب بالرغم من عدم وجود عسر الكتابة قد يشير إلى عدم قدرة ا
مشكالت في قدرة الفرد الحركية، ويشير الدليل أيضًا إلى أن صعوبات الكتابة، تعكس جوانب عجز تتجمى 
في ضعف الميارات الحركية واإلدراك البصري الخاطئ لألحرف الكممات ومشكالت في تذكر االنطباعات 

 (.159، 2001ي القدرة عمى المحافظة عمييا )الخطيب، البصرية ومشكالت ف
( إلى أنَّ صعوبات الكتابة ىي صعوبة في آلية تذكر تعاقب الحروف وتتابعيا، 2002ويشير فتحي الزيات)  

ومن ثم تناغم العضالت والحركات الدقيقة المطموبة تعاقبيًا أو تتابعيًا لكتابة الحروف ومن أىم خصائصيا: 
ط بمستوى ذكاء الفرد، وىي خارج سيطرة عمميات التدريس، وأقل ارتباطًا بمحتوى مقرراتو، وذات بأنيا ال ترتب

أساس عصبي فسيولوجي بدرجات متفاوتة، وتنعكس عمى استخدام الفرد لمتعمم حتى في الميام غير 
ويميا وعالجيا التعميمية، وتتباين من حيث الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة، ويمكن تشخيصيا وتق

 (.509، 2002المالئمة في الوقت المناسب )الزيات،  تإذا استخدمت االستراتيجيا
  :الدراسة محددات -اا سادس

ومعممة من معممي الحمقة األولى من  اً معمم( 305) الميدانية عينة الدراسة تتضمن البشرية:الحدود  -
( معممًا ومعممة وذلك 36الميدانية ) دمشق، وسحبت من عينة الدراسةالتعميم األساسي في محافظة 

( 18لتطبيق البرنامج التدريبي، حيث قسمت بالتساوي إلى مجموعتين مجانستين: مجموعة تجريبية )
 ( معممًا ومعممة.18معممًا ومعممة، ومجموعة ضابطة )

ساسي في التعميم األ الحمقة األولى من مدارس بعض في ميدانيةتنفيذ الدراسة ال تم :المكانيةالحدود  -
دمشق المنتشرة عمى إحدى عشرة منطقة تعميمية. أما الدراسة التجريبية فقط ُطبقت في مدرستي محافظة 
 والمقدسي( التابعة لمنطقة الميدان التعميمية في محافظة دمشق. ء)الرزقا
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 -2022(من العام الدراسي  األول والثانيفي الفصل الدراسي  الدراسةتطبيق تم  :الحدود الزمنية -
 )م2023
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 معمم الحمقة األولى من التعميم األساسي

 أهمية إعداد معمم الحمقة األولى من التعميم األساسي. -أولً  

 أهداف إعداد معمم الحمقة األولى من التعميم األساسي. -ثانياً  

 الكفايات الضرورية لمعمم الحمقة األولى من التعميم األساسي. -ثالثاً  

مجالت منهاج إعداد معمم الحمقة األولى )معمم الصف(  -رابعاً  
 بكميات التربية في سورية.
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يتناوؿ المحور األوؿ مف )اإلطار النظري( لمدراسة الحالية معمـ الحمقة األولى مف التعميـ األساسي مف    
ثـ تناوؿ أىـ الكفايات الواجب توافرىا لديو،  وأىـ األىداؼ الالزمة إلعداده، ،إعداد ىذا المعمـحيث أىمية 

الضرورية لممعمميف في تعامميـ مع التالميذ  ت، ثـ تقديـ بعض التوجيياالمستخدمة في إعدادهمجاالت الوأىـ 
 ذوي صعوبات القراءة والكتابة.  

 أهمية إعداد معمم الحمقة األولى من التعميم األساسي:  -أولً 
إف قضية إعداد معمـ الحمقة األولى ليست بالقضية الجديدة عمى المسؤوليف أو الباحثيف. فمنذ أف      

أصبحت عممية التعميـ مينة مف الميف المتخصصة التي ُيعد ليا في الكميات والمعاىد والجامعات، أصبحت 
 جميع المستويات التعميمية.المسؤوليف عف التربية عمى و ىذه القضية الشغؿ الشاغؿ لكثير مف الباحثيف 

فانطالقًا مف أىمية الدور الذي يقوـ بو المعمـ في المؤسسات التربوية، مف حيث التكويف العممي والثقافي     
لفكر تالميذه، والتشكيؿ األخالقي والسموكي لشخصياتيـ، احتمت قضية إعداد المعمميف في الوقت الحاضر 

نيا تحدد طبيعة ونوعية األجياؿ القادمة، الذيف عمييـ إسيا، حيث أولوية خاصة، ألنيا قضية التربية نف
مستقبؿ األمة وخاصة أفَّ وظيفة المعمـ في عالمنا المعاصر، لـ ُتعد مجرد نقؿ معمومات إلى المتعمميف فقط، 
بؿ أصبحت تتطمب مف المعمـ ممارسة القيادة، والدراسة والتقصي، وبناء الشخصية اإلنسانية السوية، كما 

 تتطمب منو قدرات وميارات اإلرشاد والتوجيو وفف التدريس. 
ف مف طبيعة عمؿ المعمـ أف يواجو مؤثرات خارجية وداخمية كثيرة  اجتماعية وفمسفية ونفسية، كما إ     

يواجو توسعًا ىائاًل في حجـ المعرفة اإلنسانية، ومف ىنا يمكف القوؿ بأف أي جيود تبذؿ لتحسيف أي جانب 
العممية التعميمية ال يمكف أف تؤدي إلى التقدـ العممي المنشود ما لـ تبدأ بإعداد جيد لممعمـ  مف جوانب 

 (.99، 6991)راشد، 
 أهداف إعداد معمم الحمقة األولى من التعميم األساسي: -ثانياً 
سة بعد إطالع الباحث عمى بعض الدراسات واألدبيات العممية، التي اىتمت بإعداد المعمميف، كدرا    

(، خمص إلى أف أىداؼ المعمـ بشكؿ عاـ، ومعمـ الحمقة األولى 6991(، ودراسة )بشارة، 0262)األحمد، 
 بشكؿ خاص، يمكف حصرىا في أربع مجموعات أساسية ىي:

األىداؼ التي ترتبط بشخصية الطالب المعمـ، ومالو مف حاجات  وىي تمؾمجموعة األهداف الفردية:  -1
  وثيقة الصمة بو كإنساف، يسيـ في بناء مجتمعو، ومف ىذه األىداؼ ما يمي:ورغبات ودوافع وأغراض 
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أف يتعرؼ الطالب المعمـ قيمتو كإنساف جدير باالحتراـ، وكمواطف يؤمف بأىداؼ أمتو ومجتمعو، ويعمؿ  -
 عمى تحقيقيا.

 أف يكتسب العادات واالتجاىات التي تساعده، كفرد عمى تحمؿ مسؤولياتو المختمفة، تجاه وطنو وأمتو  -
 أف يكتسب االتجاىات اإليجابية نحو مينة التعميـ. -
 أف يتمتع بالصحة الجسدية والعقمية والنفسية، وأف ينعكس ذلؾ في سموكو مع اآلخريف.  -
 ورة مستمرة.أف يعبر عف حبو لممتعمميف وتقبمو ليـ بص -
 (.75، 0262أف يستطيع مواجية المشكالت التي تعترضو في الصؼ )األحمد، -
: وىي األىداؼ المرتبطة بدور المعمـ االجتماعي داخؿ المدرسة وخارجيا مجموعة األهداف الجتماعية -0

 ومنيا: 
 أف يتعرؼ عمى طرائؽ وأساليب خدمة المجتمع وتنميتو.  -
 مجتمع المحمي. أف يقدـ خدمات ثقافية متنوعة لم -
 أف يمتمؾ ميارات العالقات اإلنسانية مع المتعمميف والزمالء واإلدارة المدرسية. -
 (.609، 6991)بشارة،أف يمعب دور القائد االجتماعي عمى مستوى المدرسة والمجتمع المحمي   -
المجاؿ : وىي األىداؼ التي ترتبط بالمعارؼ والميارات الالزمة لتغطية مجموعة األهداف المعرفية -9

 المعرفي في مينة التعميـ، ومنيا: 
 أف يكتسب الطالب المعمـ اتجاىات التفكير العممي ويبتعد عف التفكير الخرافي. -
 أف يفيـ طبيعة عممية التعمـ وطبيعة المتعمـ. -
 أف يكتسب المعارؼ والميارات العممية التي تساعده عمى التمكف مف تخصصو. -
 ووسائميا. أف يفيـ عممية االتصاؿ ومياراتيا  -
 .ةاإلجرائي ةأف يكتسب ميارات الدراسة التربوي -
 أف يتمكف مف استخداـ المبادئ والمفاىيـ األساسية في القياس والتقويـ. -
 (.12، 0262أف يتعرؼ طرائؽ تنظيـ المنيج وتطويره )األحمد،  -
: وىي األىداؼ المرتبطة بالمعارؼ والقدرات والميارات الالزمة لتغطية الجانب مجموعة األهداف المهنية -4

 الميني ومنيا: 
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 أف يتمكف الطالب المعمـ مف صياغة نشاطاتو التعميمية صياغة سموكية.  -
 أف يتعرؼ عمى طرائؽ التدريس واستراتيجياتو ويتمكف مف توظيفيا في التعميـ الصفي توظيفًا فعااًل.   -
المحتوى المطموب ألي موقؼ تعميمي داخؿ الصؼ وينظمو مراعيًا في ذلؾ الفروؽ الفردية  أف يختار  -

 بيف المتعمميف.
 (.609، 6991أف يتمكف مف توظيؼ التقنيات والوسائؿ التعميمية في التعميـ الصفي  )بشارة،   -
األساسي يتطمب منا اإلشارة إن الحديث عن األهداف الضرورية إلعداد معممي الحمقة األولى من التعميم   

 إلى بعض النقاط الهامة التي يجب أخذها بالحسبان عند إعداد هؤلء المعممين.
ُيعد المعمـ عاماًل ىامًا في عممية إكساب التالميذ ميارات القراءة والكتابة ويعتبره البعض األكثر أىمية  -

 مف المنياج ومواد التعميـ.
لذيف ُيعمِّموف التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة،  فيجب أف يكونوا ضرورة االىتماـ بتأىيؿ المعمميف ا -

مييئيف لفيـ الظروؼ التي يجب توفيرىا ليؤالء التالميذ لتنمية ميارات القراءة والكتابة لدييـ، وأف يكونوا 
 ,Torgesen, 1996مدربيف ومؤىميف عمى تقدير وتشخيص مشكالت القراءة والكتابة منذ سف مبكرة )

pp133-135.) 
عمؿ دورات تدريبية وأبحاث ميدانية متعددة كمحاولة إلعداد معمميف قادريف  إلىتتجو معظـ الجامعات  -

وعمميات تدريب مستمرة  ،وتضع شروطًا في عممية التخرج ،عمى تدريس القراءة والكتابة ليؤالء التالميذ
 (Reid, 1999, p26) قبؿ التخرج حتى يكونوا مؤىميف تمامًا ليذا العمؿ

باإلضافة إلى األىداؼ التي تـ ذكرىا سابقًا البد مف المعمـ أف يتمتع بصفات شخصية ومينية تجعمو  -
 يحمؿ اتجاىات إيجابية نحو تعميـ التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة.

 الكفايات الضرورية لمعمم الحمقة األولى من التعميم األساسي:  -ثالثاً 
تشير الدراسات والبحوث إلى أف نجاح المعمـ في التعميـ، يتوقؼ عمى امتالكو لمجموعة مف الكفايات    

الضرورية، لذلؾ خمص الباحث بعد االطالع عمى الدراسات واألدبيات المتعمقة بيذا الموضوع كدراسة 
لى أفَّ الكفايات ( إ0225(، دراسة )فتح اهلل، 0221(، ودراسة )الترتووي، والقضاه ،0229)دعمس، 

 الضرورية التي يجب أف يمتمكيا المعمموف يمكف عرضيا عمى النحو اآلتي:
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 ،التعاوف -6: إف السمات الشخصية التي يجب أف يتميز بيا المعمـ الفعاؿ ىي: )الكفايات الشخصية - أ
ؿ سعة الميو  -7الصبر،  -4  ،الفروؽ الفردية ةالتعاطؼ ومراعا -9 ،االتجاىات الديمقراطية -0

         ،السموؾ الثابت والمنسؽ -9  ،العدؿ وعدـ التحيز -5  ،المظير الشخصي -1  ،واالىتمامات
 االتزاف االنفعالي والدؼء(. -66 ،الحماس -62  ،الحس الفكاىي -9

 : يمكف تصنيؼ الخصائص المعرفية لممعمـ عمى النحو اآلتي:الكفايات المعرفية والثقافية  - ب
بفعالية التعمـ، والمعمموف  : فاإلعداد الميني األكاديمي لممعمـ مرتبط إيجابياً والمهنياإلعداد األكاديمي  -

 الذيف يتفقوف في ميداف العمؿ ىـ المعمموف المؤىموف مينيًا وأكاديميًا.
التعمـ الناجح والفعاؿ ليس قصرًا عمى المعمـ المتفوؽ في ميداف  اتساع دائرة المعرفة والهتمام: -

ن ف سعة اطالع المعمـ وتنوعيا، تجعمو أكثر تخصصو فقط، وا  ما يرتبط أيضًا بمدى اىتماماتو وتنوعيا، وا 
(. وكذلؾ مف كفايات المعمـ 064، 0229)دعمس،  فعالية مف المعمـ األقؿ اىتمامًا ومعرفة واطالعاً 

في ىذه األمور واالجتماعية التي تحيط بو، ألف الضحالة  ةالناجح اإللماـ بالثقافة العامة والمعرفة البيئي
تجعؿ المعمـ ال يمكف أف يعطي شيئًا يذكر. وسيظؿ دائمًا في دوامة الفراغ الثقافي. ألف ىذه المينة ال 

 (.70، 0221تقبؿ أبدًا ىذا النوع مف المعمميف )الترتووي، القضاه، 
 :وتشمؿ عمى ما يميالكفايات التدريسية:   - ت
 كفايات التخطيط لمدرس وأىدافو.  -
 الدرس.كفايات تنفيذ  -
 التدريس. تكفايات استخداـ استراتيجيا -
 القدرة عمى توظيؼ التكنولوجيا في التدريس.  -
 : تشمؿ عمى استخداـ استراتيجيات التقويـ وأدواتيا:كفايات التقويم  - ث
 معرفة فمسفة التربية والتعميـ وأىدافو. -
 تحديد ىدؼ التقويـ بوضوح. -
 تنويع استراتيجيات التقويـ وأدواتيا.   -
 جمع البيانات وتحميميا وتفسيرىا.  -
ثراء نقاط القوة. -  االستفادة مف نتائج التقويـ وتوظيفيا لمعالجة نقاط الضعؼ وا 
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 معرفة محتوى المنياج وتحميؿ محتواه.  -
 معرفة أساليب تقويـ نتاجات التالميذ.   -
 بناء االختبارات وتحميميا وتقديـ التغذية الراجعة.   -
 سب لممادة العممية. إعداد أدوات القياس المنا -
 تطبيؽ ميارات التقويـ في مواقؼ صفية مختمفة.  -
: تتضمف بناء عالقات إنسانية بيف المعمـ والمتعمـ وبيف التالميذ أنفسيـ في كفايات العالقات اإلنسانية - ج

التعممية(. حيث أف المعمومات المتوافرة لممعمـ عف تالميذه، تشكؿ عنصرًا ميمًا في  –العممية )التعميمية 
إلى أف ىذا النوع مف المعمومات يرتبط عمى نحو وثيؽ ( 061، 0229ويشير )دعمس، التعمـ الفعاؿ، 

ير عف بفعالية التعميـ واتجاىات التالميذ نحو الدراسة والمعمميف. والمعمـ الناجح ىو الذي يعرؼ الكث
تالميذه: أسمائيـ، ومستواىـ العقمي، ومستويات نموىـ وتحصيميـ، وخمفياتيـ االقتصادية والثقافية 

ومف صفات المعمـ الجيد المحبة الدائمة  واالجتماعية، إضافة إلى سعة اطالعو بموضوع تخصصو.
قؼ التي تتطمب ذلؾ لمتالميذ والمعاممة الحسنة، الممزوجة بالصدؽ واألمانة والمرونة معيـ في الموا

 لموصوؿ إلى األىداؼ التربوية الموضوعة.
 : وىذه الكفايات نوعاف:الكفايات المهنية - ح
 ومف ىذه الكفايات ما يمي:  أوًل: كفايات مهنية داخل غرفة الصف: 
 أف يكوف المعمـ قادرًا عمى تحديد األىداؼ السموكية لدرسو عمى شكؿ نتاجات تعميمية. .6
 ًا عمى التخطيط الدراسي في ضوء األىداؼ السموكية.أف يكوف المعمـ قادر  .0
 أف يكوف المعمـ قادرًا عمى تحديد استعداد تالميذه لمموضوع الجديد. .9
 أف يكوف قادرًا عمى إثارة الدافعية لدى تالميذه. .4
يكوف قادرًا عمى استخداـ األدوات واألجيزة والوسائؿ التعميمية والعممية وبخاصة )السبورة، البطاقات،  أف .7

 الموحات، جياز العارض فوؽ الرأس، المجير(.
 أف يكوف قادرًا عمى ممارسة التقويـ. .1
شاعة جو أف يكوف قادرًا عمى إدارة الصؼ مف خالؿ حسف استخداـ الثواب العقاب والشروط التربوية، و  .5 ا 

 مف التعاوف والثقة في جو العالقات بيف التالميذ.
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أف يكوف المعمـ قادرًا عمى تحديد مدى صحة التالميذ النفسية ليكونوا مقبميف عمى التعمـ بشكؿ إيجابي   .9
 (.49-45، 0225)فتح اهلل، 

 ع فئات ىي: : جرت العادة تصنيؼ ىذه الكفايات إلى أربثانيًا:  الكفايات المهنية خارج غرفة الصف
الكفايات المتصمة بالربط بيف التعميـ النظامي وغير النظامي )التربية الموازية( ويمكف أف تشمؿ      .6

 الكفايات التالية:   
 .ربط بيف النشاط المنيجي الصفي والنشاط المنيجي الالصفي وتحقيؽ التكامؿ بينيما 
 إطار إجراءات ودية ديمقراطية مخطط ليا. إتاحة الفرصة لمتالميذ لممارسة ىذه األنشطة الموازية في 
 الكفايات المتعمقة بالتعمـ الذاتي عند التالميذ ومنيا:  .0
  .يستثير ميارات التعمـ الذاتي عند التالميذ ويخطط ليا 
  .يوجو التالميذ نحو التربية األساسية المتصمة بالحياة والعمؿ 
  .ينمي لدى التالميذ ميارات التربية المستدامة 
 يات المتعمقة بمسؤولية المعمـ نحو المجتمع المحمي:  الكفا .9
 .يسيـ في حؿ المشكالت االجتماعية واألسرية التي تواجو التالميذ 
 .نسانية بيف أفراد المجتمع المحمي  يقيـ عالقات اجتماعية وا 
 الكفايات المتعمقة بالنمو الميني لممعمـ نفسو:  .4
 لتنمية نفسو بالمعارؼ واالتجاىات والميارات التي تزيد مف كفايتو وتحسف أداءه.  يسعى 
  يكتسب اتجاىات االنتماء لممينة، والتوافؽ مع العمؿ، وااللتزاـ بالمبادئ والقواعد األخالقية لمينة التربية

 (.72 -49، 0225والتعميـ )فتح اهلل، 
عممي الحمقة األولى من التعميم األساسي ل بد من اإلشارة وفي نهاية الحديث عن الكفايات الالزمة لم   

 إلى النقاط اآلتية:
تُّعد الكفايات الشخصية لممعمـ عمى درجة كبيرة مف األىمية، حيث أف تشخيص وتدريس التالميذ ذوي  -

صعوبات القراءة والكتابة، يتطمب مف المعمـ أف يكوف عمى درجة عالية مف الصبر واالىتماـ والحماس 
 التعاوف حتى يحقؽ الفائدة المرجوة.و 
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تُّعد الكفايات التدريسية والتقويمية مف الكفايات األساسية والضرورية، وعمييا يتوقؼ نجاح المعمـ أو فشمة  -
في التعامؿ مع ذوي صعوبات تعمـ القراءة والكتابة، إال أفَّ تشخيص وتدريس التالميذ ذوي صعوبات 

مـ إتباع أساليب تقويمية واستراتيجيات تدريسية خاصة قد ال يتمقاىا المعمـ القراءة والكتابة، يتطمب مف المع
 في مرحمة إعداده.

جميع الكفايات المشار إلييا سابقًا ىامة وضرورية لنجاح المعمـ في عممو، وال يجوز التركيز أو االىتماـ   -
 بواحدة عمى حساب األخرى. 

 ى )معمم الصف( بكميات التربية في سورية: مجالت منهاج إعداد معمم الحمقة األول -رابعاً 
إف التالميذ الذيف يقبموف ببرامج معمـ الصؼ في كميات التربية بالجامعات السورية، ىـ التالميذ الحائزوف     

عمى شيادة الدراسة الثانوية، والذيف قبموا في البرنامج استنادًا إلى نجاحيـ في المقابمة التي أجرتيا الكمية ليـ 
يـ في المفاضمة التي تجرييا وزارة التعميـ العالي، وتتراوح مدة الدراسة الجامعية في برامج معمـ الصؼ ونجاح

 في الجامعات السورية بأربع سنوات دراسية، تنتيي بالحصوؿ عمى اإلجازة في التربية تخصص معمـ الصؼ.
ويشتمؿ منياج برنامج معمـ الصؼ عمى ثالث مجموعات: وىي مقررات نظرية، ومقررات عممية،     

 وحمقات بحوث، ويخصص لكؿ مف ىذه المجموعات ساعات محددة عمى النحو التالي: 
 ( ساعة أسبوعيًا عمى مدار أربع سنوات.665المقررات النظرية ويخصص ليا ) 
 ( 54المقررات العممية ويخصص ليا ) ساعة أسبوعيًا عمى مدار األربع سنوات، بما فييا التربية العممية

 ( ساعة أسبوعيًا.69التي يخصص ليا )
 ( ساعة أسبوعيًا عمى مدار األربع سنوات.69حمقات البحوث ويخصص ليا ) 

ويشتمؿ منياج معمـ الحمقة األولى )معمـ صؼ( في سورية عمى خمس مجاالت يعرضيا الباحث عمى     
 آلتي: النحو ا

، وقد أدرجت في الالئحة الداخمية لكميات التربية عمى ةوالذي يضـ دراسة مقررات تربويأول: المجال التربوي: 
(، التربية الصحية، التربية الدينية  التربية 0( و )6الوجو التالي: طرائؽ التدريس الخاصة بالتعميـ األساسي )

، التربية الرياضية، التربية االجتماعية، التربية في الوطف العربي، المدنية، التربية المينية، التربية الموسيقية
التربية الخاصة بالطفؿ، صعوبات التعمـ، المكتبات المدرسية والتوثيؽ التربوي، التربية الفنية، التربية البيئة 

ة وعمـ النفس، القياس والسكانية، المناىج التربوية )لممرحمة األولية(، تقنيات التعميـ، مناىج الدراسة في التربي
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والتقويـ في التربية وعمـ النفس، األنشطة المدرسية، اإلدارة الصفية والمدرسية، اإلحصاء في التربية وعمـ 
 النفس، دمج التكنولوجيا في التعميـ، التربية العامة، طرائؽ التدريس العامة، عمـ االجتماع التربوي.

تتعمؽ بعمـ النفس وقد أدرجت في الالئحة الداخمية لكميات التربية يشتمؿ عمى مقررات ثانيًا: المجال النفسي: 
عمى النحو اآلتي: عمـ النفس النمو، عمـ النفس االجتماعي، اإلرشاد المدرسي، عمـ النفس التربوي  

 .(95، 0266المشكالت السموكية لألطفاؿ، استراتيجية حماية الطفؿ مف العنؼ )دليؿ كمية التربية، 
يشتمؿ عمى دراسة أساسيات المواد التي سيقوـ المعمـ بتعميميا في المستقبؿ، وقد  ل التخصصي:ثالثًا: المجا

)أحياء  رياضيات )مفاىيـ ىندسية(، العموـأدرجت في الالئحة الداخمية لكميات التربية عمى الوجو اآلتي: 
)العمميات الحسابية(، عمـ  تا(، رياضيةوبيئة(، رياضيات )أعداد(، والعموـ )المفاىيـ الفيزيائية والكيميائي

 )القياس(. التاريخ والجغرافية(، الرياضيات وظائؼ األعضاء، والعمـو االجتماعية )مدخؿ إلى
ُيعد ىذا المكوف ضروريًا لجميع المعمميف، أيًا كانت المرحمة التي يعمموف فييا، رابعًا: المجال الثقافي: 

مى المقررات التالية، كما وردت في الالئحة الداخمية لكميات ويشتمؿ الجانب الثقافي في برنامج معمـ الصؼ ع
 التربية وىي الثقافة القومية االشتراكية، والمغة األجنبية، والمغة العربية، لمسنوات الدراسية األربعة.

 (.99-95، 0266: يشتمؿ عمى التربية العممية ومشروع التخرج)دليؿ كمية التربية،خامسًا: المجال الجامع
خالل العرض السابق لمجالت منهاج معمم الحمقة األولى من التعميم األساسي في سورية يشير  من   

 : الباحث إلى النقاط اآلتية
 معرفة المعمميف بالصعوبات التي يالقييا التالميذ في القراءة والكتابة وكيفية تنميتيا يكسب المعمـ  أف

القدرة عمى تدريس القراءة والكتابة، ومع ذلؾ معظـ المعمميف يتمقوف تعميمًا قمياًل عف تنمية القراءة والكتابة 
 وبرامجيا.

 تعميـ األساسي عمى مقررات كافية بصعوبات القراءة ال يشتمؿ منياج إعداد معممي الحمقة األولى مف ال
والكتابة، حيث يحتوي ىذا المنياج  فقط عمى مقرر واحد وعاـ بػ)صعوبات التعمـ(، وىذا ال يكفي مطمقًا 

 الكتساب ىؤالء المعمميف المعرفة الكافية بصعوبات القراءة والكتابة.
 (ساعة أسبوع54قمة المقررات العممية التي يخصص ليا ) يًا مقارنة بالمقررات النظرية التي يخصص

 ( ساعة أسبوعيًا عمى مدار األربع سنوات.661ليا)
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   يفتقر المجاؿ التخصصي في منياج معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي إلى مادة المغة العربية
مف التعميـ األساسي وصعوبات تعمميا، واعتبارىا مادة ثقافية، عمى الرغـ مف كثرة تالميذ الحمقة األولى 

 الذيف يعانوف مف مشكالت في تعمـ المغة العربية. 
وفي ختام الحديث عن إعداد معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي يرى الباحث بأن هناك بعض      

الحمقة األولى من التعميم األساسي  والتي يجب أن يتحمى بها معمم ةوالمبادئ الضروري تالتوجيها
 لنجاحهم في تعميم التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة. ومن هذه التوجيهات ما يمي:

الحماس واإليماف بأىمية مساعدة ىذه الفئة، لما تمتمكو مف قدرات عقمية، والمردود الناتج عف إىماليا  .6
 عمى الفرد والمجتمع.

 ناء التعامؿ مع التمميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة.االلتزاـ بالصبر واليدوء أث .0
 يجب البدء بالميمة السيمة والقصيرة، ثـ االنتقاؿ إلى الميمة األكثر صعوبة والطويمة بالتدريج. .9
 إعطاء مف يعاني مف صعوبات القراءة والكتابة، األمؿ والحماس لالنتباه واإلعداد لذلؾ جيدًا. .4
 كس سيولة المادة أو الميمة المتعممة.التنويع في األساليب التي تع .7
االطالع الدائـ والمستمر عمى أحدث األساليب العالجية لصعوبات القراءة والكتابة، واالستفادة منيا في  .1

 تصميـ برامج عالجية لمتمميذ الذي يعاني مف ىذه الصعوبة، بتبنييا أو تكييفيا أو االقتباس منيا 
 والعقاب.  االبتعاد عف أسموب التيديد والوعيد .5
عطاء التمميذ تغذية راجعة، لكؿ ميمة أو خطوة تطبيقية يقوـ  .9 استخداـ التعزيز اإليجابي بقدر اإلمكاف، وا 

 بيا.
 .االستعداد بأدوات ووسائؿ التشخيص الالزمة، لضماف نجاح البرامج العالجية الالزمة.62
ذ الذي يعاني صعوبات القراءة والكتابة مف . التركيز عمى إزالة اآلثار النفسية التي قد يعاني منيا التممي66

 جراء الفشؿ السابؽ.
. استخداـ الطريقة الفردية إلعطاء التمميذ خصوصية تتناسب مع طبيعة الصعوبة التي يعاني منيا 60

 والطريقة الجماعية عندما يتطمب منو األمر ذلؾ.
بة عند تصميـ البرنامج التدريبي أو . يجب استغالؿ حاجات ورغبات التمميذ ذوي صعوبات القراءة والكتا69

 العالجي، وذلؾ إلنجاح ىذه البرامج.



 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحور الثاني                                  
 صعوبات القراءة                         

 مفيوم القراءة وتعريفيا. -أولً  
 أىداف تعمم القراءة. -ثانياً  
 المكونات الرئيسية لميارات القراءة. -ثالثاً  
 عوامل الستعداد لتعمم القراءة. -رابعاً  

 مراحل تعمم القراءة. -خامساً 
 تصنيف القراءة. -سادساً 

 مفيوم صعوبات القراءة وتعريفيا. -سابعاً  
 مدى انتشار صعوبات القراءة. -ثامناً  
 أعراض ومظاىر ذوي صعوبات القراءة. -تاسعاً  
 العوامل واألسباب في صعوبات القراءة. -شراً عا 

 الخصائص السموكية لذوي صعوبات القراءة. -الحادي عشر
 تشخيص ذوي صعوبات القراءة. -الثاني عشر
 يات تعميم ذوي صعوبات القراءة.استراتيج -الثالث عشر
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مف حيث التعريؼ األىداؼ والمكونات  (القراءة)يتناوؿ المحور الثاني مف )اإلطار النظري( لمدراسة الحالية   
 ،مف حيث المفيوـ (صعوبات القراءة) أيضاً  ـ والتصنيؼ، كما يتناوؿيوعوامؿ االستعداد ومراحؿ التعم

 .واستراتيجيات التعميـ ،والتشخيص ،والخصائص ،واألسباب ،واألعراض ،واالنتشار
 (:(Concept of Reading and Definitionمفهوم القراءة وتعريفها  –أوالً 

في سيولة ويسر، وما يتبع ذلؾ مف اكتساب  التبلميذالقراءة عمؿ فكري، الغرض األساسي منيا أف يقرأ   
ثـ تنمية  ،جودة النطؽ وحسف التحدث، وروعة اإللقاء التبلميذالمعرفة والتمذذ بطرائؽ ثمرات العقوؿ، ثـ تعويد 

 والتميز بيف الصحيح والفاسد. ممكة النقد والحكـ
حيث عرفيا حسف اختمفت باختبلؼ وجيات نظر الباحثيف وخمفياتيـ النظرية. ولمقراءة مفاىيـ متعددة،   

طريؽ عينيو وفيـ المعاني والربط  عممية عقمية تشمؿ الرموز والرسوـ التي يتمقاىا القارئ عف :"شحاذة بأنيا
 ."بيف الخبرة السابقة وىذه المعاني واالستنتاج والنقد والحكـ والتذوؽ وحؿ المشكبلت

أداة اكتساب المعرفة والثقافة واالتصاؿ بنتاج العقؿ  :"بأنيا كما عرفيا محمود خاطر ومصطفى رسبلف 
كما  .(281، 2002ممحـ، نقبًل عف: . )"لعمميالبشري، وتعد مف أىـ وسائؿ الرقي والنمو االجتماعي وا

 صحيحاً  عممية التعرؼ عمى الرموز المطبوعة ونطقيا نطقاً  :"بأنيا (66، 2004)الروساف وآخروف،  عرفيا
   ."وفيميا

عممية معرفية تبدأ بالمستوى اإلدراكي وتنتيي بمستوى المفاىيـ، " بأنيا: (178، 2010)الحبلؽ، وعرفيا 
لغوية يجرد الطفؿ المقومات األساسية في النص، ويغفؿ الخصائص غير المناسبة، وبالتدريج نيا وظيفة أو 

. كما عرفيا )جاي بوند وآخروف، ."يبدأ في تصفية األفكار التجريبية المناسبة والمتصمة بالموضوع وتيذيبيا
كونت مف خبلؿ الخبرة (: "أنيا عممية تعُرؼ الرموز المكتوبة أو المطبوعة التي تستدعي معاف ت22، 1984

سياـ القارئ نفسو في  السابقة لمقارئ، وتتضمف كبًل مف الوصوؿ إلى المعاني التي يقصدىا الكاتب وا 
صياغة، تفسر ىذه المعاني وانعكاساتيا" . ويشير البعض إلى أف القراءة عممية نفسية لغوية معقدة تبعًا 

عادة تركيبيا، باإلضافة إلى كوف الرتباطيا بعدد مف الميارات العقمية، وكونيا تعنى ب تحميؿ الرموز المكتوبة وا 
عادة تركيبيا)   ,111Lovett et alالقارئ ال يستطيع فيـ معنى الكممة ما لـ يتمكف مف تحميؿ رموزىا وا 

2000, p.) 
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 ويظير من تحميل مضمون التعاريف السابقة مجموعة من الدللت والمعاني التي تميز مفيوم القراءة:  
راءة عممية ميكانيكية ويقصد بيا رؤية القارئ الكممات والحروؼ المكتوبة عف طريؽ العينيف والنطؽ الق -

 بيا بواسطة جياز النطؽ.
القراءة عممية عقمية يتـ مف خبلليا تفسير المعنى معتمدة عمى عمميات عقمية مختمفة كاإلدراؾ والربط  -

 واالستنتاج والتحميؿ والنقد.
 لمعمومات والخبرات ومصدر مف مصادر المتعة وأساس كؿ عممية تعميمية.القراءة وسيمة لكسب ا -
القراءة ليست عممية بسيطة إنما عممية معقدة تشترؾ في أدائيا حواس وقوى وعمميات. ولخبرات الفرد  -

 ومعارفو وذكائو عمؿ ال يستياف بو أثناء القراءة.
 (:(Goals of learning to Readأىداف تعمم القراءة  -ثانياً 
تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ التربوية. حيث  إلىتيدؼ دروس القراءة كغيرىا مف المواد الدراسية،    
، 1990عطية وآخروف، (؛)47، 1990(؛)الحسف، 83، 2005؛)عبد المجيد، (64، 2007بدراف )يذكر
  خاصة.  أف لمقراءة أىداؼ عامة، وأىدافاً  )بتصرؼ( (2003)السباعي،  (53، 1994(؛)أحمد ومحمد، 15

 األىداف العامة لمقراءة:
تسيـ في بناء شخصية الفرد عف طريؽ تثقيؼ العمؿ، واكتساب المعرفة، فعف طريقيا يكتسب القارئ  - أ

 المعارؼ، والمفاىيـ، والحقائؽ، واآلراء، والنظريات، التي تحتوييا الكتب والنشرات والدوريات ...الخ 
إمتاع القارئ وتسميتو في وقت فراغو مما يستيويو مف لوف قرائي معيف، كالقصة أو الشعر، أو الفمسفة،   - ب

 أو عمـ االجتماع، أو التاريخ ...الخ 
أو  تلمقراءة دور ىاـ في تنظيـ المجتمع، ويمكف تصور ىذا الدور إذا تصورنا أف موظفي إحدى الوزارا - ت

 كؿ عمؿ فيو قراءة.إحدى المصالح قد امتنعوا يومًا عف 
القراءة وسيمة لمنيوض بالمجتمع، وارتباط بعضو ببعض، عف طريؽ الصحافة، والرسائؿ، والمؤلفات   - ث

 والنقد والتوجيو، ورسـ المثؿ العميا.
 القراءة، مف أىـ الوسائؿ التي تدعو إلى التفاىـ والتقارب بيف عناصر المجتمع. - ج
 بمستوى تعبيره.ناء شخصية الفرد واالرتقاء بتسيـ في  - ح
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القراءة أداة التعميـ في الحياة المدرسية، فالمعمـ ال يستطيع التقدـ في تعممو ما لـ يسيطر عمى ميارات  - خ
 القراءة.

 األىداف الخاصة لمقراءة:
 جودة النطؽ، وحسف األداء، وتمثيؿ المعنى.  - أ
حساف الوقؼ عند  كسب الميارات القرائية المختمفة كالسرعة، واالستقبلؿ بالقراءة عمى تحصيؿ - ب المعاني، وا 

 اكتماؿ لمعنى. 
 تنمية الميؿ إلى القراءة، والفيـ الصحيح لما يقرأ. - ت
 الكسب المغوي، وتنمية حصيمة التمميذ مف المفردات والتراكيب الجديدة.  - ث
 ه.أتدريب التمميذ عمى التعبير الصحيح عف معنى ما قر  - ج
 استخداـ المكتبات بصورة سميمة واالنتفاع بمحتوياتيا.  - ح
 إكساب التمميذ التذوؽ الحسي والفني والجمالي وتفسير المعمومات. - خ

 المكونات الرئيسية لميارات القراءة: -ثالثا
يتفؽ كثير مف الباحثيف في الوقت الراىف عمى أف القراءة تتألؼ مف مكونيف رئيسييف ىما فؾ الشفرة أو    
ىو الجانب اآللي في تحويؿ  decoding)رؼ عمى الكممة، والفيـ أو االستيعاب. ويعتبر فؾ الشفرة )التع

المادة المطبوعة إلى لغة منطوقة، أو إلى بديؿ لغوي منطوؽ. ويشير الفيـ أو االستيعاب 
comprehension)خراج المعنى ( إلى الجوانب األعمى ترتيبًا في القراءة والتي يتمكف الفرد بموجبيا مف است

 مف المغة. 
( في وصفيما لعناصر القراءة أنو يمكف ضـ تمؾ العناصر 2007كما يشير ىاالىاف وآخروف)      

 +بمعنى أف القراءة = فؾ الشفرة (، (R= D+Cاألساسية التي تدخؿ في القراءة في صيغة بسيطة كما يمي: 
تعني  Cفؾ الشفرة(، ) decodingتعني D القراءة(،) Readingتعني R الفيـ أو االستيعاب. حيث: )

Comprehension 520 -518، 2007وآخروف،  فالفيـ وخاصة المغة الشفوية( )ىاالىا.) 
عمى الرغـ مف ذلؾ، فإف ىناؾ الكثير مما يتعمؽ بالقراءة أكثر مف مجرد التعمؽ بتمؾ العناصر األولية      

منيما القراءة، يتضمناف عناصر فرعية أخرى  ومف  المتضمنة فييا، عممًا بأف كبل العنصريف التي تتألؼ
(، ودراسة 1998خبلؿ مراجعة الباحث لبعض الدراسات التي تناولت عناصر القراءة  كدراسة )عجاج، 
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(، خُمَص إلى أفَّ القراءة تتكوف مف عنصريف رئيسيف 2007وآخروف ، ف( ودراسة )ىاالىا1998)الزيات، 
 ىما: 

: ىذه الميارة تساعد القارئ عمى قراءة الكممات عف ( (Word Recognitionالتعرف عمى الكممة - أ
طريؽ فؾ شفرة الكممات والحروؼ ومطابقة الحروؼ والكممات مع األصوات، والُقراء الذيف يبذلوف 

وتشتمل استراتيجيات التعرف مجيودا كبيرًا في التعرؼ عمى الكممة، فإف قدرتيـ عمى الفيـ تكوف قميمة. 
  عمى:عمى الكممة 

: وىي إحدى استراتيجيات فؾ الشفرة  التي فييا يطابؽ القارئ بيف الصوت Phontics)) الصوتيات -
 والحرؼ أو مجموعة الحروؼ المكتوبة.

: وىذا اإلدراؾ أو الوعي يجب أف يسبؽ (Phonological Awareness) الوعي الصوتي لمكممات -
عممية الربط بيف الصوت والحرؼ، فمكي يستطيع التمميذ فؾ الشفرة أو إدراؾ االرتباط بيف األصوات 
والحروؼ، فإف عمى التمميذ أف يدرؾ أف الكبلـ يمكف أف ينقسـ إلى وحدات صوتية تمثؿ الكممات 

 وعي باألصوات الكالمية:ومن الميام التي تساعد عمى تنمية الالمكتوبة، 
 التمييز السمعي عند انخفاض الصوت. -1
 (.108، 1998التدريب عمى إدراؾ األصوات الكبلمية في القراءة )عجاج،  -2
(: وىي الكممات التي يتعرؼ عمييا الطفؿ في الحاؿ دوف تردد أو Slight Words) الكممات البصرية -

ظـ الكممات كممات بصرية، ويتضح مف الدراسات وجود تحميؿ أبعد، والقراءة السمسة تتطمب أف تكوف مع
 ( كممة بصرية أساسية يجب عمى التبلميذ أف يعرفوىا قبؿ نياية الصؼ الثالث.112)
(: وىي المفاتيح التي تساعد التبلميذ لمتعرؼ عمى الكممة مف خبلؿ Context Clues) مفاتيح النص -

كممة، ويجب أف نشجع التبلميذ عمى استخداـ األطناب في المعنى العاـ لمجممة أو الفقرة التي توجد بيا ال
تعطي تمميحات عف الكممات غير  (:Language Redundanciesالمغة، واألطناب في المغة )

المعروفة مف خبلؿ المعنى العاـ لمنص، كما تساعد القارئ عمى تخميف معنى الكممات غير المألوفة 
وعندما يقوـ ذوي صعوبات التعمـ بتدريب مستمر عمى قراءة القصص والكتب، فأنيـ يتعمموف بطريقة 

 (.111-112، 1991طبيعية استخداـ مفاتيح النص )عجاج، 
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: يشير إلى التعرؼ عمى الكممات عف طريؽ تحميؿ الوحدات (Structural analysis) التحميل البنائي -
( أو التي تضاؼ أخر الكممة Preffixesالكبلمية ذات المعنى مثؿ اإلضافات التي تضاؼ أوؿ الكممة )

(Suffixes) ( أنو 1998الزيات)، وأصوؿ الكممات، والكممات المركبة والمقاطع والعناصر البنائية. ويرى
يمكف لممعمميف أف يساعدوا التبلميذ عمى بناء واشتقاؽ وتوليد المعنى فيما يقرؤوف، عف طريؽ إمدادىـ 

، 1998ببعض المعمومات التي تمثؿ سياقًا أو خمفية أو إطارًا مرجعيًا لمنص موضوع القراءة )الزيات ،
443 .) 
وي صعوبات القراءة عمى التحميبلت التركيبية لمكممات  أف تدريب التبلميذ ذ إلىفقد أشار الباحثوف     

يساعدىـ في اكتساب العديد مف المفردات المغوية، وفي توسيع قاموسيـ المغوي وفي تحسيف قدراتيـ عمى 
 تعرؼ الكممات.

 وفي نياية الحديث عن ميارة التعرف عمى الكممة واستراتيجياتيا ل بد من اإلشارة إلى النقاط اآلتية:  
عمى المعمـ تشجيع كافة التبلميذ ذوي صعوبات القراءة عمى استخداـ جميع استراتيجيات التعرؼ عمى  -

 الكممة التي سبؽ ذكرىا، وتدريبييـ عمييا باستمرار وذلؾ لتحقيؽ المرونة والطبلقة في القراءة.
قراءة. حيث يفضؿ تعميـ التمميذ ذوي صعوبات القراءة ميارات الوعي الصوتي قبؿ البدء بتعميـ ال -

( إلى أف تعميـ الوعي الصوتي لمتبلميذ ذوي صعوبات القراءة قبؿ تعمـ 359أ، -2003يشير)الوقفي، 
 القراءة يحسِّف تعمميا.

ال بد لممعمـ مف استخداـ الصور واألشكاؿ والرسوـ البيانية والخرائط وغير ذلؾ مف األنماط المصورة التي  -
عمى الكممة، ألف التبلميذ ذوي صعوبات القراءة كثيرًا ما يعتمدوف  ترافؽ النص لتساعد التمميذ في التعرؼ

 عمى التمميحات التي يستمدونيا مف ىذه المصورات في تعرؼ الكممة.
يعرؼ الفيـ القرائي بأنو: الربط الصحيح بيف الرمز  :Reading Comprehension))الفيم القرائي   - ب

خراج المعنى مف السياؽ،  واختيار ا لمعنى المناسب، وتنظيـ األفكار المقروءة، وتذكر ىذه والمعنى، وا 
(. يعد الفيـ القرائي مف أكثر المشكبلت 12، 2006األفكار واستخداميا في بعض األنشطة )السميماف، 

والصعوبات  تأثيرًا عمى ذوي صعوبات القراءة  كما أنو أي )الفيـ القرائي( أقميا قابمية لمعبلج.  فالتبلميذ 
يبيـ عمى ميارات التعرؼ عمى الكممات، وتعالج لدييـ ىذه المشكبلت، ال يحرزوف تقدما الذيف يتـ تدر 
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ممموسًا أو دااًل في اختبارات الفيـ القرائي، وتظؿ حاجتيـ إلى تعمـ االستراتيجيات الفعالة التي تساعدىـ 
 :وتشتمل مكونات الفيم القرائي عمىعمى الفيـ قائمة، 

: حيث تؤكد النظريات (Interactive Elements in Readingالقرائي )العناصر المتفاعمة في الفيـ  -
البنائية في الفيـ القرائي، أف الفيـ القرائي يتكوف مف تفاعؿ حركي بيف ثبلث عناصر، وىي القارئ 

يأتي إلى المادة المقروءة ومعو بعض المعرفة  (The reader. فالقارئ )والنص وسياؽ الموقؼ القرائي
يشير إلى المغة المكتوبة  The text))والنص التي تؤثر عمى ما يريد ىذا القارئ أف يقرأه. واالىتمامات، 

حيث يؤثر وضوح النص وتنظيمو عمى قدرة القارئ وفيمو والشعور بما يقرأ. وقد أشار سميث وسيسنباؾ 
(Smith & sesnabaugh,1992,p.168 إلى أفًّ استخداـ المؤشرات في النص وعمى وجو )

عطاء قائمة باألفكار الرئيسية في النص والممخصات قد زاد مف قدرة التبلميذ  الخصوص العناويف، وا 
 ،(The context)السياق عمى تكويف فكرة عف موضوع النص، وزاد مف قدرتيـ عمى تذكر محتواه. 

المحيطة بالكممة عمى عممية القراءة، وتفاعؿ ىذه العوامؿ الثبلثة حيث يوثر سياؽ الموقؼ القرائي والبيئة 
يؤثر عمى كيفية بناء الفرد لمعنى المادة التي يقرأىا، والتفاعؿ بينيا تفاعؿ حركيا ينفذ مف خبلؿ انتقاؿ 

 (.115، 1998القارئ عبر الموضوع الذي يقرأه  )عجاج، 
(: بمعنى Concepts or Skills of Reading Comprehensionالفيـ القرائي ) تمفاىيـ أو ميارا -

، ومعرفة يأف الفيـ القرائي يتطمب تفكير، وخمفية معرفية، واىتماـ بالمادة المقروءة، وطبيعة الموقؼ القرائ
 (.116، 1998المغة، والتعرؼ عمى التركيب اإلعرابي، وتفاعبًل نشطًا مع النص المقروء )عجاج ،

(: وتشير إلى القدرة عمى معرفة الكممات بسرعة  وقراءة (Fluency in Readingالطبلقة في القراءة  -
الجمؿ والفقرات الكبيرة بطريقة سيمة متصمة تشير إلى فيـ القارئ لما يقرأه.  وكثير مف ضعاؼ القراء 
لدييـ صعوبة في القراءة بطبلقة، وذلؾ ألنيـ في الغالب  ليس لدييـ الكممات البصرية الكافية الكامنة، 

وف جيدًا لفؾ شفرة كثير مف الكممات في القطعة التي يقرؤونيا، ويغمب عمى قراءتيـ الوقفات ويبذل
الطويمة، والتكرارات الكثيرة، والتعبيرات المممة، وذلؾ ألنيـ قد انشغموا بالتعرؼ عمى الكممات )عجاج، 

1998 ،121.) 
ومف خبلؿ العرض السابؽ لمكونات القراءة الرئيسية البد مف اإلشارة إلى أفَّ كبًل مف ميارات التعرؼ عمى    

الكممة وميارات الفيـ القرائي ضرورياف لمتمميذ إذا كنا نود أف نسميو قارئًا ماىرًا وأف كاف في منيج القراءة 
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حؿ األولى مف تعميـ القراءة ويتـ التأكيد عمى الفيـ في التقميدي يتـ التأكيد عمى التعرؼ عمى الكممة في المرا
المراحؿ المتأخرة، إال أنو في المراحؿ األولى في تعمـ القراءة يجب عمى التبلميذ أف يتدربوا عمى التعرؼ عمى 

 الكممات والفيـ والمعنى معًا. 
 عوامل الستعداد لتعمم القراءة:  -رابعًا 
تجعؿ الطفؿ مستعدًا لمقراءة، عمى أف تتوافر ىذه العوامؿ األربعة جميعيا  ىناؾ أربعة عوامؿ أساسية      

في التمميذ بدرجة كافية، حتى يصبح التمميذ قادرًا عمى المباشرة في تعمـ القراءة، ويعرض الباحث ىذه العوامؿ 
 عمى النحو اآلتي:

قرأنو أمف  ستعداده لمقراءة قبؿ غيرهفالتمميذ الذكي يبمغ ا Mental readiness): الستعداد العقمي ) -أولً 
األقؿ ذكاء. والقراءة بحد ذاتيا تتطمب قدرًا معينًا مف النضج العقمي، لكنو ليس العامؿ الوحيد الذي يؤثر في 

الصؼ، وميارة المعمـ، والمناىج، والمادة التعميمية المستخدمة في القراءة  ةاستعداد الطفؿ لمقراءة، فجو غرف
 .(284، 2002)ممحـ،  وطريقة التعمـ، تؤثر جميعيًا في مدى استعداد الطفؿ لمقراءة

نما ىي : physical readiness))الستعداد الجسدي-ثانياً  إفَّ تعمـ القراءة ليس عممية عقمية فحسب، وا 
اس البصر واالستماع والنطؽ، ومف ثـ فإنيا تعتمد عمى صحة ىذه الحواس، باإلضافة إلى عممية تستخدـ حو 

 أىمية االنتباه بالنسبة لمتمميذ وأف يكوف بصحة جيدة.
مما ىو معروؼ : standby emotional or personal)الستعداد النفعالي والشخصي والعاطفي ) -ثالثاً 

، فنجدىـ ينشؤوف في بيئات مختمفة ومقومات ثقافية ــ واستعداداتيأف األطفاؿ يولدوف مختمفيف في قدراتي
مختمفة، وىذا بدوره يؤدي إلى اختبلؼ في التنشئة االجتماعية لكؿ طفؿ، واختبلؼ الحالة االجتماعية لكؿ 
طفؿ يؤثر بشكؿ مباشر عمى عممية التعمـ، فيناؾ اأُلسر التي تيتـ بالدراسة وىناؾ ُأسر ال تيتـ، وىناؾ 

التي يتواجد فييا، فتجده متأثر نفسيًا مما يعرضو لفشؿ  ةمة بالطفؿ نفسو، نتيجة لآلثار السمبية االجتماعيمشك
 .في عممية التعمـ

وأيضا الجدير بالذكر أف ىناؾ العديد مف اآلراء واألبحاث تتفؽ عمى أف مشكبلت الطفؿ العاطفية أو     
إغفاؿ بعض األطفاؿ في تعمـ القراءة، ففقداف الثقة بالنفس،  النفسية وكذلؾ الشخصية، تكوف سببًا رئيسيًا في

توثر  تأو الشعور بالحزف، والحياء المبالغ فيو، والتردد والشرود الذىني، وأحبلـ اليقظة، كؿ ىذه المشكبل
(. وتتفؽ أيضًا اآلراء واألبحاث التجريبية التي 69، 2002بالسمب في عممية تعمـ الطفؿ لمقراءة )برغوث، 
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يت في ميداف االستعداد االنفعالي والشخصي عمى أف المشكبلت العاطفية والشخصية، كعدـ النضج أجر 
العاطفي، والشعور الخوؼ وعدـ األمف وعدـ القدرة عمى التكيؼ إلى غير ذلؾ  قد تكوف سببًا في إخفاؽ 

 (.30، 1971الطفؿ في تعمـ القراءة )عودة، 
ويتضمف ىذا الجانب جميع المعارؼ والخبرات التي  :prepare educational)الستعداد التربوي )-رابعاً 

 : اكتسبيا الطفؿ منذ والدتو وأىميا
المحيطة بالفرد، وىي تساعد الطفؿ عمى ربط  ةالخبرات السابقة: وىي مجموع تفاعبلت الطفؿ مع البيئ -

 المعنى الذىني لمكممة وصورتيا المكتوبة.
فيما يكتسبونو مف كممات وتراكيب لغوية، وىذا االختبلؼ ىو نتاج المحصوؿ المغوية: فاألطفاؿ يختمفوف  -

 الختبلؼ البيئات وسموؾ األسرة نحو الطفؿ إلى جانب اختبلؼ القدرات العقمية.
وقد أكد الباحثوف أنو مف الممكف أف يكوف الوالديف سببًا في نجاح أو فشؿ التمميذ في إكسابو حصيمتو    

 (. 21، 2002المغوية )برغوت، 
 من خالل العرض السابق يمكن القول بأنو ىناك عدة مؤشرات تدل عمى استعداد التمميذ لمقراءة وىي:  
 .اإلبصار والسمع الجيداف، ودرجة الذكاء، والرصيد المغوي المتنامي 
 .القدرة عمى التركيز واالنتباه، والتآزر الحركي والنمو الجسمي الجيد 
 ضبط مخارج الحروؼ. سبلمة النطؽ، والقدرة عمى 
  .القدرة عمى التكيؼ واالنسجاـ والتوافؽ مع المادة الدراسية، ودرجة الدافعية لمتمميذ 
 .المستوى الثقافي واالقتصادي لؤلسرة، والنمو العاطفي واالجتماعي لمتمميذ 
 جية.الفصوؿ الدراسية قميمة العدد، والجو المدرسي المشجع والحافؿ باألنشطة المنيجية والبل مني 
 أما قياس االستعداد لمقراءة فيمكف لممعمـ الكشؼ عف قدرات التبلميذ واستعدادىـ لمتعمـ القرائي مف خبلؿ:  

أواًل: مف خبلؿ تطبيؽ اختبارات الذكاء، وتنقسـ ىذه االختبارات إلى نوعيف)اختبارات فردية، اختبارات 
 جماعية(.

 ءة. ثانيًا: مف خبلؿ تطبيؽ اختبارات االستعداد لمقرا
ثالثًا: مف خبلؿ تقدير المعمـ لعوامؿ االستعداد لمقراءة، ويقوـ ىذا االختبار عمى مبلحظة المعمـ لخصائص 
التبلميذ وسموكيـ مف خبلؿ فترات المعب أو الحصوؿ عمى تقارير مف أولياء أمور األطفاؿ، تتعمؽ 



 طار النظريإلا                                             الفصل الثاني:                                    
 

00 
 

العقمي والجسمي واالجتماعي واالنفعالي، باىتماماتيـ وقدراتيـ المغوية، ومستواىـ العاـ، مف حيث النمو 
 (.31- 29، 1990ويسجؿ المعمـ كؿ ما يحصؿ عميو في بطاقة خاصة بكؿ طفؿ )عطية وآخروف، 

 (: (reading learning stagesمراحل تعمم القراءة -خامساً 
الكثير مف الباحثيف عمى أف تعمـ القراءة يمر بمجموعة مف المراحؿ، وىذه المراحؿ تستغرؽ سنوات  يتفؽ

 التعميـ األساسي وتمتد حتى نياية المرحمة الثانوية، وتتجمى ىذه المراحؿ عمى النحو اآلتي: 
 :مرحمة الستعداد لمقراءة -1
ى مف مرحمة التعميـ األساسي، واليدؼ مف ىذه تستغرؽ ىذه المرحمة سنوات ما قبؿ المدرسة والسنة األول  

المرحمة ىو توفير الخبرات والمرونة الكافية التي تنمي عند التبلميذ االستعداد لمقراءة. ويتـ تكويف االستعداد 
 لمقراءة عف طريؽ:

 تنمية القدرة عمى تذكر األشكاؿ والتفكير المجرد وتوسيع خبرة التمميذ بالبيئة المحيطة بو. -
 مف صياغة الجمؿ البسيطة عف طريؽ تزويده بقدر كبير مف المفردات.  التمكف -
 التدريب عمى سبلمة النطؽ. -
 تمييز الشبو واالختبلؼ بيف األشكاؿ والصور ودقة التمييز البصري والسمعي. -
 :مرحمة البدء في تعمم القراءة -2

ـ مف خبلليا تكويف العادات تبدأ ىذه المرحمة في السنة األولى مف مرحمة التعميـ األساسي، حيث يت    
 األساسية في القراءة، وبعض الميارات والقدرات التي يمتمكيا الطفؿ في ىذه المرحمة موضحة كالتالي:

 معرفة أسماء الحروؼ والربط بيف الكممة والصورة. -
 تعرؼ الكممات بالصور. -
 التمييز الصوتي بيف نطؽ الحروؼ.  -
 التمييز البصري بيف أشكاؿ الحروؼ. -
 عرؼ عمى جميع الحروؼ اليجائية في أشكاليا وأوضاعيا المختمفة.أف يت -
أف يعرؼ الحركات األولية )الفتحة، الكسرة، الضمة، والسكوف( وتكويف عادات الدراسة عف المعاني أثناء  -

 (Mercer&Mercer,1993,p.292). (؛95، 2011القراءة)الشوبكي، 
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 مرحمة التوسع في القراءة:  -3
ىذه المرحمة بمرحمة التقدـ في اكتساب العادات األساسية، وتمتد ىذه المرحمة مف الصؼ الثاني إلى  تسمى  

 الصؼ السادس، وتتمثؿ الميارات التي يكتسبيا الطفؿ في ىذه المرحمة عمى النحو التالي: 
 االستقبلؿ في تعريؼ الكممات.  -
 االنطبلؽ في القراءة الجيرية.  -
 قراءة القطع األدبية وقطع المعمومات والقصص.   -
 بناء رصيد مف المفردات.  -
 ازدياد السرعة في القراءة.  -
 تنمية الدراسة عف موارد جديدة.   -
 . مرحمة توسيع الخبرات وزيادة القدرات والكفايات -4
القارئ المغوية  تشمؿ ىذه المرحمة سنوات اإلعدادية، ويتـ فييا القراءة الواسعة، التي تزيد مف خبرات  

 والببلغية والتي تساعده في االنطبلؽ لفيـ النصوص األدبية والشعرية. 
 مرحمة تيذيب العادات واألذواق والميول.  -5
تشمؿ ما يبقى مف مراحؿ التعميـ، فتستغرؽ الصفوؼ الثبلثة بالمرحمة الثانوية، وفييا يتـ تنمية العادات   

تقاف الموضوعات التي تسيـ والميوؿ وتصفيتيا في أنواع القراءة ال مختمفة بحيث تنمي لدى األفراد اختيار وا 
 (.96، 2011بشكؿ ممحوظ في تيذيب عاداتيـ وتقويـ سموكيـ )الشوبكي، 

واتجو بعض الباحثيف إلى تصنيؼ مراحؿ تطور الميارات القرائية إلى ست مراحؿ، ومف ىؤالء الباحثيف   
 ا بتصنيفيا عمى النحو التالي: (، حيث قامو Lerner, 2000؛ ))2002)يونس،

(، وتمتد مف الوالدة وحتى السنة السادسة  (Early Literacy or pre_ Readingمرحمة ما قبؿ القراءة  .1
 مف العمر.

 (، وتمتد مف الصؼ األولى إلى بداية الصؼ الثاني.Decodingمرحمة الترميز أو فؾ الرموز ) .2
 مة مف الصؼ الثاني وحتى الصؼ الثالث.، وتمتد ىذه المرح( (Fluencyمرحمة الطبلقة  .3
، وتمتد ىذه المرحمة مف الصؼ الرابع حتى ( (Reading For Learningمرحمة استخداـ القراءة لمتعمـ  .4

 الصؼ الثامف.
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وتمتد ىذه المرحمة  مف الصؼ التاسع  (،Multiple Viewpointsمرحمة وجيات النظر المتعددة  ) .5
 وحتى الصؼ الثاني عشر.

عادة البناء )مرحمة  .6 (، وتمتد ىذه المرحمة مف الكمية وما Construction & Reconstructionالبناء وا 
 (.P55،Lerner ،2000)(؛ 6-5، 2002بعدىا )يونس، 

 تصنيف القراءة:   -سادساً 
(؛ )عبد 2004 خمؼ اهلل،) (؛2002ممحـ، ،(؛)2001(؛)الراشد، 1970)عطية،  ومنيـ يشير الباحثوف     

(؛ 2008)عبدات،  (؛2007(؛)أبو فخر، 2006(؛)أحمد، 2006(؛)رزؽ، 2005(؛ )السعيد،2005المجيد، 
إلى أنواع عديدة لمقراءة يمكف تصنيفيا ()بتصرؼ( 2010(؛)الحبلؽ، 2009(؛ )القرني، 2009)القحطاني،
 : اآلتيعمى النحو 

 :من حيث الغرض من القراءة -أوالً 

صيمية إلى استظيار المعمومات. وتتسـ باألناة وعقد الموازنات بيف تشير القراءة التح القراءة التحصيمية: - أ
 المعمومات المتشابية والمختمفة .

: ىذا النوع مف القراءة يقـو القارئ بالرجوع إلى مصادر متعددة مف أجؿ جمع ما قراءة جمع المعمومات  - ب
تصفح المراجع وكذلؾ إلى ميارة  يحتاج إليو مف معمومات. مما يتطمب مف الدارس ميارة السرعة في

 التمخيص.
ييدؼ ىذا النوع مف القراءة إلى معرفة شيء معيف في فترة زمنية قصيرة.  :القراءة السريعة الخاطفة - أ

 فيرس كتاب مثبًل أو قراءة مؤلفي كتاب معيف. 
راعى في اختيار : وىي قراءة تخمو مف التعمؽ والتفكير وكد الذىف. وليذا يقراءة الترفيو والمتعة األدبية - ب

 مادتيا الخفة، ويزاوليا الفرد عادة في أوقات فراغو، وعمى فترات متقطعة.
: تيدؼ القراءة النقدية التحميمية إلى الفحص والنقد، ولذلؾ فإف القارئ في ىذه القراءة النقدية التحميمية - ت

وف ىذا النوع مف القراءة  بقدر الحالة يحتاج إلى الكثير مف التروي والمتابعة. ويتميز األفراد الذيف يستخدم
 والتحصيؿ والفيـ.   واالطبلعكبير مف الثقافة والموىبة والنضج 

: تشير القراءة إلى التعرؼ إلى ما يحدث لفئات المجتمع مف مناسبات سارة أو أحزاف. القراءة الجتماعية - ث
قديـ الواجب الديني المشاركة وت :واليدؼ مف ىذه القراءة  (قراءة صفحات الوفيات والدعوات)مثؿ 

 واالجتماعي.
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وىي قراءة استدراؾ األخطاء المغوية واإلمبلئية واألسموبية والصيغ المفظية، تيدؼ القراءة التصحيحية:  - ج
-292، 2002إلى تصحيح الخطأ مثؿ قراءة المعمـ لكراسات تبلميذه والطبعات التجريبية )ممحـ، 

293 .)  
 :: من حيث الشكل واألداءثانياً 

: وىي قدرة المستمع عمى فيـ وأدراؾ ما يسمع. ويكوف ذلؾ بتمكنو مف ترجمة األصوات الستماعقراءة  - أ
إلى دالالت. ويحتاج ذلؾ إلى قدرة فائقة عمى التركيز بعيدًا عف الشرود الذىني، وتقوـ ىذه القراءة عمى 

 عنصريف: 
 تمقي األصوات باألذف وأجيزة السمع المرافقة. -1
 المعاني التي تحمميا األصوات المسموعة. ومف أىداؼ ىذه القراءة:  إدراؾ  -2
 إكساب التمميذ القدرة عمى متابعة المسموع. -
 إكساب  التمميذ القدرة عمى التركيز واإلصغاء. -
 إكساب التمميذ القدرة عمى فيـ ما يسمع بسرعة تتناسب مع سرعة المتحدث. -
 تشويش. إكساب التمميذ آداب االستماع والمجاؿ عف ال -
 (. 84، 2005إكساب التمميذ آداب مناقشة المسموع وبياف الرأي فيو)عبد المجيد،  -
ومف ميزات القراءة االستماعية: تنمية القدرة عمى االستيعاب والتذكر لدى المتعمـ، كما تتيح لممدرس معرفة   

 (.213، 2010قدرات طمبتو عمى االستيعاب )الحبلؽ، 
فيزيولوجية، تستجيب فييا أعضاء النطؽ لدى القارئ إلدراؾ  ةممية ميكانيكيوىي ع :القراءة الجيرية -ب

المقروء إدراكًا لفظيًا، يتطمب منو توازنًا نفسيًا وجسميًا وعقميًا. والقراءة الجيرية تعني التعرؼ عمى الرموز 
ا الرموز المقروءة )أبو المغوية وما تدؿ عمييا ونطقيا نطقًا صحيحًا والتعبير عف المواقؼ المختمفة التي تمثمي

 .(161، 2007فخر، 
بأنيا: " التقاط الرموز المطبوعة، وتوصيميا عبر العيف إلى المخ، وفيميا ، (2006وعرفيا سامي رزؽ )     

بالجمع بيف الرمز كشكؿ مجرد والمعنى المختزف لو في  المخ، ثـ الجير بيا بإضافة األصوات واستخداـ 
وعرفيا عبدات إلى أنيا:" العممية التي فييا يتـ . (11، 2006حًا")رزؽ، أعضاء النطؽ استخدامًا صحي

ترجمة الرموز الكتابية وغيرىا إلى ألفاظ منطوقة وأصوات مسموعة متباينة حسبما تحمؿ مف معنى" )عبدات، 
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%( مف الصفيف األوؿ 75وأشار الباحثوف إلى أف القراءة الجيرية تأخذ مف وقت القراءة ). (8، 2008
ثاني، وذلؾ ألىميتيا في تمكيف التبلميذ مف السيطرة عمى القراءة، وتقؿ ىذه النسبة كمما ارتقى التمميذ سنة وال

%( في نياية المرحمة االبتدائية بعد أف يكوف التمميذ قد سيطرة تمامًا عمى تمؾ 25بعد أخرى حتى يصؿ إلى)
 (.  19، 2009الجوانب األساسية لمقراءة )القحطاني،

 اف القراءة الجيرية في الحمقة األولى من التعميم األساسي:ومن أىد  
 ( كممات. 7-6أف يقرأ التمميذ جمبل مكونة مف ) -1
 أف يقرأ فقرة مكونة عدد مف الجمؿ السيمة القصيرة دوف تعثر. -2
تقاف.  -3  أف يتمكف مف قراءة الكتاب المقرر في دقة وا 
 أف ينطؽ التاء المفتوحة والتاء المربوطة. -4
 ( كممة.700يقرأ قصة مف ) أف -5
 أف يعبر عف األفكار في تسمسؿ وتتابع بحيث يكوف تمقائيا في التعبير.  -6
بداء رأيو.  -7  أف يعمؽ عمى قصة بعد سردىا وا 
 (.59، 2005أف يشارؾ في الحوار المناقشة الجماعية )السعيد ، -8

فييا فيي تقوـ عمى حؿ الرموز  :  يعرفيا الراشد بأنيا:" عممية فكرية ال دخؿ لمصوتالقراءة الصامتة -ج 
المكتوبة وفيـ معانييا بسيولة ودقة، وىي سرية ال صوت فييا وال ىمس وال تحريؾ لساف أو شفة )الراشد، 

( إلى أف األساس في القراءة الصامتة ىو أف يستشؼ القارئ 162، 2007ويشير )أبو فخر، (.21، 2001
الكممات بؿ يمتقط المعاني ويدركيا بالنظرة تمو النظرة.  المعنى مف الجمؿ المكتوبة، وىو غير مقيد بنطؽ

 ومن أىداف القراءة الصامتة في الحمقة األولى من التعميم األساسي:
زيادة سرعة التمميذ في القراءة مع إدراكو لممعاني، فاإلجابة في القراءة الصامتة أقؿ وقتًا عف اإلجابة في  -1

 القراءة الجيرية.
 معنى فالنطؽ يعتبر عنصرًا يعوؽ سرعة التركيز عمى المعنى.االىتماـ البالغ بال - 2
تزيد مف قدرة التمميذ عمى القراءة والفيـ في دروس القراءة، فيي تساعده عمى تحميؿ ما يقرأ والتمعف  - 3

فيو، وتنمي فيو الرغبة لحؿ المشكبلت، وبالتالي تعمؿ عمى تيسير إشباع حاجات التمميذ وميولو،  وتزوده 
 والمعارؼ والخبرات الضرورية في الحياة.بالحقائؽ 
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تزيد مف حصيمة التمميذ المغوية والفكرية، عف طريؽ إتاحة الفرص أمامو لتأمؿ العبارات والتراكيب  -4
 والمقارنة بينيما.

الفروؽ الفردية بينيـ  ةتنمي االعتماد عمى النفس في الفيـ، وتعودىـ االطبلع، وبالتالي تعمؿ عمى مراعا -5
 (.13، 2006ميذ يقرأ وفؽ المعدؿ الذي يناسبو )أحمد، حيث أف كؿ تم

تساعد عمى شرود الذىف وقمة االنتباه والتركيز  -1: أما عيوب القراءة الصامتة فتتجمى بالنقاط التالية   
ال تييئ لمتبلميذ فرصة لمتدريب عمى القراءة الصحيحة وتمثيؿ المعاني وجودة إلقائيا  -2مف المعمـ.  

 (.27، 2009)القرني، 

 the concept and definition of Reading)مفيوم صعوبات القراءة وتعريفيا -سابعاً 

Disabilities) : 

صعوبات القراءة، حيث طرحت تعريفات مختمفة، فقد عرفيا طومسوف ووتكنز ل اختمؼ الباحثوف في تعريفيـ  
(Thomson & watkins1993)  بأنيا:" صعوبة حادة في شكؿ المغة الكتابية ال تعتمد عمى الذكاء، وال
، وتتصؼ باكتساب لمستوى القراءة والكتابة والتيجئة يقع تحت المستوى ةتعزى إلى أسباب ثقافية وانفعالي

 المتوقع نسبة إلى مستوى ذكائو وعمره الزمني، وىي مف طبيعة معرفية تؤثر عمى الميارات المغوية التي
تتصؿ بالشكؿ الكتابي وبخاصة الرموز البصرية المفظية والذاكرة القصيرة ونظاـ اإلدراؾ والسمسمة" 

(1993,p126 (Thomson & watkins،  ،2002وكذلؾ يعرفيا )السعيد، ).367، أ -2003)الوقفي ،
و وجود تأخر ممحوظ ( بأنيا: "عدـ القدرة عمى القراءة بالمستوى الذي يتناسب مع العمر العقمي لمتمميذ أ179

في القراءة، فالقارئ المتأخر ىو الشخص الذي أتيحت لو فرصة تعمـ القراءة، ولكنو ال يقرأ كما يتوقع منو 
 حسب قدرتو المفظية والشفيية وقدرتو العقمية" . 

أما البعض يعتمد في تحديده لصعوبات القراءة عمى وجود مشكبلت في النظاـ الصوتي كأساس لوجودىا،  
( بأنيا: "اضطراب لغوي تطوري يشتمؿ عمى صعوبات محددة في معالجة 1998عرفيا كامحي وكاتس) حيث

، ةالمدخبلت الصوتية. ويكوف ىذا االضطراب في الغالب موجود منذ الوالدة ويستمر في مراحؿ العمر البلحق
استعماؿ األنظمة ويكوف عمى شكؿ صعوبات في النظاـ الصوتي تتناوؿ القدرة عمى الترميز واالسترجاع و 

الرمزية الصوتية في الذاكرة، كما قد تظير في الكبلـ أيضًا وفي الوعي المغوي لؤلصوات" )كامحي 
 (.57، 2003، ب -(؛) الوقفي43، 1998وكاتس،
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( بأنيا: اضطراب لغوي محدد مف منشأ بنيوي يتصؼ بصعوبة في تحميؿ  (Ortonوعرفيا أيضا أورتف  
، أ -2003، يعف: الوقفالكممة المفردة، ويعكس في العادة قدرة غير كافية في المعالجة الصوتية )نقبًل 

376 .) 
والحروؼ بأنيا: حالة يواجو بيا الفرد صعوبة بالغة في الربط بيف األصوات ) 2003كما عرفيا الوقفي )  

 (.58-57، ب -2003التي تمثميا في الكممات المكتوبة )الوقفي، 
كما ذىب البعض إلى تعريؼ صعوبات القراءة، انطبلقًا مف أسبابيا وشدة اإلصابة والسف الذي تحدث فيو،    

، بأنيا: "صعوبات حادة في تعمـ القراءة، تعزى إلى اضطرابات وظيفية ((Mercer,1997عرفيا مرسرحيث 
لى اضطرابات جينية أو وراثية توثر عمى النضج العصبي الوظيفي، والعجز  في الجياز العصبي المركزي، وا 

(؛ )الزيات (Mercer,1997,p49عف تعمـ القراءة مف خبلؿ أساليب التدريس العادية داخؿ الفصؿ الدراسي"

،1221 ،112 .) 

شكبلت التي يعاني منيا الطفؿ صعوبات القراءة بأنيا الم (p51 2000 ,DSM-IV-TRويعرؼ الػ)  
وفي دقة وسرعة القراءة، وعدـ فيـ المادة  ،وضعؼ في تعرؼ الكممة ،وتتجمى بالتحصيؿ المتدني في القراءة

  تعود ألسباب تتعمؽ باضطراب في وظيفة الجياز العصبي المركزي.وىذه المشكبلت المقروءة 
صعوبات القراءة بأنيا تمؾ الصعوبات  الخاصة والتأىيؿالدليؿ الموحد لمصطمحات اإلعاقة والتربية  يعرؼو  

التي  تظير لدى األفراد الذيف يكوف ذكاؤىـ متوسطًا أو فوؽ المتوسط، وتتجمى بمشكبلت في تعمـ مكونات 
الكممة والجممة، وقد يشير تاريخيـ إلى التأخر في النمو المغوي، وتظير لدى الغالبية منيـ مشكبلت في 

 .(158، 2001)الخطيب،  الكتابة والتيجئة
نو ذلؾ التمميذ الذي يقؿ مستوى القراءة لديو، أالتمميذ ذو صعوبات القراءة ب (2006، كما عرؼ )شعباف  

 (. 2، 2006شعباف، ) بمقدار سنتيف وأربعة شيور عف المستوى المتوقع لو بالنسبة لعمره أو مستوى ذكائو
ذات  developmental) ، (disorder( بأنيا:" اضطراب أو صعوبة نمائية 159، 2008عرفيا )الزيات، و 

جذور عصبية تعبر عف نفسيا في صعوبات تعمـ القراءة والفيـ القرائي لممدخبلت المفظية المكتوبة عمومًا، 
  عمى الرغـ مف توفر القدر المبلئـ مف الذكاء، وظروؼ التعمـ والتعميـ واإلطار الثقافي واالجتماعي". 
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صعوبات القراءة، يشير الباحث إلى النقاط وبعد العرض السابق لجممة التعريفات المختمفة التي تناولت    
 التالية التي تميز مفيوم صعوبات القراءة:

 .صعوبة القراءة اضطراب يصاب بو التبلميذ الذيف يمتازوف بقدرات عقمية متوسطة أو فوؽ المتوسطة 
 فة تتجمى صعوبات القراءة بمشكبلت رئيسية في القدرة عمى تعرؼ الكممة، وفيـ النص المقروء، باإلضا

 إلى مشكبلت في الطبلقة.
  .تعزى صعوبات القراءة إلى تمؼ أو خمؿ في وظيفة الجياز العصبي المركزي 
   قد ترافؽ صعوبات القراءة إعاقة معينة )سمعية أو بصرية أو عقمية أو انفعالية أو غيرىا( لكف ىذه

 اإلعاقة ليست السبب في صعوبة القراءة التي يواجييا التمميذ.
  ى القرائي لمتمميذ الذي يعاني مف صعوبة القراءة بمقدار سنتيف فأكثر عف المستوى ينخفض المستو

 المتوقع منو بالنسبة لعمره أو مستوى ذكائو.
  .صعوبة القراءة تنشأ منذ الطفولة وتستمر مدى الحياة 
  ؽ خاصة في التعميـ.ائصعوبات القراءة يحتاجوف إلى طر  والتبلميذ ذو 
  تؤدي صعوبة القراءة لدى التمميذ إلى العديد مف الصعوبات في المجاالت الحياتية مع نمو ونضج

 التمميذ. 
 مدى انتشار صعوبات القراءة:  -ثامناً 
صعوبات التعمـ عمومًا وذوي التقديرات حوؿ أعداد أو نسب األطفاؿ ذوي  البد مف اإلشارة إلى أفَّ اختبلؼ  

لى  ،غياب تعريؼ عاـ وواضح ومتفؽ عميو يعزى إلى، اختبلفاً  كبيراً  جداً خصوصًا  صعوبات القراءة وا 
مشكمة محّكات وأدوات وأساليب التشخيص، واختبلؼ حدة صعوبات القراءة بيف البسيطة والمتوسطة والحادة، 
ناث(، ومشكمة تحديد أي معادلة أنسب لتقدير التباعد بيف الذكا ء والفروؽ المتعمقة بالجنس )ذكور وا 

 (57-56أ،  -2003(؛)الوقفي، Keller, C., & Hallahan, D., 1987, pp9-10والتحصيؿ )
(2003,p54 R. ,(Kenyon. 
في (  (Livesay,1995وتشير نتائج األبحاث التي قاـ بيا المعيد الوطني لمعناية بالطفؿ والتطور اإلنساني 

 يمي:الواليات المتحدة األمريكية حوؿ صعوبات القراءة إلى ما 
 .تصيب صعوبات القراءة عؿ األقؿ واحدة مف كؿ خمسة أطفاؿ في أمريكا 
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 (مف الذيف يعانونيا. 80 -75أنماط صعوبات القراءة أكثر صعوبات التعمـ شيوعًا حيث تصؿ إلى )% 
 .صعوبات القراءة مف أكثر أنواع صعوبات التعمـ التي تناوليا الدراسة بالتمحيص والدراسة 
   ( مف العمر.6,6 -5,5%( فيما بيف)85وعبلجيا بدقة تصؿ إلى)يمكف تشخيصيا 
  العبلج المبكر أساسي لذوي صعوبات القراءةLivesay,1995,p145)) ،ب-2003؛)الوقفي ،

 .)43، 2011؛)شعشاعة، ) 368أ،  -2003(؛)الوقفي، 59ص
ـ مشابية إلى حد (، إلى أرقا(Salter& Smythe,1997وتشير دراسات إحصائية أخرى لسالتر وسمايتي    

وفي الدنمارؾ  %(،13القراءة في األرجنتيف) تكبير كالتي جرت في أمريكا، حيث تصؿ نسبة صعوبا
مف مجموع أطفاؿ  %(13وفي بريطانيا إلى) %(22وفي ألمانيا إلى ) %(11وفي فنمندا إلى ) %(13إلى)

يطاليا جالمدارس، ومثؿ ىذه النسبة في النروي ) . وفيوا  %( مف 48دراسة أجريت في بمجيكا أشارت إلى أفَّ
 أطفاؿ المدارس ال ينيوف المدرسة االبتدائية أال ويكونوف قد أعادوا صفًا مف الصفوؼ الثبلث األخرى. 

(، وجد أف حاالت صعوبات القراءة توجد في األحياء الفقيرة  ,1993Homsbyوفي دراسة ىومسبي )    
أبناء القطاعات الموسرة مف المجتمع، وتوجد بنسبة كبيرة في المناطؽ الريفية  المكتظة أكثر مف وجودىا لدى

 -59ب،  -2003 الوقفي،(؛)P52,1993 Homsbyالتي يتدنى فييا مستوى التعميـ ونوعيتو )
 ).387أ،  -2003(؛)الوقفي، 45، 2011(؛)شعشاعة، 60
أف نسبة الذكور الذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ بشكؿ عاـ، والقراءة بشكؿ  إلىوتشير األدبيات العممية    

حيث يبيَّن الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقمية الطبعة  خاص، تبمغ أربعة أمثاؿ اإلناث،
%( مف الُمشخًّصيف مف ذوي صعوبات القراءة ىـ 80-%60، أف )(DSM-IV-TRالرابعة المعدلة )

ف الدراسات تفيد بأف نسبة الذكور تماثؿ نسبة اإلناث في ىذا المجاؿ، غير إنيف في غالب ذكور، إال أ
األحياف ال ُيشّخصف وال ُيصّنفف كذوات صعوبات القراءة، ألف أعراضًا كثيرة تبدو عمى الذكور قمما تبدو 

 (.58، 2007(؛ )أبو فخر،  ,pp50-54,1222DSM-IV-TRعمييف )
الدوؿ العربية فقد اختمفت التقديرات مف دولة إلى أخرى، ففي جميورية مصر العربية يشير )عماد،  فيو  

% إلى 16( إلى أف نسبة انتشار ذوي صعوبات القراءة في المدارس االبتدائية تتراوح ما بيف)4، 2008
( إلى 123-122، 1991%( مف مجموع تبلميذ المدارس. وفي اإلمارات العربية المتحدة يشير )الزراد،26

أف صعوبات القراءة والكتابة مف أكثر صعوبات التعمـ األكاديمية انتشارًا في المدارس االبتدائية. وفي قطر 
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( إلى أفَّ صعوبات القراءة والكتابة مف أكثر صعوبات التعمـ شيوعًا بيف 48، 2005وُعماف يشير )عمي، 
إلى  )35، ص 2004ه والذاكرة. وفي األردف يشير )السبايمة، تبلميذ المدرسة االبتدائية يمييا صعوبات االنتبا

%( مف تبلميذ المدرسة االبتدائية يحتاجوف إلى تدريب متخصص في القراءة. وفي سورية 25% إلى 20أف )
( إلى أف نسبة صعوبات القراءة الجيرية مف مجموع تبلميذ المدارس االبتدائية 2005أشارت دراسة )السعيد، 

 %(. 4,59ينة دمشؽ بمغت )في محافظة مد
ال بد مف اإلشارة إلى أنو ال توجد إحصائيات دقيقة توضح نسبة انتشار صعوبات القراءة والكتابة في     

مقننة لتشخيص صعوبات  سمراحؿ التعميـ المختمفة في جميع بمداف الوطف العربي، ناىيؾ لعدـ وجود مقايي
، 2010تغمب عمى أثارىا السمبية في مرحمة مبكرة )سيد أحمد، القراءة والكتابة، ليتـ تشخيصيا وعبلجيا وال

 (.45 ،1211(؛)شعشاعة، 25
 وفي ختام الحديث عن نسبة انتشار ذوي صعوبات القراءة لبد من التنويو إلى مجموعة من النقاط:

 ُتعد صعوبات القراءة والكتابة مف أكثر صعوبات التعمـ انتشارًا. -
غياب تختمؼ نسبة انتشار ذوي صعوبات القراءة والكتابة مف دولة ألخرى ومف دراسة ألخرى، بسبب  -

  وبسبب المشكبلت المتعمقة بمحّكات وأدوات وأساليب التشخيص. ،تعريؼ عاـ وواضح ومتفؽ عميو
 صة.تشكؿ النسب المرتفعة لذوي صعوبات القراءة والكتابة تحديًا لمميتميف ببرامج التربية الخا -
 التعرؼ عمى نسبة انتشار ذوي صعوبات القراءة والكتابة ضروري لوضع خطط مناسبة لمتخفيؼ منيا. -
 التشخيص والعبلج المبكر أساسي لذوي صعوبات القراءة والكتابة. -

  (Symptoms of Reading Disabilities) أعراض )مظاىر( ذوي صعوبات القراءة -تاسعاً 
بعد مراجعة  الباحث لبعض الدراسات واألدبيات العممية التي تناولت مظاىر وأعراض ذوي صعوبات     

( ؛ )البطاينة، 2000؛)القاسـ،Brehant & Hamff, 1999) ؛)(Ramus, et al, 2003)القراءة  كدراسة 
ذوي صعوبات  ()بتصرؼ( خُمَص إلى أفَّ مظاىر القراءة عند2003(؛ )عريفج، 2007(؛)أبو فخر، 2005

 القراءة ُيمكف حصرىا في ثبلثة مجموعات عمى النحو التالي:
 : العادات القرائية والتي تتضمن - أ

 الحركات االضطرابية عند القراءة.  .1
 . األمافالشعور بعدـ  .2



 طار النظريإلا                                             الفصل الثاني:                                    
 

30 
 

فقداف مكاف القراءة باستمرار، فيو غير قادر عمى المحافظة عمى المكاف الذي وصؿ إليو، بؿ يفقد مكاف  .3
ي وصؿ إلييا، أثناء التنقؿ بيف أسطر الكتاب، مما يسبب لو اإلرباؾ وفقداف المعنى المراد مف الكممة الت

 النص وترابطو.
 القياـ بحركات رأس نمطية أثناء القراءة، تعوؽ عممية القراءة. .4
العينيف أثناء القراءة، وبالتالي يسبب لو الوقوع  بجعؿ األدوات القرائية قريبة منو أثناء القراءة، مما يتع .5

 (.145، 2005بأخطاء القراءة )البطاينة وآخروف ،
 :صعوبات تعرف الكممة أثناء القراءة وتضم - ب

 الحذؼ لكممات كاممة أو لجزء منيا.  .1
 اإلدخاؿ لكممات غير موجودة في النص أصبًل.   .2
 .اإلبداؿ لمكممات داخؿ النص بكممات أخرى مف خارجو  .3
التكرار لكممات أو جمؿ، وخاصة حيف تصادفيـ كممات صعبة بعدىا، كأف يقرأ التمميذ )حضرت إلى  .4

المزرعة(، فيقوـ  بتكرار عبارة )حضرت إلى( عدت مرات دوف إكماليا لعدـ قدرتو عمى قراءة كممة   
 )مزرعة(.

 األخطاء العكسية: حيث يقرأ التمميذ الكممة بطريقة عكسية.  .5
حذؼ بعض حروؼ الكممة أو إضافة حروؼ ليا أو استبداؿ بعض الحروؼ بأخرى  أخطاء تظير في .6

 غير واردة في الكممة، أو عكس مواقع الحروؼ في الكممة. 
 تغيير مواقع األحرؼ ضمف الكممة الواحدة.  .7
 التيجئة غير السميمة لمكممات.  .8
 التردد في القراءة لعدة ثواني عند الوصوؿ إلى كممات غير معروفة لديو. .9

 .القراءة السريعة وغير الصحيحة، أو القراءة البطيئة جدًا، والقراءة بصوت مرتفع.10
 .القراءة كممة كممة دوف ربط الكممات في الجممة الواحدة أثناء القراءة، مما يفقد الجممة معناىا.11
، 2003)عريفج، ؛ (Ramus, et al, 2003,p165. استخداـ تعابير قرائية غير مبلئمة أثناء القراءة )12
 (.122، 2000(؛ )القاسـ، 27
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 : أخطاء في الستيعاب القرائي وتضم -ث 
 ـ قراءتو.تعدـ القدرة عمى استدعاء حقائؽ أساسية )بسيطة(، مف نص  .1
 عدـ القدرة عمى إتباع التسمسؿ الصحيح في إعادة سرد قصة ما. .2
 (.146، 2005طاينة وآخروف، عدـ القدرة عمى استدعاء العنواف الرئيسي لمقصة المقروءة )الب .3
 (.164،  2007العجز عف فيـ المقروء وعدـ إدراؾ العبلقات بيف معاني الكممات )أبو فخر، .4
 تنقصيـ استراتيجيات تحسيف الفيـ واالستيعاب لدييـ.  .5
 غير قادريف عمى تمخيص النص وال حتى ربطو بخبراتيـ السابقة. .6
 ..Brehant & Hamff, 1999,p)295يقرؤونو)ليس لدييـ خمفية معرفية جيدة حوؿ النص الذي  .7

( في ىذا الصدد، إلى أفَّ ىناؾ بعض المظاىر اإلضافية 123 -122، 2000ويشير )القاسـ،      
 األخرى، التي تظير بوضوح، خاصة في الصفوؼ االبتدائية األربعة األولى وىي:

 : التعرف الخاطئ عمى الكممة وتشمل .1
 لمتعرؼ عمى المعنى، واإلفراط في التحميؿ.الفشؿ في استخداـ سياؽ الكبلـ  -
 عدـ كفاية التحميؿ البصري لمكممات، وتزايد الخمط المكاني، حيث يتـ الخمط في بداية أو نياية الكممة  -
 قصور القدرة عمى المزج السمعي والبصري، وعدـ القدرة عمى التعرؼ عمى المفردات بمجرد النظر. -
 والبصرية والصوتية لمكممة.قصور المعرفة بالعناصر البنائية  -
 : القراءة في اتجاه خاطئ وتشمل .2
 الخمط في ترتيب الكممات في الجممة، وتبديؿ مواضع الكممات في الجممة. -
 انتقاؿ العيف بشكؿ خاطئ عمى السطر الواحد.  -
 : القصور في القدرة األساسية عمى الستيعاب والفيم، وتشمل .3
 القدرة عمى القراءة في وحدات فكرية متصمة وذات معنى. عدـ -
 القصور في إدراؾ تنظيـ الفقرة، وعدـ فيـ معنى الجممة، والقصور في تذوؽ النص. -
 :صعوبة التمييز بين الرموز وتشمل .4
 التمييز بيف الحركات القصيرة )التشكيؿ( والحركات الطويمة )حروؼ العمة(. -
 ، تمييز التنويف، تمييز الفرؽ بيف البلـ الشمسية والقمرية.تمييز الحروؼ المشددة عف غيرىا -
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 تمييز ىمزات الوصؿ والقطع، التمييز بيف األصوات المتشابية لمحروؼ مثؿ )س، ص(. -
 التمييز بيف الياء والتاء المفتوحة والتاء المربوطة. -
ل من نياية السطر إلى صعوبة في تتبع مكان الوصول إلى القراءة، وازدياد حيرتو وارتباكو عند النتقا .5

 بداية السطر الذي يميو أثناء القراءة.
وفي ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ أّف جميع التبلميذ ممف لدييـ صعوبات في القراءة لف يظيروا جميع ىذه     

الخصائص واألعراض، فكثير مف األعراض التي ذكرت تعتبر عادية مف جانب نمائي وىي سموكيات متوقعة 
الصغار، إال إذا استمرت إلى ما بعد الفترة النمائية العادية عندئذ تصبح موضع اىتماـ.  ومف لدى التبلميذ 

الميـ اإلشارة أيضًا إلى أف ىذه األعراض قد تترؾ لدى التبلميذ ذوي صعوبات القراءة أثارًا نفسية واجتماعية 
 سمبية مف الممكف أف تؤثر عمى تكيفيـ المدرسي.

 Factors and causes)ب المساىمة في صعوبات القراءة العوامل واألسبا -عاشراً 

contributing to Reading Disabilities) : 

ترجع صعوبات القراءة ألسباب عديدة، ونادرًا ما ترجع الصعوبات التي يعاني منيا الطفؿ لعامؿ واحد،       
ففي معظـ األحواؿ تكوف ىذه الصعوبة ناتجة عف عدة عوامؿ، تجمعت معًا لتمثؿ حاجزًا يحوؿ بيف الطفؿ 

ت واألدبيات العممية المختمفة، وبيف تقدمو في القراءة، ومف خبلؿ مراجعة الباحث لمجموعة مف الدراسا
(، ودراسة )عمي، 2005(، ودراسة )البطاينة وآخروف، 2007(، ودراسة )أبو فخر، 1998كدراسة )الزيات، 

(، وجد أفَّ معظـ ىذه الدراسات حاولت وضع أسباب صعوبات القراءة في 2002(، ودراسة )الممحـ، 2005
واألسباب، وذكرىا ىادفًا مف وراء ذلؾ التعرؼ  ؿمؾ العوامثبلثة فئات رئيسية، لذلؾ حاوؿ الباحث تمخيص ت

 عمى أىـ العوامؿ واألسباب المؤدية إلى صعوبات القراءة،  وفيما يمي عرض موجز ليذه األسباب والعوامؿ: 
 (:physical factor) العوامل الجسمية - أ

أو الفسيولوجية التي تشيع لدى  يقصد بالعوامؿ الجسمية تمؾ العوامؿ التي تعزى إلى التراكيب الوظيفية     
األطفاؿ الذي يعانوف مف صعوبات التعمـ بصفة عامة وصعوبات القراءة بوجو خاص. وتشير الدراسات 
والبحوث إلى أف ذوي صعوبات القراءة يعانوف مف نوع االختبلؿ العصبي الوظيفي. ويقيـ ىؤالء الباحثوف 

طفاؿ عمى افتراض أف التغيرات أو االنحرافات التي تحدث في تفسيراتيـ لمنشأ صعوبات القراءة لدى ىؤالء األ
البنية أو التركيب تنتج بالضرورة انحرافات في األداء أو الناتج الوظيفي ليا. مف االختبلالت العصبية 
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، ومع أف ىذه 1اضطراب السيطرة المخية أو ما يسمى بالجانبيةالوظيفية التي يراىا ىؤالء الباحثوف: 
تبدو مقبولة منطقيًا، إال أفَّ التسميـ بيا يشكؿ صعوبة كبيرة. لتداخؿ النظـ النمائية والعصبية  تاالفتراضا

والوظيفية التي تعد مسؤولة عف ىذه األداءات. ومع ذلؾ فقد توصؿ عدد مف الباحثيف المتخصصيف في 
الوظائؼ أو النشاط  فسيولوجية الجياز العصبي إلى معمومات ونتائج  تشير إلى وجود فروؽ دالة في ناتج

( أف 1998المخي بيف األطفاؿ ذوي صعوبات القراءة وأقرانيـ مف األطفاؿ العادييف. ويضيؼ الزيات )
البصرية والسمعية. وىذا يشكؿ  تصعوبات القراءة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكؿ مف االختبلالت أو االضطرابا

 ة. أساسًا ىامًا مف األسس التي تقوـ عمييا عممية القراء
فالوسيط الحسي السمعي يتيح لمطفؿ سماع أصوات الحروؼ والكممات ومنطوقيا وموقعيا ودورىا في     

يقاعاتيا. ومف ثـ فإف أي  السياؽ. كما يتيح الوسيط الحسي البصري التعرؼ عمى أشكاؿ الحروؼ والكممات وا 
قراءة كميارة مف ناحية وعمى اختبلؿ أو اضطراب في أي مف ىذه الوسائط أو فييما معًا يؤثر عمى فاعمية ال

الفيـ كنشاط عقمي معرفي مف ناحية أخرى. حيث تتكامؿ ىذه العمميات منتجة النمط العادي لميارة القراءة 
 (.424 -423، 1998)الزيات، 

( الوراثة عمى أنيا السبب في صعوبة القراءة، وخمص "بانتيف"   (Critchleyولقد اعتبر "كرتشمي"    
(Bannatyne)د مراجعتو لمدراسات التي تناولت صعوبات القراءة والتيجئة والمغة إلى أفَّ ىناؾ دليبًل ، بع

لوجود ُأُسس وراثية لمصعوبات في القراءة.  واستنتج كؿ مف ديكر وديفريز مف خبلؿ دراستيـ األسرية الشاممة 
 وبات القراءة عمى صعوبات القراءة بأف البيانات توضح وتبرىف بشكؿ حاسـ الطبيعة األسرية لصع

( دليبًل إضافيًا Pennington(، وبننجتوف، ) (Olson et alوفي نفس االتجاه قدـ "أولسوف وآخروف"     
عمى أف صعوبات القراءة موروثة وذات جذور جينية. وأف التوائـ المتطابقة ليا نفس الخصائص المتعمقة 

 بصعوبات التعمـ حتى بالنسبة لمتوائـ التي ربيت منفصمة. 
ويمكف تفسير ىذه االستنتاجات في ضوء قابمية االختبلالت الوظيفية التي تصيب الجياز العصبي      

السمعية والبصرية لمتوريث، ومف ثـ يغمب عمى ىذه الصعوبات الميؿ إلى الشيوع  توكذلؾ قابمية االضطرابا
ة مف التعميـ، ولكنو يعني بأف داخؿ نطاؽ بعض األسر. وىذا ال يعني بأف ىؤالء األطفاؿ ال يمكنيـ االستفاد

                                                           
 األخر.الجانب يقصد باضطراب السيطرة المخية )الجانبية(: تفضيؿ استخداـ أو السيطرة الوظيفية ألحد جانبي الجسـ عمى  - 1
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التدريس العادية، وأنيـ في حاجة إلى تدريس أكثر تخطيطًا  طرائؽىناؾ صعوبة أكبر لدييـ لمتعمـ باستخداـ 
 (. 56، 2005وتنظيمًا )نقبًل عف:عمي ،

 psychological and mental  factors):) العوامل النفسية والعقمية  - ب
( إلى أف العوامؿ النفسية والعقمية، التي تقؼ خمؼ صعوبات القراءة تتمايز 299، 2002يشير )الممحـ،   

 فيما يمي:  
إف عممية اإلدراؾ تبدأ باستثارة (: disruption listening perception)اضطراب اإلدراك السمعي  -

ات االستقباؿ، ينتقي المخ حواس الفرد مف خبلؿ السمع أو البصر أو بيما معًا. ومف خبلؿ عممي
تنظيمات أو تراكيب ليذه المثيرات أو االستثارات  وبيا تنتج كؿ لحظة إدراكية أثرىا التتابعي مف التمييز 

 واإلدراؾ لممعنى. وأف القراءة ترتبط بالخصائص اإلدراكية المتمثمة في اآلتي:
  .التمييز بيف الشكؿ واألرضية واإلغبلؽ السمعي والبصري 
 ـ والتعمـ والتمييز  والتمايز والتكامؿ اإلدراكي. التعمي 
   .تمييز الكممات 
   .تمييز األصوات خبلؿ الكممات 
  .القدرة عمى المزج أو الدمج 
أوضحت الدراسات أف األطفاؿ (: disruption of visual perception) اضطراب اإلدراك البصري -

التعمـ بصفة عامة، يعانوف مف صعوبات في الذيف يعانوف مف صعوبات القراءة بصفة خاصة وصعوبات 
دراؾ  دراؾ الوضع في الفراغ. وا  التمييز بيف الشكؿ واألرضية. وضعؼ اإلغبلؽ البصري. وثبات الشكؿ وا 

 العبلقات المكانية. 
: فالحصيمة المغوية لمطفؿ وقاموسو المغوي يؤثراف بشكؿ (language disorders)الضطرابات المغوية  -

وتفسيره لممادة المطبوعة أو المقروءة وفيمو ليا. فقد يفيـ بعض األطفاؿ المغة  مباشر عمى تعممو
المنطوقة أو المسموعة لكنيـ ال يستطيعوف استخداـ المغة في الكبلـ. والتعبير وتنظيـ األفكار. وىذا 

 اىيـ.يعكس بالضرورة انفصااًل ممموسًا بيف الفكر والمغة  باإلضافة إلى سوء استخداـ الكممات والمف
وتؤثر كفاءة وفاعمية عمميات : (willful attention deficitاضطراب النتباه اإلرادي أو النتقائي ) -

االنتباه عمى كافة عمميات النشاط العقمي المصاحبة لمقراءة. فيي تؤثر عمى كؿ مف اإلدراؾ السمعي 
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واإلدراؾ البصري، والفيـ المغوي، والفيـ القرائي. وبالتالي فإف اضطراب عمميات االنتباه، يؤثر تأثيرًا سالبًا 
 عمى النشاط الوظيفي المعرفي ليذه العمميات. 

أوضحت الدراسات إلى أف األطفاؿ الذيف يعانوف مف  :(memory disorder)اضطراب الذاكرة  -
في االسترجاع التتابعي لممثيرات المرئية. كما أنيـ يحققوف درجات صعوبات القراءة، يجدوف صعوبة 

منخفضة عمى اختبارات الذاكرة البصرية وذلؾ نتيجة لعدـ كفاءة عمميات االنتباه االنتقائي، وقد تكوف 
الوظائؼ العصبية والمعرفية ىي التي تقؼ خمؼ ىذا الفشؿ. وتتمايز اضطرابات الذاكرة في نوعيف 

 لى صعوبات القراءة وىما: اضطرابات الذاكرة البصرية، واضطرابات الذاكرة السمعية.كبلىما يؤدي إ
(؛ )الوقفي، 2008: يشير الباحثوف )الزيات، (Intelligence)انخفاض مستوى الذكاء -

(، )بتصرؼ( إلى أف العديد مف التبلميذ الذيف يعانوف مف صعوبات القراءة ىـ 2002(؛)الممحـ،2003
عادي. وأنو ليس بالضرورة أف يكوف مستوى ذكاء التمميذ الذي يعاني مف صعوبات مف ذوي الذكاء ال

القراءة منخفضًا. بينما أشارت دراسات أخرى إلى ارتباط داؿ إحصائيًا بيف التحصيؿ القرائي والذكاء، 
مف  بمعنى أف الذكاء يرتبط عمى نحو موجب بالتحصيؿ القرائي. وأف صعوبات القراءة أكثر قابمية لمعبلج

 خبلؿ التدريب والتعميـ المبرمج، والمعمموف ىـ أكثر العناصر إسياما في ذلؾ.      
 :(Environmental factor)العوامل البيئية  - ت

( إلى أف العديد مف الباحثيف المتخصصيف مف أمثاؿ انجيميماف،  2005يشير)البطاينة وآخروف،     
(Engelmann) وكوىيف ،Cohen)( وبتماف وىارينغ ،)Bateman & Haring)       ،ويمير وربمي ،
(Blair & Rupley يروف أف فشؿ التبلميذ في اكتساب الميارات القرائية، ناتج عف العوامؿ البيئية ،)

كساب التبلميذ ميارات  المحيطة بالتمميذ أثناء تعميـ القراءة. فالمعمـ ىو حجر األساس في عمميات التدريس وا 
مـ لممبادئ التعميمية المطموبة لمتبلميذ ذوي صعوبات القراءة يؤثر سمبًا عمى اكتساب المع ةالقراءة، فعدـ مراعا

ىؤالء التبلميذ لميارات القراءة المطموبة، باإلضافة إلى إسيامات بعض المعمميف في عدـ تخصيص الزمف 
ومن بين بعض اءة.  الكافي لمقراءة أو تشجيع التبلميذ عمى القراءة الحرة، كميا تساىـ في صعوبات تعمـ القر 

 ممارسات المعممين التي تسيم في صعوبات القراءة:
 إىماؿ المعمـ لمتبلميذ ذوي صعوبات القراءة. -
 القراءة اإلفادة منيا. تاستخداـ وسائؿ تعميمية صعبة يصعب معو عمى تبلميذ صعوبا -
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 تجاىؿ أخطاء التمميذ المتكررة. -
 فشؿ المعمـ في مبلحظة أخطاء القراءة عند التمميذ.  -
كما يمكف القوؿ أف لمفروؽ الثقافية أو االختبلفات الثقافية لآلباء ودعميـ لمنشاط الذاتي لمقراءة الحرة عند    

أبنائيـ، لو دوره اآلخر في تطوير الميارات القرائية لدييـ، في حيف ازدادت صعوبات القراءة عند األطفاؿ 
 (. 136، 2005يف لـ يمارسوا مثؿ ىذا النشاط القرائي )البطاينة وآخروف، الذ
( إلى أف العوامؿ البيئية، تمعب دورًا في التخمؼ القرائي، بخاصة عندما 167، 2007ويشير )أبو فخر،  

 تكوف عمى شكؿ حرماف بيئي، متمثؿ بسوء التغذية، والحرماف مف فرص التعمـ الممكنة في البيت والمدرسة،
فعدـ قدرة المعمـ عمى تفريد التعميـ، بما يتبلءـ مع حاجات األطفاؿ، مف األمور التي تؤدي إلى التأخر 

، إلى أف األطفاؿ المتأخريف قرائيًا، ينحدروف مف ُأسر، تكثر لدييا يشير أبو فخرالقرائي، باإلضافة إلى ذلؾ 
 ميـ.المشكبلت التي تظير عمى شكؿ صراعات واتجاىات سمبية نحو التع

وفي ختام الحديث عن العوامل واألسباب المساىمة في صعوبات القراءة لبد من التنويو إلى بعض النقاط  
 اليامة في ىذا الصدد كما يمي:

ترجع صعوبات القراءة ألسباب وعوامؿ متعددة تتضافر فيما بينيا فتؤثر في العمميات النفسية النمائية مما  -
 يقود لئلصابة بصعوبات القراءة.

ال يمكف اعتبار العوامؿ البيئية السبب الرئيسي والمباشر في حدوث صعوبات القراءة، فالحديث عف  -
العوامؿ البيئية يقصد بو ىنا أنيا قد تكوف سببًا في تعميؽ أثر صعوبات القراءة أو الحد مف أثارىا عمى 

 تحصيؿ التمميذ.
ركزي ال يمكف معالجتيا بشكؿ كامؿ، بؿ إف األسباب والعوامؿ المتعمقة باضطراب الجياز العصبي الم -

 يمكف التخفيؼ مف آثارىا.
 تتضافر العوامؿ الجسمية والنفسية والعقمية والبيئية لتطور صعوبات القراءة لدى التمميذ. -
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  Behavior characteristics of) لقراءةاالخصائص السموكية لذوي صعوبات  -الحادي عشر

Reading  Disabilities): 
إف تبايف العوامؿ التي تقؼ خمؼ صعوبات القراءة، أدى إلى تبايف الخصائص السموكية لمتبلميذ الذي  

يعانوف مف صعوبات القراءة، ومع ذلؾ أمكف حصر الخصائص التي يتميز بيا التبلميذ الذيف يعانوف مف 
ح في الجدوؿ رقـ )  (.1صعوبات القراءة كما ىو موضَّ

 بّيف الخصائص السموكية لمتبلميذ الذيف يعانوف مف صعوبات القراءة. ( يُ 1الجدوؿ )             
 وصف الخاصية أو تحميميا          الخاصية                  

عادات القراءة، حركات متوترة، غير آمن أو مطمئن،  
يفقد مكان القراءة، حركات جانبية لمرأس، يحمل مواد 

 القراءة قريبة من عينيو.

عصبي، متمممؿ، عبوس، متجيـ، صوت مرتفع، يرفض 
القراءة، يبكي ويصرخ، يحاوؿ تشتيت المعمـ  ينطؽ 
بطريقة متقطعة متشنجة مع ىز الرأس، يقرب مواد القراءة 

 .  منو، يبدو عميو السخط والتبـر
أخطاء التعرف عمى الكممة، أخطاء حذف، إدخال  

اء استبدال، أخطاء قمب، عكس، أخطاء نطق و أخط
نقل أو ترتيب، ل يعرف بعض الكممات، قراءة بطيئة 

 متقطعة.
 

يحذؼ بعض الكممات، يقفز مف موقع إلى أخر، يدخؿ 
بعض الكممات، يستبدؿ الكممات بكممات بأخرى، يعكس 
الكممات، عدـ االلتزاـ بالنطؽ الصحيح، يقرأ الكممات 

(  ثواني عند الكممات 5بترتيب خاطئ، يتردد حوالي )
 يستطيع نطقيا، أخطاء نطؽ الكممات.  التي ال

أخطاء فيم، عجز عن استرجاع الحقائق األساسية  
عجز عن تتابع السترجاع، عجز عن استرجاع الفكرة 

 األساسية.
 

غير قادر عف اإلجابة عف أسئمة معينة تتعمؽ بالحقائؽ 
الوردة بالنص، غير قادر عمى أف يعيد القصة القصيرة 

بالترتيب أو التتابع، غير قادر عمى استرجاع  التي يقراىا
 الفكرة الرئيسية أو اليدؼ الرئيسة لمقصة.

أعراض التشتت، قراءة كممة كممة، صوت مرتفع وحاد، 
 تجاىل أو سوء تفسير لعالمات الترقيم.

 

يقرأ بطريقة متقطعة، غير قادر عمى التجميع المترابط 
اد مختمؼ عف لمكممات أو المعاني، يقرأ بصوت مرتفع وح

نظـ المحادثة العادية، وقفات غير مبلئمة، يضـ الفقرات 
 معًا دوف االلتزاـ بالنقط والفواصؿ والمعاني.

 (300، 2002نقبًل عف )ممحـ،                                    
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 :  Diagnosis of Reading Disabilitiesتشخيص ذوي صعوبات القراءة -الثاني عشر
يؤكد معظـ الباحثوف عمى أىمية تشخيص صعوبات القراءة بقوليـ " إف التعرؼ المبكر عمى       

األشخاص المعرضوف لصعوبات القراءة، ىي خطوة أولية ىامة نحو تقميؿ ضرر الفشؿ األكاديمي الذي 
ف التشخيص الدقيؽ مع التدخؿ العبلجي المانع  تيعزى إلى صعوبا الفعاؿ، يمكف القراءة غير المكتشفة. وا 

     1995أف يزيد مف توقعات النجاح األكاديمي لمتمميذ الذي يعاني مف صعوبات القراءة )جمجؿ، 
 (.62، 2011()شعشاعة، 37
ونظرًا إلى أف القراءة تشكؿ الجزء األكبر مف نسبة صعوبات التعمـ، فقد وجو الباحثوف والمختصوف      

أدوات التقييـ النظامية وغير النظامية، لقياس الميارات القرائية  الكثير مف ـبالقراءة اىتماميـ نحو تصمي
وتشخيص صعوباتيا، وبعد مراجعة الباحث لمعديد مف الدراسات والمراجع العممية التي اىتمت بتشخيص 

 صعوبات القراءة، عمد الباحث إلى عرض أىـ النقاط المتعمقة بتشخيص ىؤالء التبلميذ: 
 (,1990Harris & Sipayيوضح ىاريس وسيباي )عوبات القراءة: . أىداف تشخيص ذوي ص2 -21

ف الغرض مف تشخيص صعوبات القراءة ىو تحديد كيؼ إ اليدؼ مف تشخيص صعوبات القراءة بقوليـ "
  .( ,1992Harris & Sipay ,123) "تساعد الطفؿ بصورة أفضؿ لتحسيف قدرتو عمى القراءة 

( إف إجراءات التقييـ تُنفذ مف أجؿ الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ القدرات 2004كما يشير الخصاونة )   
   بيدؼ:  ـالقرائية لدى ذوي صعوبات القراءة، ولمحصوؿ عمى ىذه المعمومات يمكف استخداـ إجراءات التقيي

 .تعرؼ التبلميذ الذيف يحتاجوف إلى تعميـ خاص في القراءة 
  المستوى القرائي التدريسي لكؿ تمميذ.إيجاد 
 ةتعرؼ المشكبلت القرائية المحددة التي يعانييا ذوو الصعوبات القرائي.   
 .مبلحظة مواطف القوة والضعؼ في الجانب القرائي لدى التمميذ ذوي صعوبات القراءة 
  .تقرير القدرة الكمية العامة لمتمميذ 
  وما إذا كاف يستخدـ استراتيجيات معرفية في القراءة.إيجاد نموذج التعمـ المفضؿ لدى التمميذ ، 
   .تطبيؽ برامج قرائية مناسبة لتحسيف عممية القراءة 
   ،(.47، 2004صياغة أىداؼ عامة وأىداؼ خاصة لمتدريس )خصاونة  
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ىناؾ بعض المبلمح التي تواكب ذوي . المعايير المستخدمة في تشخيص ذوي صعوبات القراءة: 1 -21
لقراءة التي يمكف أف يبلحظيا اآلباء والمعمميف، والتي يمكف أف ُتؤخذ كضماف عمى وجود صعوبة صعوبات ا

بالقراءة عند التشخيص، غير أنو ال بد مف االنتباه إلى أف ىذه المبلمح أو المحكات، ىي احتماالت عمى 
 ذه المحكات ما يمي:وجود صعوبات القراءة، ثـ إنيا ال يشترط أف تجتمع جميعيا في حالة واحدة، ومف ى

  :حيث تشكؿ الفجوة بيف ميارات القراءة والذكاء الشرط األساسي التباين بين ميارات القراءة والذكاء
لوجود صعوبات القراءة. عادة يقؿ مستوى القراءة لؤلفراد الذيف يعانوف مف صعوبات القراءة مف سنة إلى 

 سنتيف ونصؼ عف مستوى قراءة أمثاليـ عمرًا وذكاًء. 
 :تتمثؿ صعوبة القراءة، بتأخر وضعؼ في القراءة وغرابة في  تأخر في القراءة وضعف في التيجئة

التيجئة ناتجيف عف خمط أو قمب أو عكس، يصيب الحروؼ والمقاطع والكممات وسوء ترتيبيا. وتنتج 
 عف صعوبة في التمييز البصري وصعوبة في التحميؿ السمعي. الصعوبة في التيجئة،

  يبلحظ عمى األفراد ذوي صعوبات القراءة، بأنيـ ليس لدييـ أدنى فكرة عف  التوجو المكاني:صعوبات في
اليميف واليسار في المكاف، وما مف شؾ في أف ىذا الخمط مف الناحية العممية والواقعية، مقرونًا بالمغة 

ى غير ذلؾ مف التي كثيرًا ما تستعمؿ عبارات مكانية، مف مثؿ أعمى وأسفؿ أو أماـ ووراء وخمؼ إل
المفاىيـ، التي تمقي بصعوبات أماـ ذوي صعوبات القراءة وتجعميـ يتييوف في توجييـ عند القراءة أو 

 الكتابة أو غير ذلؾ مف النشاطات الحركية.
 :تقترف صعوبات القراءة، بصعوبات في سمسمة األشياء، كحفظ أياـ األسبوع أو حفظ  صعوبات السمسمة

زمني، ومثؿ ذلؾ الحروؼ اليجائية مرتبة واألرقاـ الحسابية، وتوارد الحروؼ في شيور السنة بتواردىا ال
الكممة إلى غير ذلؾ، مما يرجع إلى ضعؼ الذاكرة السمعية التتابعية. وذوي صعوبات القراءة ال يواجيوف 
مشكبلت في السمسمة في كتبيـ المقررة فحسب، بؿ في جميع نشاطاتيـ اليومية، في المباس وتسمسؿ 

ىماؿ الممتمكات الشخصية وغير ذلؾ، مما يشير إلى فوضى ظاىرة وسوء أدارة وتنظيـ.ا  لعمؿ وا 
 :تشير الدراسات والشواىد المتواترة إلى وجود ضعؼ في استخداـ  ضعف في ميارات الذاكرة القصيرة

الحروؼ، استراتيجيات الذاكرة القصيرة، لدى األفراد ذوي صعوبات القراءة، تتجمى في ضعؼ تذكر أنماط 
والصمة األساسية بيف الحرؼ والصوت، وتكويف صورة عقمية لمكممات والحروؼ واألرقاـ، فمجموعة 

 الحروؼ التي تعمـ في اليوـ تنسى في اليوـ الذي يميو مما يشكؿ إحباطًا قويًا لممعمـ. 
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 :ا يقرءوف يعاني األفراد ذوي صعوبات القراءة مف مشكبلت في استيعاب م قصور الستيعاب أو الفيم
: مشكبلت االستيعاب الحرفي، كعدـ المستوى األولويمكف حصر ىذه المشكبلت في ثبلث مستويات: 

:  مشكبلت المستوى الثانيفيـ معنى الكممات أو الفقرات أو الفكرة الرئيسية أو تسمسؿ الحوادث. 
نبأ بنتائج أو تكوف أراء االستيعاب التفسيرية، والتي تتجاوز مجرد كممات النص إلى استنتاج أفكار أو تت

: مشكبلت استيعاب الميارات النقدية، التي تتطمب إصدار أحكاـ عمى النص في المستوى الثالثمنيا. 
حولو، وتقييـ آراء الكاتب ومعتقداتو، وتعتمد قدرة  تضوء اتجاىات القارئ وآرائو، والوصوؿ إلى استنتاجا
  (.374-370، 2003لسابقيف )الوقفي، التمميذ في ىذا المستوى عمى مستويي االستيعاب ا

وتشير الدراسات واألدبيات العممية إلى وجود بعض المحكات التي تستخدم في تحديد التالميذ ذوي 
 :اآلتيصعوبات القراءة ومنيا ما 

: ويشير ىذا المعيار إلى وجود اختبلؼ أو تبايف بيف قدرات التمميذ العقمية وبيف التحصيؿ محّك التباين -
بمعنى أف التمميذ يتمتع بدرجة ذكاء متوسطة أو فوؽ المتوسطة ومع ذلؾ يعاني مف  ،ميارات القراءةفي 

  (. 16، 1999صعوبة في القراءة )الزراد، 
والذي يشير إلى استبعاد تمؾ الحاالت التي يكوف انخفاض تحصيؿ القراءة فييا ناتجًا محّك الستبعاد:  -

و تخمؼ عقمي، أو إعاقة حركية، أو اضطرابات صحية، كما عف إعاقة حسية )بصرية أو سمعية(، أ
يتضمف استبعاد حاالت انخفاض التحصيؿ الناتجة عف حاالت بطء التعمـ أو التأخر الدراسي، أو عف 

 .(Chalfant, 1984,p9عوامؿ ثقافية، أو بيئية أو اقتصادية سيئة)
 طرائؽمف صعوبات القراءة، بحاجة إلى :  ويقصد بو بأف التبلميذ الذيف يعانوف محّك التربية الخاصة -

خاصة في التعميـ، تصمـ خصيصًا لمعالجة مشكبلتيـ، ومساعدتيـ عمى النمو والتطور، وبدوف ىذه 
الخدمة، ال يتمكنوف مف التعمـ بالطريقة العادية المتبعة مع أقرانيـ العادييف في الغرؼ الصفية. حيث 

أكثر صراحة ومباشرة وتكثيفًا ودعمًا مما يوفره التعميـ  يحتاجوف إلى أنواع مف التعميـ تتصؼ بكونيا
 (.33، 2003الصفي العادي )السبايمة، 

: وىذا المحؾ مرتبط بخمؿ وظيفي عصبي في الدماغ، تؤدي الضطراب واحدة أو محّك العمميات النمائية -
تنعكس عمى األداء  أكثر مف العمميات النفسية النمائية )إدراؾ، انتباه، ذاكرة، تفكير، والمغة(، التي

 .(ICD-10 1992, p255) (p50،DSM-IV-TR 2000 )األكاديمي لمقراءة والكتابة 
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تتمثؿ خطوات تشخيص ذوي صعوبات القراءة في خطوات تشخيص ذوي صعوبات القراءة:  - 3 -21
تتجمى فيما استخداـ عدد مف األساليب واإلجراءات المناسبة مف قبؿ المعمميف واآلباء واالختصاصييف والتي 

 يمي:
 .تقييـ قدرات الطفؿ الحسية السمعية والبصرية باستخداـ االختبارات ذات العبلقة 
 .تقييـ قدرات الطفؿ األكاديمية )التحصيمية( باستخداـ االختبارات ذات العبلقة 
  .)تقييـ قدرات الطفؿ العقمية )الذكاء 
 مره الزمني أو العقمي أـ ال ؟مبلحظة أداء الطفؿ القرائية، وىؿ يتناسب ذلؾ األداء مع ع 
  مبلحظة أداء الطفؿ القرائي، وبخاصة في القراءة الجيرية، فيؿ ينطؽ بشكؿ صحيح أو يحذؼ أو يعدؿ

 في قراءة الحروؼ أو الكممات؟
مبلحظة أداء الطفؿ أثناء القراءة االستيعابية، فيؿ يستوعب الطفؿ معنى النص المقروء، وىؿ يجيب عمى 

 (.47، 2004قة بالنص المقروء؟  )خصاونة، األسئمة ذات العبل
 مستويات ةلتشخيص ذوي صعوبات القراءة ىناؾ ثبلث. مستويات تشخيص ذوي صعوبات القراءة: 4 -21
: يتطمب ىذا المستوى معرفة دقيقة لمفروؽ الفردية بيف المتعمميف، بمستوى التشخيص العام: أولً تبدأ 

عطاء أىمية خاصة لمضعفاء، وقد يحتاج يقارف المتعمـ مف . إلى عممية تحميمية لمعرفة نواحي القصور وا 
خبلؿ مستوى نشاطو القرائي، ومستوى أدائو في مجاالت أخرى، وىؿ ىو بمستوى التوقع لنحكـ عمى أنو 
يعاني مف عجز قرائي أو ال ؟ كما نقارف المتعمـ بأداء أقرانو مف خبلؿ تطبيؽ اختبارات في قياس القدرة 

اختبار جيتس لممسح القرائي، إضافة إلى قياس قدراتيـ العقمية مف خبلؿ أحد اختبارات الذكاء القرائية مثؿ 
كاختبار )ستانفورد بينيو لقياس الذكاء(، وكذلؾ القدرة الحسابية لنتعرؼ عمى وجود تناغـ بيف ىذه المجاالت 

 (.215، 2008)الظاىر،
تحصيؿ الدراسي العاـ الذي يقيس المتعمـ بشكؿ عاـ أما اختبارات التشخيص العاـ فيي التي تتعمؽ بال     

لجميع المقررات المتعمقة بالمنيج، ومف خبلليا نتعرؼ عمى نواحي القوة والضعؼ. ومف أمثمة ىذه 
 االختبارات:

 .)اختبارات كاليفورنيا لمتحصيؿ الدراسي ويتضمف )القراءة، المغة،  التيجئة، الرياضيات 
 اسية وتشمؿ )المفردات، الفيـ، ميارات تحميؿ الكممة، والميارات المغوية(.اختبارات أيوا لمميارات األس 
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  اختبارات متروبوليفاف لمتحصيؿ الدراسي وتتضمف )القراءة، اليجاء، العموـ العامة،  الحساب، العمـو
 االجتماعية(.

ات والقدرات النوعية : وفي ىذا المستوى تحمؿ عممية القراءة إلى الميار التشخيص التحميمي لمقراءة -ثانيًا 
وبالتالي يمكف التعرؼ عمى نوع الصعوبة التي يعاني منيا المتعمـ، وبذالؾ يمكف أف نستثمر الوقت والجيد 
مف خبلؿ التركيز عمى ىذه الصعوبة، ومحاولة معالجتيا بالطريقة المناسبة. فأيف تكوف الصعوبة ؟ ىؿ ىي 

ختيار كممات في سياؽ أو بدوف سياؽ أو معرفة التفاصيؿ  السرعة أو في المفردات، أو االستيعاب، أو في ا
 (.216، 2008أو إتباع التعميمات أو الداللة العامة ؟ )الظاىر، 

أـ االختبارات التي تمثؿ المستوى التشخيصي التحميمي والذي يركز فيو عمى القراءة فقط، إذ يسعى المقيـ     
ءة التي يعاني منيا المتعمـ. ومف األمثمة عمى ىذه أف يتعرؼ عمى أي جانب أو أكثر مف جوانب القرا

 االختبارات: 
  اختبارات جيتس لمقراءة األساسية وتشمؿ )إدراؾ المفيـو العاـ، التنبؤ بالنتائج، فيـ التعميمات، معرفة

 التفاصيؿ(. 
 لممرحمة االبتدائية وتشمؿ المفردات، الفيـ العاـ، الفيـ الخاص. اختبارات النمو في القراءة الحديثة 

: وىو مستوى أكثر شمولية وأكثر دقة، فيو يغطي المستوييف السابقيف ثالثًا: مستوى أسموب دراسة الحالة
تي فضبًل عف استخداـ االختبارات الفردية المقننة وغير المقننة، ويتعرض كذلؾ إلى معرفة النواحي المختمفة ال

 المستخدمة. طرائؽتؤثر في ُقدراتو القرائية والجسمية واالجتماعية، واالنفعالية، والعقمية، والبيئة التعميمية، وال
(. أما 216، 2008يستخدـ ىذا األسموب عندما تكوف المشكمة معقدة ومتعددة االتجاىات السمبية )الظاىر، 

بلليا التعرؼ بدقة عمى الصعوبات التي يعاني منيا االختبارات المتعمقة بمستوى دراسة الحالة يمكف مف خ
 المتعمـ مف خبلؿ تطبيؽ اختبارات دقيقة فردية، ومف األمثمة عمى ىذه االختبارات ما يمي:

 ( اختبار سباج(Spache .لتشخيص القراءة 
  .اختبار جيتس/ماؾ كميوب لتشخيص صعوبات القراءة والذي يشمؿ عمى العديد مف االختبارات الفرعية 

 . أساليب تشخيص ذوي صعوبات القراءة:21-5
يقترح عمماء النفس والتربية نموذجيف لتشخيص ذوي صعوبات القراءة: التشخيص الرسمي، والتشخيص   

 غير الرسمي.
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وىو الذي يستخدـ اختبارات مقننة ذات معايير مرجعية لتقويـ قدرة الطفؿ الكامنة التشخيص الرسمي:   -1
وىو التقييـ الذي يقوـ عمى عممية  (،260، 1988فييا )كيرؾ وكالفانت، لمقراءة ومستوى التحصيؿ 

تشخيص القدرات القرائية ومستوى التحصيؿ فييا، عبر االختبارات المقننة ذات الصمة بموضوع القراءة 
والتعميمات النمائية المرتبطة بيا، وبشكؿ عاـ فأف ىذه االختبارات، تشمؿ عمى اختبارات فرعية تقيس 

الكممات وتحميميا وفيميا، والعناصر المرتبطة بميارات القراءة العامة، مثؿ التمييز السمعي، أو إدراؾ 
 (.170، 2007مزج أو دمج األصوات )أبو فخر،

 :(، اختبارات القراءة الرسمية إلى ما يمي469، 1998ويصنؼ )الزيات،  
 لممستوى العاـ لمتحصيؿ القرائي،  : وىي مجموعة مف االختبارات التي تعطى تحديداً الختبارات المسحية

 وىذه االختبارات توفر بصورة عامة درجتيف: درجة التعرؼ عمى الكممات، والثانية لمفيـ القرائي.
ومف األمثمة عمى ىذه االختبارات اختبار )داريؿ( واختبار)سباؾ( وىذا األخير سمسمة متكاممة مف     

 القراءة الصامتة.االختبارات لتقيـ ميارات القراءة الجيرية و 
 وىي اختبارات فردية تقدـ معمومات أكثر عمقًا عف نواحي القوة والضعؼ في الختبارات التشخيصية :

القراءة لدى الطالب. ومف األمثمة عمى ىذه االختبارات التشخيصية المقننة اختبار )درويف( لتشخيص 
)جيممور( لمقراءة الجيرية واختبار صعوبات القراءة مف خبلؿ ميارات التعرؼ عمى الكممات، واختبار 

 )جراي(.
 وىي مجموعة مف االختبارات المتعددة التي تقيس مختمؼ المجاالت بطاريات الختبارات الشاممة :

 األكاديمية بما فييا القراءة. 
( فقد عربو، محمود فندي (Dale،R- Jordan فومف األمثمة عمى ىذه االختبارات:  اختبار ديؿ جوردا      

 (.170، 2007( )أبو فخر، 1997العبد اهلل )
بما أف التشخيص الرسمي يستغرؽ وقتًا وجيدًا ومااًل، لذا يقترح التربويوف التشخيص غير الرسمي:  -2

استخداـ التشخيص غير الرسمي، الذي يقوـ بو المعمـ داخؿ الصؼ مف خبلؿ أعداد اختبار لمكشؼ عف 
سبب استخداـ اإلجراءات غير الرسمية بشكؿ واسع لقمة  (، ويعود97، 2000صعوبات القراءة )حافظ، 

تكاليفيا وسيولة تطبيقيا، ىذا باإلضافة إلى أف ىذه األساليب تعتبر مقاييس ثابتة وصادقة في القراءة، 
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(، واألسموب غير الرسمي ال يستخدـ اختبارات مقننة، ولكنو بداًل مف ذلؾ يفحص 3، 2006)السرطاوي، 
 وأخطائو في الكتب واألوراؽ والمواد التعميمية المستخدمة في الفصؿ . مستوى قراءة التمميذ

غير رسمية، لتشخيص  ائؽ( إف المعمميف يستخدموف طر 261، 1988ويذكر )كيرؾ وكالفانت،       
صعوبات القراءة وذلؾ عف طريؽ مبلحظة استجابات التمميذ لقراءة المواد التعميمية، ويحدد بناء عمى ذلؾ 

القرائية، ودرجة إتقانيـ لمقراءة في ىذا المستوى الصفي، وكذلؾ نوعية األخطاء التي تصدر عف مستوياتيـ 
التمميذ أثناء القراءة، بجانب مبلحظة معدؿ السرعة في القراءة والفيـ، والطريقة التي يستخدميا في تفسير 

ية وحيف يفشموا في تشخيص رموز الكممات، ويستخدـ التقييـ غير الرسمي مف قبؿ معظـ المعمميف في البدا
ومن أساليب التقييم غير  المشكمة عندئذ يحولوف التمميذ إلجراء عممية التقييـ باستخداـ االختبارات الرسمية.

 الرسمي ما يمي: 
  :يوفر استبياف القراءة غير الرسمي ثروة ىائمة مف المعمومات التي تتعمؽ استبيان القراءة غير الرسمي

مكف تطبيقو بسرعة وسيولة، كما أنو يحدد مستويات القراءة وأنماط األخطاء بميارات القراءة، وي
التي يمكف استخداميا لمعالجة ميارات عدـ التعرؼ عمى الكممات وعبلقتيا بالخصائص  توالتكنيكا

 (. 466، 1998السموكية القابمة لمقياس والمبلحظة والحكـ الموضوعي )الزيات، 
 يحدد استخداـ استبياف القراءة غير الرسمي ثبلث مستويات لمقراءة وىي:    

: وىو المستوى الذي يستطيع التمميذ فيو القراءة بفيـ وسيولة ودوف مساعدة مستوى القراءة الستقاللي -
%( مف الكممات إذا أجري لو 99مف الغير، ويفترض في ىذا المستوى أف يستطيع التمميذ تعرؼ )

 %(.87أف ال يقؿ استيعابو في القراءة الصامتة عف )االختبار، و 
: يقصد بيذا المستوى قدرة التمميذ عمى القراءة والفيـ بمساعدة المعمـ، ويصؿ مستوى القراءة التعميمي -

%( أو أكثر في تعرؼ المفردات وال يقؿ في االستيعاب عف 90معدؿ التمميذ في ىذا المستوى إلى)
(60.)% 
: وىو المستوى الذي ال يستطيع فيو التمميذ القراءة بسبب صعوبة خفاق في القراءةمستوى اإلحباط أو اإل -

%(، ومستوى االستيعاب يقؿ عف 90مادة القراءة بالنسبة لو، ويتدنى مستوى قراءة الكممات إلى أقؿ مف )
 (. 57، 2004%( )اليادي، 60)
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  :ة الشفيية. وتحميؿ األخطاء التي وىو مدخؿ نفس لغوي لتقويـ القراءتحميل أخطاء القراءة الشفيية
يبدييا التمميذ عند قراءتو المادة المطبوعة أو المادة موضوع القراءة. وىذه التحميبلت ُينظر إلييا كأسس 
تشخيصية، حيث مف خبلليا يمكف الكشؼ عف العمميات المغوية التي تقؼ خمؼ ىذه األخطاء  وتحميؿ 

 القرائي.ىذه األخطاء ىو جيد إيجابي لتقويـ الفيـ 
 :وىو نوع مف التقويـ البديؿ الختبارات القراءة التقميدية المقننة. ويستخدـ ىذا  التقويم المدرسي الوثائقي

التقويـ نظرًا لممشكبلت التي يثيرىا االعتماد عمى اختبارات القراءة المقننة. وأىـ ىذه المشكبلت إف مواد 
المواد القرائية واألسئمة التي يتعمميا التبلميذ داخؿ  تختمؼ اختبلفًا كبيرًا عف توأسئمة ىذه االختبارا

 (.469، 1998الفصوؿ الدراسية )الزيات، 
 وىي وسيمة غير رسمية يمكف استخدميا في تشخيص صعوبات القراءة.المالحظة : 
 وىي أشمؿ الوسائؿ وأدقيا لتشخيص صعوبات القراءة، لكنيا تتطمب الكثير مف الوقت دراسة الحالة :

 (.75، 2005باإلضافة إلى االختبارات الجسمية والحسية )السعيد، والجيد، 
 .المؤشرات التي تساعد المعمم عمى تشخيص ذوي صعوبات القراءة:6 -21

واألدبيات المختمفة إلى وجود مؤشرات وعبلمات كثيرة تساعد المعمـ أو القائـ  تتشير الدراسا      
 نوف مف صعوبات تعمـ القراءة، ومف ىذه المؤشرات: بالتشخيص في التعرؼ إلى التبلميذ الذيف يعا

 يظير ىؤالء التبلميذ صعوبة كبيرة في تذكر نماذج الكممة كاممة. -
 يظير ىؤالء التبلميذ اضطرابات في توجو الحروؼ. -
 يميموف إلى استخداـ اليد اليسرى وتأخر في األداء الحركي.   -
 ضعاؼ في القراءة الجيرية وفي التيجئة.  -
 أقؿ بصورة كبيرة عما ىو متوقع بالنسبة إلى عمرىـ العقمي.تحصيميـ   -
 ال يظيروف أي دليؿ عمى وجود عجز بالنسبة إلى حاستي السمع والبصر. -
يواجو التمميذ صعوبة في االتجاه المكاني حيث تمتبس عميو الحروؼ ذات الخصائص المتقاربة في  -

 ت(. -أشكاليا )ب
 عمى تذكر أصوات الحروؼ. عدـ قدرة  التمميذ -
 عدـ القدرة عمى فيـ ما يقرأ. -
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 مشكمة في االلتباس بيف اليميف واليسار وشيور السنة. -
 يقوـ بعكس الحروؼ أثناء القراءة.  -
 يظيروف عيوبًا في واحد أو أكثر مف جوانب المغة، كما أنيـ يفيموف المغة الشفوية. -
 في القراءة أو القراءة السريعة غير الصحيحة. بطء -
 غير منتظـ في البيت والمدرسة. -
 (.   77، 2005ازدياد ضعؼ الثقة بالنفس المؤدية إلى زيادة التذمر )السعيد،  -

 . مشكالت تشخيص ذوي صعوبات القراءة:21-7
جات الخاصة، وجد أف بعد اطبلع الباحث عمى األدبيات المختمفة التي اىتمت بتشخيص ذوي االحتيا    

عممية تقييـ ذوي صعوبات التعمـ بشكؿ عاـ وصعوبات القراءة والكتابة بشكؿ خاص، يكتنفيا الكثير مف 
 الصعوبات في وطننا العربي، لذلؾ قاـ الباحث بتمخيص ىذه المعوقات وعرضيا عمى النحو التالي:

 صة عف تمبية الحدود الدنيا قصور خدمات القياس والتقويـ والتشخيص في مجاالت التربية الخا
 لمتطمباتيا. 

 .نقص الكوادر المؤىمة والمدربة عمى استخداـ أدوات التشخيص في تشخيص ذوي صعوبات القراءة 
  التبايف في أساليب التقويـ والتشخيص المستخدمة في المدارس والمراكز دوف وجود جية تنسؽ وتعمؿ

 القراءة.عمى تطوير وتوحيد أساليب التقويـ لذوي صعوبات 
 .نقص المعايير المحمية لكثير مف المقاييس واالختبارات المستخدمة 
 ،(.272، 2006ندرة المراكز التي تعنى بتشخيص وعبلج ذوي صعوبات القراءة )الكيبلني، والروساف 
  مف مشكبلت تشخيص ذوي صعوبات القراءة أنيـ في الغالب يعانوف مف مشكبلت لغوية، فقد ال يفيموف

 صوتية الموجية إلييـ أو ال يكونوف قادريف عمى إرساؿ رسائؿ صوتية دقيقة لغيرىـ. الرسائؿ ال
 .إف تشخيص ذوي صعوبات القراءة يتطمب مف المعمـ استخداـ أدوات وأساليب متنوعة 
  ،(.8، 2009عدـ وجود مكاف مناسب لتطبيؽ االختبارات )العثماف 

ي تشخيص ذوي صعوبات القراءة إل أن نجاحيم في من العرض السابق يتضح أن لممعممين  دورًا ىامًا ف
 ىذا التشخيص يتطمب منيم إتقان الميارات اآلتية:

 القدرة عمى استخداـ االختبارات النفسية )اختبارات الذكاء واإلدراؾ(.  -1
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 القدرة عمى تصميـ االختبارات التربوية )الخاصة بالقراءة( واستخداميا. -2
 في تشخيص ىؤالء التبلميذ. االطبلع عمى المعايير التي تستخدـ -3
 التعرؼ عمى الخصائص واألعراض التي تميِّز ىؤالء التبلميذ عف غيرىـ.  -4
 وجود الدافعية الكافية لتشخيص ىؤالء التبلميذ. -5
 نحو ىذه الفئة مف التبلميذ. اإليجابيةتوفر االتجاىات  -6

 استراتيجيات تعميم ذوي صعوبات القراءة:  -الثالث عشر
بعد إطبلع الباحث عمى األدبيات المختمفة التي اىتمت بتعميـ ذوي صعوبات القراءة، وجد أف ىناؾ       

تنوع مف حيث الغرض في االستراتيجيات المستخدمة في تعميـ القراءة، حيث اىتـ بعضيا في تدريس 
الستيعاب، والبعض اآلخر الميارات األساسية في تعرؼ الكممة، والبعض اآلخر اىتـ بتدريس ميارات الفيـ وا

اىتـ بتدريس ميارات الطبلقة في القراءة الجيرية، ومف المتعارؼ عميو أف ذوي صعوبات القراءة يعانوف مف 
صعوبات في ثبلث ميارات رئيسية وىي: ميارات تعرؼ الكممة، وميارات الفيـ أو االستيعاب وميارات 

الستراتيجيات التي تستخدـ في تدريس ىذه الميارات الطبلقة في القراءة، لذلؾ يقوـ الباحث بعرض أىـ ا
 الرئيسية الثبلثة عمى النحو اآلتي.

عند البدء بالعمؿ مع تمميذ يعاني صعوبة في تعمـ الكممات وتذكرىا وليس استراتيجيات تعرف الكممة:  -أولً 
التمميذ التي يستخدميا،  محدودة لتعرؼ الكممة، يكوف مف المفيد أف نتعرؼ استراتيجيات استراتيجيةلديو إال 

قراءة التمميذ  تاستراتيجياوأية إجراءات سبؽ لو أف جربيا ومدى اتساقيا مع بعضيا البعض. إف أخذ 
التي  االستراتيجيةبالحسباف ومياراتو في الوعي المغوي والوعي المعرفي وتاريخو التعميمي، يمُكف مف اختيار 

ًا عديدة لتعمـ طرائق(. ىناؾ 392، 2003تشجعو عمى أف يكوف قارئًا كفؤًا ومرنًا في مستوى عمره )الوقفي، 
المفردات تعتمد عمى نموذج التعمـ الخاص بالتبلميذ، حيث أف ىناؾ تبلميذ يتعمموف بالطريقة الكمية ويسموف 

وسوؼ يقوـ الباحث بعرض  يسموف )التحميميوف(،)الكُميوف(، وىناؾ تبلميذ يتعمموف بالطريقة التحميمية و 
 االستراتيجيات التي تستخدـ في كبل الطريقتيف.

يمثؿ التبلميذ الكميوف الغالبية مف التبلميذ في صفوؼ أساليب تعميم تعرف الكممة بالطريقة الكمية:  - أ
نى مسترشديف في المدرسة االبتدائية الذيف يتعمموف تعرؼ المفردات مف خبلؿ التأكيد عمى أىمية المع
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ذلؾ بسياؽ القصص والنصوص ذات المعنى، ومف أىـ االستراتيجيات التي تستخدـ في ىذه الطريقة   
 ما يمي: 

  :تعتبر طريقة الخبرة المغوية حمقة وصؿ بيف لغة التمميذ والمغة الفصيحة المتعممةأسموب الخبرة المغوية ،
وتعرؼ الكممة مف قدرات التمميذ ومعارفو المغوية حيث ينطمؽ ىذا األسموب في تعميـ البدء بالقراءة 

الكتابية. ويشجع  ةوالمعرفية واالجتماعية والثقافية، بحيث يمكف إحداث االنتقاؿ مف المغة الشفوية إلى المغ
  ىذا األسموب التمميذ عمى أف يعتمد عمى التكرار والتشخيص البصري وتمميحات السياؽ لتعرؼ الكممات.

ينظر إلى ىذا األسموب عمى أنو أسموب تعمـ فنوف المغة، ألنو يكامؿ بيف المغة الشفوية  وكثيرًا ما      
والكتابة والقراءة، وقد تـ تطوير عدة أساليب لتعميـ الخبرة المغوية مف بينيا األسموب الذي يعرؼ أحيانًا 

ي المغوي لمجممة بأسموب القصة وذلؾ بيدؼ: )تعميـ مفيـو أف النص كبلـ مكتوب، تعميـ ميارات الوع
وتجزئة الكممة،  تعميـ السير في القراءة مف اليميف إلى اليسار، تعميـ تعرؼ الكممات سواًء كانت واردة 
في نص أو كانت منفردة( أما االفتراض الذي يقـو عميو ىذا األسموب فيو وجود اعتماد متبادؿ بيف المغة 

لشفوية كأساس لتطوير ميارات تعرؼ المغة المكتوبة، الشفوية والمغة المكتوبة يمُكف مف استخداـ المغة ا
ف ما  أو بكممات أخرى أف ما يفكر بو التبلميذ يمكف أف يتكمموا عنو، وما يتكمموف عنو يمكف أف يكتبوه وا 

 (.399أ ، -2003يكتبوه يمكف أف يقرؤوه )الوقفي، 
  صعوبة في تعمـ القراءة      : ىو برنامج وقائي وضع لمتبلميذ الذيف يجدوفأسموب القراءة التمكنية

خبلؿ سنتيـ األولى مف تعميـ القراءة. ويمتاز ىذا البرنامج بكونو برنامجًا قصير المدى يحدد فيما بيف 
( أسبوعًا، ويستخدـ طريقة التعميـ الفردي لتزويد التبلميذ باستراتيجيات لمقراءة، تدعـ التعمـ 15إلى  12)

، 2004منيا، وىـ يركزوف عمى معنى النص واستيعابو )السبايمة،  الصفي قراءة وكتابة وكيفية اإلفادة
37.) 

  :ىذا األسموب مبني عمى أساس أف يقدـ لمتبلميذ محتوى الدرس بنماذج عدة األسموب تعددي الحواس
 مف خبلؿ المثيرات الحركية والممسية والسمعية والبصرية، ويشار لمبرامج المتعددة الحواس بالمختصر

(VAKT) ،خوذة مف الحروؼ األولى لكممات الطريقة المأ (Visual Auditory Kinesthetic 

Tactile ،) ،أ(.-2003وتعني البصرية والسمعية والحركية والممسية )الوقفي 
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 :يعد أسموب فيرنالد مف األساليب تعددية الحواس الخاصة بالتبلميذ الكمييف، حيث تختار  أسموب فيرنالد
حدة متكاممة، حيث يكتب التمميذ الكممة لتطوير معرفة وأدراؾ الكممة، ويتكوف المفردات وتعمـ كؿ كممة كو 

يختار التمميذ كممة ويكتبيا المعمـ بقمـ ألواف بحروؼ  المرحمة األولىىذا األسموب مف أربع مراحؿ، في 
 بة لمسًا. كبيرة  فيتابع التمميذ الكممة مبلمسًا الورقة، إذ تعتمد ىذه المرحمة عمى تتبع الكممة المكتو 

تتـ فييا القراءة حيث  والمرحمة الثالثةفيتعمـ التمميذ الكممة مف خبلؿ لفظيا وكتابتيا.  أما المرحمة الثانية   
دوف كتابة ، وبيذا يستطيع التمميذ القراءة مف الكتب، بمعنى أنو يستطيع "  ويقرأىاينظر التمميذ لمكممة 
تعرؼ فييا التمميذ الكممة مف خبلؿ مقارنتيا بكممة معروفة لديو أو في أما المرحمة الرابعةتوظيؼ القراءة " . 

بجزء مف كممة معروفة لديو، )أي سبؽ وتعمميا( وبيذا يصؿ إلى مرحمة " تعميـ المعرفة " )السبايمة ، 
2004 ،37.) 

جراءات : تستند ىذه األساليب عمى تعميـ استراتيجيات وا  أساليب تعميم تعرف الكممة بالطريقة التحميمية  - ب
لمكممات، لمساعدة التبلميذ في حؿ الرموز التي  يتركز بشكؿ منيجي عمى التحميؿ الصوتي والبنيو 

تتكوف منيا الكممة، ومف  االستراتيجيات التي تستند ليا األساليب المستخدمة مع ىؤالء الفئة مف التبلميذ 
 ما يمي:

 تعتمد ىذه الطريقة عمى قدرات التبلميذ في رؤية أوجو الشبو الطريقة التحميمية في تعمم األصوات  :
واالختبلؼ بيف الكممات التي يعرفونيا مسبقًا، وقدراتيـ عمى أف يستنتجوا مف ىذه الكممات العبلقات بيف 
الصوت والرمز في المغة الشفوية والمغة المكتوبة، وتتطمب ىذه الطريقة في تعميـ األصوات أف يكوف 

 مى معرفة بعدد مف الكممات البصرية، وتتكوف ىذه الطريقة مف ثبلث خطوات: التمميذ ع
 اختيار الكممات التي تتشابو كؿ مجموعة منيا في العبلقة بيف الصوت والرمز. -
 إبداؿ الصوت: ىنا يطمب مف التبلميذ إبداؿ األصوات في الكممات لتعطينا كممات جديدة.  -
استخداـ السياؽ: حيث يقـو التبلميذ بقراءة الكممات الجديدة في جمؿ حتى يتـ التأكد مف قدراتيـ عمى  -

 (.  38 -37، 2004قراءتيا ضمف سياؽ )السبايمة، 
 الطريقة المغويةthe way linguistic  تنبع معظـ األساليب المغوية لمقراءة مف أفكار لغويف ميتميف :

يي، حيث تزودنا بمعمومات ميمة عف طبيعة وتركيب المغة. ففي العديد مف بشكؿ أساسي باالتصاؿ الشف
مواد القراءة المغوية تستخدـ طريقة الكممة الكمية، وبداًل مف استخداـ التماريف في الصوت والخمط، فإف 
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روؼ الكممات تعمـ تبعًا لما تنتمي إليو ككميات فقط، ففي بداية القراءة تقدـ الكممات التي تحتوي عمى ح
حرؼ ساكف( وتختار الكممات عمى أساس  –العمة  –عمة قصيرة، وتتكوف مف النسؽ )حرؼ ساكف 

النماذج المتشابية التيجئة مثؿ كممات ) ناـ ، ىاـ ، ساـ ( حيث يجب أف يتعمـ الطفؿ العبلقة بيف 
يتعمميا أصوات المغة والحروؼ )صوت وشكؿ الحرؼ( وىنا ال يتعمـ الطفؿ أصوات الحرؼ مباشرة، بؿ 

مف خبلؿ أقؿ الفروؽ بيف الكممات التي ليا تيجئات غير منتظمة، حيث تقدـ لمطالب كمما تقدـ في 
مساره التعميمي. وبعد أف تعطى الكممات في النسؽ اإلمبلئي، توضع ىذه المفردات مع بعضيا لتشكؿ 

( )السبايمة، 407-405، 2003جمبًل . أي بعد أف يجري تعمـ الكممات مع نماذج التيجئة )الوقفي، 
2004 ،38.) 

 ىي برامج شديدة الضبط في تعميـ القراءة، تستخدـ نموذجًا مباشرًا القراءة التقانية والقراءة التصحيحية :
لمتعميـ وطريقة تركيبية لتعميـ األصوات والتحميؿ البنيوي. وتؤكد ىذه البرامج الطريقة التركيبية بالتعميـ 

قائمة بيف الصوت والصورة، وتعميـ التبلميذ كيفية التأليؼ بيف العناصر لتكوف المباشر لمعبلقات الفردية ال
 (.38، 2004كممات، كما تتضمف ىذه البرامج تعرضًا لبلستيعاب )السبايمة، 

  تقوـ ىذه الطريقة عمى أساس تعميـ القراءة باالعتماد عمى جمنجيام/ستممان:  –األسموب تعددي الحواس
ة والممسية والحسية في نفس الوقت، لكنيا تختمؼ عف طريقة فيرنالد في أنيا الحواس البصرية والسمعي

تنطمؽ في تعميـ القراءة مف الوحدة الصوتية )الحرؼ( مرورًا بالكممة وانتياء بالنصوص. حيث تبدأ بتعميـ 
ع األطفاؿ أصوات الحروؼ ثـ ربط الحروؼ الساكنة والمتحركة ومزجيا معًا في كممة واحدة وبعدىا توض
 الكممات في جمؿ وقصص. وقد أطمؽ عمييا جمنجياـ وستمماف اسـ الطريقة الترابطية ألنيا تعمؿ عمى: 

 .ربط الرموز البصرية مع اسـ الحرؼ -
 ربط الرموز الصوتية مع اسـ الحرؼ. -
، 2005ربط إحساس أعضاء الكبلـ عند التمميذ في تسمية الحروؼ وأصواتيا)البطاينة وآخروف،   -

150.) 
العرض السابق ألساليب تعرف الكممة يمكن القول أنو ميما تعددت ىذه األساليب وتنوعت فإنيا وبعد   

 يجب أن تستيدف تكوين القدرة لدى التمميذ في المجالت التالية:
 الميارة في عمميتي التجميع الصوتي والبصري ألجزاء الكممة.  -1
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 عدد كبير مف العناصر البصرية والتركيبية والصوتية لمكممات. معرفة  -2
 القدرة عمى التعرؼ بصريًا عمى عدد كبير مف الكممات والربط بيف الرمز المكتوب والمعنى. -3
 الميارة في استخداـ مؤشرات السياؽ وغير ذلؾ مف المعينات األخرى في التعرؼ عمى المعنى. -4

: ينبغي أف يعي المعمموف منذ البداية بأنو كثيرًا ما يظير عمى التبلميذ عاباستراتيجيات تعميم الستي -ثانياً 
ف المطموب منيـ كمعمميف لتبلميذ ذوي صعوبات  ذوي صعوبات القراءة مشكبلت في استيعاب ما يقرؤوف، وا 

كويف أف يقدموا استراتيجيات تعميمية توضح لمتبلميذ كيفية التفاعؿ مع النص بطريقة تمكنيـ مف ت ةتعميمي
معاٍف وفي ىذا الصدد يشير الباحثوف إلى أف االستراتيجيات التي تستخدـ لتحسيف االستيعاب يمكف وضعيا 

 في ثبلث فئات: 
وتستيدؼ ىذه المرحمة تفعيؿ خمفية التبلميذ المعرفية التي تتصؿ بالقطعة : نشاطات ما قبل القراءة - أ

بلميذ بوضع أىداؼ لمقراءة عف طريؽ التنبؤ أو المختارة وتزويدىـ بخبرات تغني خمفياتيـ ومساعدة الت
 طرح األسئمة عما سيقرؤوف.

وتدعو ىذه المرحمة إلى تشجيع التبلميذ عمى طرح األسئمة عمى أنفسيـ : نشاطات أثناء القراءة - ب
 ومراقبة استيعابيـ لممادة المقروءة مف خبلؿ:

 ؿ إيجاد إجابة ليا. سؤاؿ الذات: أف يطرح التمميذ أسئمة عمى نفسو ويحاو  استراتيجية 
 عمى طرح أسئمة متبادلة بيف التبلميذ والمعمـ  االستراتيجيةطرح األسئمة المتبادلة: تقوـ ىذه  استراتيجية

ييدؼ فييا المعمـ إلى تدريب التمميذ عمى كيفية طرح األسئمة الفاعمة، معطيًا بذلؾ نموذجًا لمتمميذ، 
 والمأموؿ أف يستطيع التمميذ بعد التدريب تكويف أسئمة عما يقرأ.

 إلى قيادة التمميذ نحو التعمؽ في  تيجيةاالستراالعبلقة بيف السؤاؿ والجواب: وتيدؼ ىذه  استراتيجية
التفكير أثناء القراءة، حيث عميو أف يربط المعمومات الجديدة بما لديو مف خمفية، مف خبلؿ مساعدة 

 التمميذ عمى إيجاد اإلجابة الصحيحة عف األسئمة الحرفية والضمنية والتقيمية.
 :ة مف مثؿ: تتمثؿ باستخداـ نشاطات لممتابعنشاطات ما بعد القراءة  - ت
 .مناقشات تدور حوؿ المادة المقروءة وتقييـ لممادة واألسموب 
  مناقشات تشجع التبلميذ عمى توليد المزيد مف األسئمة واألفكار التي تتطمب مزيدًا مف القراءة والدراسة 
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  التمخيص: مف خبلؿ حذؼ المعمومات غير الضرورية والمتكررة ووضع مصطمح رئيس بداًل مف قائمة
 واختيار عبارة رئيسية إذا لـ يكف ىناؾ عبارة مف قبؿ الكاتب. عناصر 

 2004إعادة السرد التي تساعد التبلميذ عمى تمخيص وتنظيـ ما فرغوا مف قراءتو )السبايمة،  استراتيجية ،
39.) 

 داء طريقة القراءة المبرمجة: يمكف تقديـ القراءة المبرمجة، إما في كتاب التماريف الخاص بالتمميذ أو في أ
المعمـ، وتصمـ المواد بحيث يتمكف التمميذ مف تعمميا بنفسو وتصحيحيا ذاتيًا. حيث تقدـ المادة بخطوات 
صغيرة ضمف تتابع منطقي منظـ، يجب أف يقـو التمميذ باإلجابة عمى السؤاؿ، ثـ يقوـ نفسو بالتصحيح 

كؿ اإلجابة بصح أو خطأ أو ومعرفة ما إذا كاف الجواب صحيحًا أـ ال، حيث قد تكوف اإلجابات عمى ش
االختيار مف متعدد أو عمى شكؿ تكممة الجمؿ، وغالبًا ما تكوف التغذية الراجعة في كتب العمؿ أو 
التدريبات أو في ىوامش الكتاب أو خبلؿ إصدار ضوء أو صوت أو ظيور اإلجابة الصحيحة عمى 

 (. 249، 2006الشاشة عند استخداـ الكمبيوتر)يحيى ،
إف اليدؼ مف تعميـ الطبلقة ىو تحسيف القدرة عمى تعرؼ راتيجيات تعميم الطالقة في القراءة: است -ثالثاً 

الكممة مف جية، وزيادة سرعة القراءة مف جية أخرى. ووسيمة الستيعاب المعنى ودمجو في خمفية التبلميذ 
عممية لو، وبالتالي فالمعنى  المعرفية، ذلؾ أف قراءة الكممات في حد ذاتيا دوف فيـ لممقروء، ىو ناتج ال قيمة

الصحيح لمطبلقة ىو سرعة فيـ المادة المكتوبة. وفيما يمي عدد مف االستراتيجيات لمساعدة التبلميذ عمى 
 تطوير طبلقتيـ القرائية:

 :تقوـ عمى قراءة فقرات قصيرة ذات معنى عدة مرات، إلى أف يصؿ التمميذ إلى مستوى  القراءة المتكررة
ة في قراءتيا، ثـ يتكرر ىذا اإلجراء مع فقرات جديدة، حيث تستند ىذه الطريقة عمى مقبوؿ مف الطبلق

 الفكرة القائمة بأنو مع تكرار قراءة التبلميذ لمنص، يصبحوف طمقيف وواثقيف بأنفسيـ أثناء القراءة.
  :يف ومراقبتيـ يطور التبلميذ الطبلقة في القراءة مف خبلؿ القراءة واالستماع إلى اآلخر القراءة الجيرية

 ( . 421، 2003وىـ يقرؤوف بصوت مرتفع ومسموع )الوقفي، 
  :لقد دافع البعض عف القراءة الحرة باعتبارىا طريقة فعالة لزيادة معدؿ القراءة وكذلؾ الفيـ، القراءة الحرة

ولكي ، فإذا ما شجع التمميذ عمى قراءة كتب سيمة تقع ضمف اىتماماتو، فأف سرعة قراءتو تزيد بشكؿ آلي
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نتجنب الصعوبة في القراءة الحرة نقوـ باختيار قصص شيقة وسيمة مف حيث المفردات وطوؿ العبارات 
 وتركيب الجمؿ. 

  :في ىذا النظاـ مف القراءة، يقرأ كؿ مف التمميذ والمدرس معًا، فالمدرس يستخدـ طريقة التأثير العصبي
كما تقرأ، حيث يتبع اإلصبع الكممة المقروءة،  إصبعو في اإلشارة إلى موقع الكممة، ويشير إلى كؿ كممة

وقد ينوع المدرس في صوتو وفي سرعتو، فأحيانًا يكوف أعمى وأسرع مف التمميذ. إف اليدؼ مف ىذا 
اإلجراء ىو قراءة أكبر عدد مف الصفحات ضمف الوقت المحدد دوف إحداث تعب أو ممؿ عند التمميذ، 

وب في أف التغذية السمعية الراجعة لكؿ مف التمميذ والمدرس، وتكمف الفكرة األساسية وراء ىذا األسم
 (.295، 1988)كيرؾ وكالفانت،  تحقؽ عممية التعمـ وبالتالي تزيد مف سرعة القراءة وتزيد مف الفيـ

 تساعد ىذه الطريقة التمميذ عمى تحسيف االستيعاب وتعرؼ الكممات  مفالقراءة الصامتة المستمرة : 
خبلؿ المحتوى، وتقوـ عمى قراءة صامتة لمدة عشر دقائؽ دوف توقؼ يوميًا كجزء مف برنامج القراءة 

 ( دقيقة.30لمتمميذ الذي مدتو ثبلثوف )
 يمكف أف يتنبأ التمميذ بأحداث بعض القصص بسيولة، فيو يعرؼ إلى حد قراءة الكتيبات القابمة لمتنبؤ :

يقرأ المعمـ القصة عمى التمميذ عدة مرات، يصبح التمميذ قادرًا عمى  ما الحدث أو الفكرة التالية، فعندما
 التنبؤ بالكممات والعبارات، أي أف ىذه الطريقة تساعد عمى سرعة تعرؼ الكممات.

  :يقرأ المعمـ جممة مف النص ثـ يقؼ ويقوـ التمميذ بقراءتيا بعده، واليدؼ األساسي القراءة بمحاكاة المعمم
نموذجًا لمقراءة الجيرية المرنة، وفرصة لممارسة التغيرات الصوتية التي تعكس ما  ىنا إعطاء التمميذ

 (.40، 2004يجري في القصة )السبايمة، 
عف استراتيجيات تعميـ القراءة البد مف اإلشارة إلى أف لممعمـ دورًا بالغ األىمية في  وفي نياية الحديث 

سمبًا، والتبلميذ المحظوظوف ىـ الذيف يحظوف بمعمـ كؼء تـ  عممية تعمـ القراءة، فقد يؤثر فييا إيجابًا أو
تدريبيو بصورة جيدة وأف يكوف قادرًا عمى توفير المناخ النفسي المناسب لعممية التعمـ وتحقيؽ التوازف بيف 

الخبرة الميارات القرائية المختمفة، والمعمـ غير الكؼء الذي لـ يتمؽ تدريبًا أو الذي لـ يكتسب قدرًا كافيًا مف 
يجد نفسو خاضعًا لقيود الروتيف، ومثؿ ىذا المعمـ لف يكوف قادرًا عمى تكييؼ طريقة تدريسو لمادة القراءة 
ومبلءمتيا مع حاجات التبلميذ المختمفة. كما البد مف اإلشارة إلى أفَّ المعمـ قادرًا عمى مساعدة التبلميذ ذوي 
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لى الصعوبات القرائية في التقدـ ومواجية تمؾ الصعو  بات، ولكنو بحاجة إلى معرفة جيدة بتمؾ الصعوبات، وا 
 إجراءات تعميمية وتدريبية مناسبة تركز عمى الميارات األساسية في القراءة.

فمستوى معرفة المعمـ بكؿ مف الطريقة الكمية والصوتية واألساليب المتفرعة عنيما يمعب دورًا كبيرًا في   
تعرؼ عمى الكممة واالستيعاب والطبلقة في القراءة ناىيؾ عف التخفيؼ مساعدة التبلميذ في تحسيف ميارات ال

 مف اآلثار النفسية واالنفعالية الناتجة عنيا. 
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والميارات من حيث التعريف  )الكتابة(من )اإلطار النظري( لمدراسة الحالية  الثالثيتناول المحور   
 المكونات،و  ،من حيث المفيوم الكتابة(صعوبات ) أيضاً  ، كما يتناوللتعممياوالمتطمبات والمراحل البلزمة 

  .واستراتيجيات التعميم ،والتشخيص ،والخصائص ،واألسباب ،واألعراض
 طبيعة عممية الكتابة:  -أولً 
الفرد  تعتبر الكتابة واحدة من أرقى أشكال االتصال، وتعتبر قياسًا بسمم القدرات المغوية أخر ما يتعممو   

حيث أن معظم األفراد يطورون ميارات الكتابة، بعد أن يكونوا قد أتقنوا ميارات االستماع والمحادثة والقراءة 
(. وعممية تعمم الكتابة ال تقل أىمية عن عممية تعمم القراءة  فكبلىما يحقق 42، 4002)بدران، والسبايمة، 

خبللو عمى أفكار اآلخرين وتجاربيم، في حين الكتابة ىي ىدفَا. فالقراءة نشاط فكري يمارسو الفرد فيطمع من 
األخرى نشاط فكري يعبر فيو الفرد عن أفكاره وتجاربو إلى اآلخرين عمى صورة رموز لغوية يمكن لآلخرين 

 (.624، 4002االطبلع عمييا واإلفادة منيا )البطاينة وآخرون، 
، وليس فقط (Writing Process)مى عممية الكتابة تؤكد الدراسات والبحوث التي تناولت ميارات الكتابة ع 

عمى نتاجيا، وبالتالي أصبح تعميم الكتابة وتعمميا يمثل عنصرًا أساسيًا في العممية التربوية، بل إن القراءة 
والكتابة ىما الوظائف األساسية لممدرسة، ولعل تدريب التبلميذ عمى الكتابة الصحيحة في إطار العمل 

 المدرسي يتطمب منا العناية بأمور ثبلثة ىي: 
 لتمميذ عمى الكتابة الصحيحة إمبلئيًا.قدرة ا 
 .إجادة الخط 
 .قدرة التمميذ عمى التعبير عما لديو من أفكار في وضوح ودقة 
والكتابة ميارة متعممة يمكن إكسابيا لمتبلميذ كنشاط ذىني يقوم عمى التفكير. وىي كأي عممية معرفية   

تتطمب إعمال التفكير والعمل بين األمام والخمف، وما من شك في أن األطفال يجدون صعوبة في إتقان 
 الميارات الكتابية، وذلك بسبب: 

 ة في المغات بشكل عام ال تمثل الجانب المنطوق تمثيبًل تامًا. طبيعة الجانب الكتابي من المغة، فالكتاب 
  إن األطفال ال يشعرون بأن الكتابة تمبي حاجاتيم الخاصة، وال تتفاعل معيا، وتزداد ىذه المشكمة صعوبًة

 إذا كان الطفل يعيش في بيئة ال تشجع عمى القراءة والكتابة.
 ( 303، 4004يا. كالقمم والكتاب والدفتر. إلخ )ممحم، إن المغة المكتوبة تحتاج إلى أدوات يستعان ب 
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إن العمر الممكن لمكتابة ىو في حدود سن السادسة أو قبل ذلك بقميل في الروضة، والحقًا في الصفوف   
األولى، حيث يتعمم التمميذ أن لكل حرف منطوق رمزًا معينًا تتم كتابتو، وتتم في البداية تحت شكل الكتابة 

ة، فيتعمم الطفل كتابة الحرف وكيفية االتجاه الذي يأخذه في تصوير الحرف في بدايتو بحروف منفصم
ووسطو ونيايتو، وتُّعد الكتابة بيذا الشكل ىي الطريقة المفضمة لدى التبلميذ في الصفين األول والثاني. 

يميم وىم يفضمون والمعروف أن ذلك يتم في كتابة المغة البلتينية، حيث أن بعض األفراد يتقدمون في تعم
غة العربية، منذ الصفوف األولى تتطمب الكتابة بحروف متصمة، بحيث مالحروف المنفصمة. إال أن الكتابة بال

 تبدأ بمقاطع بسيطة ثم تتدرج صعودًا إلى الكممات التي تحوي عمى أكثر من حرفين. 
لمكتابة، ولكنيم فيما بعد تستقيم  إن التبلميذ العاديين، يواجيون بنسب مختمفة صعوبات في بداية تعمميم  

لدييم األمور، ولكن تبقى الفروق قائمة عندىم في شكل الكتابة ومدى وضوحيا واتساقيا وكتابتيا بالصورة 
 (.624-626، 4002المطموبة )أبو فخر، 

 الميارات الالزمة لتعمم الكتابة: -ثانياً 
، فكبلىما يعتمد بصورة كبيرة عمى الحواس المختمفة الميارات البلزمة لعممية الكتابة ال تختمف عن القراءة 

واستخدام بعض القدرات العقمية، ولكن تختمف القراءة عن الكتابة في استخدام اليد، وضرورة التوازن بين 
 حركة اليد والعين أو حركة اليد واألذن، ومن ىذه الميارات:

رسم الحروف وترتيبيا، فترسم صورىا فالعين ترى الحروف والكممات وتبلحظ : ميارة التمييز البصري -
 الصحيحة في الذىن، ومن أجل ذلك كان الربط بين دروس القراءة والكتابة بالنسبة لؤلطفال أمرًا ضروريًا.

: فاألذن تسمع الكممات والحروف وتمييز أصواتيا، ويتم من خبلليا إدراك الفروق ميارة التمييز السمعي -
 الصوت.الدقيقة بين الحروف المتقاربة في 

: من خبلل اليد نؤدي العمل الكتابي ونظير الصورة الذىنية المتعممة عمى اإلدراكية –الميارة الحركية -
الورق، لذا يحتاج الطفل إلى التدريب الدائم عمى االنضباط اليدوي العضمي في رسم الحروف وكتابة 

ا يراه الطفل وكتابتو أو بين ما الكممات، كذلك يحتاج الطفل إلى تدريب مستمر عمى كيفية التنسيق بين م
 (.662، 4004(، )برغوت، 302، 4004يسمعو الطفل وكتابتو )ممحم، 
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 المتطمبات األساسية التي تسبق تييئة الطفل لتعمم الكتابة: -ثالثًا 
اليد من أىم العناصر التي تتطمبيا عممية الكتابة. والبد أن تبمغ عضبلت اليد : تنمية العضالت الصغرى ( أ)

درجة من النضج حتى تتمكن من استعمال األدوات الكتابية منيا: سيولة حركتيا، وانسيابيا عمى السطر، 
ومرونة األصابع في مسك القمم وخاصة اإلبيام والسبابة والوسطى. وعمى المعمم أن يقوم ببعض 

 ومن أبرزىا: يبات الخاصة، بيدف إكساب أصابع اليد القدرة الكافية لمتحكم بأدوات الكتابة. التدر 
 غمس يد الطفل في الماء وىي مقبوضة ثم فتحيا وقبضيا عدة مرات. -
قفال مشبك الغسيل بأصابع اليد. -  فتح وا 
 ف األصابع إعطاء الطفل قطعة معجون لصنع أشكال منيا، عمى أن يسبق ذلك تميين المعجون بأطرا -
 التقاط حبات الرمل بين اإلبيام والسبابة، ومن ثم وضعيا في كيس لصنع وسادة من الرمل. -
 ممارسة بعض األلعاب التي يستخدم فييا أطراف األصابع ومنيا: شد الحبل، وسباق الضفادع. الخ  -

عممية الكتابة، وحتى تتم تعد العين واليد عنصرين فاعمين ورئيسين في )ب( تنمية التآزر البصري الحركي: 
ويتآزرا، ولكن ثمة أطفال يفتقرون إلى التآزر  اعممية الكتابة بيسر ودقة ال بد ليذين العنصرين من أن يتوافق

البصري، مما ينجم عنو اىتزاز في الرؤية فتيتز القراءة وتيتز معيا الكتابة. فالكتابة تتطمب مستوى معينًا من 
كتسب الطفل من خبلل التدريبات الجسمية واأللعاب الرياضية التوازن النضج الحركي بصفة عامة إذ ي

 والترابط.
: تشير الدافعية إلى حالة داخمية عند المتعمم تدفعو إلى االنتباه لمموقف التعميمي واإلقبال )ت( تنمية الدافعية

ن الدافعية لمتعميم يجب عميو بنشاط موجو، واالستمرار في ىذا النشاط حتى يتحقق التعميم، وبناء عمى ذلك فأ
 أن تشتمل عمى العناصر التالية:

 االنتباه إلى بعض العناصر الميمة في الموقف التعميمي.   -
 القيام بنشاط موجو نحو ىذه العمميات.  -
 ديمومة ىذا النشاط والحفاظ عميو مدة زمنية كافية. -
 إنجاز ىدف التعمم. -

 نحو الكتابة عمى النحو التالي: ىذا ويمكن تنمية الدافعية عند األطفال  
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  استخدام مبدأ الثواب، والتعزيز عن طريق المكافآت والجوائز، واستغبللو بشكل واسع في تشجيع التبلميذ
 ومساعدتيم.

 .ربط المادة الكتابية باىتمام التبلميذ وميوليم واحتياجاتيم 
   السير مع التبلميذ في عممية الكتابة ببطء وتسمسل، مبتدأ من السيل كالرسومات غير المنتظمة ثم

 االنتقال إلى الرسوم المنتظمة ثم محاكاة أشكال الحروف والمقاطع والكممات.
  إثارة المنافسات البناءة بين األطفال عن طرق إقامة مسابقات تحسين الكتابة، بإثابة من يحسن الكتابة

 والطمب من اآلخرين أن يحذوا حذوه ويقمدوه. 
  توفير الجو المناسب بحيث يتاح لؤلطفال االستغراق في الكتابة دون تشويش أو مقاطعة والعناية بما

 ( .302 -302، 4004يكتبو األطفال وعدم السخرية منيم  )ممحم ،

 مراحل تعميم الكتابة:  -رابعاً 
ألدبيات المختمفة التي تناولت موضوع مراحل تعمم الكتابة كدراسة الباحث عمى الدراسات وا عبعد اطبل   

(  توصل الباحث 4004( ودراسة ممحم )6991( ودراسة الزيات )4004( ودراسة برغوث )4004ممحم )
 إلى أن مراحل تعميم الكتابة تنقسم إلى  ثبلث مراحل وىي: 

ائي إلى أن يصبح الطفل قادر عمى رسم مرحمة التييئة واالستعداد لمكتابة: وىي تبدأ بالرسم العشو  ( أ
 الحروف ) قبل أن تتكامل صورتيا في ذىنو(.

 مرحمة تعميم القراءة والكتابة معًا.  ( ب
 (.669، 4004مرحمة تحسين الكتابة وتجويد الخط  ) برغوت ، ( ت
 كما اتجو الباحثون إلى تقسيم تعمم الكتابة وفقًا لممراحل العمرية وذلك عمى النحو التالي: -

: ونعني بيا المرحمة التي تسبق دخول الطفل إلى المدرسة. وتشتمل عمى ثبلث مرحمة ما قبل المدرسة -أولً 
 مراحل تطورية ىي: 

)من سن الوالدة وحتى الثانية من العمر( وتسمى مرحمة الكتابة عمى ورق  مرحمة ما قبل التخطيط ( أ)
 غير مسطر وتتميز بما يمي: 

 الطفل اإلمساك بيا.  استخدام أي أداة تستطيع  يد -
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إنيا خربشات ليس ليا اتجاه معين وال مبلمح محددة، وتتصف بالعشوائية، بسبب عدم قدرة الطفل في  -
 ىذه المرحمة عمى التحكم في اإلمساك والقبض بعضبلت األصابع.

ىا أو إنيا كتابة آلية غير مقصودة من قبل الطفل، يقوم ليا كيفما كان، دون أن يكون قادرًا عمى تجويد -
صبلحيا.  تحسينيا وا 

سنوات( وتسمى مرحمة الرسم بألوان شمعية عمى ورق  2-3: )وتمتد من سن مرحمة التخطيط التمقائي)ب( 
غير مسطر. ويبدأ الطفل في بدايتيا بالتخطيط غير المنظم، وتتخذ التخطيطات اتجاىات متباينة تعبر عن 

لى مرحمة التخطيط التقميدي غير المنظم ليصبح بعض األحاسيس العضمية والجسمية، ثم يتطور الطفل إ
لى انطبلقو  منظمًا عمى شكل خطوط رأسية أو أفقية أو مماثمة. حيث يشعر الطفل بالسرور، تدل عمى ميمو وا 

 (. 301، 4004نحو التعبير الرمزي، وميمو إلى إيصال أمر ما إلى اآلخرين )ممحم، 
سنوات( ويتم فييا استكمال قدرة الطفل عمى نقل نموذج  2-2: )وتمتد من سن مرحمة المحاكاة عن بعد)ت( 

لمكممة مكتوبة عمى مسافة بعيدة إلى حٍد ما. وتغمب عمى خطوط الطفل في ىذه المرحمة الخطوط شبو 
اليندسية كالخطوط المنحنية والمستقيمة، والدوائر التي تستند إلى التفكير الواقعي، والذي يصبح من جممة 

 خبرات الطفل.
تبدأ ىذه المرحمة بدخول الطفل المدرسة والتحاقو بالصف األول، حيث ًا: مرحمة الكتابة في المدرسة: ثاني

يكون الطفل قد أنيى المراحل السابقة من تعممو لمكتابة، وأصبح عمى قدر من النضج العقمي والجسمي 
 ثبلث مراحل ىي:  واالنفعالي يمكنو من تعمم الكتابة بصورة أوضح. ويمكن تقسيم ىذه المرحمة إلى

 وتتمثل في إعداد التدريبات الخاصة بتييئة الطفل لمكتابة، حيث تؤمن لمطفل ما يمي: التييئة لمكتابة:  ( أ)
 . تعريفو بأدوات الكتابة 
 .تعويده مسك القمم وتصحيح أوضاعو الخاطئة 
  .تعويده االتجاه الصحيح في الكتابة و من اليسار إلى اليمين 
 الجمسة الصحيحة. تعويده 
   .تباع السطر  تعويده بعض القيم والميارات كالنظافة والترتيب وا 

: يستخدم في ىذه المرحمة الكراسات الخاصة بالكتابة، حيث يسير المعمم بتعميم األطفال الكتابة )ب( الكتابة
 حسب الخطوات التالي:
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 ميذ قراءتيا.* يقرأ المعمم الجممة المراد كتابتيا ثم يطمب من عدد من التبل
 * يشير المعمم إلى الحرف المقصود ويمفظو ثم يقوم األطفال بمحاكاتو.

* يشير المعمم إلى األسيم، ليشرح لؤلطفال خطوات كتابة الحرف بحجمو الكبير مستخدمًا إصبعو أو 
 المؤشر، ثم يكتب الحرف عمى السبورة ببطء طالبًا منيم متابعتو.

 أصابعيم عمى المقاعد، وفي اليواء.*  يطمب من التبلميذ تقميده ب
ينتقل المعمم بعد ذلك إلى تدريبات الكتابة ويوضح ليم تعميمات الكتابة فوق النقطة،  والكتابة دون نقط مع 
تحديد نقطة البداية، ومن ثم دون تحديد نقطة البداية ، وكتابة الحرف، أو المقطع ضمن الكممة. وكتابة 

 كذا .....  المقاطع، والكممات والجمل، وى
 يتم في ىذه المرحمة تعميم الخط عمى مرحمتين:  تجويد الكتابة )الخط(:)ت( 
 * مرحمة تعميم اليجاء: وتسير ىذه المرحمة جنبًا إلى جنب مع تعمم القراءة لممبتدئين.   
*  مرحمة تحسين الكتابة )تجويد الخط(: تبدأ ىذه المرحمة بعد أن يصل الطفل في القراءة والكتابة إلى    

 (. 309، 4004درجة تمكنو من البدء في تحسين كتابتو )ممحم، 
  :أما مراحل عممية الكتابة لمتالميذ في المراحل المدرسية المتقدمة فيي تمر بعدة مراحل تتمثل في اآلتي

، وفي ىذه المرحمة يحدد الطفل، القارئ المستيدف ومستواه ( (Prewritingة ما قبل الكتابة: مرحم -
العقمي والمعرفي، وعمى المدرسين أن يستثيروا حماس تبلميذىم لمكتابة حول الموضوعات التي تعبر عن 

 (.290، 6991حاجاتيم واىتماماتيم، من خبلل مناقشتيم فييا ودعم اختيارىم ليا ) الزيات، 
وفي ىذه المرحمة تسجل األفكار عمى الورق، وىي تمثل أحد  (، (Writing Draftكتابة المسودة  -

خطوات الكتابة. حيث يتم خبلل ىذه المرحمة كتابة الصورة األولى لما يراد كتابتو )المسودة( ، ألن ىذه 
 لمكاتب ال لمقارئ. الصورة األولية تكون قابمة لمتعديل والتغيير، فضبًل عن أن ىذه المسودة ىي 

في ىذه المرحمة تتم الكتابة دون إعطاء اىتمام كبير لبلعتبارات التي  ،  (Writing)مرحمة الكتابة  -
 يمكن مراعاتيا في المرحمة التالية.

تشتمل عممية المراجعة عدة مجاالت مثل المحتوى والصياغة والترتيب  ،(Revising)مرحمة المراجعة  -
، والمفردات، والتعبيرات، وبنية الجمل. وتتناول ىذه المرحمة مراجعة القواعد اإلمبلئية أو التتابع  واألفكار
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والنحوية،  كما تمثل ىذه المرحمة رؤية خاصة وذاتية من الكاتب حيث يقف تذوقو الخاص لما يكتب 
 خمف إخراج الصيغة النياية التي تقدم لمقارئ.

تمثل ىذه المرحمة أىمية بالغة  ،Sharing with an audience)مرحمة مشاركة القارئ أو المستمع ) -
في عممية الكتابة باعتبارىا مرحمة تقويمية لكل مراحل عممية الكتابة السابقة. ذلك أنيا تنطوي عمى 

 . وتتناول ىذه المرحمة عادة ما يمي: الحصول عمى تغذية مرتدة لما كتب وكيفية استقبال اآلخرين لو
 لمعرض والتناول مدى جدة األفكار وقابميتيا. 
 ،ممحم، 296، 6991مدى تواصل األفكار المطروحة مع اىتمامات القارئ أو المستمع )الزيات (،)

4004 ،309. ) 
 وفي ختام الحديث عن مراحل تعميم الكتابة ل بد من اإلشارة إلى النقاط التالية:

معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بمراحل تعميم الكتابة يفيدىم في معرفة المستوى الذي  إن .6
 واألساليب التعميمية المناسبة لكل مرحمة من المراحل. طرائقيصل إليو كل تمميذ، ويفيدىم في استخدام ال

 مع تعمم القراءة. إن تعميم الكتابة وفق ىذه المراحل ال بد من أن يسير جنبًا إلى جنب .4
ُتعد مراحل تعمم التعبير الكتابي مراحل متقدمة تمي مراحل تعمم الخط والتيجئة لمتبلميذ ذوي صعوبات  .3

 الكتابة.
 مفيوم صعوبات الكتابة وتعريفيا: -خامساً 

نو بالرغم من الكتابة تحتل الترتيب األخير من منظومة أإلى  (،Gerber& Reiff)يشير غاربر وريف،     
تتابع النمو، إال أن الطريقة الكمية في تعميم المغة تشجع األطفال عمى الكتابة حتى قبل أن يتعمموا القراءة. 
ويذكر الباحثون إلى أن اليدف األساسي من الكتابة في الصفوف األولى من التعميم األساسي ىو تكوين 

ابة الصحيحة القائمة عمى المحاكاة والتكرار وطول التمرين وكثرتو، ويتطمب ىذا استمرار الطفل عادات الكت
 عمى رسم الحروف والكممات رسمًا صحيحًا.

إلى أن معظم التبلميذ ذوي (  (Stephens, 1984 ،(Moran ,1981)وتشير الدراسات والبحوث     
ابة ويحتاجون إلى توجييات وتعميمات تدريسية مباشرة صعوبات التعمم يعانون من صعوبات من ميارات الكت

 (. 26، 4002كي تتحسن لدييم ىذه الميارات )نقبًل عن:عمي، 
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Meese, et, al (6992 ) لقد تعددت التعاريف الخاصة بمفيوم صعوبة الكتابة، فقد عرفيا مييز وآخرون  
والوظيفية لمكتابة، وعدم قدرتيم عمى امتبلك  بأنيا الصعوبات التي تتجمى بضعف التمميذ بالنواحي الميكانيكية

 . p243) ,1995 (Meese, et al,الميام الكتابية بنجاح  
( بأنيا اضطراب في المغة المكتوبة، لمتعبير عن األفكار في مرحمة 6999) Richardsوتعرفو ريتشاردز   

 .( ,p45) ,9111Richardsالطفولة، كما أنيا تشير إلى اضطراب في المغة المكتوبة في مرحمة النضج 
( بأنيا:" طريقة الكتابة السيئة أو الضعيفة لمفرد أو عدم قدرتو عمى أداء الحركات 4006ويعرفيا الخطيب)

العضمية التي تتطمبيا عممية الكتابة أو عممية النسخ سواء أكانت نسخ األحرف أم نسخ األشكال". وقد يعاني 
عمى تحويل المدخبلت البصرية التي يستقبميا إلى مخرجات  الطفل من صعوبة الكتابة بسبب عدم قدرتو

 تظير عمى شكل حركة لمعضبلت الدقيقة البلزمة لعممية الكتابة. 
ويعتقد البعض بأن ىذه الحالة ترتبط بالخمل الوظيفي العصبي، فيما يعتقد البعض األخر بأن عسر     

كاره بشكل مكتوب بالرغم من عدم وجود مشكبلت في الكتابة قد يشير إلى عدم قدرة الفرد عمى التعبير عن أف
( أيضًا إلى أن صعوبات الكتابة، تعكس جوانب عجز تتجمى في 4006قدرة الفرد الحركية، ويشير الخطيب)

ضعف الميارات الحركية واإلدراك البصري الخاطئ لؤلحرف الكممات ومشكبلت في تذكر االنطباعات 
 (.629، 4006حافظة عمييا )الخطيب، البصرية ومشكبلت في القدرة عمى الم

( بأنيا: "عبارة عن تشوه في شكل الحروف أو تباعد حجميا وتباعد المسافات 4004ويعرفيا كريمان بدير) 
(.  ويعرفيا 642، 4004بين الكممات، مع تمايل السطور وتباعد درجات ضغط القمم أثناء الكتابة" )بدير، 

ي القدرة عمى التعبير عن األفكار واآلراء عن طريق الكتابة أو ( بأنيا:" قصور ف609، 4001)سميمان، 
الرموز المكتوبة، والقصور في أداء الحركات المطموبة لعممية الكتابة، وىي ترتبط بقصور في األداء 
الوظيفي، فعمى الرغم من الطفل قد يعرف الكممة التي يرغب في كتابتيا ويستطيع نطقيا وكذلك تحديدىا عند 

ليا إال انو ال يتمكن من تنظيم األنشطة الحركية الضرورية لكتابة الكممة من الذاكرة، وتعزى ىذه مشاىدتو 
الصعوبة إلى أسباب تتعمق بالقدرة الحركية الدقيقة والقدرة عمى نقل المادة المنطوقة إلى مادة مكتوبة أو إلى 

 البصري".  –عجز في التآزر الحركي 
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في التمثيل الخطي  ب( فيعرفان صعوبات الكتابة بأنيا:" عبارة عن اضطرا4060أما محمدي والزقاي)  
ألشكال الحروف واتجاىاتيا في حيزىا المكاني والتنسيق بينيا، فالطفل يرسم الحروف وال يكتبيا فيو يرسميا 

 (. 642، 4060دون معرفة أساس ومبدأ كل حرف من حيث التوجيو المكاني" )محمدي والزقاي،
ومن خالل تحميل التعاريف السابقة يالحظ اختالف في وجيات النظر بين الباحثين في تعريف صعوبات 

 الكتابة إلى أن ىناك اتفاق فيما بينيم عمى عدة محددات ليذا المفيوم، والتي تتجمى بما يمي : 
 مين.صعوبات الكتابة اضطرابات ناتجة عن التكامل البصري الحركي لدى المتعم 
 في وظائف المخ.  بترتبط صعوبات الكتابة باضطرا 
 .صعوبة الكتابة ذات مجاالت إدراكية وحركية ومعرفية 
 .ال ترتبط بمستوى ذكاء التمميذ 
 .تقود إلى العديد من المشكبلت في مختمف المجاالت خبلل حياة الفرد 
 ت وتتابعيا.صعوبات الكتابة اضطراب في تذكر الحروف وتتابع الحركات وتناغم العضبل 
 . )تتجمى صعوبات الكتابة بمشكبلت في )الخط اليدوي ، والتيجئة ، والتعبير الكتابي 
  ومن خالل ما سبق يعرض الباحث النقاط التالية التي تميز مفيوم صعوبات الكتابة: 
 يصاب بو األفراد الذين يمتازون بقدرات عقمية متوسطة أو فوق متوسطة.  صعوبات الكتابة ىي اضطراب -
تتجمى بصعوبة التعبير عن األفكار أو الميول أو الذات كتابًة، وكثرة األخطاء اإلمبلئية وتكرارىا، والكتابة  -

بعض ، والكتابة المعكوسة لمحروف والكممات واألرقام، وحذف ةغير المنقطة، وكثرة األخطاء القواعدي
حروف الكممات عند الكتابة، ورداءة الخط،  وعدم القدرة عمى أداء الحركات العضمية التي تتطمبيا عممية 

 الكتابة. 
 تعزى صعوبة الكتابة لخمل في الجياز العصبي المركزي،  -
 ال تعود صعوبات الكتابة إلى أي أسباب انفعالية أو ثقافية وال إلى أي إعاقة أخرى. -
 شأ منذ الطفولة ويستمر حتى الرشد.وىذا االضطراب ين  -
 تؤدي صعوبات الكتابة إلى العديد من المشكبلت في المجاالت الحياتية مع نمو ونضج الفرد.  -
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 مكونات صعوبات الكتابة: -سادساً 
( 4002من خبلل مراجعة الباحث لؤلدبيات العممية التي تناولت صعوبات الكتابة  كدراسة عبد السبلم )    

( 4002(، وجدوع  )4002( والبطاينة وآخرون )4002( وعبد اليادي )4003( والوقفي )6991والزيات )
تيجئة، الكتابة أو الخط خمص إلى أن الكتابة تتألف من ثبلثة مكونات رئيسية وىي: التعبير الكتابي، ال

اليدوي ، ونظرًا إلى أن األطفال ذوي صعوبات الكتابة  يظير لدييم صعوبات في واحدة أو أكثر من ىذه 
المكونات، يقوم الباحث بعرض ىذه المكونات، ىادفًا من وراء ذلك التعرف عمى ىذه المكونات وتوضيحيا 

 لمقارئ  وىي:
 (: Handwriting) الكتابة اليدوية -أولً 

تعد عممية الكتابة اليدوية عممية معقدة، وتعتمد عمى العديد من الميارات والقدرات المختمفة. فالكتابة      
تتطمب دقة اإلدراك لؤلنماط المختمفة لمرموز المرسومة التي ترتبط بكل من الميارات البصرية والحركية.  

ق بين حركة العين واليد، وضبط إيقاع كل من وىذه بدورىا تعتمد عمى الوظيفة البصرية لمعين، والتناس
حركات األصابع والعضبلت الدقيقة ليا. كما تتطمب الكتابة دقة الذاكرة البصرية والذاكرة الحس حركية 

(. ولسوء الحظ فان صعوبات الخط اليدوي توفر عوائق أمام إنتاج 264، 6991لمحروف والكممات )الزيات، 
لعبلمات التي يتمقاىا التبلميذ من معممييم، ولذلك فأن الكثير من التبلميذ عمل أكاديمي فاعل وتؤثر عمى ا

يكرىون عممية الكتابة برمتيا ألنيم يجدون أن الميارات الحركية الحقيقة المستخدمة في الخط اليدوي تتطمب 
 جيدًا كبيرًا.

عممية الكتابة، فبل زال  وبالرغم من استخدام معالجات الكممات وآالت الطباعة، والحواسيب التي تسيل   
الخط اليدوي ميارة ىامة. فأخذ المبلحظات في الصف، وتعبئة النماذج، والنجاح في العمل، يتطمب كتابة 
مقروءة وطمقة. ويتطمب تعميم الخط اليدوي من المعمم أن يقيم وينمذج، ويعمم تصوير الحرف، وغير ذلك من 

راءة، وحدية الحركة وكذلك وضع الجسم ، ومسكو لمقمم  الميارات البلزمة لمكتابة بخط واضح وسيل لمق
 (.21، 4002ووضع الورقة في أثناء الكتابة )عبد السبلم، 

 ومن أىم أنماط األخطاء في الخط اليدوي التي قد ُيظيرىا التبلميذ ذوي صعوبات الكتابة:     
 صعوبة في تشكيل صورة الحرف، وعكس الحروف. -
 ب بين الكممات، واالنحراف عن السطر. صعوبة في ترك الفراغ المناس -
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 عدم الحفاظ عمى حجم واحد لمحرف. -
 (.42، 4002الضغط بقوة عمى القمم  )عبد اليادي،  -

 :(Spelling)التيجئة  -ثانيًا 
التيجئة ىي صياغة أو تكوين أو تركيب الكممات من خبلل الترتيب التقميدي لمحروف. وىناك ثمان     

، باإلضافة إلى ما يربو عمى أربعين فونيمة  اإلنكميزيةوعشرون حرفًا لمغة العربية، وست وعشرون حرفًا لمغة 
 تنطق بيا الكممات.  )صوت منطوق(. وتوجد فروق في تيجئة مختمف الكممات وفي الطريقة التي 

والعديد من األطفال ذوي صعوبات التعمم لدييم صعوبات في حفظ ترتيب الحروف اليجائية. ربما بسبب  
عدم اتساق أنماط ترتيب حروف التيجئة التي تجعل تعمم الحروف اليجائية عممية معقدة بالنسبة لبعض 

 ( .269، 6991التبلميذ منيم )الزيات، 
 ( إلى أن تعمم التيجئة يمر بعدة مراحل متداخمة فيما بينيا: 4002ة وآخرون )ويشير البطاين     

 مرحمة التيجئة لما قبل التواصل، حيث يستخدم الطفل األحرف وأشباىيا بدون الفيم المرحمة األولى :
 سنوات. 2-3العميق لتمك األحرف ومجاالتيا، وتمثل ىذه المرحمة مرحمة ما قبل المدرسة من عمر 

 مرحمة التيجي البسيط ألصوات الكبلم، حيث يصبح لدى الطفل بعض الوعي بأن المرحمة الثانية :
األحرف تستخدم لتمثيل األصوات ويمكن أن يستخدم حرفًا أو حرفين من كممة لمداللة عمى تمك الكممة 

 ( سنوات.4-2وتمثل ىذه المرحمة األعمار من )
 بلم، حيث يمثل الطفل جميع المعالم المميزة األساسية في : مرحمة تيجئة أصوات الكالمرحمة الثالثة

( 4تيجئة كممة ما ويختار األحرف إلصدار األصوات، وتمثل ىذه المرحمة األطفال ضمن عمر )
 سنوات. 

 التيجئة االنتقالية، والتي يبدأ بيا الطفل باستخدام بدائل تقميدية لتمثيل األصوات المرحمة الرابعة :
كل مقطع، ويمفظ الطفل معظم الكممات بالشكل الصحيح مع ارتكاب بعض  وتضمين حرف عمة في

 ( سنوات.1-2األخطاء، وتمثل ىذه المرحمة األعمار من )
 مرحمة التيجئة الصحيحة حيث ينطق الطفل معظم الكممات بشكل صحيح، ويستخدم المرحمة الخامسة :

ت الكممة مخطوءة ويعطي البديل ليا، وتمثل القواعد األساسية لمغة، ويميز الطفل في ىذه المرحمة إذا بد
 (.643، 4002( سنوات )البطاينة وآخرون، 9-1ىذه المرحمة األعمار من )
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 ومن أىم أنماط األخطاء في التيجئة )اإلمبلء( ما يمي:     
 إضافة حروف ال لزوم ليا. -
 حذف بعض الحروف الموجودة في الكممة.  -
 عكس كتابة بعض الكممات والحروف.  -
 (.42، 4002التمييز بين ترتيب الحروف في الكممة )عبد اليادي،  عدم -
ىمال الحروف غير المنطوقة كالبل -  ذىبو(. –الشمسية وواو الجماعة )أشمس  مكتابة الحروف المنطوقة وا 
 ( .633، 4002إىمال النقاط عمى الحروف وعدم وضعيا ) جدوع ،  -

 (:Written expressionالتعبير الكتابي ) -ثالثًا 
يعتمد التعبير الكتابي، باعتباره من أعمى أشكال التواصل، عمى تطور القدرات والميارات في جميع       

جوانب المغة األخرى، بما في ذلك التكمم والقراءة والخط اليدوي واستخدام عبلمات الترقيم االستخدام السميم 
تقان القواعد.  وفي ضوء ىذه التعقيدات فبل غرابة أ ن يواجو التبلميذ ذوي صعوبات التعمم صعوبة لممفردات وا 

في التعبير الكتابي كوسيمة فاعمة في التواصل. فيؤالء التبلميذ يواجيون مشكمة في آليات الكتابة من خط 
مبلء ونحو وصرف. ويتفق المربون عمى أن تعميم عممية الكتابة من التخطيط ليا حتى  يدوي وترقيم وا 

 لتدريب عمى الكتابة الجيدة. المسودة النيائية، أساسي في ا
كما يتفقون عمى أن كثيرين من التبلميذ ذوي الصعوبات التعميمية محبطون في محاوالتيم االنيماك في     

عممية الكتابة بسبب الصعوبة التي يواجيونيا في آليات الكتابة، فالخط اليدوي واإلمبلء الضعيفان يشكبلن 
 ( 24، 4002تبلميذ )عبد السبلم، عقبة كبيرة أمام الطبلقة الكتابية أو االنسياب الكتابي ليؤالء ال

والتعبير الكتابي في نياية التحميل صنفان، فيو إما وظيفي أو إبداعي. فالتعبير الوظيفي ىو الذي يتكيف   
اإلنسان بو مع مقتضيات الحياة العممية في البيئة االجتماعية من إجابة ألسئمة االمتحانات إلى كتابة الرسائل 

عداد الممخصات، أما التعبير اإلبداعي فيو ذلك النمط من الكتابة الذي إلى تعبئة السجبلت وكتاب ة النشرات وا 
يعبر بو التمميذ عن أفكاره وأحاسيسو الشخصية أو تجاربو وخبراتو الحياتية بعبارة منتقاة األلفاظ بميغة السبك 

 محكمة الصياغة، وبأسموب سمس لمقارئ ويفتن بو السامع. 
 ةفي مجال معرفتو باالستراتيجيات المتعمق العاديينصعوبات الكتابة عن التبلميذ  يختمف التبلميذ ذوو    

بالكتابة. فيم أقل وعيًا عمى الخطوات التي تتبع في العممية الكتابية، وأضعف حصيمة فكرية وأقل دراية 
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دار الكتابة باإلجراءات التي تجري في تنظيم عناصر الموضوع الكتابي، كما يظير عمى كتاباتيم قمة في مق
في الموضوع وقمة في عدد الكممات في الجممة. ويتصل ضعف حصيمتيم الفكرية بضعف لغتيم الشفوية 

مع اآلخرين. مما يدعو إلى العناية بأن  ثحيث ال يتمكنون من اكتساب األفكار وخزنيا من خبلل التحد
ال فإن ا لضعف في التعبير الكتابي يستمر يكون التركيز في التعبير الكتابي عمى تكوين أفكار شفوية، وا 

 (. 232، 4003طوال العمر )الوقفي، 
 ومن أىم أنماط صعوبات التعبير الكتابي:      
 عدم قدرة الطفل عمى التعبير عن أفكاره وميولو وذاتو كتابة. -
 صعوبة ترتيب تسمسل اإلحداث أو الكممات في القصة. -
 (.294، 6991إلى المعنى والمضمون )الزيات، الجمل التي يستخدمونيا قصيرة ومفككة، وتفتقر  -

كما البد من اإلشارة في ختام الحديث عن مكونات الكتابة أن الفصل بين مكونات الكتابة ىو فصل نظري 
فقط، فيذه المكونات مترابطة مع بعضيا البعض والصعوبة في أحدىا يؤثر عمى أداء األخرى، لذلك أي 

 عراض والتشخيص والعبلج يجب أن يتناول ىذه المكونات الثبلثة.حديث عن صعوبات الكتابة من حيث األ

 مظاىر وأعراض ذوي صعوبات الكتابة:  -سابعاً 
( 4002( وجدوع )4009بعد مراجعة الباحث لمعديد من الدراسات واألدبيات العممية كدراسة عبيد )    

خمص إلى أن أىم مظاىر وأشكال الكتابة لدى ذوي   Jones (1998) ( ودراسة جونز4004ودراسة ممحم )
 صعوبات الكتابة تتجمى بالنقاط التالية: 

 الكممات غير مكتممة.و الحروف  -6
 محتوى الكتابة ضعيف وال يعكس أي ميارات لغوية. -4
 (.P ,9111 ,Jones 203تنظيم غير مناسب لميوامش والسطور) -3
 عدم القدرة عمى الكتابة بشكل واضح.  -2
 بة بالحروف المتصمة أو المنفصمة.صعوبة الكتا -2
 صعوبة في مسك أدوات الكتابة ووضع الورقة بشكل صحيح.  -4
 صعوبة في إنتاج أشكال الحروف الكبيرة والصغيرة.  -2
 تصغير أو تكبير الحروف أكثر من البلزم ، والكتابة بدون تنقيط.  -1
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 (.661، 4009األحداث أو األشياء أو الكممات )عبيد،  صعوبة ترتيب تسمسل  -9
 عكس كتابة الحروف وعكس كتابة الكممات والجمل.  -60
الخمط في االتجاىات، فيو يبدأ بكتابة الكممات من اليسار بداًل من كتابتيا من اليمين وىنا تبدو  -66

 صحيحة بعد كتابتيا وال تبدو معكوسة.
ىمال الح-64  الشمسية وواو الجماعة. مكالبل ةروف غير المنطوقكتابة الحروف المنطوقة وا 
 عمى خط مستقيم واحد. الكتابةصعوبة  -63
 (.633،  4002خمط في الكتابة بين األحرف المتشابية )جدوع، -62
يغمب عمى كتاباتيم أن تكون غير مضبوطة، وال تسير وفقًا ألي قاعدة، وتفتقد إلى التنظيم والضبط،  -62

حروف الكممات مثل: مثل حروف البداية أو النياية أو الوسط، وقد يضيفون بعض  وغالبًا يحذفون بعض
 الحروف التي ال ترتبط بالكممة المقصودة.

أوراقيم وكراساتيم متخمة بالعديد من األخطاء في التيجئة، واإلمبلء، والقواعد، والتراكيب، واستخدام  -64
 ، وكافة أنماط أخطاء الكتابة اليدوية .عبلمات الترقيم، النقط والفواصل ، وتشابك الحروف

مراجعتيم وتصحيحاتيم ألخطائيم التي يحددىا ليم المعممون آلية أو ال مبالية، وىم أقل فيما وتقديرًا  -62
 (.360، 4004لتمك األخطاء واالستفادة البلحقة منيا )ممحم، 

العمميات المعرفية التي تقف  مإلى صعوبة في إعمال عمميات الضبط التنفيذي لمعظ كتاباتيمكما تشير  -61
نتاج النص واألفكار، والتخطيط لمكتابة، ومراجعة   . كتاباتيمخمف الكتابة الفعالة، والتي تشمل توليد المحتوى وا 

ما يرد عمى أذىانيم  ال يعطي ىؤالء التبلميذ أي اىتمام لبلعتبارات المتعمقة بالقارئ، حيث يكتبون -69
سواء أكان مرتبطًا بموضوع الكتابة أم ال. وغالبًا ما تكون الجمل التي يستخدمونيا قصيرة ومفككة، وتفتقر 

 (. 294، 6991إلى المعنى أو المضمون )الزيات، 
 وبالنظر إلى المظاىر السابقة التي رصدتيا الدراسات والبحوث، يمكن وضع ىذه المظاىر في ثالثة محاور

 رئيسية عمى النحو اآلتي:
  :كثرة األخطاء في التيجي واإلمبلء والتراكيب، وعدم تنظيم مظاىر مرتبطة باألداء الكتابي ومنيا

الكتابة، وعدم تصحيح التبلميذ ألخطاء الكتابية، وعدم استخدام التبلميذ لعبلمات الترقيم وتشابك 
 التبلميذ لحروف غير مكتممة.الحروف، وعدم اتساق األداء الكتابي لمتبلميذ وكتابة 
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  :القبض عمى القمم بطريقة غير صحيحة، والتحدث إلى مظاىر مرتبطة بالسموك الكتابي ذاتو ومنيا
النفس أثناء الكتابة، والضغط عمى القمم بشدة أثناء الكتابة، وعدم الجمسة الصحية أثناء لكتابة وتحريك 

 القمم أثناء الكتابة بطريقة غير صحيحة.
 الشعور باإلحباط تجاه األعمال الكتابية، والميل لمكسل واإلىمال والميل لمتعبير فسية ومنيا: مظاىر ن

 الشفيي عن األفكار، والتيرب من ممارسة الواجبات، والشعور باإلجياد والتعب عند ممارسة الكتابة.
 العوامل واألسباب في صعوبات الكتابة: -ثامناً 

( ودراسة الزيات 4002الدراسات واألدبيات العممية  كدراسة أبو فخر ) من خبلل مراجعة الباحث لمعديد من  
التي تناولت األسباب والعوامل المرتبطة  Lerner (1997( ودراسة ليرنر )4002( ودراسة أبو فخر )6991)

بصعوبات التعمم بشكل عام وصعوبات الكتابة بشكل خاص، وِجد أن ىذه األسباب والعوامل يمكن حصرىا 
 في ثبلث مجموعات: 

وتشمل ىذه العوامل: العوامل العقمية المعرفية، والعوامل النفسية مجموعة العوامل المتعمقة بالتمميذ:   -أولً 
 .ةية، والعوامل االنفعالية الدافعية، باإلضافة العوامل الحس حركيالعصب

 و: تشير العوامل العقمية المعرفية إلى: مستوى ذكاء التمميذ وقدراتو، واستعداداتالعوامل العقمية المعرفية ( أ)
إلدراك والذاكرة  العقمية، وخمفيتو أو بنيتو المعرفية، وكفاءة وفاعمية وعممياتو المعرفية المتمثمة في االنتباه وا

 باإلضافة إلى مدى كفاءة نظام تجييز المعمومات لديو.   
وقد اتفقت العديد من الدراسات، عمى أن التبلميذ ذوي صعوبات  التعمم عامة وذوي صعوبات الكتابة   

عمى بصفة خاصة، يفتقرون إلى القدرات النوعية الخاصة التي ترتبط بالكتابة:  كالذاكرة البصرية، والقدرة 
دراك العبلقات المكانية، كما أنيم يعانون من القصور الوظيفي إاالسترجاع من الذاكرة إلى جانب القدرة عمى 

 في النظام المركزي لتجييز ومعالجة المعمومات، وفي الوظائف النوعية المتعمقة باإلدراك والحركة 
وث أي خمل أو قصور أو اضطراب :  تشير الدراسات والبحوث إلى أن حد)ب(العوامل النفسية والعصبية

في الجياز العصبي المركزي لدى الطفل ذوي الصعوبة ينعكس تمامًا عمى سموك الطفل، حيث يؤدي إلى 
قصور أو خمل أو اضطراب في الوظائف المعرفية واإلدراكية )اضطراب اإلدراك البصري، والذاكرة البصرية( 

 ل ومنيا ميارات الكتابة. والمغوية واألكاديمية والميارات السموكية لمطف
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( إلى أن اضطراب الجياز العصبي المركزي 4001: كما أشار )الزيات، )ت( العوامل النفعالية الدافعية
تترك  تواضطراب بعض الوظائف النفسية العصبية لدى ذوي صعوبات تعمم الكتابة. ىذه االضطرابا

ذ مكتئبًا ومحبطًا ، ويميل إلى االنسحاب من مواقف بصماتيا عمى النواحي االنفعالية الدافعية، فيبدو التممي
التنافس التحصيمي القائم عمى استخدام الكتابة والتعبير الكتابي. كما لوحظ عمى التمميذ الغياب المتكرر من 

 حصص التعبير واإلمبلء. وتظير عمييم بعض عبلمات الميل إلى العدوان المستتر أو الكامن أو الصريح.
: يفتقر األطفال ذوي صعوبات الكتابة أيضًا إلى القدرة  عمى التآزر الحس س حركية)ث( العوامل الح

دراك المسافات والعبلقات بين الحروف والرموز والكممات)الزيات،  ، 6991حركي، واستخدام اليد واألصابع، وا 
ل يطال (. حيث تتطمب الكتابة الضبط الحركي لوضعية الجسم، وحركة اليد واألصابع، وأي خم292-294

 ىذه الجوانب يمكن أن يؤثر عمى عممية الكتابة تحت أي شكل كانت. 
كما أن استخدام اليد اليسرى في الكتابة قد يؤدي إلى صعوبات في عممية الكتابة، إال أن الدراسات     

اليد اليسرى ال يؤدي بالضرورة إلى صعوبات في الكتابة، ولكن ما يسبب  لوالبحوث تشير إلى أن استعما
تمك الصعوبات ىو فشل عممية التدريس في تزويد الطفل الذي يستخدم يده اليسرى من تصحيح كتابتو في 

 ( .622، 4002المراحل المبكرة في عالم يستخدم أفراده اليد اليمنى  )أبو فخر، 
عوامل عمى الرغم من أن العديد من المجموعة العوامل المتعمقة بنمط التعميم وأنشطتو وبرامجو:  -ثانيًا 

 سيطرة المدرس. مجالالتي تقف خمف صعوبات التعمم بصفة عامة وصعوبات الكتابة خاصة تقع خارج 
أن الدراسات والبحوث تشير إلى أن دور المدرس ونوعية التدريس يضبلن العامبلن الرئيسان المدعمان  إال 

لتعمم التمميذ. فنوعية التدريس وفعاليتو يتيحان الفرصة لمتبلميذ ألكبر وقت ممكن، وقد ال حظ العديد من 
مدرسي ترتبط عمى نحو سالب الباحثين إن ما يصدر عن المعممين من سموكيات تثير الفوضى في الفصل ال

 .Lerner) , 6992 ,20-42( )294، 6991بالتحصيل الدراسي  )الزيات، 
ن االنتباه لمثل ىذا الدور أشارت إليو      كما أن المدرسة ليا دور ىام في تعمم الكتابة لدى األطفال، وا 

 تتسيم في صعوبا ىميدرث منذ أواسط القرن الماضي حيث وجدت عبر دراسة مسحية أن العوامل التي
الكتابة: التدريس القيري، والتعميم الجماعي في الكتابة بداًل من التعميم الفردي، وعدم اإلشراف المدرسي 
المناسب، والتدريب الخاطئ، واالنتقال من أسموب إلى أسموب آخر، إضافة إلى ذلك االقتصار في متابعة 
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والتعبير الكتابي، وكذلك عدم وجود تحفيز لمتبلميذ التمميذ عمى حصص الخط وحدىا دون اإلمبلء والتطبيق 
 (.624، 4002برغبة في الدراسة ومتابعة التقدم في تعميم ميارات عممية الكتابة )أبو فخر،

 مجموعة العوامل البيئية واألسرية والجتماعية:  -ثالثًا
البيئية األسرية واالجتماعية. يرى الكثير من المربين أن صعوبات الكتابة قد يكون ليا أساس في العوامل    

حيث أن انتباه أولياء األمور ألبنائيم وتتبع نشاطيم وعممية تعمميم لمكتابة من األمور الميمة، فكثير من 
األشكال التي تشكو رداءة في الكتابة لدى األطفال قد يسيم اآلباء في تحسينيا وتصويبيا وذلك عبر تدريبات 

 (.622، 4002بو فخر، مرادفة لما تقوم بو المدرسة )أ
المبكر من مثيرات حسية ونفسية ال  يشكال الحرمان البيئأكما تتمخص العوامل البيئة واالجتماعية، ب   

يتمقاىا الطفل بصورة طبيعية، كما إن سوء التغذية الشديد في المراحل العمرية المبكرة تؤدي إلى نقص في 
النمو الجسمي والحركي، مما يؤدي إلى صعوبات في الكتابة، كما أن الكثير من أطفال الطبقات االجتماعية 

رات المغوية األساسية عندما يدخمون المدرسة، وأن ىذا القصور يؤثر عمى الفقيرة يعانون قصورًا في الميا
ميارات القراءة والكتابة والحساب عبر مراحل الدراسة المختمفة. وقد أكدت ذلك نتائج بحوث عديدة حول وجود 

 (.  649، 4002عبلقة بين الحالة االقتصادية واالجتماعية لؤلسرة وبين صعوبات الكتابة والقراءة )أبو فخر، 
يبلحظ من األسباب والعوامل المؤدية إلى صعوبات الكتابة التي تم استعراضيا سابقًا، أنيا متنوعة ومتشعبة   

ومتشابكة، وال يمكن االدعاء بأن واحدًا منيا ىي العوامل المؤثرة الوحيدة في وجود الصعوبة، وىذا بدوره 
الظاىرة واألسباب الحقيقة والقوية المؤثرة فييا، كما يدعو الباحثين لموقوف عمى نموذج شامل لتفسير ىذه 

 يدعوىم لتبني نموذج شامل في تشخيصيا، وتتبع آثارىا لوضع برنامج مناسب لعبلجيا وعبلج مسبباتيا.

 الخصائص السموكية لذوي صعوبات الكتابة:  -تاسعاً 
( ودراسة 4002( ودراسة البطاينة وآخرون )4002تشير األدبيات العممية المختمفة  كدراسة أبو فخر )   

( إلى أن األطفال ذوي صعوبات الكتابة يمتازون بالعديد من الخصائص السموكية التي 6991الزيات )
 تمييزىم عن غيرىم من األطفال العاديين نذكر منيا ما يمي: 

  ًوتنظيمًا  وأقل قدرة عمى أداء الواجبات المدرسية.  أقل تعاونًا واىتماما 
 .أقل قدرة عمى التكيف مع المواقف الجديدة، وأقل تقببًل لآلخرين ومن اآلخرين 
  ،(.202، 6991أقل تحمبًل لممسؤولية وتقديرًا ليا، وأقل لباقة وحسن تصرف )الزيات 
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 .الجمل عندىم فقيرة ومفككة 
  وكراساتيم التي يكتبون عمييا أكان ذلك في اإلمبلء أو التيجي أو القواعد وجود أخطاء كثيرة عمى أوراقيم

 وكذلك بالنسبة لعبلمات الترقيم " النقط والفواصل " وتشابك الحروف. 
  عدم اتساق وتنظيم الكتابة، فالحروف قد تجدىا كبيرة أو صغيرة والسطور غير منتظمة، متجية نحو

ن بعض حروف الكممات، بخاصة حروف البداية والنياية كما األعمى أو األسفل، وغالبًا ما يحذفو 
 (.624،  4002يضيفون بعض الحروف )أبو فخر، 

 .ال يمكنيم عممية المراجعة لما كتبوا أو تصحيح ما كتبوه وذلك لوجود العجز اإلدراكي لدييم 
  .النسخ بصورة غير دقيقة، ويمسك القمم بصورة خاطئة 
  عند الكتابة. يجعل العيون قريبة من الصفحة 
  .تشويو صورة الحروف عند الكتابة 
 .عدم تجانس الحروف عند الكتابة والخمط ما بين الحروف الكبيرة والصغيرة بصورة غير متجانسة 
 .)رداءة في تنظيم المقاالت الكتابية، ويرتكب أخطاء في آليات الكتابة )عبلمات الترقيم 
 ة. ال يدقق ما يكتب، وقد تكون كتابتو غير مفيوم 
  .الحاجة إلى وقت طويل بصورة مفرطة إلكمال العمل الكتابي 
 .يعانون من مشكبلت اجتماعية وانفعالية 
  .يرتكب أخطاء في ترتيب الكممات في الجمل 
 .يواجو مشكبلت في تفسير وتركيب الجمل 
 .يواجو صعوبة في إكمال الفراغات في الجمل 
 (.642، 4002مييما )البطاينة وآخرون، بطء في معالجة المغة الشفيية أو الكتابية أو ك 

 تشخيص ذوي صعوبات الكتابة: -عاشراً 
أشار الباحث عند الحديث عن مكونات صعوبات الكتابة، إلى أن الكتابة تحوي عمى ثبلث ميارات       

ىامة ىي: التعبير الكتابي، والتيجئة، والخط اليدوي، لذلك تتطمب عمميات تشخيص صعوبات الكتابة النظر 
يارات معًا لتكون لنا الكتابة أو إلى ىذه الميارات كل عمى حده، ألن كل منيا ميارة مستقمة، وتتكامل ىذه الم

 ما يسمى التعبير الكتابي. 
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وأساليب تقويم ميارات الكتابة تتعدد ما بين أساليب التقويم الرسمية وأساليب التقويم غير الرسمية، عمى أن 
 ىذه األساليب أيًا كان نوعيا تشمل االختبارات والمقاييس التي أعدت ليذا الغرض ومنيا:

 صيمية: التي تقدم قياسًا أو تقديرا مسحيًا عامًا تكون نتائجو مفيدة في تحديد األطفال الذين االختبارات التح
 يحتاجون إلى برامج تدريسية أو تدريبية تصحيحية أو إجراءات تشخيصية إضافية. 

  االختبارات التشخيصية: التي تقدم معمومات تفصيمية دقيقة عن الطفل في مختمف ميارات الكتابة
 تحديد مواطن القوة والضعف لدى التمميذ. وتستيدف 

  االختبارات محكية المرجع: التي تحدد مستوى أداء التمميذ في ضوء األداء الفعمي المحدد، الذي في
ضوئو يمكن الحكم عمى مدى إتقان التمميذ لمميارة موضوع التقييم في إطار األىداف التدريسية المحددة 

مسؤول عن العبلج ( أن الفرد ال6911(، ويذكر كيرك وكالفانت )240-269، 6991لمميارة )الزيات، 
 ىو الشخص الذي يجب أن يقوم بالتقييم، حيث يقود التقييم مباشرة إلى العبلج. 

وفي تقييم الكتابة بشكل خاص فأن معظم المشكبلت يمكن اكتشافيا من قبل المعممين ذوي الخبرة، 
الكبيرة التي يقوم فالمعمم يستطيع مبلحظة وتقييم اليد المفضمة لمطفل والتناسق الحركي الدقيق واألخطاء 

 (.309 -301، 6911، تفييا الطفل عند محاولة الكتابة  )كيرك وكالفان
يبدأ المعممون أو المربون عادة في عممية التقييم ألنيم عمى صمة مع الطفل مباشرة في النشاط الكتابي،    

ستوى نموه وفي صفو، أن وكذلك يمكن ألولياء األمور أن ينتبيوا عند مقارنة ىذا الطفل بأطفال آخرين في م
المعمم الخبير يستطيع أن يقيم الطفل وذلك من خبلل مبلحظة العوامل المساىمة في صعوبة الكتابة، مثل 

 قمة االنتباه، وعدم القدرة عمى التركيز، والتمييز، وعدم وجود الدافعية لدى الطفل لمكتابة.
تماعية وتربوية. ويعد التقييم المستمر لمكتابة كما يمكن تحري وضع الطفل من ناحية عقمية وصحية واج     

 المستخدمة:  طرائقأساسًا في التدريس الفعال لكتابة التبلمذة الذين يعانون من صعوبات في الكتابة، ومن ال

 : البسيطة المستخدمة في تقييم العممية الكتابية طرائقال -أولً 
التي يتبعونيا أثناء الكتابة، ويتم  طرائقيقصد بالعممية الكتابية تمك الخطوات التي يمر بيا التبلميذ وال   

التقييم عبر إجراء الكتابة، ومبلحظة الكيفية التي يمسك بيا القمم، وكيفية تيجئة الحروف، وموضع الحروف، 
ميذ ما كتبو ويقوم بالتعديبلت؟  ومن الميم ىنا والكممات عمى السطور ومدى ترابطيا وصحتيا، وىل يعيد التم

 أن يقوم التمميذ أيضًا بعممية تقييم ذاتي لكل تمك الخطوات.



 الفصل الثاني:                                                                                 اإلطار النظري
 

77 
 

ومن األمور التي يمكن أخذىا بعين االعتبار عند وجود حالة من صعوبة التعمم في الكتابة أن يتم        
باستخدام اليد اليمنى لبعض النشاطات واليد التأكد من استخدام اليد المفضمة بالكتابة فعندما يقوم الطفل 

 اليسرى في نشاطات أخرى فأن ذلك يمزم معرفة اليد المفضمة لدى التمميذ وذلك بإتباع الخطوات التالية: 
 كتابة االسم باليد المفضمة لديو ثم كتابتيا باليد األخرى مع مبلحظة السيولة والوضوح في كل منيا.   -6

اطع بين خطوط رأسية وأفقية بشكل متسمسل، ثم الطمب منو أن يقوم باإلجراء الطمب من التمميذ عمل تق  -4
 السابق باليد األخرى. 

 .معرفة االتجاىات والقدرة عمى التمييز بينيا )األيمن، األيسر، فوق، خمف( -3
 معرفة اليد المفضمة لديو.  -2
وبصورة عامة فأن عممية تقيم الكتابة عند الطفل تتطمب دراسة متكاممة عنو في تاريخو التطوري الذي    

يشمل جوانب صحتو الجسمية، مثل قدراتو الحسية والحركية والنفسية العصبية إلى جانب الجوانب األسرية 
 (.621، 4002)أبو فخر،  ةوالتنشئة الوالدي

 تقييم ميارات اإلنتاج الكتابي:المتبعة في  طرائقال -ثانيا 
التقييم غير النظامي ىو السائد في تقييم التعبير الكتابي، ويكون ذلك عن طريق تحميل عينات من إنشاء   

التبلميذ بيدف تحديد نواحي الضعف فييا. وىذا التقييم ينبغي أن يراعي خمسة عناصر أساسية عند التحميل 
 ، والبنية، والمحتوى(. ىي: )الطبلقة، والقواعد، والمفردات

أما الطبلقة فتعني قدرة التمميذ عمى ترجمة أفكاره إلى كممات مكتوبة. وتسبق ىذه القدرة مجموعة مراحل في   
دراك فحوى الحرف المطبوع، وجدوى الكتابة، والتقييم الذي  عممية الكتابة منيا فيم معنى المغة المكتوبة، وا 

د قدرة التمميذ عمى نقل أفكاره إلى كممات مكتوبة، وفي ىذه الحالة يطال الطبلقة يتوقف بشكل أساسي عن
 يمكن مقارنة إنتاج تمميذ ما مع أعمال أخرى لتبلميذ في مستوى سنو.

أما المحتوى فيركز التقييم فيو عمى مدى الترابط بين األفكار المعبر عنيا بكممات وسبلمة ىذه الكممات   
 وضوح في المعنى.ومدى استخدام التمميذ لمضمائر وال

أما النحو فأن عممية التقييم تشمل مدى التنوع في استخدام الجمل، واستخدام االشتقاقات المطموبة واستخدام   
القواعد في الظروف واألسماء والجمل والصفات وغير ذلك. إضافة إلى القدرة عمى استخدام المبني لممعموم 

 والمبني لممجيول.  
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أما البنية فتنطوي عمى مدى وجود األخطاء المتصمة بالقواعد وعبلمات الترقيم والخط والتيجئة وحساب   
 نسبة ىذه األخطاء من خبلل نص مكتوب. 

أما المفردات فيمكن تقييميا وفقًا لمدى أصالتيا وتعبيرىا عن المعنى المطموبة في الجممة، وذلك من خبلل   
، 4002كررة بالنسبة لمجموع الكممات ككل، وعدد الكممات الجديدة )أبو فخر، تدوين عدد الكممات غير الم

610.) 
 باستعراض ما سبق أمكن لمباحث استخالص ما يمي:

تشخيص التبلميذ ذوي صعوبات الكتابة يمر بمراحل عممية محددة، تبدأ بالتعرف وتنتيي باقتراح البرامج  -
 العبلجية.

التبلميذ ذوي صعوبات الكتابة يمكن لممعمم استخدام أدوات متعددة ومتنوعة، ما بين مقاييس  لتشخيص -
التقدير، ودراسة الحالة، والمقابمة، واالختبارات...وغيرىا، مما يدعو المعممين إلى األخذ بعين االعتبار 

 عند التشخيص تعدد األدوات نظرًا الختبلف الصعوبات.
ن في األمور، التي ينبغي االىتمام بيا عند تشخيص التبلميذ ذوي صعوبات تعددت وجيات نظر الباحثي -

الكتابة؛ فمنيم من ركز عمى معرفة اليد المفضمة لمتمميذ أثناء الكتابة، ومنيم من ركز عمى الميارات 
 األساسية، مثل التكامل البصري الحركي أو الميارات الفرعية التي تستخدم في تقييم الكتابة.

الباحثين اىتمامًا بالمعمم ودوره في تشخيص صعوبات الكتابة، كما في )كيرك أولى بعض  -
 (.6911وكالفانت،

إن تشخيص التبلميذ ذوي صعوبات الكتابة يجب أن يطال الجوانب جميعيا، النفسية والسموكية والطبية  -
 ومتنوعة. ةوالتربوية وىذا يستمزم أن توجد لدى المعمم أدوات واختبارات متعدد

 استراتيجيات تعميم ذوي صعوبات الكتابة:  -عشر الحادي
بعد إطبلع الباحث عمى الدراسات واألدبيات العممية المختمفة التي تناولت مكونات صعوبات الكتابة    

وجد أن مكونات صعوبات الكتابة  (4002)عبد السبلم،  (6991)الزيات،  (4004)ممحم،  (4001)الزيات،
تحتوي عمى الميارات التالية )الخط اليدوي، التيجئة ، التعبير الكتابي( لذلك خمص الباحث إلى ضرورة 
التحدث عن أىم االستراتيجيات التي تستخدم في تعميم األطفال ذوي صعوبات الكتابة ضمن مكوناتيا الثبلثة 

 ت ما يمي: السابقة الذكر،  ومن ىذه االستراتيجيا
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 استراتيجيات تدريس ومعالجة صعوبات الكتابة اليدوية )الخط(: -أوًل 
يمكن تدريب األطفال عمى استخدام ىذه األنشطة قبل أن يبدأ المعمم  أنشطة السبورة الطباشيرية: -6

دسية الدروس المتعمقة بالكتابة لميدوية )الخط(. كما أن تزويد السبورة بالدوائر والخطوط واألشكال الين
والعددية أو األرقام بخط كبير يمٍكن التبلميذ من تحريك وتدريب عضبلت األكتاف والذراعين واليدين 

 (. 364، 4004واألصابع والتآزر الحسي الحركي )ممحم، 
: تمثل عممية تدريب الطفل عمى استخدام األلوان توفير مواد أخرى لممارسة الحركات الدقيقة لمكتابة -4

ال عامبًل مساعدًا في إكساب الطفل لمميارات والحركات الدقيقة لمكتابة المتعمقة الطباشيرية والصمص
 (.241، 6991بالحروف واألشكال واألرقام )الزيات، 

: إذا كانت لدى التمميذ صعوبة في التحكم بالقمم أِكد عمى استراتيجيات تعويضية لمخط اليدوي الضعيف  -3
مقروئية الخط، ال إلى ترتيبو ونظافتو. فإذا استطاع المعمم أو التمميذ أن يقرأ الواجب البيتي أو التعيين، 

 فما عميك إال قبولو كما ىو. 
أىدافًا واقعية حتى يستمر أعط وقتًا أطول إلكمال الميمات الكتابية أو قمل كمية الكتابة المطموبة. ضع  -

 التمميذ في دافعيتو نحو الكتابة.
إذا كان التمميذ يواجو صعوبة في النقل عن السبورة أو جياز العرض الرأسي، زوده بنسخ مطبوع تشمل  -

 األفكار الرئيسية والتفاصيل.
 اسمح لمتمميذ باإلجابة المختصرة عمى نماذج لبلمتحان معدة خصيصًا لذلك. -
 األكبر سنًا باستخدام معالج الكممات في الحاسوب. عمم ميارات الطباعة لمطمبة.  اسمح لمتمميذ -
بديمة، كسرد قصة عمى شريط تسجيل أو رسم صور  طرائقاسمح لمتبلميذ بعرض معموماتيم من خبلل  -

 ( .20، 4002إلظيار معارفيم )عبد السبلم، 
 يم بأخذ فترات استراحة من الكتابة. قمل كمية الكتابة المطموبة من التبلميذ، من خبلل السماح ل -
: يمكن عمل حروف أو قوالب ببلستيكية لمكتابة تشمل الحروف استخدام قوالب وحروف بالستيكية -2

واألرقام وبعض الكممات واألشكال اليندسية. ويطمب من التمميذ تحسس ىذه الحروف واألرقام بأحد 
تثبيت وضع الحرف عمى الورق أو السبورة حتى ال تتحرك  أصابعو، وبالقمم أو بصباع الطباشير. مع
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أثناء كتابة التمميذ لمحرف. وقد لوحظ استمتاع التبلميذ بكتابة الحروف أو األرقام من خبلل القوالب أو 
 (.364، 4004( ، ) ممحم، 249، 6991الحروف الببلستيكية )الزيات، 

 : تحسين مسكة القمم استراتيجية -2
 بط الحركي )التحكم بالحركات(: اجعل الطالب يقوم بما يمي: نشاطات لتحسين الض 
 يتتبع بإصبعو خطوطًا مستقيمة ومتعرجة.  -
 يرسم داخل ممرات من الخطوط ومتاىات. -
 يمون ضمن خطوط مرسومة.  -
  راقب مسكة القمم: ينبغي أن يبذل المعمم جيودًا مستمرة لتطوير المسكة الثبلثية المناسبة في الصفوف

. فمسكة القمم الضعيفة تؤثر عمى سرعة الطالب وتحكمو وشعوره باالرتياح بالكتابة. ويمكن االبتدائية
استخدام أدوات مصنوعة من المطاط أو الببلستيك توضع في قمم الرصاص لتحدد التموضع المناسب 

 (. 20، 4002لؤلصابع عمييا. وىذه األدوات متوفرة في محبلت بيع القرطاسية )عبد السبلم، 
:  يمكن تدريس كتابة الحروف حسب درجة صعوبتيا كتابة الحروف حسب درجة صعوبتيا تدريس -4

ثم  –و  –ك  –ز  –ر  –ذ  -د –ث  –ت  –ب  –مبتدئًا بالحروف سيمة الكتابة وىي حروف: أ 
ق –ف -غ   –ع  –ض –ص  –ش –س  –خ  –ح  –الحروف صعبة الكتابة نسبيًا وىي حروف : ج 

 (.230، 6991ى  )الزيات،  –ظ ه  –ط  –ن  –م  –ل  –
:  مع أن بعض التبلميذ يمتمكون قدرة عمى ضبط استراتيجيات لمتغمب عمى مشكالت المعالجة والتخطيط -2

دراكًا بصريًا جيدًا، إال أنيم يواجيون مشكمة في معالجة االثنين معًا. فيؤالء  الميارات الحركية الدقيقة وا 
ية التي يرسمون بيا حروفًا معينة، كما يواجيون صعوبة التبلميذ قد يواجيون صعوبة في تخطيط الكيف

في التحكم بحجم الحرف، وترك مسافات مناسبة بين الحروف والكممات، وتنظيم صفحة الكتابة وكذلك قد 
 يواجيون صعوبة في تذكر الشكل الذي تبدو عميو بعض الحروف. لذا عمى المعمم أن يقوم بما يمي: 

 ع تقديم توضيح بصري لذلك. نمذج تشكيل الحرف لمتمميذ م -
 وفر تمميحات لفظية تصف تشكيل الحرف والمبلمح المميزة لو.  -
 استخدم منحى تعددي الحواس من خبلل توفير:  -
 .مجموعة متنوعة من أدوات الكتابة كالطباشير وأقبلم التموين 
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  الزجاج )مع الطباشير(.مواد متنوعة لمكتابة، مثل الورق الخشن، والكرتون، ولفائف األلمنيوم، وورق 
:  يمكن إتباع ما يمي لمساعدة استراتيجيات التغمب عمى عكس الحروف والكممات وكتابة المرآة  -1

 التبلميذ ذوي صعوبات الكتابة الذين يعكسون الحروف أو الكممات أو العبارات:  
نو يعكس حروفيا ( مع الكممات التي يستطيع التمميذ قراءتيا ولك(VAKTاستخدم منحى تعددي الحواس  -

 في الكتابة.
 ارسم أسيمًا، تشير إلى اليسار، تحت الكممات أو الحروف التي يعكسيا باستمرار. -
أطبع الكممات التي يعكس حروفيا بمونين. حيث يطبع الحرف األول بالمون األخضر وبقية الحروف  -

 ف األخير. بالمون األحمر. وكذلك ضع خطًا أخضر تحت الحرف األول وخطًا أحمر تحت الحر 
استخدم بطاقة كممات مغطاة بورقة، وحركة الورقة ببطء نحو اليسار، لتكشف عن حرف واحد فقط في  -

 (. 26 -20، 4002المرة الواحدة )عبد السبلم، 
: من الجدير بالذكر أن ىناك قدرًا كبيرًا من األدلة التي تؤيد العبلج القريب ذات التعزيز استراتيجية  -9

كبلت الخط. ويعتبر اإلجراء الذي يمكن استخدامو في سيبل ذلك بسيطًا، ويتضمن التوجو السموكي لمش
 ما يمي: 

  أن يقوم المعمم بتقديم التعزيز البلزم كالثناء أو المديح مثبًل، وذلك عندما يقوم التمميذ بكتابة المستيدف أو
 .الغرض المنشود وذلك بصورة صحيحة كأن يكون ذلك حرفًا أو رقمًا أو كممة

  .عندما يكتب التمميذ بندًا معينًا بشكل غير صحيح فأن المعمم يطمب منو أن يقوم بتصحيحو 
 وىناك دراسات عديدة تؤكد عمى االستخدام الناجح لمثل ىذا اإلجراء أو غيره من اإلجراءات المشابية.

المعرفية السموكية : ويعتبر ىذا األسموب من أىم األساليب التدريب عمى التعميم الذاتي استراتيجية -60
في معالجة مشكبلت الخط. وقد أوضحت النتائج التي أسفرت عنيا الدراسات التي أجريت في ىذا 
الصدد عن فعالية مثل ىذه األساليب مع كل من التبلميذ األصغر سنًا وتبلميذ المداس العميا أو الثانوية  

 (. 211 -212، 4002وآخرون ،  ن)ىاال ىا
 ت تدريس ومعالجة صعوبات التيجئة: استراتيجيا -ثانيًا 

ىنالك أساليب كثيرة في تعميم التيجئة، ولم يثبت أن أسموبًا واحدًا بعينو ىو المتفوق عمى غيره من األساليب   
األخرى في تعميم جميع التبلميذ ذوي صعوبات الكتابة، فبعض التبلميذ يتعممون بفاعمية باألسموب التعددي 
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عمى نحو أفضل من خبلل الجمع بأكثر من أسموب. لذلك سوف يقوم الباحث الحواس وآخرون يتعممون 
التي أثبتت الدراسات فاعميتيا في تحسين التيجئة لدى ذوي صعوبات  تاالستراتيجيابعرض أىم األساليب أو 
 الكتابة. ومنيا ما يمي: 

" : حيث يختبر التبلميذ أواًل في قائمة كممات ثم يطمب منيم الختبار –الدراسة  –طريقة "الختبار   -6
دراسة الكممات التي اخطؤا فييا، وتعمم ليم االستراتيجيات التي تذكر بالتيجئة الصحيحة ليذه الكممات 
وغالبا ما تتضمن ىذه االستراتيجيات التوسط المفظي، أي لفظ الكممة عند كتابتيا أو تيجئتيا بصوت 

. وبعد التوجيات والدراسة، يعاد اختبار التبلميذ في الكممات نفسيا. ثم يكمف التبلميذ عال أمام شريك
 (. 4003ىذه عامبًل ميمًا في تعمم التيجئة  )الوقفي،  حبتصحيح االختبار. وتعد عممية التصحي

وسيمة : تعمم ىذه الطريقة في التيجئة التبلميذ تخيل التيجئة الصحيحة لمكممة كطريقة التصور الذىني -4
 لمتذكر، من خبلل استخدام اإلجراءات التالية:  

يكتب المعمم عمى السبورة كممة يستطيع التمميذ قراءتيا ولكنو يعجز عن تيجئتيا أو عمى قصاصة من  -
 الورق. 

 يقرأ التمميذ الكممة بصوت عال. -
 يقرا التمميذ حروف الكممة. -
 ينسخ التمميذ الكممة عمى الورق.   -
 ويمتقط صورة ليا كما لو كانت عيناه آلة تصوير. مميذ أن ينظر إلى الكممةيطمب المعمم من الت -
يطمب المعمم من التمميذ أن يغمق عينيو وييجئ الكممة بصوت عال متصورًا الحروف في أثناء تيجئتيا  -

 ليا.
 ،4002يطمب المعمم من التمميذ أن يكتب الكممة ويطابقيا مع النموذج لمتأكد من صحتيا)عبد السبلم،  -

24 .) 
: يشير الباحثون إلى أن الممارسة تساعد الفرد عمى إتقان ما يقوم بو وخاصة طريقة التدريب والممارسة -3

عندما يتم الجمع بين الممارسة وتعزيز سموك التيجي الصحيح،  لقد قدمت الكثير من الدراسات التي تم 
 ينبغي أن يقوموا بما يمي: إجراؤىا في ىذا المجال العديد من التوصيات التي ترى إن المعممين 
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ضرورة أن يقدم المعممين اختبارات يومية تتعمق بما قد تم التدريب عميو أو ممارستو كجزء من اختبار  -
 التيجي األسبوعي وذلك قبل أن يقوموا بعقد االختبار األسبوعي ذاتو.

بلل االختبارات التي ضرورة أن يطمب المعمم من التبلميذ بعد تحديد تمك الكممات التي يخطئون فييا خ -
 تتعمق بما قد يكون قد تم تدريبيم عميو أو ممارستيم لو أن يقوموا بكتابتيا عدة مرات.

ضرورة أن يقوم المعمم بتقديم محاكاة لؤلخطاء التي يرتكبيا التبلميذ . ثم يطمب منيم أن يقوموا بعد ذلك  -
 بكتابة تمك الكممات بصورة صحيحة.

يم عدد أقل من الكممات لمتبلميذ، حتى يقوموا بالتدريب عمييا كثيرًا وممارستيا ضرورة أن يقوم المعمم بتقد -
 وذلك عمى فترة زمنية أكثر. 

 (.402، 4002وآخرون، نضرورة الترتيب لتمقي جانب من التعميم عن طريق الوالدين أو األقران )ىاالىا -
 طريقتان:  طرائق: يبرز من ىذه التعددية الحواس طرائقال -2
 طريقة فيرنالد: تتضمن ىذه الطريقة اإلجراءات التالية:  ( أ)
 يكتب المعمم الكممة التي سيتعمميا التمميذ عمى السبورة أو الورقة. -
 يمفظ المعمم الكممة بوضوح ، ويكرر التمميذ لفظ الكممة وىو ينظر إلييا.  -
ذ - ا كان التمميذ متعممًا حركيًا، فأن يتيح المعمم وقتًا أمام التبلميذ لدراسة الكممة من أجل تذكرىا الحقا. وا 

المعمم يكتب الكممة بقمم شمع ممون ويجعل التمميذ يمرر إصبعو فوق حروف الكممة. وترى فيرنالد أن 
تتبع الحروف باإلصبع ضروري في تعمم التيجئة وبخاصة عندما تترافق صعوبة التيجئة بصعوبة 

 القراءة.
 يا من ذاكرتو.يبعد المعمم الكممة ويكمف التمميذ بكتابت -
 يقمب التمميذ الورقة ويكتب الكممة مرة ثانية.  -
 يخمق المعمم فرصًا أمام التمميذ كي يستخدم الكممة في تعبيره الكتابي.  -
 يعطي المعمم تمرينات في التيجئة مكتوبة ال شفيية.   -
التيجئة   طريقة جمنغيام وستيممان: إن التيجئة وفق ىذه الطريقة ترجمة األصوات إلى أسماء حروف ( ب)

 (.22، 4002الشفوية( أو إلى أشكال الحروف )التيجئة المكتوبة() عبد السبلم، )
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يقوم المعممون عند استخدام ىذه الطريقة بإعداد قوائم فردية، كما يقومون : طريقة إضافة كممة لمقائمة-5
يجيد الطفل كممة معينة في باختبار التبلميذ يوميًا في القوائم الفردية التي يعدىا ىؤالء التبلميذ، وعندما 

القائمة يتم عمى الفور حذفيا واستبداليا بكممة أخرى، ويرى ماكبلفين وآخرون إن البحوث التي أجريت 

 . في ىذا المضمار قد وجدت أن ىذا اإلجراء يساعد في عبلج مشكبلت التيجي
ال عمى التبلميذ ثم ينتظر يقوم المعمم عند استخدام ىذا األسموب بطرح سؤ  :طريقة النتظار لوقت معين  -4

لوقت قصير يقدر بحوالي ثبلث ثواني أو أكثر كي يتيح أماميم الفرصة لئلجابة عن ذلك السؤال. فإذا ما 
أجاب التبلميذ إجابة صحيحة أثناء فترة التوقف من جانب المعمم، فأن المعمم يقوم عمى الفور بإثابتو 

نو بشكل خاطئ، فأن المعمم بقوم بتقديم اإلجابة عمى ذلك، أما إذا لم يجب عن السؤال أو أجاب ع
الصحيحة دون مكافأة، ويقوم المعمم تدريجيًا بزيادة فترة االنتظار تمك أي فترة التوقف، ويرى الكثير من 

عند استخدامو أثناء قيام التبلميذ بممارسة التيجي  إيجابيةالباحثين إن ىذا األسموب كانت لو أثار 
-402، 4002د استخداميم لمكمبيوتر في سبيل ذلك )ىاالىان وآخرون ، والتدريب عميو حتى عن

404.) 

 استراتيجيات تدريس ومعالجة صعوبات التعبير الكتابي: -ثالثًا 
( إلى جممة من االستراتيجيات الكتابية التي تعين التبلميذ عمى إيجاد أفكار ومفردات 4003يشير الوقفي )  

 ما يمي: تيم ىادفة، ومن بينيااتجعل كتاب
تمميذان جانب بعضيما البعض، ويبدأن بالتواصل  االستراتيجية: يجمس وفق ىذه المحادثات الكتابية -)أ(

ذا كانت رسالة أحدىما غير واضحة يطمب  فيما بينيما كتابيًا، بحيث يمثبلن دور من ال يستطيع الكبلم. وا 
عممت بانتظام التبلميذ كيفية تسجيل أفكارىم كتابيًا إذا است االستراتيجيةإليو األخر كتابيًا إيضاحيا. تعمم ىذه 

وكيفية توليد األفكار وحسن استقبال أراء اآلخرين ونقدىم لما يكتبون، وما يعنيو التبلميذ من تحسن في مجال 
مخاطبة اآلخرين ونمو فيميم لمغة أكثر تقيدًا وتحسن اتجاىاتيم نحو الكتابة والمزيد من بذل الجيد فييا ، 

 مختمف عن األخر.  نلكل من االثنين الكتابة بمو ويمكن 
: يسجل التبلميذ كتابيًا في ىذه المجبلت الحوادث أو الخبرات اليومية ومشاعرىم المجالت الشخصية -)ب(

 وآراءىم الخاصة لقاء ىذه الحوادث وغير ذلك مما يستطيعون قراءتو فيما بعد.
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دفتر بأوراق مسطرة ويقوم بعض التبلميذ بإطبلق أسماء ويقوم كل طالب بتأليف مجمتو الخاصة، وىي عادة  
 عمى مجبلتيم ويزخرفون صفحاتيا.

باستخدام كتب تسير عمى أنماط معينة يحوكون  االستراتيجية:  يقوم التبلميذ وفق ىذه الكتابة المنمطة -)ت(
لكتابة إجاباتيم الشخصية.  منآعمى غرارىا كتبًا خاصة بيم. تساعد ىذه الطريقة عمى تزويد التبلميذ بإطار 

ومن ذلك اإلطار الذي يسير عمى الوتيرة التالية: ياعصفور ياعصفور ماذا ترى ؟ ويجيب التبلميذ عن ىذا 
التساؤل ثم ينتقمون إلى إطار آخر. ويمكن أن يجمع عدة تبلميذ إجاباتيم ويكونوا منيا كتابًا يوضع في 

 (.  239 ،أ -4003المكتبة الطبلع اآلخرين )الوقفي، 
أسفرت نتائج الدراسات التي أجريت في مجال تدريس التبلميذ ذوي صعوبات التعبير الكتابي عن وجود   

العديد من االستراتيجيات واألساليب الفعالة التي يمكن بمقتضاىا تعميم اإلنشاء لمتبلميذ، ومن ىذه األساليب 
 ما يمي: 

يقوم المعممون في إطار ىذا االتجاه بتدريس االستراتيجيات الخاصة بتخطيط : التنظيم الذاتي استراتيجية-1
 الستراتيجيةالنص ومراجعتو، وىناك ست خطوات أو مراحل تدريسية تمثل اإلطار المرجعي األساسي 

 :التنظيم الذاتي ىي
ما قبل  تطوير المعارف التي تمثل األساس أو الخمفية: يقوم المعمم بمساعدة التبلميذ عمى تطوير -

الميارات والتي تتضمن معرفة محكات الكتابة الجيدة، وىي ما تعد ميمة لفيم أو اكتساب أو تنفيذ 
 استراتيجيات الكتابة  أو إجراءات التنظيم الذاتي المستيدفة من التعميم.

ىن لمتمميذ ؛ يناقش المعمم والتمميذ األداء الكتابي الرا اومغزاى االستراتيجيةعقد المؤتمر األولي: أىداف  -
 لمتمميذ.  االستراتيجيةواالستراتيجيات المستخدمة لتنفيذ تكميفات معينة. ويقوم المعمم بتعميم 

الكتابة،  استراتيجية؛ يقوم المعمم بصوت مرتفع بتقديم نموذج لكيفية استخدام  االستراتيجيةنمذجة  -
واستخدام التعميمات الذاتية المبلئمة. ويعد تحميل أداء المعمم، يقوم المعمم والتبلميذ بمناقشة كيفية تغيير 

لكي تصبح أكثر فعالية. ويقوم التبلميذ بتطوير العبارات أو التقارير الذاتية التي يخططون  االستراتيجية
 الستخداميا أثناء الكتابة.  

وخطواتيا والتقارير الذاتية، ويمكنيم في ذلك  االستراتيجية: يعمل التبلميذ عمى تذكر االستراتيجيةتذكر  -
 الوقت أن يقوموا بإعادة ما يتذكرونو. 
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الكتابة وتعميمات الذات، وذلك إلنياء  استراتيجيةالممارسة المشتركة: يقوم المعمم والتبلميذ باستخدام  -
ذه النقطة إدخال واستخدام إجراءات تنظيم الذات والتي بعض تكميفات معينة في الكتابة. ويمكن عند ى

 تتضمن تحديد األىداف أو التقييم الذاتي.
الكتابة بشكل مستقل، كما يتم تشجيعيم عمى استخدام  استراتيجيةالممارسة المستقمة؛ يستخدم التبلميذ  -

 تعميمات الذات. 
التنظيم الذاتي في  استراتيجيةنيم استخدام . إن المعممين يمك(Englert et .al) ويرى انجميرت وآخرون   

، والتي تشير  (Power)باسم  المعروفة اختصاراً  االستراتيجيةسبيل تعميم التبلميذ استراتيجيات معينة مثل 
والمراجعة  (Edit)والنشر والتحرير  (Write)والكتابة  (Organize)والتنظيم  ( (planإلى التخطيط 

(Revise) ( أنيم يستخدمونيا أيضا لتعميم االستراتيجيات المعروفة 6912ويشير شوماخر وآخرون )
تشير   Pتشير إلى التنظيم ، و Oإلى استخدام الحروف الكبيرة و C، والتي تشير Cops)اختصارا باسم )

 (.462، 4002تشير إلى التيجي )نقبًل عن: ىاالىان وآخرون،   Sإلى أدوات الترقيم، و
لتحسين كتابة القصة، حيث تعتمد عمى التمقين  االستراتيجيةوتستخدم ىذه كتابة القصة:  يجيةاسترات  -2

وجمب االنتباه، من خبلل تصميم بطاقات تحمل عناصر القصة وتدريب الطبلب عمى استخداميا. إذ 
يقوم المعمم بقراءة قصة عمى التبلميذ ثم يطمب منيم تحديد عناصرىا، باإلجابة عن أسئمة تدور حول 

دور حوليا، وكيف تم حميا، ثم كيف كانت خاتمة القصة ثم أبطال القصة ومشاىدىا، والمشكمة التي ت
يقوم المعمم بعرض البطاقة التي تحمل عناصر القصة أمام التبلميذ ويشرح ليم كيفية استخداميا عن 

 (.23، 4002طريق النمذجة )عبد السبلم، 
تتضمنيا عممية إن التعميم الصريح لتمك الخطوات التي تعميم الخطوات المتضمنة في عممية الكتابة:  -3

الكتابة والتي تتمثل في التخطيط، وكتابة المسودة، والمراجعة، يؤدي إلى حدوث أثار فعالة عمى جودة 
الكتابة من جانب التبلميذ، وفي ىذا اإلطار يجب أن يستخدموا المعممون كما يرى بيكر وآخرون      

(4003 )Baker et . al  ينة من المساندة، كما إن تعميم التبلميذ المتبا األمثمة والمستويات، العديد من
استخدام أوراق التفكير أو أوراق التخطيط التي تساعد عمى التذكر أو أي نمط أخر من تمك األساليب 
المساعدة عمى التذكر ُيعد أمر ضروريًا، حيث تعمل مثل ىذه األساليب إلى مساعدة التبلميذ عمى تذكر 
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معينة تحثيم وتشجعيم عمى إكمال الخطوات الحاسمة المتضمنة الخطوات الحاسمة، وعمى توفير بنية 
 في المخرج الكتابي.

ُيعد التعميم المباشر ألسموب الكتابة عمى درجة كبيرة من األىمية نظرا  التعميم الصريح ألسموب الكتابة: -2
يرى بيكر  ألن األنماط المختمفة لمكتابة، إنما تعتمد في الواقع عمى العناصر البنيوية المختمفة كما

ىذا اإلطار يجب أن يستخدم المعممون عددًا من النماذج واألمثمة،  ، وفيBaker et. Al)) وآخرون
 والمحفزات الصريحة، ويجب أن يكون ىذا التعميم متضمنًا في تعميم عممية الكتابة. 

ة وجودتيا من إلى حدوث أثار فعالة عمى كيف الكتاب االستراتيجيةتؤدي ىذه  التغذية الراجعة الموجية: -2
جانب التبلميذ، ويمكن أن يكون الحوار الموسع والتغذية الراجعة بمثابة وسيمة فعالة لمساعدة التبلميذ 

 .كتاباتيمعمى تحسين 
ثابتيم عمى ذلك لو العديد من اآلثار  التعزيز: -4 ، إال أن التعزيز اإليجابيةإن تعزيز األداء الكتابي لمتبلميذ وا 

رغم فعاليتو ال يعد بمثابة برنامج تدريسي كامل، ولذلك يجب أن يتم استخدامو مع األساليب األخرى 
 (.444 – 469، 4002وليس بمفرده )ىاالىان وآخرون، 

 باستعراض ما سبق أمكن لمباحث استخالص ما يمي:
 مسبباتيا.و تعدد وتنوع استراتيجيات وأساليب العبلج، يتيح الفرصة لبلختيار منيا وفق نوع الصعوبة  -
برامج عبلج صعوبات الكتابة ليست بالضرورة برامج تعميمية، تتم داخل قاعات الدراسة بل منيا برامج  -

 إرشادية ونفسية.
يشارك معو األخصائي النفسي واالجتماعي المسؤول عن تنفيذ برامج العبلج ليس المعمم وحده، بل قد  -

 واألسرة.
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المعمميف  في معرفة البحث إلىالتي ىدفت  (الدراسات السابقة)يتناوؿ الفصؿ الثالث لمدراسة الحالية    
حيث ُرتّبت  والمشكالت التي يواجيونيا في صفوفيـ الدراسية. بصعوبات التعمـ عامة والقراءة والكتابة خاصة،

األحدث(،  إلىقدـ )مف األ بحسب المغة إلى دراسات)عربية وأجنبية( وبحسب التوثيؽ التاريخي الدراسات تمؾ
 وفي ختاـ ىذا الفصؿ تمت مناقشة مكانة الدراسة الحالية بيف الدراسات السابقة. 

 دراسات سابقة عربية: -أولً 
في المممكة  الالزمة لمعممي التربية الخاصةالبرامج التدريبية  بعنوان: (2003دراسة العبد الجبار ) -1

  العربية السعودية.
كما ىدفت  ،أىمية البرامج التدريبية الالزمة لمعممي التربية الخاصة أثناء الخدمة إلى: التعرؼ ىدف الدراسة

مؾ ثر متغيرات العمر والخبرة والمؤىؿ التعميمي والتخصص والدورات التدريبي عمى أىمية تأالتعرؼ عمى  إلى
 .البرامج مف قبؿ معممي التربية الخاصة

معاىد وبرامج التربية الخاصة التابعة لوزارة  مف معمماً  (787: تكونت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة
 المعارؼ في المممكة العربية السعودية.

ة محاور وىما : مقياس البرامج التدريبية لمعممي التربية الخاصة ويشتمؿ المقياس عمى أربعالدراسة تاو أد
 البرنامج التربوي الفردي(، التقييـ والتشخيص ،التدريس، )البرنامج العاـ
التربية الخاصة يتفقوف عمى أىمية البرامج التدريبية بالنسبة  يأف معمم إلى: تشير نتائج الدراسة نتائج الدراسة

ليـ، وأف ىناؾ فروؽ لدى عينة الدراسة بالنسبة ألىمية البرامج التدريبية وفؽ متغير العمر لصالح األفراد 
 بالنسبة ألىمية البرامج التدريبية وفؽ متغير الخبرة لصالح الدراسةف ىناؾ فروؽ لدى عينة أو  سناً  صغراأل

وجود فروؽ لدى عينة الدراسة وفؽ متغير المؤىؿ العممي  إلىكما أشارت الدراسة  .المعمميف األقؿ خبرة
لىو ، لصالح الشيادة األعمى المقدمة ليـ وفؽ  ةبرامج التدريبيالوجود فروؽ لدى عينة الدراسة بالنسبة ألىمية  ا 

التعمـ وذلؾ عمى بعد البرنامج  صعوباتو التخمؼ العقمي  مجاؿمتغير التخصص لصالح المتخصصيف في 
 إلىكما أشارت نتائج الدراسة  أىمية بعد التشخيص والتقييـ، إلىحيث أشار معممو صعوبات التعمـ ، التربوي

برامج التدريبية المقدمة ليـ وفؽ متغير عدد الدورات التدريبية العمى أىمية  الدراسةوجود فروؽ لدى عينة 
 .ة أكثرلصالح مف حصؿ عمى دورات تدريبي
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ثر أمستوى معرفة معممي الصفوف العادية بالصعوبات التعميمية و  بعنوان: (2006دراسة الخطيب ) -2
 برنامج لتطويره في القناعات التدريسية ليؤلء المعممين.

الصفوؼ الست األولى بصعوبات التعمـ في معرفة مستوى معرفة المعمميف  إلى: ىدفت الدراسة ىدف الدراسة
ثر أمستوى معرفة المعمميف باختالؼ الجنس والعمر والمؤىؿ العممي وعدد سنوات الخبرة و  ومدى اختالؼ

  .ذلؾ في قناعاتيـ التدريسية
مدرسة عادية حكومية  (00ومعممة تواجدوا في ) اً ( معمم504: تكونت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة
وروعي في اختيار العينة تمثيميا  ،ة العشوائيةوتـ اختيار العينة بالطريق (عماف واربد والزرقاء)وخاصة في 

( 00وعدد سنوات الخبرة( وتـ تطبيؽ البرنامج عمى ) –المؤىؿ العممي  –العمر  –لمتغيرات الدراسة )الجنس 
 ومعممة. معمماً  (00مجموعتيف تجريبية وضابطة كؿ مجموعة مؤلفة مف ) إلىتـ تقسيميـ  ،ومعممة اً معمم

مقياس تقدير رباعي  -ب اختبار تحصيمي يقيس مدى معرفة المعمميف بصعوبات التعمـ. -: أأدوات الدراسة
برنامج تدريبي يتضمف  -ح .يقيس القناعات التي يحمميا المعمموف حوؿ تعميـ التالميذ ذوي صعوبات التعمـ

 .معمومات أساسية حوؿ صعوبات التعمـ وأساليب تعميـ طمبة ىذه الفئة
 يقع في مستوىمستوى معرفة المعمميف بصعوبات التعمـ  إلى أفارت نتائج الدراسة :أش نتائج الدراسة

لمتغيرات الدراسة  في مستوى معرفة المعمميف بصعوبات التعمـ تبعاً  ف ىناؾ تبايف ظاىرياً أو  ،المتوسط
الجنس  لمتغير وجود فروؽ ذات داللة في مستوى معرفة المعمميف تبعاً  إلىالمختمفة، حيث أشارت الدراسة 

سنوات الخبرة( فمـ  دعد ،العمر ،لصالح اإلناث، أما فيما يتعمؽ بمتغيرات الدراسة األخرى )المؤىؿ العممي
 اً ثر أأف البرنامج التدريبي كاف لو  إلىوجود فروؽ ذات داللة، كما أشارت نتائج الدراسة  إلىشر النتائج تُ 

أف البرنامج كاف  إلى أيضاً  أشارت النتائجو  جريبية.ممحوظ في تنمية مستوى معرفة المعمميف في المجموعة الت
  .في تنمية القناعات التدريسية ليؤالء المعمميف إيجابيثر ألو 
المشكالت التي تواجو معممي ذوي صعوبات التعمم في مدارس  بعنوان: (2002دراسة المرشدي ) -0

 البنين البتدائية.
تواجو معممي التالميذ ذوي صعوبات التعمـ فيما يتعمؽ برز المشكالت التي أ إلىالتعرؼ  :ىدف الدراسة

 واستخداـ االستراتيجيات التدريسية، باإلدارة المدرسية والتجييزات المكانية والوسائؿ التعميمية واإلشراؼ التربوي
 .وسنوات الخبرة التدريسية حسب اإلدارة التعميمية درجتياوالتعرؼ عمى 
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تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية وىـ جميع  ومعممة، ( معمماً 053مف ) تكونت عينة الدراسةعينة الدراسة: 
 الدماـ( –جدة  –المعمميف العامميف في داخؿ المدف الرئيسية الثالث )الرياض 

ذوي  التالميذ : استبانو تحتوي عمى قائمة مف المشكالت التي مف الممكف أف تواجو معمميالدراسة تاو أد
 صعوبات التعمـ.

ذوي صعوبات التعمـ يواجيوف مشكالت تتعمؽ  التالميذ ف معمميأ: أكدت نتائج الدراسة بةنتائج الدراس
بتعاوف معمـ الصؼ العادي، كما يواجو معممو صعوبات التعمـ ذو سنوات الخبرة القميمة مشكالت تعيؽ 

لإلدارات التعميمية البعيدة  يفالتابع يفف المعممأوبينت نتائج الدراسة ب ،تعامميـ مع ذوي صعوبات التعمـ
 .تعيؽ عمميـ مع ذوي صعوبات التعمـ أكثر يواجيوف مشكالت وعقبات

دور المشةةرف التربةةوي فةةي تحسةةين اعداء التعميمةةي لمعممةةي ذوي  بعنةةوان: (2002دراسةةة الشةةدادي )-5
 صعوبات التعمم بمنطقة المدينة المنورة من وجية نظر المعممين أنفسيم.

دور المشرؼ التربوي في تحسيف األداء التعميمي لمعممي ذوي صعوبات التعمـ  إلىعرؼ : التىدف الدراسة
عداد الخطة التربوية في إمف وجية نظر المعمميف أنفسيـ وذلؾ  جراءات التشخيص واألساليب التدريسية وا 
 .ثر الخبرة التعميمية عمى ىذا الدورأوتنفيذىا وتفعيؿ غرؼ المصادر وبياف 

  .محافظات في منطقة المدينة المنورة ةشممت ست معمماً  (44بمغت عينة الدراسة ):  عينة الدراسة
 –وىي )إجراءات التشخيص  مجاالتفقرة موزعة عمى أربع  (00)مف : استبانو مكونة الدراسة واتأد

 وغرفة المصادر( –والخطة التربوية الفردية  –وأساليب التدريس 
أشار المعمموف أف دور المشرؼ التربوي في تحسيف األداء التعميمي لمعممي ذوي صعوبات  :نتائج الدراسة
عدـ وجود فروؽ ذات داللة  إلىعمى جميع محاور االستبانة وأظيرت نتائج الدراسة  ضعيفاً التعمـ كاف 

  .إحصائية لدى عينة الدراسة بسبب اختالؼ الخبرة التعميمية حوؿ محاور االستبانة األربع
   .المعايير المينية الالزمة لمعممي التالميذ ذوي صعوبات التعمم بعنوان: (2010دراسة البدر ) -5

توافرىا لدى معممي التالميذ ذوي صعوبات  التي يجبأىـ المعايير المينية  إلى: التعرؼ ىدف الدراسة
الميذ ذوي صعوبات التعمـ والتعرؼ لدى معممي الت عمى المعايير المينية المتوافرة حالياً  والتعرؼ أيضاً  ،التعمـ

 -عمى درجة االختالؼ في أىمية المعايير المينية بيف معممي التالميذ ذوي صعوبات التعمـ باختالؼ )العمر
 التقدير عند التخرج(  –الخبرة 
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: تكونت عينة الدراسة مف كامؿ المجتمع األصمي لمدراسة مف معممي التالميذ ذوي صعوبات عينة الدراسة
والذيف يعمموف في برامج صعوبات التعمـ في المدارس الحكومية االبتدائية التابعة لوزارة التعميـ بمدينة  ،مـالتع

 ومعممة. معمماً  (382)الرياض والبالغ عددىـ 
  .مقياس المعايير المينية الالزمة لمعممي التالميذ ذوي صعوبات التعمـالدراسة:  واتأد

أف أىـ المعايير المينية الالـز توافرىا لمعممي التالميذ ذوي صعوبات  إلى: أشارت النتائج نتائج الدراسة
ومعيار البيئة التعميمية  ،ومعيار األسس العامة ،ومعيار التقييـ ،التعمـ تتجمى في معيار التخطيط لمتدريس

كما أشارت  ،ومعيار العمؿ الجماعي ،ومعيار المغة ،ومعيار االستراتيجيات التدريسية ،والتفاعؿ االجتماعي
لدى معممي ذوي صعوبات التعمـ تتجمى بمعيار األسس  أف أىـ المعايير المينية المتوافرة حالياً  إلىالنتائج 
ومعيار العمؿ الجماعي  كما أشارت  ،ومعيار التقييـ ،والتفاعؿ االجتماعي ،ومعيار البيئة التعميمية ،العامة

المينية بيف المعمميف ذوي صعوبات التعمـ وفؽ متغير  عدـ وجود فروؽ في أىمية المعايير إلىالنتائج 
 والتقدير عند التخرج .  ،العمر

مستوى معرفة معممي الحمقة اعولى من مرحمة التعميم اعساسي  بعنوان: (2011دراسة شعشاعة ) -6
 )صعوبات القراءة( في سورية.بالديسمكسيا

الكشؼ عف مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بصعوبات القراءة  ىدف الدراسة:
 ودراسة العالقة بيف مستوى معرفة المعمميف واتجاىاتيـ نحو األطفاؿ ذوي صعوبات القراءة .

ومعممة موجوديف في خمسة عشر مدرسة  اً معمم (289): تكونت عينة الدراسة األساسية مف عينة الدراسة
 .دلبإدارس التعميـ األساسي في مدينة مف م

تقيس اتجاىات المعمميف  واستبانة. استبانو تقيس مستوى معرفة المعمميف بصعوبات القراءة :أدوات الدراسة
 .نحو التالميذ ذوي صعوبات القراءة

متوسطة تراوحت مف مستوى معرفة المعمميف بصعوبات القراءة  إلى أفأشارت نتائج الدراسة  :نتائج الدراسة
االستبانة ما عدا بعد التشخيص وبعد األسباب كانت المعرفة بيا تقع  مجاالتوذلؾ عمى مجمؿ  إلى مرتفعة
بيف مستوى معرفة المعمميف بصعوبات  إيجابيةوجود عالقة  إلىكما أشارت الدراسة  منخفضة،في مستوى 

  .القراءة واتجاىاتيـ نحو ىؤالء التالميذ
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 سابقة أجنبية: دراسات -ثانياً 
 ( بعنوان: فيم المعممين لصعوبات التعمم.Anderson  at .all , 1985دراسة أندرسون وآخرون ) -1

(Understanding of Learning Disabilities ، Teachers). 

: التعرؼ إلى مدى فيـ معممي الصفوؼ العادية لصعوبات التعمـ ودرجة شعورىـ باالستعداد ىدف الدراسة
وتقييـ معرفتيـ بكؿ مف )خصائص التالميذ ذوي صعوبات التعمـ، الكشؼ وتشخيص صعوبات  لمعمؿ معيـ،

 التعمـ، مفيـو صعوبات التعمـ(.
 ( معممًا ومعممة مف معممي الصفوؼ العامة.304: تألفت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة

بخصوص مدى  (نعـ أو البػ) ( أسئمة يجاب عمييا0استخدـ الباحثوف استبانة مؤلفة مف ) أدوات الدراسة:
استعدادىـ لتعميـ ذوي صعوبات التعمـ والكشؼ عنيـ وتشخيصيـ والتخطيط لتعميميـ، كذلؾ قاـ الباحثوف 

 الدراسة.  استبانةبإجراء مقابالت مع جميع المعمميف قبؿ تنفيذ 
%( مف تعاريؼ المعمميف لصعوبات التعمـ كانت تدور 50أشارت نتائج الدراسة إلى أف )نتائج الدراسة: 

%( مف المعمميف أنيـ مستعديف لمعمؿ 50، كما أشار )اإلنجازحوؿ الحاجة لمتربية الخاصة والتناقض في 
التالميذ %( مف المعمميف أنيـ غير مستعديف لمعمؿ مع 00مع التالميذ ذوي صعوبات التعمـ، بينما أشار )

 المعمميف الخبرة تجاه تعميميـ، كما أظيرت نتائج الدراسة بأفو ذوي صعوبات التعمـ بسبب قمة المعمومات 
%( مف المعمميف بأنيـ أخذوا معمومات عف 00لدييـ فيـ محدود في فيـ أعراض صعوبات التعمـ، وأشار )

يأخذوا معمومات خاصة بصعوبات التعمـ  %( مف المعمميف بأنيـ لـ50)وأشار .صعوبات التعمـ أثناء دراستيـ
%( مف المعمميف لـ يستخدموا أي تدخؿ الحؽ ألجراء 54أثناء فترة دراستيـ، كما أشارت نتائج الدراسة إلى )

تقييـ لمتالميذ المشكوؾ في أمرىـ بأف لدييـ صعوبات التعمـ، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود عالقة 
 وبيف خدمات التربية الخاصة.  بيف نظاـ التعميـ العاـ

دراك معممي الصفوف  بعنوان:،Carter& Lawrence) 1999دراسة كارتر ولورينس ) -2 معرفة وا 
دراكيم عىمية الكشف عن صعوبات القراءة لدى تالميذ تتراوح  العادية لماىية صعوبات تعمم القراءة وا 

 أعمارىم بين السابعة والثامنة.
(The identification and assessment of dyslexia class teachers، perceptions 

of the usefulness of the dyslexia screening test for seven to eight year-old 

pupils). 
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التحقؽ مف مدى معرفة معممي الصفوؼ العادية بكيفية الكشؼ عف صعوبات القراءة، وتحقيؽ ىدف الدراسة: 
جعميـ عمى دراية وألفة بإجراءات اختبار الكشؼ عف التالميذ المعرضيف لخطر الفائدة لممعمميف مف خالؿ 

اإلصابة بصعوبات القراءة، وأف يمموا بطرائؽ التقييـ الموجودة، باإلضافة إلى إلماـ المدارس بفيـ واسع بتمؾ 
 الصعوبات بشكؿ عاـ.

تمميذًا   (380)إضافة إلى  اإيطالي : المعمموف المتواجدوف في سبعة مدارس ابتدائية في شماليعينة الدراسة
 مف تمؾ المدارس.
 واستبانة تقيس معرفة المعمميف. (6002مقياس الكشؼ عف القراءة لينكمسوف وفوست )أدوات الدراسة: 
مف خالؿ المقابالت التي أجريت عمى المعمميف، تبيف فعالية ذلؾ االختبار في الكشؼ عف نتائج الدراسة: 

التالميذ المعرضيف لخطر صعوبات القراءة، كما كانت معرفة المعمميف بالكشؼ عف التالميذ ذوي صعوبات 
شخيص وحاجتيـ القراءة تقع بحدود المستوى المتوسط، كما أشار المعمموف إلى رغبتيـ في امتالؾ ميارة الت

 إلى دورات تدريبية بيذا الخصوص. 
( بعنوان: فيم المعممين لصعوبات القراءة كنتاج Woods& Regan, 2000دراسة وود وريجان ) -3

 لممارساتيم التربوية والنفسية.
(Teachers 'understanding of dyslexia implications for educational 

psychology practice). 
مدى معرفة المعمميف بالتقييـ والتشخيص النفسي لمتالميذ ذوي  الكشؼ عف: ىدفت الدراسة إلى ىدف الدراسة

 صعوبات القراءة، والتعرؼ عمى قدر المعمومات التي يمتمكونيا تبعًا لمؤىالتيـ العممية.
ـ ( معممًا مف مدارس التعمي30معممًا تـ تقسيميـ إلى لمجموعتيف األولى تضـ ) (36) عينة الدراسة:

 االحتياجات( معممًا بمواصفات ومؤىالت إضافية تتعمؽ بتالميذ ذوي 20االبتدائية، والمجموعة الثانية تضـ )
  الخاصة في التعميـ.

 المقابمة، واستبانة المعرفة بتشخيص صعوبات القراءة. أدوات الدراسة:
تعمـ القراءة، واغمبيـ أشار : معظـ المعمميف كاف لدييـ مفيوـ خاطئ نحو تعريؼ صعوبات نتائج الدراسة

إلى وجود مشاكؿ لدييـ في كيفية تطبيؽ اختبارات التشخيص المخصصة لذوي صعوبات تعمـ القراءة، كما 
 اختمفت ىذه المشكالت باختالؼ مؤىالتيـ العممية.

ثار تدريب المعمم أثناء الخدمة آ بعنوان:  ,Morgan & Horrocks)2002) دراسة مورجان و ىوركز  -4
 .صعوبات التعممعمى التنفيذ الصحيح إلجراءات التقييم والتعميم لمعممي التالميذ ذوي 

(Effects of Inservice Teacher Training on Correct Implementation of Assessment 

and Instructional Procedures for Teachers of Students with Learning  Disabilities) . 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=basic&pageSize=10&ERICExtSearch_SearchValue_0=teachers+skills&eric_displayStartCount=1&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b8048a92d&accno=EJ942631&_nfls=false
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=basic&pageSize=10&ERICExtSearch_SearchValue_0=teachers+skills&eric_displayStartCount=1&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b8048a92d&accno=EJ942631&_nfls=false
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: تدريب المعمميف عمى أجراء تقييـ وتدريس التالميذ ذوي اإلعاقات المتنوعة والشديدة وذلؾ ىدف الدراسة  
 .عف طريؽ استخداـ حزمة تدريبية متنوعة العناصر

مرحمتيف تضمنت  إلىحيث انقسموا   .طالب (5و) معمماً  (33: شممت عينة الدراسة عمى )عينة الدراسة
تقييـ حركة  ،)تقييـ التفضيؿ مجاالتمعمميف عمى إجراءات التقييـ في ثالث  (7المرحمة األولى تدريب )

تقييـ ميارات األسموب( والمرحمة الثانية تضمنت أربع أزواج مف المعمميف الطالب حيث   ،الجسـ المضبوطة
 الستراتيجيات التدريسية.عمى استخداـ مجموعة مف ا يـتـ تدريب

  استبانة تقيس معرفة المعمميف بالتقييـ، برنامج تدريبي قائـ عمى ميارات التقييـ والتدريس. أدوات الدراسة:
أف الحزمة التدريبية كانت فعالة في زيادة ميارات المعمميف في  إلى: أشارت نتائج الدراسة نتائج الدراسة 

ف البيانات مف التالميذ أذلؾ ف إلىقات المتنوعة والشديدة باإلضافة تقييـ وتدريس التالميذ ذوي اإلعا
 المشاركيف أظيرت أنيـ كانوا مستجيبيف لتدريس معممييـ.

 ( بعنوان: التكييف التعميمي لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم.Parker, 2006دراسة باركر) -5
(Instructional adaptations for students with learning disabilities). 

فحص االستراتيجيات التعميمية التي يستخدميا المعمموف في صفوفيـ لدعـ التالميذ ذوي ىدف الدراسة: 
 صعوبات التعمـ، ومعرفة آراء المعمميف بتعديؿ االستراتيجيات لتناسب التالميذ ذوي صعوبات التعمـ.

 ( معممًا مف معممي المدارس االبتدائية.30: )عينة الدراسة
 : استبانة وجية لممعمميف لذكر االستراتيجيات المستخدمة في قاعات دروسيـ.وات الدراسةأد

أشارت النتائج إلى رغبة المعمميف في تعمـ أي شيء يساعد التالميذ ذوي صعوبات التعمـ، نتائج الدراسة: 
لى حاجة المعمميف إلى التدرب عمى كيفية  لى المعرفة بأىـ  استخداـوا  استراتيجيات تدريس مالئمة وا 

 االستراتيجيات المستخدمة مع التالميذ ذوي صعوبات التعمـ.
معرفة المعممين وممارستيم لتقنية الدعم المستخدمة مع  ( بعنوان:Bigelow,2008دراسة باكيمو ) -6

 تالميذ ذوي صعوبات الكتابة.
(Assistive technology students with writing learning disabilities knowledge 

and Use). 
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التعرؼ إلى مستوى معرفة معممي التعميـ الخاص ومدى استعماليـ لتقنية دعـ التالميذ ذوي ىدف الدراسة: 
 صعوبات تعمـ الكتابة.

 ( معممًا ومعممة مف معممي التربية الخاصة في أوىايو.332: )عينة الدراسة
بكفاءة تمؾ االستراتيجيات وتحري  معرفتيـاستفتاء مكوف مف أربع محاور تدور حوؿ مدى  أدوات الدراسة:

صعوبات الكتابة ومدى رغبتيـ في استخداـ استراتيجيات ذوي لالستراتيجيات المستخدمة مف قبميـ مع تالميذ 
 أخرى.

مؾ االستراتيجيات وكيفية تطبيقيا أشارت النتائج إلى أف المعمميف ال يممكوف المعرفة الكافية بتنتائج الدراسة: 
كما أشار المعمموف أنيـ غير مدربيف بشكؿ كافي الستعماؿ تمؾ التقنية ونسبة كبيرة مف المعمميف ال تستخدـ 

 .أدوات جديدة، وتستعمؿ فقط ما ىو معمـو وذلؾ لضيؽ الوقت وتقيد المعمـ بموانع أخرى في التطبيؽ
 لدراسات السابقة وأوجو الستفادة منيا:مكانة الدراسة الحالية بين ا -ثالثاً 

مف خالؿ االطالع عمى بعض الدراسات السابقة )العربية واألجنبية( التي تناولت معرفة المعمميف بصعوبات 
سُتخمص مف الدراسات السابقة، وأىـ أوجو االتعمـ عامة وصعوبات القراءة والكتابة خاصة، تـ تحديد أىـ ما 

لدراسة الحالية، وكذلؾ تحديد ما استفاد منو الباحث مف الدراسات السابقة في توجو او التقارب والتباعد بينا 
 وسير الدراسة الحالية:

 أىم ما استخمص من الدراسات السابقة: -3-1
 : تنوعت أىداؼ الدارسات السابقة وركزت عمى نحو رئيس عمى األىداؼ التالية:من حيث اعىداف

 عمى المشكالت التي تواجو معممي صعوبات التعمـ في الصفوؼ العادية وفي غرؼ المصادر. التعرؼ 
 .التعرؼ عمى أىمية البرامج التدريبية والمعايير الالزمة لمعممي التربية الخاصة أثناء الخدمة 
  التعرؼ عمى مستوى معرفة معممي الصفوؼ العادية وفيميـ لصعوبات التعمـ عامة وصعوبات القراءة

 خاصة. 
 .التحقؽ مف فاعمية برامج تدريبية في تنمية معرفة المعمميف بصعوبات التعمـ عامة والقراءة خاصة 

: اختمفت طبيعة العينة وحجميا مف دراسة ألخرى، فقد أجريت الدراسات السابقة عمى عينات من حيث العينة
يف تربوييف، وأخصائييف اجتماعييف، مختمفة تناولت معممي الصفوؼ العادية، ومعممي التربية الخاصة، ومشرف

( مفردة، 240خرى فالدراسات التي استخدمت عينات كبيرة تزيد عف )كما اختمفت حجـ العينة مف دراسة أل
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( ودراسة العبد 2000ودراسة الخطيب، )( 2009( ودراسة المرشدي،)2033عة )تتجمى بدراسة شعشا
  .Carter& Lawrence 1999،( ودراسة كارتر ولورينس2000الجبار)

ودراسة وود ( 2009( مفردة، ودراسة الشدادي)300التي استخدمت عينات صغيرة تقؿ عف ) تأما الدارسا  
ودراسة  Morgan & Horrocks (2002)ودراسة ومورجاف وىوركز Woods& Regan, (2000) وريجاف 
  .Parker( 6002) باركر 

الميدانية  تالسابقة تبعًا لتغير أىدافيا ففي الدراسا تاختمؼ المنيج المستخدـ في الدراسامن حيث المنيج: 
استخدـ المنيج الوصفي، وفي الدراسات ذات الطبيعة التجريبية استخدـ المنيج التجريبي، وىناؾ دراسات 

 (.2000استخدمت كال المنيجيف)الوصفي والتجريبي( كدراسة الخطيب)
خرى ففي أغمب الدراسات اسُتخدمت االستبانة ألتنوعت األدوات المستخدمة مف دراسة من حيث اعدوات: 

التحصيمية   ت( التي استخدمت فييا االختبارا2000( ودراسة)الدخيؿ، 2000باستثناء دراسة )الخطيب،
وجميع الدراسات السابقة كانت األدوات فييا مف إعداد   Woods& Regan, (2000) ودراسة وود وريجاف 

التي استخدـ الباحثيف فييا  Carter& Lawrence (1999)ارتر ولورينسك الباحثيف أنفسيـ باستثناء دراسة
 (.2000مقياس الكشؼ عف القراءة لمينكسوف وفوست)

 أجمعت معظـ الدراسات السابقة عمى الحقائؽ اآلتية:من حيث النتائج: 
 إجراء برامج تدريبية لمعممي الصفوؼ العادية لتنمية معرفتيـ بصعوبات التعمـ عامة وصعوبات  أىمية

 .القراءة خاصة
  وجود اختالؼ في مستويات معرفة المعمميف بصعوبات التعمـ عامة وصعوبات القراءة والكتابة خاصة في

في دراسة  مرتفعةبات بيذه الصعو  معرفة المعمميفمعظـ الدراسات السابقة، حيث كانت مستويات 
 &Carter)( ودراسة 2000( ودراسة الدخيؿ)2000في دراسة الخطيب) ومتوسطة( 2033شعشاعة)

Lawrence (1999 ( 3984)أندرسوف وآخروف في دراسة ومنخفضةAnderson at .all  ودراسة
 .((Bigelow,2008باكيمو

 البرامج التدريبية المصممة لتنمية مستوى معرفة المعمميف بصعوبات التعمـ عامة وصعوبات القراءة  جميع
في تطوير معرفتيـ بيذه الصعوبات حتى بعد مرور فترة مف  اً إيجابي اً خاصة كانت فعالة وكاف ليا أثر 

 الزمف. 
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 أوجو التقارب والتباعد بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: -3-2
 ومف خالؿ ما جرى ذكره عف الدراسات السابقة يمكف القوؿ:  
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات عمى أىمية التعرؼ عمى مستوى معرفة المعمميف بصعوبات التعمـ  -

 عامة وصعوبات القراءة خاصة، وتصميـ برامج تدريبية لتنمية مستوى معرفتيـ بيذه الصعوبات.
الدراسات التجريبية السابقة في التركيز عمى نفس الميارات التي اىتمت ىذه  تشابيت الدراسة الحالية مع -

 الدراسات في تنميتيا والتدرب عمييا.
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تركيزىا عمى معممي التعميـ العاـ في الصفوؼ  -

 التعميـ األساسي. في مدارسوذلؾ  العادية
 سة الحالية عن الدراسات السابقة بما يمي:بينما تميزت الدرا   
التركيز عمى تنمية معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بصعوبات القراءة والكتابة، لندرة  -

حيث أف معرفة التمميذ  وجود صعوبات في القراءة لدى التمميذ بدوف وجود لديو صعوبات في الكتابة
 .(Cox, etal,1999,p87ط دائمًا مع نمو مياراتو في القراءة)بالروابط المفظية في الكتابة يرتب

التركيز عمى تنمية معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بصعوبات القراءة والكتابة باعتبار  -
أّف صعوبات القراءة والكتابة غالبًا ما يتـ الكشؼ عنيا وتشخيصيا والتخفيؼ مف حدتيا في السنوات 

ى مف التعميـ األساسي وىذا ما ذكره الباحثوف مف أنو يمكف تشخيص وعالج صعوبات األربعة األول
( مف العمر وأف العالج المبكر أساسي لذوي 0,0 -4,4%( فيما بيف)84القراءة والكتابة بدقة تصؿ إلى)

أ،  -2000(؛)الوقفي، 49، ب-2000؛)الوقفي، ((Livesay,1995,p145صعوبات القراءة والكتابة 
 .)50، 2033؛)شعشاعة، ) 008

تعدد اإلجراءات والتدريبات في كؿ جمسة تدريبية وتنوعيا)دراسة النصوص، الحوار والمناقشة، وتطبيؽ  -
 االختبارات، وأنشطة أسبوعية...الخ (.

 أوجو الستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية: -3-3
ذه الدراسات وعمى أنماط صعوبات التعمـ التي االطالع عمى الجوانب التي جرى التركيز عمييا في ى -

 اىتمت بدراستيا.
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المنيجية العممية التي استخدمتيا الدراسات السابقة في صوغ مشكمة الدراسة وكتابة الفرضيات ومعالجة  -
 النتائج.

 اإلفادة مف األدوات التي استخدمت في الدراسات السابقة مف أجؿ إعداد وتصميـ أدوات ىذه الدراسة. -
ادة مف الدراسات السابقة في إعداد البرنامج التدريبي الحالي مف خالؿ التعرؼ عمى األسس التدريبية اإلف -

والنفسية التي تقوـ عمييا البرامج المستخدمة في الدراسات السابقة، واالستفادة المنيجية في بناء ىيكمية 
 البرنامج التدريبي الحالي.

وفي اختيار أفراد كؿ مف  اوعينتي الدراسة الحاليةمف الدراسات السابقة في أسموب اختيار مجتمع  اإلفادة -
 المجموعتيف التجريبية والضابطة.

 مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالنتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة والمرتبطة بجوانب الدراسة. -

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الرابع                                  

جراءاتيا                                منيج الدراسة وا 

 منيج الدراسة. -أولً 

 أدوات الدراسة: -ثانياً 

 الباحث(.اختبار المعرفة بصعوبات القراءة )إعداد  -1
 اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة )إعداد الباحث(. -2
معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي مستوى البرنامج التدريبي لتنمية  -3

 بصعوبات القراءة والكتابة )إعداد الباحث(.
 مجتمع الدراسة وعينتو. -ثالثاً 

 متغيرات الدراسة. -رابعاً 

 الدراسة.إجراءات تنفيذ  -خامساً 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الحالية. -سادساً 
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)اختباري المعرفة بصعوبات القراءة  يتناوؿ الفصؿ الرابع لمدراسة الحالية وصفًا لمنيج الدراسة واألدوات  
التصحيح ووضع والكتابة والبرنامج التدريبي( مف حيث اليدؼ واإلعداد ومؤشرات الصدؽ والثبات وطرؽ 

الدرجات وتحديد المستويات، كما يتناوؿ كيفية سحب عينة الدراسة وكذلؾ وصؼ المتغيرات واإلجراءات التي 
 اتُبعت في ىذه الدراسة وكافة األساليب اإلحصائية التي استخدمت فييا.

 منيج الدراسة: -أوًل 
تطمبت طبيعة الدراسة الحالية استخداـ منيجيف مف مناىج البحث لتحقيؽ أىدافيا. فقد تـ استخداـ المنيج    

الوصفي التحميمي لإلجابة عف السؤاليف األوؿ والثاني، وقد أدى استخداـ ىذا المنيج إلى تحديد مستوى معرفة 
لكتابة، وذلؾ في ضوء البيانات والمعمومات معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بصعوبات القراءة وا

، باإلضافة إلى تحميؿ تمؾ البيانات والمعمومات والقياـ بتفسيرىا. الدراسةالتي تـ جمعيا عف طريؽ أدوات 
ولمتحقؽ مف فاعمية البرنامج التدريبي )ىدؼ الدراسة الحالية( تـ استخداـ المنيج التجريبي باستخداـ تصميـ 

( وىو التصميـ الذي يتطمب وجود مجموعة ثانية تتبعي -بعدي -مع اختبار قبمي)المجموعة الضابطة 
ضابطة أو مقارنة، حيث خضعت المجموعة التجريبية لمتدريب عمى البرنامج التدريبي، بينما لـ يتـ إخضاع 

ؽ اإلبقاء عمى الظروؼ األخرى كما ىي لكؿ مجموعة، حتى يكوف الفر  ةالمجموعة الضابطة لذلؾ. مع مراعا
الوحيد بيف المجموعتيف راجعًا إلى المعالجة التجريبية، وقد خضعت المجموعتيف )التجريبية والضابطة( 

 لالختبارات القبمية والبعدية. 

   :أدوات الدراسة -ثانياً 
ة ولمتعرؼ عمى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة لتحقيؽ أىداؼ الدراس     

 األولى مف التعميـ األساسي بصعوبات القراءة والكتابة قاـ الباحث بإعداد األدوات اآلتية: 
 القراءة.بصعوبات  المعرفة  اختبار - أ
 . الكتابةبصعوبات المعرفة  اختبار - ب
  .وتدريبات خاصة بصعوبات القراءة والكتابةيتضمف معمومات برنامج تدريبي  - ت

 ليذه األدوات: مفصؿوفيما يمي عرض 
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 اختبار المعرفة بصعوبات القراءة: –أوًل 
مر تصميـ االختبار بعدة مراحؿ مُخطَّطة ومنظمة بدقة وفؽ األصوؿ العممية ببناء وتصميـ االختبارات      

 قبؿ أف تظير الصورة النيائية لو، وجميع تمؾ المراحؿ تؤسس لمصدؽ البنيوي، وىي:
 تحديد اليدف العام واألىداف الفرعية لالختبار:  - أ
 معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بصعوبات : الكشؼ عف مستوى اليدف العام لالختبار

 . القراءة
  :تتمثؿ األىداؼ الفرعية لالختبار بما يمي:األىداف الفرعية لالختبار 
 الكشؼ عف مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بمفيوـ صعوبات القراءة. .1
 التعميـ األساسي بأسباب صعوبات القراءة.الكشؼ عف مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف  .2
الكشؼ عف مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بخصائص وأعراض التالميذ ذوي  .3

 صعوبات القراءة.
الكشؼ عف مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بتشخيص التالميذ ذوي صعوبات  .4

 القراءة.
معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي باستراتيجيات تدريس التالميذ ذوي الكشؼ عف مستوى  .5

 صعوبات القراءة.
تعيين المجالت )األبعاد( الخاصة التي يتصدى ليا اختبار المعرفة بصعوبات القراءة وعينة السموك  - ب

 بإتباع الخطوات التالية:الممثمة 
بصعوبات القراءة، باإلضافة إلى مراجعة البحوث والدراسات تمت مراجعة األدبيات العممية ذات العالقة  .1

والمقاييس التي 1حيث اطَّمع الباحث عمى ىذه الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة،
                                                           

1
 لسيما الدراسات التالية: - 

- Amy, Sukapdjo, (2009). Reading and Writing in the middle school foreing language clsddroom :a case study of 

teacher believes . knowledge, and practices in literacy based instruction, unpublished A thesis doctora, in the 

Graduate school of the Ohio State university, U.S. E. 

 -online, Eric, 3 , Teachers Understanding Of learning  DisabilitiesAnderson , Davidw , Coleman, Danal, (1985).  -

Bander ,w.n (2001) Learning Disabilities Characteristics identification and teaching strategies ,  4th ed . all yh and 

Bacon ,USA. 

- Carter, Jenny, .& Lawrence, Brenda (1999). The identification and assessment of dyslexia class teachers, 

perceptions of the usefulness of the dyslexia screening test for seven to eight year-old pupils, British journal of 

special Education, vol,( 26). No,( 5). p3. 

- Woods, Kevin. Regan, Tcresa, (2000). Teachers' understanding of dyslexia implications for educational 

psychology practice, Educational psychology in practice, vol, (16), No.( 3), pp333-347 

 َخبغ........
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تضمنتيا، وخصوصًا المقاييس التي ىدفت إلى الكشؼ عف معرفة المعمميف بصعوبات التعمـ عامة 
لموقوؼ عمى ما انتيت إليو ىذه الدراسات والبحوث ولمعرفة أىـ المجاالت التي والقراءة خاصة، وذلؾ 

التربية  مجاؿفي  1يا والجوانب التي تغطييا، كما استرشد الباحث بآراء التربوييف المتخصصيفتتناول
 الخاصة، والقياس النفسي، وعمـ النفس، لتحديد النقاط األساسية في بناء االختبار. 

ت االختبار بخمس مجاالت وانتقاء عينة مف البنود تغطي كؿ مجاؿ مف مجاالت تـ تحديد مجاال .2
  االختبار مع مراعاة وضوح األلفاظ والكممات ودقتيا، كما تـ تحديد بدائؿ اإلجابة )بنعـ أو ال(.

 تـ وضع االختبار بصورتو األولية، حيث تكوف االختبار مف النقاط التالية:   .3
  ،تتعمؽ بمعرفة اسـ المفحوص وجنسو، واسـ المدرسة التي ُيدرِّس فييا. معمومات عامة عف المفحوص 
 .مقدمة توضح اليدؼ مف االختبار وكيفية التعامؿ معو 
  ( 89)بنعـ أو ال( حيث بمغت عدد العبارات )بػأسئمة مغمقة تشكؿ بنود االختبار، وبدائؿ إجابة تتمثؿ

اختبار المعرفة بصعوبات القراءة في صورتو ( يبيف توزع العبارات عمى مجاالت 2عبارة، والجدوؿ )
                                                  األولية. 

 ( ُيبيِّن اختبار المعرفة بصعوبات القراءة بصورتو األولية2جدول )
  و

 يجبالث االختببر

 انصىرة األونٍت الختببر انًعرفت بصعىببث انقراءة

 انؼباساثأسقاو  ػذد انؼباساث

 15-1 15 يفهىو صؼىباث انقشاءة ودسجت اَخشاسها 1

 25 -16 10 أعباب صؼىباث انقشاءة 2

 55 -26 30 خصائص صؼىباث انقشاءة 3

 73 -56 18 حشخُص صؼىباث انقشاءة 4

 89 -74 16 اعخشاحُجُاث حؼهُى روٌ صؼىباث انقشاءة 5

 89 بُىد االخخباس 

                                                                                                                                                                                           
 

مستوى معرفة معممي الصفوف العادية بالصعوبات التعميمية واثر برنامج لتطويره في القناعات التدريسية ليؤلء  :(2006لخطيب ,جماؿ )ا -
 .المممكة العربية السعودية ورقة عمؿ مقدمة في المؤتمر الدولي لصعوبات التعمـ الرياض , ,المعممين

مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف مرحمة التعميـ األساسي بالديسمكسيا )صعوبات القراءة(,رسالة ماجستير غير : (2011رىؼ صالح ) شعشاعة, -
..., سوريامنشورة ,جامعة دمشؽ   

LDDRS - (2008الزيات, فتحي مصطفى :)دار النشر لمجامعات, القاىرة, مصر.1,طمم تعييس التقدير التشخيصية لصعوبات البطارية مقا ,  
, دار اضطراب العمميات المعرفية والقدرات األكاديمية –صعوبات التعمم, األسس النظرية والتشخيصية والعالجية (: 1998الزيات, فتحي مصطفى ) -

 النشر لمجامعات, القاىرة. 
1
 ( لالطالع على أسماء  االختصاصٌن التربوٌٌن والنفسٌٌن.1ٌمكن العود إلى الملحق ) - 
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 عرض اختبار المعرفة بصعوبات القراءة عمى عدد من المحكمين: -ت
( بعرضو عمى مجموعة محّكميف في الفترة Content validityتـ التحقؽ مف صدؽ محتوى االختبار)    

، وكاف اليدؼ مف تحكيـ 1( محّكميف10)ي(، عددىـ اإلجمال23/9/2012ولغاية   2/9/2012بيف ) الواقعة
)اختبار المعرفة بصعوبات القراءة( ىو بياف مالحظات المحّكميف لمدى مالءمة البنود لميدؼ العاـ واألىداؼ 
الفرعية لالختبار، وقياس ما ُوضعت لقياسو، ووضوح التعميمات مف حيث المعنى والمغة، وقدـ المحّكموف 

ضافة فييا ضرورة إعادة ال بينوا مالحظاتيـ التي  نظر في صياغة بعض البنود مف حيث المعنى والمغة، وا 
 ( يوّضح أمثمة لمبنود المحذوفة، والمضافة، والمعدلة.3بنود جديدة، وحذؼ بنود أخرى، والجدوؿ)

فة ( يبيِّن أمثمة لبعض البنود المحذوفة والبنود المضافة والبنود التي تم إجراء التعديالت عمييا في  اختبار المعر 3الجدول )
 بصعوبات القراءة وفقًا آلراء السادة المحّكمين.

 اختبار المعرفة بصعوبات القراءة
 العبارات بعد التعديؿ العبارات التي تحتاج إلى تعديؿ العبارات المضافة العبارات المحذوفة

صعوبات  والتالميذ ذو 
القراءة لدييـ صعوبات قرائية 

 متماثمة .
 

 ويحتاج التالميذ ذو 
صعوبات القراءة إلى 

ؽ خاصة في رائط
 .التعميـ

صعوبات القراءة في معظميا 
تكوف موروثة وذات جذور 

 عصبية.

صعوبات القراءة في معظميا 
 ترجع ألسباب وراثية 

ترجع صعوبات القراءة التي 
يعاني منيا التالميذ إلى 

 عامؿ واحد. 
 
 

يتطمب تشخيص ذوي 
صعوبات القراءة تقييـ 

 . العقمية يـقدرات

تعتبر طريقة سؤاؿ الذات مف 
األساليب الفعالة في تدريب 
التالميذ ذوي صعوبات القراءة 

 وف.ؤ عمى استيعاب ما يقر 

مف األساليب الفعالة في تعميـ 
االستيعاب لذوي صعوبات 
القراءة تصميـ دروس يتمكف 
التالميذ مف تعمميا وتصحيحيا 

 ذاتياً 
 الدراسة الستطالعية:  - ت
بعد االنتياء مف التحكيـ  قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار المعرفة بصعوبات القراءة عمى عينة استطالعية    

بطريقة )العينة العرضية( مف أربع  ت( معممًا ومعممة، وىي غير عينة الدراسة األساسية، اختير 38مكونة مف)
ولغاية  25/9/2012واقعة بيف)لتعميـ األساسي في محافظة دمشؽ في الفترة الا مف مدارس حمقة أولى

 ( توزع أفراد العينة االستطالعية4(، وُيظير الجدوؿ)27/9/2012
                                                           

1
 ( الطالع على أسماء المحّكمٌن  واختصاصاتهم العلمٌة.1الملحق )ٌمكن العودة إلى  - 
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 ( يبيِّن خصائص العينة الستطالعية4الجدول)                              

 انًُطقت انتعهًٍٍت اسى انًذرست
 انًجًىع انجُس

 إَاد ركىس

 8 4 4 انًضة ابٍ جبُش األَذنغٍ

 10 5 5 يغاكٍ بشصة وَىط عؼذ هللا

 12 6 6 انصانحُت انؼشفاٌ

 8 4 4 انشاغىس ابٍ انجىصٌ

 38 19 19  انًجًىع    

وكاف اليدؼ مف الدراسة االستطالعية التأكد مف مناسبة البنود لمتطبيؽ ووضوح العبارات بالنسبة    
لممعمميف، حيث ُطمَب مف أفراد العينة االستطالعية عند اإلجابة عف بنود االختبار أف يضعوا إشارة إلى 

ـّ استبعاد عدد مف جانب كؿ بندًا يجدوف صعوبة أو غموضًا في فيمو أو في اإلجابة عميو، وبنا ًء عميو ت
البنود التي لـ يتـ اإلجابة عمييا، وتـ وضع تعريؼ بسيط لبعض المفاىيـ التي وجَد فييا المعمميف صعوبة وتـ 

 (5إعطاء أمثمة لبعض لعبارات لتصبح أكثر بساطة وسيولة، كما ىو موضح في الجدوؿ)
البنود التي تم إجراء التعديالت عمييا والمفاىيم التي تم تعريفيا ( يبين أمثمة لبعض البنود التي تم حذفيا وبعض 5الجدول )

 بناء عمى إجابات العينة الستطالعية.

 اختبار المعرفة بصعوبات القراءة
 المفاىيـ التي تـ تعريفيا العبارات بعد التعديؿ العبارات قبؿ التعديؿ العبارات المحذوفة

يختمؼ دماغ ذوي 
صعوبات القراءة عف 

 .أقرانيـ العادييفدماغ 

يصمـ المعمـ مجموعة مف 
لمكشؼ عف  االختبارات

 .صعوبات القراءة

معرفة ذوي صعوبات القراءة 
تتطمب مف المعمـ استخداـ 
أدوات وأساليب تشخيصية 

  متنوعة.

 الوعي الصوتي -
 التوجو المكاني -
 الذاكرة قصيرة المدى   -

 إخراج الختبار في صورتو النيائية )وفقًا آلراء السادة المحكمين والعينة الستطالعية(:  –ج 
( 6( بندًا موزعة عمى خمس مجاالت رئيسية، والجدوؿ )72حيث اشتمؿ االختبار في صورتو النيائية عمى )

 يوضح توزع البنود عمى مجاالت االختبار.
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                                             توزع العبارات في اختبار المعرفة بصعوبات القراءة بصورتو النيائية يبيٍّن (6الجدول )                  

 دراسة صدق الختبار وثباتو:   -ح
، مف خالؿ التطبيؽ عمى عينة في عدة أشكاؿ المعرفة بصعوبات القراءة تـ حساب صدؽ وثبات اختبار   

بطريقة تراعي قدر اإلمكاف توزع المناطؽ التعميمية لمحافظة دمشؽ مف معممي الحمقة األولى مف ت اختير 
( معممًا ومعممة، وىي غير عينة الدراسة األساسية، وذلؾ في 50عددىـ اإلجمالي )بمغ التعميـ األساسي، 
الصدؽ والثبات عمى  ( توزع عينة7( وُيظير الجدوؿ)14/10/2012ولغاية  29/9/2012الفترة الواقعة بيف)

 المدارس التي سحبت منيا وفؽ متغير الجنس عمى النحو اآلتي:  
 خصبئص عٍُت انصذق وانثببثٍ بٍ  ( ٌ  7) انجذول                                           

 انًُطقت انتعهًٍٍت اسى انًذرست
 انًجًىع انجُس

 يؼهًاث يؼهًٍُ

 6 3 3 انًضة قتٍبت بٍ سبنى انببههً

 6 3 3 انقُىاث انًهكت بهقٍس

 6 3 3 انًُذاٌ يحًذ بٍ حسٍ انشٍببًَ 

 6 3 3 ديش انًتُبً 

 6 3 3 انصانحُت انعصًبء

 6 3 3 كفش عىعت يحًذ عرفبٌ انصٍذاوي

 8 4 4 سكٍ انذٍَ يحًذ جًٍم سهطبٌ

 6 3 3 يغاكٍ بشصة يىسى بٍ َصٍر

 50 25 25 انًجًىع                                         

 
 

 و
 

 يجبالث االختببر

 الختببر انًعرفت بصعىببث انقراءةانصىرة انُهبئٍت 

ػذد 

 انبُىد
 انبُىد انغهبُت اإلَجابُتانبُىد 

 7-5-4-2 9-8-6-3-1 9 يفهىو صؼىباث انقشاءة ودسجت اَخشاسها 1

 9 أعباب صؼىباث انقشاءة 2
10-11-12-13-14-16-17-

18 
15 

 25 خصائص صؼىباث انقشاءة 3

19-20-21-22-23-24-25-

26- 28-29-30-31-33-34-

35-36-37-40-43 

27-32-38-

39-41-42 

 13 حشخُص صؼىباث انقشاءة 4
44-45-47-48-49-50-51-

52-53-56 
46-54-55 

 16 اعخشاحُجُاث حؼهُى روٌ صؼىباث انقشاءة 5
57-58-59-61-62-63-64-

65-66-68-70-71 
60-67-69-72 

 72 بُىد االختببر 



 بوإجراءاته انذراستيُهج                                                                  انفصم انرابع: 
 

111 
 

 الصدق البنيوي )الصدق التكويني(:  -
 تـ حساب الصدؽ البنيوي الختبار المعرفة بصعوبات القراءة مف خالؿ القياـ باإلجراءات التالية:   
  إيجاد معامالت االرتباط بيف مجموع درجات كؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار مع المجاالت األخرى ومع

   ( يوضح ذلؾ.                     8الدرجة الكمية. والجدوؿ )
رجة كل مجال من مجالت اختبار المعرفة بصعوبات القراءة مع المجالت األخرى وعمى الد ط( ُيبّين معامل ارتبا8الجدول )

 الكمية.

 يجبالث االختببر

يفهىو 

صعىببث 

 انقراءة

أسببة 

صعىببث 

 انقراءة

خصبئص 

صعىببث 

 انقراءة

تشخٍص 

صعىببث 

 انقراءة

استراتٍجٍبث 

 صعىببث انقراءة

انذرجت انكهٍت 

 نالختببر

 **873. *608. .**708 **740. **798. 1 يفهىو صؼىباث انقشاءة

 **858. **607. **684. **710. 1  أعباب صؼىباث انقشاءة

 **911. **686. **718. 1   خصائص صؼىباث انقشاءة

 . **859 **644. 1    حشخُص صؼىباث انقشاءة

 .**828 1     اعخشاحُجُاث صؼىباث انقشاءة

 0,01)**( داؿ عند مستوى داللة   

ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف المجاالت مع بعضيا البعض ومع الدرجة الكمية     
( مما يشير إلى أف ىذه المجاالت 0.01في ىذا االختبار كانت جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 ختبار. مرتبطة مع بعضيا البعض ومع الدرجة الكمية، وىذا يؤكد الصدؽ البنيوي لال
  إيجاد معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بند مف بنود االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار، كما ىو موّضح

 (. 9في الجدوؿ )
 ( يبّين معامالت الرتباط بين درجة كل بند من بنود الختبار مع الدرجة الكمية.9الجدول)              

رقم 
 البند

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم  القرار
 البند

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم  القرار
 البند

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم  القرار
 البند

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

 القرار

 دال 5427** 55 دال 5433**  37 دال 5441** 19 دال 5445** 1

 دال 5426* 56 دال 5437* 38 دال 5431* 25 دال 5432* 2

 دال 5424* 57 دال 5454** 39 دال 5435* 21 دال 5421* 3

 دال 5435* 58 دال 5464** 45 دال 5426* 22 دال 5454** 4

 دال 5441** 59 دال 5423* 41 دال 5434** 23 دال 5455** 5

 دال 5456** 65 دال 5434** 42 دال 5421* 24 دال 5461** 6

 دال 5462** 61 دال 5436** 43 دال 5445** 25 دال 5451** 7

 دال 5445** 62 دال 5423* 44 دال 5441** 26 دال 5445** 8

 دال 5445** 63 دال 5435* 45 دال 5438** 27 دال 5454** 9
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 دال 5429* 64 دال 5461** 46 دال 5434** 28 دال 5443** 15

 دال 5424* 65 دال 5445** 47 دال 5431* 29 دال 5443** 11

 دال 5436** 66 دال 5465** 48 دال 5436** 35 دال 5444** 12

 دال 5458** 67 دال 5461** 49 دال 5432** 31 دال 5449** 13

 دال 5438** 68 دال 5451** 55 دال 5433** 32 دال 5448** 14

 دال 5446** 69 دال 5442** 51 دال 5445** 33 دال 5458** 15

 دال 5442** 75 دال 5447** 52 دال 5428* 34 دال 5444** 16

 دال 5428* 71 دال 5445** 53 دال 5422* 35 دال 5443** 17

 دال 5438* 72 دال 5432** 54 دال 5444* 36 دال 5452** 18

   0,05)*( داؿ عند مستوى داللة  – 0,01)**( داؿ عند مستوى داللة 

وجود ارتباط بيف درجة كؿ بند مف بنود االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار، وىذه  (9يتبيف مف الجدوؿ ) 
مما يشير إلى أف اختبار المعرفة بصعوبات القراءة يتصؼ باتساؽ  االرتباطات موجبة ودالة إحصائيًا.

 داخمي، وىذا يدؿ عمى صدقو البنيوي.
 ق عمى النحو اآلتي:ائبثالث طر  ابوسح تمأما ثبات اختبار المعرفة بصعوبات القراءة  
 تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لمعينة نفسيا باستخداـ : ثبات التساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ

 نتائج معامالت الثبات. (10معادلة ألفا كرونباخ. وفيما يمي يبّيف الجدوؿ )
 ( ُيبّين معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمجالت الختبار ودرجتو الكمية11الجدول)                 

 أنفب كروَببخ يجبالث االختببر ودرجته انكهٍت

 0,68 يفهىو صؼىباث انقشاءة ودسجت اَخشاسها

 0,71 أعباب صؼىباث انقشاءة 

 0,65 خصائص صؼىباث انقشاءة 

 0,63 حشخُص روٌ صؼىباث انقشاءة 

 0,62 اعخشاحُجُاث حذسَظ روٌ صؼىباث انقشاءة

 0,90 انذسجت انكهُت نالخخباس

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ االتساؽ الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية لالختبار بمغ    
 (0,71)( في مجاؿ االستراتيجيات إلى 0,62( أما مجاالت االختبار تراوحت معامالت الثبات بيف )0.90)

 في مجاؿ األسباب وىي أيضًا معامالت ثبات جيدة ومقبولة ألغراض الدراسة.  
 :كذلؾ استخرج معامؿ ثبات التجزئة النصفية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة  ثبات التجزئة النصفية

براوف، كما ىو موّضح في  –عمى العينة نفسيا مف التطبيؽ األوؿ باستخداـ معادلة سيبرماف 
  (.11دوؿ)الج
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 الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمجالت الختبار ودرجتو الكمية ( ُيبّين11الجدول)                 
 انتجزئت انُصفٍت   يجبالث االختببر ودرجته انكهٍت

 0,73 يفهىو صؼىباث انقشاءة ودسجت اَخشاسها

 0,65 أعباب صؼىباث انقشاءة 

 0,64 خصائص صؼىباث انقشاءة 

 0,60 حشخُص روٌ صؼىباث انقشاءة 

 0,63 اعخشاحُجُاث حذسَظ روٌ صؼىباث انقشاءة

 0,90 انذسجت انكهُت نالخخباس

( أما 0.90يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ ثبات التجزئة النصفية لمدرجة الكمية لالختبار بمغ )  
في مجاؿ مفيـو  (0,73)( في مجاؿ التشخيص إلى 0,62معامالت ثبات مجاالت االختبار تراوحت بيف )

 صعوبات القراءة ودرجة انتشارىا، وتعتبر معامالت ثبات التجزئة النصفية جيدة ومقبولة ألغراض الدراسة.    
 قاـ الباحث باستخراج معامؿ الثبات بطريقة اإلعادة الختبار المعرفة بصعوبات القراءة : الثبات باإلعادة

ثـ أعيد تطبيؽ االختبار لممرة الثانية عمى العينة  (30/9/2012 -29)وذلؾ بتاريخ  عمى العينة نفسيا
، وجرى استخراج (14/10/2012 -13)وذلؾ بتاريخ  نفسيا بعد مضي أسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ

معامالت الثبات لممجاالت االختبار المختمفة والدرجة الكمية عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط          
 (. 12( بيف التطبيؽ األوؿ والثاني كما في الجدوؿ)pearsoon )بيرسوف
   ُيبّين الثبات بطريقة الثبات باإلعادة لمجالت الختبار ودرجتو الكمية. (12الجدول )         

 انثببث ببإلعبدة يجبالث االختببر ودرجته انكهٍت

 **0,81 يفهىو صؼىباث انقشاءة ودسجت اَخشاسها

 **0,80 صؼىباث انقشاءةأعباب 

 **0,79 خصائص صؼىباث انقشاءة

 **0,87 حشخُص روٌ صؼىباث انقشاءة

 **0,80 اعخشاحُجُاث حذسَظ روٌ صؼىباث انقشاءة

 **0,95 انذسجت انكهُت نالخخباس

  0,01)**( دال ػُذ يغخىي دالنت               

( أما 0.95يالحظ أف معامالت ثبات اإلعادة لمدرجة الكمية بمغت )**( 12بالنظر إلى الجدوؿ )   
( في مجاؿ (0,87( في مجاؿ الخصائص إلى (0,79معامالت ثبات اإلعادة لمجاالت االختبار تراوحت بيف 

 تشخيص ذوي صعوبات القراءة، وىذه المعامالت تعتبر جيدة ألغراض الدراسة.  
ويتضح مما سبؽ أف اختبار المعرفة بصعوبات القراءة يتصؼ بدرجة جيد مف الصدؽ والثبات تجعمو    

  .ةالحالي لمدراسةصالحًا لالستخداـ كأداة 
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 تصحيح الختبار:   
بعد ذلؾ تـ تحديد إجراءات تصحيح االختبار، حيث يعطى المعمـ درجة واحدة، إذا كاف اختياره )نعـ(     

والعكس صحيح بالنسبة لمعبارات السمبية، ثـ  اإليجابيةوصفرًا إذا كاف اختياره )ال( وذلؾ بالنسبة لمعبارات 
ة لممفحوص عمى جميع بنود تستخرج درجة كمية لكؿ مفحوص)معمـ( عف طريؽ جمع الدرجات المتحقق

( درجة وىي تعكس المعرفة بصورتيا 72االختبار، وىكذا فأف أعمى درجة ممكنة عمى االختبار ىي )
القصوى، وأدنى درجة ىي )صفر( وىي تعكس المعرفة بصورتيا الدنيا، كما تـ وضع ثالثة مستويات لمعرفة 

 ± لعينة الدراسة الكميةلطبيعي )المتوسط الحسابي المعمميف بصعوبات القراءة وفقًا لخصائص منحنى التوزع ا
انحراؼ معياري واحد( عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة ومجاالتو الفرعية عمى النحو 

 اآلتي: 
اختبار المعرفة بصعوبات القراءة وتقؿ  في: وىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ المستوى المنخفض -

بمقدار انحراؼ معياري واحد أو أكثر عف المتوسط الحسابي بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار ومجاالتو 
بمغ المتوسط الحسابي ألفراد العينة الميدانية في الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات  مثاؿالفرعية. 
( فالمعمـ الذي 19.41= 11.81 – 31.22( وبالتالي )11.81ياري )( وبانحراؼ مع31.22القراءة )

منخفض في المعرفة بصعوبات القراءة ىو المعمـ الذي تقؿ درجتو عف الدرجة  ىيحصؿ عمى مستو 
وتراوحت درجات المعمميف الذيف حصموا  ( في الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة.19.41)

( معممًا 73( وبمغ عددىـ )19( حتى الدرجة )5ات القراءة مف الدرجة )عمى مستوى منخفٍض بصعوب
 ومعممة.

اختبار المعرفة بصعوبات القراءة وتزيد  في: وىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ المستوى المرتفع -
بمقدار انحراؼ معياري واحد أو أكثر عف المتوسط الحسابي بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار ومجاالتو 

بمغ المتوسط الحسابي ألفراد العينة الميدانية في الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات  مثاؿالفرعية. 
( فالمعمـ الذي 43.04= 11.82+  31.22( وبالتالي )11.81عياري )( وبانحراؼ م31.22القراءة )

مرتفع في المعرفة بصعوبات القراءة ىو المعمـ الذي تزيد درجتو عف الدرجة  ىيحصؿ عمى مستو 
وتراوحت درجات المعمميف الذيف حصموا  ( في الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة.43.04)
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( معممًا 39( وبمغ عددىـ )59( حتى الدرجة )44بات القراءة مف الدرجة )عمى مستوى مرتفع بصعو 
 ومعممة.

وتكوف اختبار المعرفة بصعوبات القراءة  في: وىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ المستوى المتوسط -
محصورة بيف الدرجات التي تقؿ أو تزيد بانحراؼ معياري واحد عف المتوسط الحسابي ألفراد العينة 

ألفراد العينة  : بمغ المتوسط الحسابيمثاؿ الميدانية في الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة.
( 11.81( واالنحراؼ المعياري)31.22) الميدانية عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة

( وناتج طرح المتوسط 43.04) وبالتالي فإف ناتج جمع المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري يساوي
في  متوسطٍ  ى(، فالمعمـ الذي يحصؿ عمى مستو 19.41الحسابي عف االنحراؼ المعياري يساوي )

( في 43.04( والدرجة )19.41المعرفة بصعوبات القراءة ىو المعمـ الذي تقع درجتو بيف الدرجة )
المعمميف الذيف حصموا عمى مستوى  وتراوحت درجات الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة.

 ( معممًا ومعممة.193( وبمغ عددىـ )43( حتى الدرجة )20متوسط بصعوبات القراءة مف الدرجة )
 : اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة –ثانيًا 

مر تصميـ االختبار بعدة مراحؿ مُخطَّطة ومنظمة بدقة وفؽ األصوؿ العممية ببناء وتصميـ االختبارات قبؿ  
 أف تظير الصورة النيائية لو، وجميع تمؾ المراحؿ تؤسس لمصدؽ البنيوي، وىذه المراحؿ ىي:

 تحديد اليدف العام واألىداف الفرعية لالختبار:  - أ
 ف مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بصعوبات : الكشؼ عاليدف العام لالختبار

 . الكتابة
  :تتمثؿ األىداؼ الفرعية لالختبار بما يمي:األىداف الفرعية لالختبار 
 الكشؼ عف مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بمفيوـ صعوبات الكتابة. .1
 األولى مف التعميـ األساسي بأسباب صعوبات الكتابة.الكشؼ عف مستوى معرفة معممي الحمقة  .2
الكشؼ عف مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بخصائص وأعراض التالميذ ذوي  .3

 صعوبات الكتابة.
الكشؼ عف مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بتشخيص التالميذ ذوي صعوبات  .4

 الكتابة.
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مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي باستراتيجيات تدريس التالميذ ذوي  الكشؼ عف .5
 صعوبات الكتابة.

تعيين المجالت )األبعاد( الخاصة التي يتصدى ليا اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة وعينة السموك   - ب
 بإتباع الخطوات التالية:الممثمة 

العالقة بصعوبات الكتابة، باإلضافة إلى مراجعة البحوث والدراسات  تمت مراجعة األدبيات العممية ذات  .1
و المقاييس التي  1حيث اطَّمع الباحث عمى ىذه الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة،

تضمنتيا، وخصوصًا المقاييس التي ىدفت إلى الكشؼ عف معرفة المعمميف بصعوبات التعمـ عامة 
وذلؾ لموقوؼ عمى ما انتيت إليو ىذه الدراسات والبحوث ولمعرفة أىـ المجاالت التي  والكتابة خاصة،

في مجاؿ التربية  2تناولتيا والجوانب التي تغطيتيا، كما استرشد الباحث بآراء التربوييف المتخصصيف
 الخاصة، والقياس النفسي، وعمـ النفس، لتحديد النقاط األساسية في بناء االختبار.

مجاالت وانتقاء عينة مف البنود تغطي كؿ  ةمجاالت اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة  بخمس تـ تحديد .2
مجاؿ مف مجاالت االختبار مع مراعاة وضوح األلفاظ والكممات ودقتيا، كما تـ تحديد بدائؿ اإلجابة 

 )نعـ أو ال(.بػ
 ة: تـ وضع االختبار بصورتو األولية، حيث تكوف االختبار مف النقاط التالي .3
 .معمومات عامة عف المفحوص، تتعمؽ بمعرفة اسـ المفحوص وجنسو، واسـ المدرسة التي ُيدرِّس فييا 
 .مقدمة توضح اليدؼ مف االختبار وكيفية التعامؿ معو 

                                                           
1
 وال سيما الدراسات التالية: - 

-  Amy، Sukapdjo، (2009). Reading and Writing in the middle school foreing language clsddroom :a case study of 

teacher believes . knowledge، and practices in literacy based instruction، unpublished A thesis doctora، in the 

Graduate school of the Ohio State university، U.S. E. 

- Bigelow, Diane, (2008). Assistive technology students with learning writing beliefs knowledge and use, 

unpublished master department of educational psychology dissertation. 

م  LDDRS - (2008الزيات, فتحي مصطفى :)دار النشر لمجامعات, القاىرة, مصر1,ط  ت التعممبطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبا ,  
, دار اضطراب العمميات المعرفية والقدرات األكاديمية –صعوبات التعمم, األسس النظرية والتشخيصية والعالجية (: 1998الزيات, فتحي مصطفى ) -

 النشر لمجامعات, القاىرة.
2
 ( لالطالع على أسماء  االختصاصٌن التربوٌٌن..1ٌمكن العود إلى الملحق ) - 
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  ( 82)نعـ أو ال( حيث بمغت عدد العبارات )بػأسئمة مغمقة تشكؿ بنود االختبار، وبدائؿ إجابة تتمثؿ
يبيف توزع العبارات عمى مجاالت اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة في صورتو ( 13عبارة، والجدوؿ )

 األولية.
 (  توزع العبارات في اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة بصورتو األولية 13جدول )                  

  

 يجبالث االختببر

 انصىرة األونٍت الختببر انًعرفت بصعىببث انكتببت

 أسقاو انؼباساث ػذد انؼباساث

 14-1 14 يفهىو صؼىباث انكخابت ودسجت اَخشاسها 1

 25 -15 11 أعباب صؼىباث انكخابت 2

 51 -26 26 خصائص صؼىباث انكخابت 3

 68 -52 17 حشخُص صؼىباث انكخابت 4

 82 -69 14 اعخشاحُجُاث حؼهُى روٌ صؼىباث انكخابت 5

 82 بُىد االخخباس 

 بصعوبات الكتابة عمى مجموعة من المحكمين:عرض اختبار المعرفة  - ت
( بعرضو عمى مجموعة محّكميف في الفترة Content validityتـ التحقؽ مف صدؽ  محتوى االختبار)    

( وىـ نفس محكمي اختبار المعرفة 10(، عددىـ اإلجماؿ)23/9/2012ولغاية   2/9/2012بيف ) والواقعة
بصعوبات القراءة، وكاف اليدؼ مف تحكيـ )اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة( ىو بياف مالحظات المحّكميف 

و، ووضوح التعميمات لمدى مالءمة البنود لميدؼ العاـ واألىداؼ الفرعية لالختبار، وقياس ما ُوضعت لقياس
مف حيث المعنى والمغة، وقدـ المحّكموف مالحظاتيـ التي يبنوا فييا ضرورة إعادة النظر في صياغة بعض 

ضافة بنود جديدة، وحذؼ بنود أخرى، والجدوؿ) ( يوّضح أمثمة لمبنود المحذوفة، 14البنود مف حيث المعنى وا 
 والمضافة، والمعدلة.

ض البنود المحذوفة والبنود التي تم إجراء التعديالت عمييا في  اختبار المعرفة بصعوبات (  يحتوي أمثمة لبع14جدول )
 الكتابة وفقًا آلراء السادة المحكمين.

 اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة
 البنود بعد التعديؿ البنود التي تحتاج إلى تعديؿ البنود المحذوفة

صعوبات و يعاني التالميذ ذو  -
القصور الوظيفي في الكتابة مف 

النظاـ المركزي لتجييز ومعالجة 
 المعمومات.

طريقة التصور الذىني ال تصمح  -
لتعميـ التيجئة لذوي صعوبات 

 .الكتابة

تعميـ التمميذ ذو صعوبات الكتابة أف  -
يغمؽ عينيو وييجئ الكممة بصوت عاؿ 
متصورًا الحروؼ أثناء تيجئتو ليا مف 

 ابة.األساليب الفعالة في تعميـ الكت



 بوإجراءاته انذراستيُهج                                                                  انفصم انرابع: 
 

111 
 

الدراسة  -تعتبر طريقة "االختبار -
ؽ الفعالة ائاالختبار" مف الطر  –

في تعميـ التيجئة لذوي صعوبات 
 الكتابة.

يعتمد المعمـ في تشخيصو  -
غير  لصعوبات الكتابة عمى التقييـ

 .الرسمي أوال ثـ التقييـ الرسمي

يعتمد المعمـ في تشخيصو لصعوبات  -
 فقط.الرسمي  الكتابة عمى التقييـ

 الدراسة الستطالعية: - ث
بعد االنتياء مف التحكيـ قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة عمى نفس العينة    

( معممًا ومعممة، وذلؾ في 38االستطالعية التي ُطّبؽ عمييا اختبار المعرفة بصعوبات القراءة والمكونة مف)
(، وكاف اليدؼ مف الدراسة االستطالعية التأكد مف 27/9/2012ولغاية  25/9/2012الفترة الواقعة بيف)

مناسبة البنود لمتطبيؽ ووضوح العبارات بالنسبة لممعمميف، حيث ُطمَب مف أفراد العينة االستطالعية عند 
يجدوف صعوبة أو غموضًا في فيمو أو في  اإلجابة عف بنود االختبار أف يضعوا إشارة إلى جانب كؿ بندٍ 

ـّ استبعاد عدد مف البنود التي لـ يتـ اإلجابة عمييا، وتـ وضع تعريؼ بسيط  ، وبناءً عنواإلجابة  عميو ت
لبعض المفاىيـ التي وجَد فييا المعمميف صعوبة وتـ إعطاء أمثمة لبعض لعبارات لتصبح أكثر بساطة 

 (15وسيولة، كما ىو موضح في الجدوؿ)
عمى بعض البنود التي تم حذفيا، وبعض البنود التي تم إجراء التعديالت عمييا، والمفاىيم التي تم  أمثمة( يبين 15جدول )

 تعريفيا بناء عمى إجابات العينة الستطالعية. 
 اختببر انًعرفت بصعىببث انكتببت

 انًفاهُى انخٍ حى حؼشَفها انبُىد بؼذ انخؼذَم انبُىد قبم انخؼذَم انبُىد انًحزوفت

انًؼهًىٌ نخحغٍُ َغخخذو  -

انضبظ انحشكٍ نزوٌ 

صؼىباث انكخابت َشاطاث 

حقىو ػهً حخبغ انخهًُز 

بئصبؼه نخطىط يغخقًُت 

 ويخؼشجت.

 وَخًُض انخاليُز رو -

صؼىباث انكخابت بأَهى 

أكثش حؼاوَاً واهخًاياً 

وحُظًُاً يٍ صيالئهى 

 انؼادٍَُ.

يؼظى انخاليُز روٌ  -

صؼىباث انكخابت 

أكثش حُظًُاً يٍ 

 ى انؼادٍَُ.صيالئه

 انخقُُى انشعًٍ. -

 انخقُُى غُش انشعًٍ. -

 إخراج الختبار في صورتو النيائية )وفقًا آلراء السادة المحكمين والعينة الستطالعية(:  –ج 
( بندًا موزعة عمى خمس مجاالت رئيسية، والجدوؿ 69عمى ) 1حيث اشتمؿ االختبار في صورتو النيائية

   ( يوضح توزع البنود عمى مجاالت االختبار.16)
                                                           

1
 اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة بصورته النهائية. على ( لالطالع2يمكن العودة إلى الملحق ) - 
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 توزع البنود في إختبار المعرفة بصعوبات الكتابة بصورتو النيائية (16جدول )                
  

 يجبالث االختببر

 انصىرة انُهبئٍت الختببر انًعرفت بصعىببث انكتببت

ػذد 

 انبُىد

 انؼباساث انغهبُت اإلَجابُتانؼباساث 

 4-3 11-10-9-8-7-6-5-2-1 11 يفهىو صؼىباث انكخابت ودسجت اَخشاسها 1

 15-14 -18-17-16-13-12 7 أعباب صؼىباث انكخابت 2

-30-27-26-25-24-22-21-20-19 25 خصائص صؼىباث انكخابت 3

31-32-34-37-38-39-42 

23-28-29-33-36-

41-43 

-53-52-51-49-48-47-46-45-44 15 حشخُص صؼىباث انكخابت 4

56 

50-54-55-57-58 

 66-61-60 69-68-67-65-64-63-62-59 11 اعخشاحُجُاث حؼهُى روٌ صؼىباث انكخابت 5

 69 بُىد االخخباس 

 دراسة صدق الختبار وثباتو:  - ج
، مف خالؿ تطبيؽ االختبار في عدة أشكاؿ المعرفة بصعوبات الكتابة تـ حساب صدؽ وثبات اختبار

أنظر )عمى نفس عينة الصدؽ والثبات السابقة التي ُطّبؽ عمييا اختبار المعرفة بصعوبات القراءة، 
( معممًا ومعممة، وىي غير عينة الدراسة األساسية، وذلؾ في 50(، وكاف عددىـ اإلجمالي )7 -الجدوؿ

 (. 14/10/2012ولغاية  29/9/2012الفترة الواقعة بيف)
 ؽ التالية: ائ: لمتحقؽ مف صدؽ االختبار اتبع الباحث الطر صدق الختبار - أ
  :)الِصدُق البنيوي )الصدق التكويني 
 جراءات التالية: حيُث قاـ الباحث باإل 
إيجاد معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار مع المجاالت األخرى ومع الدرجة  -1

 ( يوضح ذلؾ .                     17الكمية. والجدوؿ )
 بين درجة كل مجال من مجالت الختبار مع المجالت األخرى ومع الدرجة الكمية ط( ُيبّين معامل الرتبا17الجدول )

 لالختبار

 يجاالث االخخباس

 

أعباب 

صؼىباث 

 انكخابت

خصائص 

صؼىباث 

 انكخابت

حشخُص 

صؼىباث 

 انكخابت

اعخشاحُجُاث 

 صؼىباث انكخابت

انذسجت انكهُت 

 نالخخباس

 **894. **719. .**669 **754. **730. يفهىو صؼىباث انكخابت

 **827. **670. **597. **676. 1 أعباب صؼىباث انكخابت

 **916. **689. **704. 1  خصائص صؼىباث انكخابت

 . **829 **567. 1   حشخُص صؼىباث انكخابت

 .**830 1    اعخشاحُجُاث صؼىباث انكخابت
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 0,01)**( داؿ عند مستوى داللة 

( أف جميع معامالت االرتباط ما بيف المجاالت والدرجة الكمية في اختبار المعرفة 17يالحظ مف الجدوؿ )  
 وىذا يشير إلى وجود تجانس داخمي لالختبار. ،(0.01)بصعوبات الكتابة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

( يوضح 18رجة الكمية، والجدوؿ )إيجاد معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بند مف بنود االختبار مع الد -2
 ذلؾ.

 برب( ٌبٍٍ يعبيالث االرتببط بٍٍ كم بُذ وانذرجت انكهٍت نالخت18انجذول)                  

رقم 
 البند

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم  القرار
 البند

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم  القرار
 البند

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم  القرار
 البند

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

 القرار

 دال 5425* 55 دال 5433 * 37 دال 5442** 19 دال 5433** 1

 دال 5429* 56 دال 5435* 38 دال 5431* 25 دال 5432* 2

 دال 5438* 57 دال 5453** 39 دال 5419* 21 دال 5425* 3

 دال 5439* 58 دال 5466** 45 دال 5426* 22 دال 5453** 4

 دال 5431** 59 دال 5435* 41 دال 5435** 23 دال 5454** 5

 دال 5456** 65 دال 5432** 42 دال 5421* 24 دال 5462** 6

 دال 5424* 61 دال 5434** 43 دال 5441** 25 دال 5455** 7

 دال 5434** 62 دال 5423* 44 دال 5445** 26 دال 5444** 8

 دال 5453** 63 دال 5435* 45 دال 5442** 27 دال 5456** 9

 دال 5435* 64 دال 5462** 46 دال 5434** 28 دال 5442** 15

 دال 5447* 65 دال 5445** 47 دال 5432* 29 دال 5443** 11

 دال 5439** 66 دال 5461** 48 دال 5438** 35 دال 5443** 12

 دال 5459** 67 دال 5463** 49 دال 5435** 31 دال 5453** 13

 دال 5439** 68 دال 5452** 55 دال 5433** 32 دال 5448** 14

 دال 5448** 69 دال 5431* 51 دال 5445** 33 دال 5455** 15

    دال 5444** 52 دال 5428* 34 دال 5444** 16

    دال 5441** 53 دال 5422* 35 دال 5443** 17

     دال 5432** 54 دال 5444* 36 دال 5451** 18

  0,05)*( داؿ عند مستوى داللة  – 0,01)**( داؿ عند مستوى داللة 

وجود ارتباط بيف درجة كؿ بند مف بنود االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار، وىذه  (18يتبيف مف الجدوؿ )  
مما يشير إلى أف اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة يتصؼ باتساؽ  االرتباطات موجبة ودالة إحصائيًا.

 داخمي، وىذا يدؿ عمى صدقو البنيوي.
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 ق عمى النحو اآلتي:ائبثالثة طر  حسابو تمأما ثبات اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة  
 تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي الختبار المعرفة : ثبات التساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ

يبيف  (19والجدوؿ )بصعوبات الكتابة لعينة الصدؽ الثبات السابقة نفسيا باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ. 
 نتائج معامالت الثبات. 

   الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ.( يبين 19جدول )ال                             
 أنفب كروَببخ يجاالث االخخباس ودسجخه انكهُت

 0,66 يفهىو صؼىباث انكخابت ودسجت اَخشاسها

 0,68 أعباب صؼىباث انكخابت 

 0,65 خصائص صؼىباث انكخابت 

 0,64 حشخُص روٌ صؼىباث انكخابت 

 0,70 اعخشاحُجُاث حذسَظ روٌ صؼىباث انكخابت

 0,91 انذسجت انكهُت نالخخباس

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت ثبات الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة بمغ     
في  0,64)( وىي معامالت ثبات مرتفعة، أما معامالت الثبات لمجاالت االختبار فقد تراوحت بيف )0.91)

 بولة ألغراض الدراسة.في مجاؿ االستراتيجيات وىي معامالت ثبات جيدة ومق (0,70)التشخيص إلى  مجاؿ
 :كذلؾ تـ استخرج معامؿ ثبات التجزئة النصفية عمى العينة نفسيا مف التطبيؽ  ثبات التجزئة النصفية

( يبيف معامالت الثبات باستخداـ طريقة التجزئة 20براوف، والجدوؿ ) –األوؿ باستخداـ معادلة سيبرماف 
  النصفية لالختبار.

   ( يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية.21الجدول)                                     
 انخجضئت انُصفُت يجاالث االخخباس ودسجخه انكهُت

 0,78 يفهىو صؼىباث انكخابت ودسجت اَخشاسها

 0,73 أعباب صؼىباث انكخابت

 0,63 خصائص صؼىباث انكخابت

 0,60 حشخُص روٌ صؼىباث انكخابت

 0,71 صؼىباث انكخابتاعخشاحُجُاث حذسَظ روٌ 

 0,93 انذسجت انكهُت نالخخباس

( أف معامالت ثبات التجزئة النصفية لمدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات 20يتبيف مف الجدوؿ )   
( وىي معامالت ثبات مرتفعة، أما مجاالت االختبارات فقد تراوحت معامالت الثبات بيف 0.93الكتابة )

. وىي معامالت ثبات جيدة ومقبولة ألغراض  (0.78)التشخيص إلى  مجاؿ( في 0,60) في مجاؿ المفيـو
 الدراسة.
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 تـ استخرج معامالت الثبات بطريقة اإلعادة عمى نفس عينة الصدؽ والثبات السابقة : الثبات باإلعادة
ثـ أعيد تطبيؽ  (30/9/2012 -29)( وذلؾ بتاريخ 7 -الختبار المعرفة بصعوبات القراءة )الجدوؿ

 -13)وذلؾ بتاريخ  االختبار لممرة الثانية عمى العينة نفسيا بعد مضي أسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ

، وجرى استخراج معامالت الثبات لمجاالت اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة ودرجتو (14/10/2012
ألوؿ والثاني كما في الجدوؿ ( بيف التطبيؽ اpearsoon الكمية عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط )بيرسوف

(21.) 
   ( يبين الثبات بطريقة باإلعادة لختبار المعرفة بصعوبات الكتابة.21الجدول)               

 انثباث باإلػادة يجاالث االخخباس ودسجخه انكهُت

 **0,80 يفهىو صؼىباث انكخابت ودسجت اَخشاسها

 **0,90 أعباب صؼىباث انكخابت 

 **0,81 خصائص صؼىباث انكخابت 

 **0,85 حشخُص روٌ صؼىباث انكخابت 

 **0,84 اعخشاحُجُاث حذسَظ روٌ صؼىباث انكخابت

 **0,94 انذسجت انكهُت نالخخباس

    0,01داؿ عند مستوى داللة  )**(             

( وىو 0.94يالحظ أف معامؿ ثبات اإلعادة لمدرجة الكمية لالختبار كانت )( 21بالنظر إلى الجدوؿ )     
في مجاؿ المفيوـ إلى  (0,80)معامؿ ثبات جيد ومرتفع أما معامالت الثبات لمجاالت االختبار تراوحت بيف 

 في مجاؿ األسباب, وىي معامالت جيدة ألغراض الدراسة.  0,90))
عوبات الكتابة يتصؼ بدرجة جيد مف الصدؽ والثبات تجعمو ويتضح مما سبؽ أف اختبار المعرفة بص 

 .ةالحالي لمدراسةصالحًا لالستخداـ كأداة 
 تصحيح الختبار:   

تـ تحديد إجراءات تصحيح االختبار، حيث يعطى المعمـ درجة واحدة، إذا كاف اختياره )نعـ( وصفرًا إذا    
والعكس صحيح بالنسبة لمعبارات السمبية، ثـ تستخرج درجة  اإليجابيةكاف اختياره )ال( وذلؾ بالنسبة لمعبارات 

ف أعمى إكمية لكؿ مفحوص عف طريؽ جمع الدرجات المتحققة لممفحوص عمى جميع بنود االختبار، وىكذا ف
( درجة وىي تعكس المعرفة بصورتيا القصوى، وأدنى درجة ىي )صفر( 69درجة ممكنة عمى االختبار ىي )

تيا الدنيا، كما تـ وضع ثالثة مستويات لمعرفة المعمميف بصعوبات الكتابة وفقًا وىي تعكس المعرفة بصور 



 بوإجراءاته انذراستيُهج                                                                  انفصم انرابع: 
 

111 
 

انحراؼ معياري واحد( عمى  ± لعينة الدراسة الكميةلخصائص منحنى التوزع الطبيعي )المتوسط الحسابي 
 الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة ومجاالتو الفرعية عمى النحو اآلتي: 

وتقؿ  الكتابةاختبار المعرفة بصعوبات  في: وىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ المنخفضالمستوى  -
بمقدار انحراؼ معياري واحد أو أكثر عف المتوسط الحسابي بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار ومجاالتو 

بمغ المتوسط الحسابي ألفراد العينة الميدانية في الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات  مثاؿالفرعية. 
( فالمعمـ الذي 23.01=  6.69 –29.70( وبالتالي )6.69( وبانحراؼ معياري )29.70الكتابة )

في المعرفة بصعوبات الكتابة ىو المعمـ الذي تقؿ درجتو عف الدرجة  ى منخفضٍ يحصؿ عمى مستو 
وتراوحت درجات المعمميف الذيف حصموا  ،( في الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة23.01)

( معممًا 64( وبمغ عددىـ )23( حتى الدرجة )15عمى مستوى منخفٍض بصعوبات الكتابة مف الدرجة )
 ومعممة.

وتزيد  الكتابةعوبات اختبار المعرفة بص في: وىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ المستوى المرتفع -
بمقدار انحراؼ معياري واحد أو أكثر عف المتوسط الحسابي بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار ومجاالتو 

بمغ المتوسط الحسابي ألفراد العينة الميدانية في الدرجة الكمية عمى اختبار المعرفة  مثاؿالفرعية. 
( فالمعمـ 36.39=  6.69+ 29.70التالي )( وب6.69( وبانحراؼ معياري )29.70بصعوبات الكتابة )

في المعرفة بصعوبات الكتابة ىو المعمـ الذي تزيد درجتو عف الدرجة  ى مرتفعالذي يحصؿ عمى مستو 
وتراوحت درجات المعمميف الذيف حصموا  ،( في الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة36.39)

( معممًا 53( وبمغ عددىـ )51( حتى الدرجة )37الدرجة )عمى مستوى مرتفع بصعوبات الكتابة مف 
 ومعممة.

الكتابة وتكوف اختبار المعرفة بصعوبات  في: وىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ المستوى المتوسط -
محصورة بيف الدرجات التي تقؿ أو تزيد بانحراؼ معياري واحد عف المتوسط الحسابي ألفراد العينة 

: بمغ المتوسط مثاؿ جة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة ومجاالتو الفرعية.الميدانية في الدر 
( 29.70) ألفراد العينة الميدانية عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة الحسابي

 وبالتالي فإف ناتج جمع المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري يساوي( 6.69) واالنحراؼ المعياري
(، فالمعمـ الذي يحصؿ 23.01( وناتج طرح المتوسط الحسابي عف االنحراؼ المعياري يساوي)36.39)
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( 23.01متوسط في المعرفة بصعوبات الكتابة ىو المعمـ الذي تقع درجتو بيف الدرجة ) ىعمى مستو 
معمميف الذيف وتراوحت درجات ال ( في الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة36.39والدرجة )

( 188( وبمغ عددىـ )36( حتى الدرجة )24حصموا عمى مستوى متوسط بصعوبات الكتابة مف الدرجة )
 معممًا ومعممة.

البرنامج التدريبي لتنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي  -ثالثاً 
 بصعوبات القراءة والكتابة )إعداد الباحث(.

مّر تصميـ البرنامج التدريبي بعدة مراحؿ ُمخّططة ومنظمة بدقة وفؽ األصوؿ العممية لبناء وتصميـ   
 البرامج التدريبية لتنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى بصعوبات القراءة والكتابة، وىذه المراحؿ ىي:

 :تحديد اليدف العام واألىداف الفرعية لمبرنامج التدريبي - أ

ىدؼ البرنامج التدريبي إلى تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف اليدف العام لمبرنامج:  -
ويتفرع عن اليدف العام األىداف  القراءة والكتابة. تعمـ التعميـ األساسي في محافظة دمشؽ بصعوبات

 الفرعية التالية:
مفيوـ صعوبات التعمـ والمفاىيـ القريبة تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي ب -1

 منو.
 تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بأنواع صعوبات التعمـ. -2
القراءة ودرجة  صعوبات تعمـ تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بمفيـو -3

 انتشارىا. 
الكتابة ودرجة صعوبات تعمـ تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بمفيوـ  -4

 انتشارىا.
 القراءة.  تعمـ تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بمكونات صعوبات -5
 الكتابة. تعمـ اتتنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بمكونات صعوب -6
 القراءة.  تعمـ تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بعوامؿ وأسباب صعوبات -7
 الكتابة. تعمـ تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بعوامؿ وأسباب صعوبات -8
 القراءة. تعمـ سي بخصائص ذوي صعوباتتنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األسا -9

 تعمـ تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بخصائص ذوي صعوبات -10
 الكتابة.
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القراءة  تعمـ تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بتشخيص ذوي صعوبات -11
 والكتابة.

 ولى مف التعميـ األساسي باستراتيجيات تعميـ ذوي صعوباتتنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األ -12
 القراءة  تعمـ

 تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي باستراتيجيات تعميـ ذوي صعوبات -13
 الكتابة. تعمـ

 التالية:يا لدى المعممين بإتباع الخطوات تتعيين المجالت الخاصة التي يسعى البرنامج التدريبي لتنمي - ب
  تحميؿ مضموف الدراسات السابقة )العربية واألجنبية(، ونتائجيا الميدانية وما تتضمنو مف برامج تدريبية

 القراءة والكتابة خاصة.تعمـ لتنمية معرفة المعمميف بصعوبات التعمـ عامة وصعوبات 
  االطالع عمى األدبيات العممية )العربية واألجنبية(، المتعمقة بصعوبات التعمـ عامة والقراءة والكتابة

 خاصة. 
 1استشارة عدد مف المختصيف التربوييف في مجاؿ التربية الخاصة. 
 بناء البرنامج التدريبي بصورتو األولى:  - ت
مسة تدريبية تيدؼ إلى تنمية مستوى معرفة معممي ( ج14تـ تنظيـ الصورة األولية لمبرنامج التدريبي ليضـ)  

جراءات التطبيؽ،  الحمقة مف التعميـ األساسي بصعوبات القراءة والكتابة، وصياغتو مف حيث األىداؼ، وا 
 واستراتيجيات التدريس، والوسائؿ التعميمية, ومحتوى كؿ جمسة, وزمف التطبيؽ.

 عة محّكمين:عرض البرنامج التدريبي بصورتو األولية عمى مجمو  - ث
ولغاية    2/9/2012)تـ التحقؽ مف صدؽ محتوى البرنامج بعرضو عمى محّكميف في الفترة الواقعة بيف   
بيدؼ بياف مالحظاتيـ عف مدى مالءمة جمسات  2( محّكميف5، بمغ عددىـ اإلجمالي ) (24/9/2012

البرنامج وعددىا, وما تتضمنو مف مادة عممية وعممية، ومدى تغطيتيا لألىداؼ المراد تحقيقيا، ومدى 
ؽ ائمالءمة إجراءات التطبيؽ مف حيث المعنى والمغة، ومدى مالءمة وسائؿ التعميـ, واستراتيجيات وطر 

                                                           
1
 ( لالطالع على أسماء االختصاصٌن فً قسم التربٌة الخاصة والذٌن تمت استشارتهم.1ٌمكن العودة للملحق) - 
2
 ( لالطالع على أسماء السادة المحكمٌن واختصاصاتهم العلمٌة.1ٌمكن العودة إلى الملحق) - 
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دؼ العاـ واألىداؼ الفرعية لمبرنامج ولمدراسة الحالية. وقدـ المحكموف التدريس، وكفاية زمف التطبيؽ لمي
 مالحظاتيـ التي بّينوا فييا ما يمي: 

( جمسة مف خالؿ تجزئة بعض 14( جمسة بداًل مف)20ضرورة زيادة عدد الجمسات التدريبية لتصبح ) -
خرى ضمف الجمسة الواحدة األىداؼ السموكية وتنفيذىا ضمف جمستيف أو أكثر، وتجزئة أىداؼ سموكية أ

 وجعميا أكثر إجرائية.
 ( دقيقة، لتجنب الممؿ مف قبؿ المعمميف. 50( دقيقة إلى )60تقميؿ مدة الجمسات مف )  -
 دراسة النصوص، كنوع مف التعمـ الذاتي لممعمميف.  استراتيجيةإضافة  -
 المحاضرة. ةاستراتيجيالتغذية الراجعة وحذؼ  استراتيجيةإضافة  -
 ة النشاط األسبوعي، كنشاط تدريبي مستمر.إضافة فقر   -
 زيادة عدد الوسائؿ التعميمية. -
( جمسة تدريبية 20يضـ البرنامج التدريبي في صورتو النياية ): 1البرنامج التدريبي في صورتو النيائية - ج

 موزعة كما يمي: 
 : :تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى بصعوبات التعمـ والمفاىيـ القريبة منيا. الجمسة األولى 
 :تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بأنواع صعوبات التعمـ. الجمسة الثانية 
  :راءة وصعوباتيا تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بمفيـو القالجمسة الثالثة

 ودرجة انتشارىا. 
  :تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بمفيوـ الكتابة الجمسة الرابعة

 وصعوباتيا ودرجة انتشارىا.
  :تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بمكونات صعوبات الجمسة الخامسة

 القراءة. 
 تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بمكونات صعوبات  سة:الجمسة الساد

 الكتابة.
 :تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بعوامؿ وأسباب  الجمسة السابعة

 صعوبات القراءة. 

                                                           
1
( لالطالع على جلسات البرنامج التدرٌبً ومحتوٌاته من  مادة علمٌة وأنشطة تدرٌبٌة وطرائق تدرٌسٌة ووسائل تعلٌمٌة 1العودة إلى الملحق )ٌمكن  - 

 و تقوٌمٌة.
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 :ساسي بعوامؿ وأسباب تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األ الجمسة الثامنة
 صعوبات الكتابة. 

 :تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بخصائص ذوي  الجمسة التاسعة
 صعوبات القراءة.

 :تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بخصائص ذوي  الجمسة العاشرة
 صعوبات الكتابة.

  :تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بأىداؼ ومحكات الجمسة الحادي عشر
 تشخيص ذوي صعوبات القراءة والكتابة.

 :بأنواع وأساليب  تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي الجمسة الثانية عشر
 التشخيص الرسمية وغير الرسمية لصعوبات القراءة والكتابة.

 تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بتطبيؽ االختبارات  مسة الثالثة عشر:الج
 التالية: اختبار رافف لمذكاء، اختبار التمييز السمعي، اختبار ميارات التحميؿ السمعي.

 :ؽ االختبارات بتطبي تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي الجمسة الرابعة عشر
 التالية: اختبار الذاكرة السمعية، اختبار التداعي البصري والحركي، اختبار التكامؿ البصري.

  :بتطبيؽ بطارية  تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي الجمسة الخامسة عشر
وبخطوات تشخيص صعوبات مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات السموؾ االجتماعي واالنفعالي، 

 القراءة والكتابة.
 :تباستراتيجيا تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي الجمسة السادسة عشر 

 تعميـ تعرؼ الكممة لذوي صعوبات القراءة.
 :ت باستراتيجيا تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي الجمسة السابعة عشر

 تعميـ االستيعاب والطالقة لذوي صعوبات القراءة.
 :باستراتيجيات تعميـ  تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي الجمسة الثامنة عشر

 الخط لذوي صعوبات الكتابة.
 :يات باستراتيج تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي الجمسة التاسعة عشر

 تعميـ التيجئة لذوي صعوبات الكتابة.
 :باستراتيجيات تعميـ   تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي الجمسة العشرين

 التعبير الكتابي لذوي صعوبات الكتابة.
 



 بوإجراءاته انذراستيُهج                                                                  انفصم انرابع: 
 

111 
 

 كما تضمن البرنامج التدريبي الوسائل التعميمية التالية:      
 حاسوب محموؿ. -
 (.power pointعمى برنامج بور بوينت )شرائح مصممة  -
 . واألنشطة التدريبية(أوراؽ عمؿ تحتوي عمى )المادة العممية  -
 .أقالـ ممونة والسبورة -
 .ممخصات ورقية بمحتوى الجمسة تعطى لممعمميف في نياية الجمسة -
تحتوي عمى المراجع العممية الخاصة بصعوبات التعمـ عامة  (CD) مجموعة مف أقراص السيدي -

 وصعوبات القراءة والكتابة خاصة.
االختبارات المطموبة لتشخيص ذوي صعوبات القراءة  تحتوي عمى (CD) مجموعة مف أقراص السيدي -

 والكتابة.
 ودليؿ استخدامو. 1اختبار رافف لمذكاء -
 ودليؿ استخداميا. 2مجموعة االختبارات اإلدراكية -
االجتماعي واالنفعالي وصفحة التقدير بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات السموؾ  -

 . 3والتشخيص
 التعميمية التالية: واألساليبق ائالطر وتضمن البرنامج التدريبي    
 طريقة دراسة النصوص.  -
 الحوار والمناقشة.  ةطريق -
 التغذية الراجعة. -
 التعزيز. -

                                                           
1

( 1111ثة عزٌزة رحمة )تم تدرٌب المعلمٌن على استخدام اختبار رافن للمصفوفات  المتتابعة  المعٌارٌة المقنن على البٌئة السورٌة من قبل الباح - 

 جامعة دمشق. -وهو موجود فً مكتبة كلٌة التربٌة
2

اختبار مهارات التحلٌل  –)اختبار التمٌٌز السمعً  اإلدراكيةمجموعة االختبارات تم تدريب المعلمين في البرنامج التدريبي على كيفية استخدام   - 

 –اختبار التكامل البصري الحركً  –اختبار التداعً البصري الحركً  –السمعٌة التتابعٌة اختبار الذاكرة  –اختبار سعة الذاكرة السمعٌة  –السمعً 
ٌة، اختبار مهارات التحلٌل البصري(. وهً من إعداد الدكتور راضً الوقفً  فً كلٌة األمٌرة ثروت وهذه االختبارات مقننة على البٌئة األردن

ارات بومستخرج لها دالالت صدق وثبات من قبل العدٌد من الباحثٌن السورٌٌن، وهذه االختبارات اإلدراكٌة مأخوذة جمٌعها من دلٌل مجموعة االخت

 جامعة دمشق. -( الموثق فً المراجع فً نهاٌة الدراسة، وهً موجودة فً مكتبة كلٌة التربٌة 1111اإلدراكٌة عن )الوقفً، 
3

بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات السلوك االجتماعي واالنفعالي تطبيق  تم تدريب المعلمين في البرنامج التدريبي على كيفية - 

( الموثقان 1111(،)1111وهذه البطارٌة ودلٌل استخدامها من إعداد الدكتور فتحً الزٌات ) ودليل استخدامها التابعة لها والتشخيص وصفحة التقدير

وهً موجودة فً مكتبة  فً قائمة المراجع فً نهاٌة الدراسة، وهذه البطارٌة ُمستخرج لها دالالت صدق وثبات من قبل العدٌد من الباحثٌن السورٌن،
 جامعة دمشق.  -ة التربٌة كلٌ
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( معممًا ومعممة مف معممي الحمقة 18وىي عينة مف ) :تحديد الفئة المستيدفة من البرنامج التدريبي -ح
قاء، زر األولى مف التعميـ األساسي )المجموعة التجريبية( تـ اختيارىـ بطريقة قصدية مف مدرستي)ال

 والمقدسي( في منطقة الميداف التعميمية التابعة لمديرية التربية في محافظة مدينة دمشؽ.
ُطبؽ البرنامج التدريبي في مدرستي )الزرقاء والمقدسي( مف  :يبيتحديد مكان تطبيق البرنامج التدر  -خ

مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي الحكوميتيف في منطقة الميداف التعميمية في محافظة مدينة دمشؽ، 
 حيث تـ تخصيص قاعة صفية في كؿ مدرسة تـ مف خالليا تطبيؽ البرنامج التدريبي.

: ُطبؽ البرنامج التدريبي عمى )المجموعة التجريبية( في الفترة ج التدريبيتحديد زمان تطبيق البرنام - ذ
( أسابيع، بمعدؿ جمستيف أسبوعيًا، 10بواقع) (10/4/20131حتى  3/2/2013الزمنية الواقعة بيف )

 ( دقيقة.50) حيث لـ تتجاوز مدة الجمسة الواحدة
 مجتمع الدارسة وعينتيا:  -ثالثاً 
تمثؿ مجتمع الدراسة الحالية بمعممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة دمشؽ والبالغ عددىـ    

( وىو العاـ الذي ُطبقت فيو 2013-2012حسب إحصائيات مديرة التخطيط واإلحصاء لمعاـ الدراسي )
مغ عدد مدارس الحمقة األولى ( منطقة تعميمية، وب11( معممًا ومعممة، يتوزعوف حاليًا عمى)3028الدراسة )

)الدليؿ اإلحصائي لمدارس ( مدرسة 49مف التعميـ األساسي الموجودة في المناطؽ التعميمية الحادية عشرة )
 (.40-2، 2013محافظة دمشؽ،

مستوى معرفة معممي  عمىلتحقيؽ ىدفي الدراسة الحالية والمتمثمة بالتعرؼ  :عينة الدراسة الميدانية -3-1
الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بصعوبات القراءة والكتابة في محافظة دمشؽ، قاـ الباحث بسحب عينة 

تـ مف المجتمع األصمي لمدراسة الحالية، حيث  تقريباً  %(10( معممًا ومعممة، أي ما نسبتو )305بمغت )
وىي العينة التي يكوف فييا لكؿ عنصر مف  ئية البسيطة،العشواباستخداـ العينة  عينة الدراسةاختيار أفراد 

  (.191, 2001عناصر المجتمع فرصة متكافئة مع بقية عناصر المجتمع لمظيور في العينة )الصيرفي,

                                                           
1
 ( لالطالع على شهادة إدارة مدرستً )الزرقاء، والمقدسً( على تطبٌق البرنامج التدرٌبً فً الفترة المذكورة.1( و)1ٌمكن العودة إلى الملحق ) - 
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 ما يمي: ةومن مبررات استخدام العينة العشوائية البسيطة في الدراسة الحالي
 استطاع الباحث حصر جميع عناصره.يعتبر مجتمع البحث الحالي مف النوع المحدد, حيث  -
تعتبر العينة العشوائية البسيطة مف العينات المالئمة التي يمكف مف خالليا تعميـ نتائج البحث الحالي  -

 عمى جميع أفراد المجتمع األصمي لمبحث.
يعتبر جميع أفراد المجتمع األصمي لمبحث الحالي تقريبًا مف النوع المتجانس أو المتشابو في كافة  -

 لظروؼ سواء الزمانية أو المكانية.ا
ينتشر المجتمع األصمي لمبحث الحالي عمى مساحة جغرافية صغيرة، وىي مدارس الحمقة األولى مف  -

 دمشؽ.  مدينة التعميـ األساسي في  محافظة
  خطوات اختيار عينة الدراسة الميدانية: -3-1-1
الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة  وتـ تحديد المجتمع األصمي لمدراسة وحجمو، وىـ معمم -

( معممًا ومعممة لمعاـ 3028والبالغ ) التخطيط واإلحصاء في وزارة التربية مديريةعف طريؽ  دمشؽ
 (.2013-2012الدراسي)

حيث بمغ  تحديد المناطؽ التعميمية في محافظة دمشؽ وعدد مدارس الحمقة األولى الحكومية التابعة ليا. -
 ( مدرسة.49( منطقة تعميمية، وبمغ عدد مدارس الحمقة األولى التابعة ليا بػ)11طؽ التعميمية بػ)عدد المنا

( مدرسة بشكؿ 22تـ سحب عينة مف مدارس الحمقة األولى مف التعمـ األساسي بشكؿ عشوائي بمغت ) -
 يغطي جميع المناطؽ التعميمية اإلحدى عشر لمحافظة مدينة دمشؽ.

%( لسػػػػحبيا مػػػػف المجتمػػػػع األصػػػػمي، بنػػػػاًء عمػػػػى مػػػػا ذكػػػػره عػػػػودة 10دراسػػػػة بػػػػػػػ)تػػػػـ تحديػػػػد نسػػػػبة عينػػػػة ال -
%( مػػف أفػػراد مجتمػػع 20قػػؿ عػػدد ألفػػراد العينػػة فػػي الدراسػػات الوصػػفية يسػػاوي)أمػػف أف  (1992وممكػاوي)

)عػػػودة اآلالؼعشػػػرات  يبمػػػغ%( لمجتمػػػع 5آالؼ و) ةبضػػػعيبمػػػغ  %( لمجتمػػػع 10بضػػػع مئػػػات و) يبمػػػغ
  (.168 ،1992 ،وممكاوي

( معممػػػًا ومعممػػػة، بشػػػكؿ عشػػػوائي مػػػف مػػػدارس الحمقػػػة األولػػػى مػػػف التعمػػػيـ 305تػػػـ سػػػحب عينػػػة بمغػػػت ) -
( يوضػػػح عػػػدد أفػػػراد عينػػػة 22( مدرسػػػة،  والجػػػدوؿ)11األساسػػػي التػػػي تػػػـ اختيارىػػػا سػػػابقًا والبػػػالغ عػػػددىا)

 الدراسة موزعيف عمى المدارس التي سحبت منيا في كؿ منطقة تعميمية في مدينة دمشؽ. 

قسػػػػيـ أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة حسػػػػب المتغيػػػػرات الديمغرافيػػػػة التاليػػػػة )الجػػػػنس, المؤىػػػػؿ العممػػػػي، العمػػػػر( تػػػػـ ت -
 ( يبّيف الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة.11والجداوؿ )
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 ( ُيبّين توزع أفراد عينة الدراسة عمى المدارس والمناطق التعميمية التي سحبت منيا22الجدول)                
المنطقة  الرقم

 التعميمية
عدد  المعممين والمعممات  المدارس المسحوبة من كل منطقة تعميمية

 )أفراد العينة( في كل مدرسة
 النسبة المئوية

 

1 

 %3 10 األحُف بٍ قُظ انشاغىس

 % 4  12 أعايت بٍ يُقز

 

2 

 

 سكٍ انذٍَ

 % 5 15 إبشاهُى انضسقاوٌ

 % 4 13 عج انشاو

3  

 انًضة

 % 3 9 َؼايتإبشاهُى 

 % 4 13 ابٍ كثُش انذيشقٍ

 % 5 15 أبى انُغش ػابذٍَ

 

4 

 % 7 22 انًقذعٍ انًُذاٌ

 % 8 23 انضسقاء

 %5 14 دسة انهاشًُت

 عاسوجا 5

 

 % 5 16 ػائشت انباػىَُت

 % 4 12 أحًذ انًُادَهٍ

 % 5 14 جًُهت األَصاسٌ ديشق انقذًَت 6

 انصانحُت 7

 

 % 4 13 انصاحبت

 % 3 10 صالح انذٍَ األَىبٍ

 انقُىاث 8

 

 % 5 16 أو ػاصى

 % 4 12 انًأيىٌ

 % 5 14 ػبذ انشحًٍ انغافقٍ كفش عىعت 9

 ديش 15

 

 % 5 15 عًُش انُحاط

 % 4 12 عؼذ بٍ ػبادة

 انًهاجشٍَ 11

 

 % 4 13 إبشاهُى هُاَى

 % 4 12 ابٍ حًُُت

 %100 305 22 انًجًىع 

 ( ُيبّين الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة23الجدول)                          
 انُسبت انًئىٌت انًجًىع انًعهًبث انًعهًٍٍ انخصبئص انذًٌغرافٍت 

انًؤهم 

 انعهًً

 %  35 105 86 19 إجاصة جايؼُت

 % 55 169 144 25 يؼهذ إػذاد انًؼهًٍُ

 %  10 31 21 10 ثاَىَت حثبُج

 %100 305 251 54 انًجًىع

 انعًر

 %31 94 74 20 عُت 30حخً  24يٍ 

 %53 163 130 33 عُت 40حخً   31يٍ

 %16 48 30 18 عُت فأكثش 41

 %100 305 234 71 انًجًىع
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 مبررات اختيار مجتمع الدراسة وعينتيا: -3-1-2
صعوبات القراءة والكتابة في سورية في المدارس العادية ومف ضمنيا مدارس الحمقة  وُيدمج التالميذ ذو  -

األولى مف التعميـ األساسي، وىذا يمقي بالمسؤولية عمى عاتؽ معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي 
 في مساعدة ىؤالء التالميذ في التغمب عمى صعوباتيـ.

قدرة عمى تقدير إمكانية التقدـ الذي يمكف إحرازه مف قبؿ التالميذ يعتبر المعمموف أكثر الفئات المينية  -
ذوي صعوبات القراءة والكتابة، وىو أكثر األشخاص وعيًا بالمظاىر أو الخصائص السموكية لمتالميذ 
ذوي صعوبات القراءة والكتابة, وبالتالي سيسيـ إسيامًا فعااًل في الكشؼ عف تمؾ الصعوبات والمشاركة 

 (.2002ي تييئة بيئة تعميمية مناسبة)باكرماف,الفعالة ف
إف فشؿ التالميذ في اكتساب ميارات القراءة والكتابة يرجع إلى عدـ تدريبيـ عمييا مف خالؿ عمميات  -

( كما أف الصفوؼ األربعة األولى مف التعميـ األساسي 425، 1998التدريس عمى نحو فعاؿ)الزيات، 
راءة والكتابة وينبغي أف تؤسس فييما ميارات القراءة والكتابة وىذا مرحمة النمو السريع لميارات الق ىي

 (. 2007وثيؽ الصمة بدور المعمـ ومسؤوليتو)الحؽ،
نظرًا لتركيز التدريس في الحمقة األولى عمى القراءة والكتابة، باإلضافة لتأثير القراءة المباشر عمى نمو  -

 كبيرة وىامة عمى عاتؽ معممي الحمقة األولى. يمقي بمسؤولية فأف ىذاالتالميذ المغوي والمعرفي 
 عينة البرنامج التدريبي )الدراسة التجريبية(: -3-2
لتحقيؽ ىدؼ الدراسة التجريبية والمتمثؿ بالتعرؼ عمى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية مستوى معرفة    

تـ اختيار عينة مقصودة مكونة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بصعوبات القراءة والكتابة، 
( معممًا ومعممة مف معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي )مف ضمف العينة السابقة(، حيث تـ 36مف)

( معممًا ومعممة لكؿ مجموعة، حيث أشار )أبو 18تقسيميـ إلى مجموعتيف )تجريبية وضابطة(، بواقع )
( فردًا حتى يمكف 15عدد أفراد كؿ مجموعة عف ) (، إال أنو مف األفضؿ أال يقؿ209، 2004عالـ، 

ارتفع عدد أفراد كؿ  كمماالثقة في النتائج بشكؿ أكبر  وأنو يمكف، فافتراض التكافؤ اإلحصائي بيف المجموعتي
 ( يوضح توزع  أفراد المجموعتيف عمى المدارس التي سحبت منيا. 24. والجدوؿ )اً ( فرد15مجموعة عف )
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 التي سحبت منيا مدارس الحمقة األولى( ُيبّين توزع أفراد عينة البرنامج عمى 24الجدول )       
 النسبة المئوية العدد المنطقة التعميمية اسم المدرسة المجموعة
المجموعة 
 التجريبية

 %28 10 الميداف المقدسي
 %22 8 الميداف الزرقاء

المجموعة 
 الضابطة  

 %25 9 المياجريف إبراىيـ ىنانو
 %25 9 ركف الديف ست الشاـ
 %100 36  المجموع

 ومن مسوغات اختيار الباحث )عينة البرنامج التدريبي( تبعًا لممناطق والمدارس الواقعة فييا ما يمي:
مف حيث المستوى االقتصادي،  تيفتواجد مدارس العينتيف التجريبية والضابطة في أحياء متقارب -

 واالجتماعي، والثقافي، وىي مف األحياء المتوسطة. 
العينة التجريبية والعينة الضابطة كاٍؼ، الستبعاد التأثير المحتمؿ لمتجربة عمى أفراد  منطقةالبعد بيف  -

 العينة الضابطة.
ا ساعد عمى ضبط أفضؿ مم )المقدسي والزرقاء( بيف مدرستي العينة التجريبية تنقؿ الباحثسيولة  -

، وذلؾ بسبب تعذر الجمع لممؤثرات الخارجية، وحاؿ دوف ضياع الكثير مف الوقت المخصص لمتجريب
 المدرستيف في مكاٍف واحد أثناء تطبيؽ البرنامج التدريبي. تابيف أفراد المجموعة التجريبية في كم

لكتابة في ىذه المدارس، حيث كانت تقارب درجات المعمميف في اختباري المعرفة بصعوبات القراءة وا -
 معظـ درجات المعمميف في ىذه المدارس تقع ضمف الحدود المنخفضة والمتوسطة.

 خطوات اختيار عينة البرنامج التدريبي: -3-2-1
تـ  بعد االنتياء مف الدراسة الميدانية والتعرؼ عمى مستويات معرفة المعمميف بصعوبات القراءة والكتابة -

المعمميف الذيف كانت مستوياتيـ في اختباري المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة تقع ضمف الحدود اختيار 
 .وذلؾ تبعًا لمعايير االختباريف المستخدمة في الدراسة الحالية المتوسطة والمنخفضة،

 .التدريبي التي يتضمنيا البرنامج الجمسات إتباعالرغبة في تـ اختيار المعمميف الذيف لدييـ  -
تقسيـ المعمميف إلى مجموعتيف متطابقتيف مف حيث المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة )الجنس، العمر،  -

( يوضح توزع أفراد 26( و)25المؤىؿ العممي، مستوى المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة( والجدوؿ)
 المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة. 
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 ( يبين توزع أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة عمى متغير الجنس والمؤىل العممي والعمر25الجدول)       
 

 انًجًىػاث
 انًجًىع انؼذد انؼًش انؼذد انًؤهم انؼهًٍ انؼذد انجُظ

 ضابطت
 1 ذكور

 1 ثانوٌة تثبٌت
 1 سنة 11-11من

81 
 11 سنة 11-11من

 11 معهد إعداد معلمٌن

 1 سنة فأكثر 11 11 إناث
 1 إجازة جامعٌة

 

 حجشَبُت

 1 ذكور
 1 سنة 11-11من 1 ثانوٌة تثبٌت

 11 معهد إعداد معلمٌن 81
 11 سنة 11-11من

 1 سنة فأكثر 11 11 إناث
 1 إجازة جامعٌة

 63 63 انًجًىع 63 انًجًىع 63 انًجًىع

 يبين توزع أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة عمى متغير مستوى المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة( 26الجدول)        
 

 انًجًىػاث
 انؼذد يغخىي انًؼشفت بصؼىباث انكخابت انؼذد يغخىي انًؼشفت بصؼىباث انقشاءة

 ضابطت
 1 المستوى المنخفض 1 المستوى المنخفض

 81 المتوسطالمستوى  11 المستوى المتوسط

 

 حجشَبُت
 1 المستوى المنخفض 1 المستوى المنخفض

 10 المستوى المتوسط 11 المستوى المتوسط

 63 انًجًىع 63 انًجًىع

 التأكد من تجانس مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة(: -3-2-2
المعرفة بصعوبات التأكد من تجانس مجموعتي الدراسة)التجريبية والضابطة( في اختبار  -3-2-2-1

تـ التحقؽ مف تجانس المجموعتيف )التجريبية، والضابطة( في مستوى المعرفة بصعوبات القراءة في  القراءة:
-T)الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة ومجاالتو الفرعية، وذلؾ في القياس القبمي باستخداـ 

Test) يف المجموعتيف قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي، وتعييف مدى لعينتيف مستقمتيف، لتحديد مقدار الفروؽ ب
 (:27التجانس بيف المجموعتيف الذي يمكف أف يتأثر بالبرنامج التدريبي كما ُيظير الجدوؿ)

 في القياس القبمي  (T-Test( يبين نتائج تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة وفق اختبار)27الجدول)      
 ببر انًعرفت بصعىببث انقراءةانذرجت انكهٍت الخت

 انقشاس انذالنت قًُت)ث( د.ح االَحشاف انًؼُاسٌ انًخىعظ انحغابٍ ٌ انعٍُت

 9.37 26.27 18 انعٍُت انتجرٌبٍت
 غُش دال 0.453 0.759 34

 9.93 28.72 18 انعٍُت انضببطت

 انًجبل األول: يفهىو صعىببث انقراءة ودرجت اَتشبرهب

 انقشاس انذالنت قًُت)ث( د.ح االَحشاف انًؼُاسٌ انحغابٍ انًخىعظ ٌ انعٍُت

 غُش دال 0.299 -1.05 34 1.65 5.16 18 انعٍُت انتجرٌبٍت
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 1.82 4.55 18 انعٍُت انضببطت

 انًجبل انثبًَ: أسببة صعىببث انقراءة

 انقشاس انذالنت قًُت)ث( د.ح االَحشاف انًؼُاسٌ انًخىعظ انحغابٍ ٌ انعٍُت

 0.97 2.61 18 انتجرٌبٍت انعٍُت
 غُش دال 0.397 0.858 34

 0.96 2.88 18 انعٍُت انضببطت

 انًجبل انثبنث: خصبئص روي صعىببث انقراءة

 انقشاس انذالنت قًُت)ث( د.ح االَحشاف انًؼُاسٌ انًخىعظ انحغابٍ ٌ انعٍُت

 5.83 10.72 18 انعٍُت انتجرٌبٍت
 غُش دال 0.265 1.133 34

 5.63 12.88 18 انضببطتانعٍُت 

 انًجبل انرابع: تشخٍص روي صعىببث انقراءة

 انقشاس انذالنت قًُت)ث( د.ح االَحشاف انًؼُاسٌ انًخىعظ انحغابٍ ٌ انعٍُت

 1.47 3.22 18 انعٍُت انتجرٌبٍت
 غُش دال 0.306 1.040 34

 1.40 3.72 18 انعٍُت انضببطت

 انًجبل انخبيس: استراتٍجٍبث تعهٍى روي صعىببث انقراءة 

 انقشاس انذالنت قًُت)ث( د.ح االَحشاف انًؼُاسٌ انًخىعظ انحغابٍ ٌ انعٍُت

 2.12 4.55 18 انعٍُت انتجرٌبٍت  
 غُش دال 0.868 0.507 34

 1.84 4.66 18 انعٍُت انضببطت

( أف جميع مستويات الداللة كانت غير دالة إحصائيًا بالنسبة لمدرجة الكمية الختبار 27ُيالحظ مف الجدوؿ)  
المعرفة بصعوبات القراءة ومجاالتو الفرعية. إذ كانت مستويات الداللة جميعًا أكبر مف مستوى الداللة 

ساويًة تقريبًا لمتوسط درجات (، كما يالحظ أف متوسط درجات المجموعة التجريبية م0.05االفتراضي)
ىذا األمر يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ و المجموعة الضابطة بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار ومجاالتو الفرعية, 

داّلة إحصائيًا بيف المجموعتيف, مما يجعمنا نقبؿ القوؿ بأف العينتيف )التجريبية، والضابطة( متجانستاف قبؿ 
 تطبيؽ البرنامج التدريبي.   

التأكد من تجانس مجموعتي الدراسة)التجريبية والضابطة( في اختبار المعرفة بصعوبات  -3-2-2-2
تـ التحقؽ مف تجانس المجموعتيف )التجريبية، والضابطة( في مستوى المعرفة بصعوبات الكتابة في  الكتابة:

-T)القياس القبمي باستخداـ الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة ومجاالتو الفرعية وذلؾ في 

Test)  لعينتيف مستقمتيف، لتحديد مقدار الفروؽ بيف المجموعتيف قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي، وتعييف مدى
 (:28التجانس بيف المجموعتيف الذي يمكف أف يتأثر بالبرنامج التدريبي كما ُيظير الجدوؿ)

 في القياس القبمي  (T-Testريبية والضابطة وفق اختبار)( يبين نتائج تجانس المجموعتين التج28الجدول)     
 انكتببتانذرجت انكهٍت الختببر انًعرفت بصعىببث 

 انقشاس انذالنت قًُت)ث( د.ح االَحشاف انًؼُاسٌ انًخىعظ انحغابٍ ٌ انعٍُت

 غُش دال 152. 1.465 34 5.28 24.66 18 انعٍُت انتجرٌبٍت
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 4.21 22.33 18 انعٍُت انضببطت

 ودرجت اَتشبرهب انكتببتانًجبل األول: يفهىو صعىببث 

 انقشاس انذالنت قًُت)ث( د.ح االَحشاف انًؼُاسٌ انًخىعظ انحغابٍ ٌ انعٍُت

 1.29 3.50 18 انعٍُت انتجرٌبٍت
 غُش دال 511. 664.- 34

 1.68 3.83 18 انعٍُت انضببطت

 انكتببتانًجبل انثبًَ: أسببة صعىببث 

 انذالنت قًُت)ث( د.ح االَحشاف انًؼُاسٌ انًخىعظ انحغابٍ ٌ انعٍُت

 

 انقشاس

 2.11 3.38 18 انعٍُت انتجرٌبٍت
 غُش دال 755. 314. 34

 2.12 3.16 18 انعٍُت انضببطت

 انكتببت انًجبل انثبنث: خصبئص روي صعىببث

 انقشاس انذالنت قًُت)ث( د.ح االَحشاف انًؼُاسٌ انًخىعظ انحغابٍ ٌ انعٍُت

 2.94 7.11 18 انعٍُت انتجرٌبٍت
 غُش دال 264. 1.135 34

 2.29 6.11 18 انعٍُت انضببطت

 انكتببتانًجبل انرابع: تشخٍص روي صعىببث 

 انقشاس انذالنت قًُت)ث( د.ح االَحشاف انًؼُاسٌ انًخىعظ انحغابٍ ٌ انعٍُت

 2.19 6.33 18 انعٍُت انتجرٌبٍت
 دالغُش  166. 1.417 34

 1.50 5.44 18 انعٍُت انضببطت

  انكتببتانًجبل انخبيس: استراتٍجٍبث تعهٍى روي صعىببث 

 انقشاس انذالنت قًُت)ث( د.ح االَحشاف انًؼُاسٌ انًخىعظ انحغابٍ ٌ انعٍُت

 2.00 4.33 18 انعٍُت انتجرٌبٍت  
 غُش دال 482. 710. 34

 2.64 3.77 18 انعٍُت انضببطت

( أف جميع مستويات الداللة كانت غير دالة إحصائيًا بالنسبة لمدرجة الكمية 28ُيالحظ مف الجدوؿ)   
الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة ومجاالتو الفرعية. إذ كانت مستويات الداللة جميعًا أكبر مف مستوى 

مساويًة تقريبًا لمتوسط درجات  (، كما يالحظ أف متوسط درجات المجموعة التجريبية0.05الداللة االفتراضي)
المجموعة الضابطة بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار ومجاالتو الفرعية، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ داّلة 
إحصائيًا بيف المجموعتيف، مما يجعمنا نقبؿ القوؿ بأف العينتيف )التجريبية، والضابطة( متجانستاف قبؿ تطبيؽ 

 البرنامج التدريبي.   
 متغيرات الدراسة: -عاً راب
يتمثؿ في البرنامج التدريبي)موضوع الدراسة الحالية( الذي يحتوي عمى معمومات  المتغير المستقل: -4-1

وتدريبات متعمقة بصعوبات القراءة والكتابة، والذي يقدـ لممعمميف وفؽ جمسات منظمة ومخطط ليا بدقة 
 (.10/4/2013حتى  3/2/2013بحدود جمستيف أسبوعيًا بشكؿ متتالي وذلؾ في الفترة الزمنية الواقعة بيف )
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ويتمثؿ في التغيُّر الحاصؿ في مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ المتغير التابع:  -4-2
األساسي بصعوبات القراءة والكتابة )أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة( الذي يمكف تحديده مف خالؿ 

لدراسة، مف خالؿ إجراء مقارنة بيف الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ عمى المقاييس المستخدمة في ىذا ا
درجات أفراد المجموعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي وبعده مباشرة )القياس البعدي(، وكذلؾ بعد 
شير مف التطبيؽ)القياس المؤجؿ(، وكذلؾ مقارنة درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة 

 دريبي. التي لـ يطبؽ عمييا البرنامج الت
  تنفيذ الدراسة:إجراءات  -خامساً 

 قام الباحث باإلجراءات التالية لتحقيق اليدف العام لمدراسة الحالية:
تنظيـ اإلطار النظري )لمدراسة الحالية( بالعودة إلى أدبيات التربية الخاصة المتعمقة بصعوبات التعمـ  -5-1

واستعراض الدراسات السابقة القريبة مف الدراسة عمومًا وصعوبات القراءة والكتابة عمى وجو الخصوص، 
 الحالية.

تصميـ اختباري المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة، والتحقؽ مف عدة أشكاؿ لصدقيما وثباتيما،  -5-2
واستخداميما كأدوات لمتعرؼ عمى مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بصعوبات القراءة 

 لؾ لمتعرؼ عمى فعالية البرنامج التدريبي.والكتابة، وكذ
تصميـ جمسات البرنامج التدريبي لتنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي  -5-3

بصعوبات القراءة والكتابة، والذي يحتوي عمى معمومات أساسية بصعوبات القراءة والكتابة، وعرضو عمى 
أىدافو، ودقة إجراءات تطبيؽ جمساتو التدريبية، ومناسبة أىدافو ووسائمو مجموعة محّكميف لمتحقؽ مف وضوح 

 التعميمية وطرؽ التدريس المستخدمة فيو وزمف تطبيؽ كؿ جمسة لميدؼ العاـ لمدراسة. 
سحب عينة الدراسة )الميدانية( مف مدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في محافظة دمشؽ  -5-4

( 305حمقة األولى مف التعميـ األساسي بطريقة العينة العشوائية البسيطة والبالغ عددىا)والمتمثمة بمعممي ال
 معممًا ومعممة.

أدوات الدراسة )اختباري المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة( عمى عينة الدراسة في الفترة  تطبيؽ -5-5
معرفة معممي الحمقة األولى  (، وذلؾ لمتعرؼ عمى مستوى2/12/2012ولغاية / 7/11/2012الواقعة بيف )

 مف التعميـ األساسي بصعوبات القراءة والكتابة في محافظة دمشؽ.
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إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف قبؿ معممي الحمقة األولى في  -5-6
 محافظة دمشؽ)أفراد عينة الدراسة الميدانية( لمتعرؼ عمى مستوى معرفتيـ بصعوبات القراءة والكتابة. 

مجموعتيف )تجريبية وضابطة(  سحب عينة الدراسة )التجريبية( مف أفراد العينة السابقة، وتقسيميا إلى -5-7
( معممًا ومعممة لكؿ مجموعة، والتحقؽ مف تجانس المجموعتيف وفقًا)لمجنس، والعمر، والمؤىؿ 18بواقع )

 العممي، ومستوى المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة، ونتائجيما في )القياس القبمي( عمى أدوات البحث(.  
برنامج التدريبي عمى عينة الدراسة التجريبية )المجموعة قاـ الباحث بنفسو بتطبيؽ جمسات ال -5-8

 3/2/2013( أسابيع وخالؿ شيريف وسبعة أياـ وذلؾ في الفترة الزمنية الواقعة بيف )10التجريبية( بمدة )
(، بمعدؿ جمستيف أسبوعيًا، حيث ُطبؽ البرنامج التدريبي في مدرستي )الزرقاء والمقدسي( 10/4/2013حتى 

ص قاعة صفية في كؿ مدرسة يتـ فييا تنفيذ البرنامج التدريبي بسبب تعذر جمع المعمميف مف خالؿ تخصي
في مكاف واحد، كما تـ التنسيؽ مع إدارتي المدرستيف)الزرقاء والمقدسي( في بداية الفصؿ الدراسي الثاني 

مف قبؿ إدارتي التعممية، وفؽ الجدوؿ الزمني المقرر  –بشكؿ يضمف عدـ تعطيؿ سير العممية التعميمية 
، واإلرشاد اإلنكميزيةالمدرستيف، حيث تـ االستفادة أيضًا مف حصص )الرياضة، والموسيقا، والفنوف، والمغة 

االجتماعي( في تغطية وجود المعمميف في قاعة التدريب، كما تـ االستعانة أيضًا بالمعمميف اآلخريف 
 فوؼ المتبقية مع تالميذىـ خالؿ تطبيؽ البرنامج.   الموجوديف في المدرسة، مف خالؿ قبوليـ دمج تالميذ الص

التحقؽ مف فاعمية البرنامج التدريبي بإجراء )القياس البعدي المباشر( مف خالؿ تطبيؽ اختباري  -5-9
جراء المقارنات البعدية المباشرة بيف أفراد 11/4/2013-10المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة بتاريخ ) (، وا 

 )التجريبية والضابطة( كذلؾ إجراء المقارنات القبمية والبعدية المباشرة ألفراد المجموعة التجريبية.المجموعتيف 
التحقؽ مف استمرار أثر البرنامج التدريبي بإجراء )الدراسة التتّبعية( مف خالؿ إعادة تطبيؽ اختباري  -5-10

ؽ البرنامج وذلؾ عمى أفراد المجموعة المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة بعد مرور شير مف انتياء تطبي
 (.13/5/2013-12التجريبية فقط بتاريخ )

إجراء المقارنات )القبمية، البعدية ، البعدية المؤجمة( بيف أفراد المجموعتيف )التجريبية والضابطة( مف  -5-11
 خالؿ التحميالت اإلحصائية، والتوصؿ إلى نتائج الدراسة وعرضيا.
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لدراسة الحالية في ضوء الواقع الميداني الذي أحاط بجميع مراحؿ تصميـ وتنفيذ مناقشة نتائج ا -5-12
وتطبيؽ جمسات البرنامج التدريبي، وفي ضوء المقارنة مع نتائج الدراسات السابقة، والتوصؿ إلى مجموعة 

 مف التوصيات والمقترحات.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: -سادساً 

المتوخاة جرى استخداـ الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية  إلى النتائجولموصوؿ  دراسةالتحقيؽ أىداؼ ل
(spss ، ):حيث تم استخدام المعالجات اآلتية لمتحقق من صالحية أدوات الدراسة 
 معامؿ االرتباط بيرسوف لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي. -
 االتساؽ الداخمي.معامؿ االرتباط إلفا كرونباخ لحساب الثبات بطريقة  -
 االرتباط بيرسوف لحساب الثبات بطريقة اإلعادة.معامؿ  -
 براوف. -معامؿ التجزئة النصفية بمعادلة سيرماف  -

 كما تم استخدام المعالجات التالية لموصول إلى النتائج :
 الدراسة.، والنسب المئوية، لإلجابة عف أسئمة تالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والتكرارا -
( لمعينات المستقمة والعينات المترابطة وذلؾ لإلجابة عف فرضيات الدراسة، حيث أشار T-Test)اختبار  -

( إلى أنو مف المفضؿ استخداـ االختبارات المعممية )البارمترية( الستخراج 153، 2007)محمود، 
الفروؽ بيف المتوسطات سواء كانت مستقمة أو مترابطة، وذلؾ عندما يكوف حجـ العينة في المجموعة 

 ( فردًا، وخصوصًا إذا ما أظير االختبار القبمي تكافؤ المجموعتيف.20( أو)15) عمىلواحدة يزيد ا
 . يتا(إحساب حجـ األثر باستخداـ مربع ) -
 نتائج الدراسة عف طريؽ الرسـو البيانية. لتوضيح (Excel)البرنامج  -
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 الفصل الخامس

 ومناقشتهاعرض نتائج الدراسة 

 نتائج الدراسة ومناقشتها. -أولً 

 نتائج أسئمة الدراسة. -1-1
 مناقشة نتائج أسئمة الدراسة وتفسيرها. -1-2
 نتائج فرضيات الدراسة. -1-3
 وتفسيرها.مناقشة نتائج فرضيات الدراسة  -1-4

 توصيات الدراسة. -ثانياً 

 مقترحة. دراسات -ثالثاً 
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عرض نتائج أسئمة حيث تم يتناول الفصل الخامس من )الدراسة الحالية( عرضًا لنتائج الدراسة ومناقشتيا،   
عرض نتائج فرضيات الدراسة، ومن ثم مناقشتيا وتفسيرىا،  كما تمالدراسة، ومن ثم مناقشتيا وتفسيرىا، 

  والمقترحة. دراساتوال أىم التوصيات واستنادًا إلى النتائج التي تم التوصل إلييا تم وضع
 نتائج الدراسة ومناقشتها: -أولً 
 نتائج أسئمة الدراسة:  -1-1
التعميم األساسي بصعوبات  ما مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من: نتائج السؤال األول -1-1-1

لمتعرف عمى مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات القراءة في محافظة  القراءة؟
دمشق، تم وضع معيار لمستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات القراءة )ُشِرَح 

فة ضعيفة، معرفة متوسطة، معرفة مرتفعة( وبعد ذلك تم حساب سابقًا( يوضح ثالثة مستويات لممعرفة )معر 
التكرارات، والمتوسطات الحسابية،  واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، إلجابات المعممين عمى الدرجة 

 (.92الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة ومجاالتو الفرعية كما موّضح في الجدول )
 ( ُيبّين مستوى معرفة المعممين بصعوبات القراءة29لجدول )ا                  

الدرجة الكمية لالختبار 
 ومجالته الفرعية

المتوسط  العينة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مستويات معرفة  
المعممين بصعوبات 

 القراءة

النسبة  التكرارات
 المئوية

الدرجة الكمية لختبار 
 المعرفة بصعوبات القراءة

406 42.33 22.92 

 % 35 84 ةمنخفض

 % 74 2:4 ةمتوسط

 % 24 :4 ةمرتفع

مفهوم صعوبات القراءة 
 ودرجة انتشارها

406 6.2 2.96 

 % 32  74 ةمنخفض

 % 70 294 ةمتوسط

 % :2 70 ةمرتفع

 أسباب صعىباث القراءة

 
406 4.32 2.72 

 % 9 35 ةمنخفض

 %:8 352 ةمتوسط

 %24 50 ةمرتفع

 خصائص صعىباث القراءة

 
406 23.34 7.2: 

 %35 84 ةمنخفض

 %:6 290 ةمتوسط

 %28 63 ةمرتفع

 :3.2 5.45 406 تشخيص صعىباث القراءة

 %36 88 ةمنخفض

 %69 287 ةمتوسط

 %28 63 ةمرتفع

 استراتيجياث تعلين القراءة

 
406 7.45 4.55 

 %28 62 ةمنخفض

 %76 ::2 ةمتوسط

 %29 66 ةمرتفع
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( أن أغمبية معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي كانت مستويات  المعرفة 92يالحظ من الجدول )    
لدييم بصعوبات القراءة )متوسطة( عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة ومجاالتو الفرعية، 

%( عمى الدرجة الكمية، وفي 36ءة )وكانت نسبة المعممين الذين كانت مستوياتيم متوسطة بصعوبات القرا
 %(.39%(، )95%(، )92%(، )92%(، )36مجاالت االختبار كانت عمى التوالي:) 

المعممين بصعوبات القراءة أتت بالترتيب الثاني عمى الدرجة الكمية  )المنخفضة( لمعرفةأما المستويات    
اءة التي كانت فيو مستويات معرفة المعممين لالختبار ومجاالتو الفرعية باستثناء مجال أسباب صعوبات القر 

)المنخفضة( بصعوبات القراءة في الترتيب الثالث. وكانت نسبة المعممين الذين كانت مستوياتيم منخفضة 
%(، 9%(، )32)%( عمى الدرجة الكمية، وفي مجاالت االختبار كانت عمى التوالي: 92بصعوبات القراءة )

(35( ،)%36( ،)%28.)% 
سبة المعممين الذين كانت مستوياتيم )مرتفعة( بصعوبات القراءة أتت في الترتيب األخير عمى الدرجة أما ن   

مجال أسباب صعوبات القراءة التي كانت في الترتيب  ءالكمية لالختبار وعمى جميع المجاالت الفرعية باستثنا
%(،  :2)أما مجاالت االختبار كانت عمى التوالي:  %( 24)الثاني، حيث كانت نسبتيم عمى الدرجة الكمية 

(24( ،)%28( ,)%28( ،)%29 .)% 

ما مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات  :نتائج السؤال الثاني -1-1-2
 الكتابة؟
ة، تم وضع لمتعرف عمى مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات الكتاب     

معيار لمستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات الكتابة )ُشِرَح سابقًا( يوضح ثالثة 
مستويات لممعرفة )معرفة ضعيفة، معرفة متوسطة، معرفة مرتفعة( وبعد ذلك تم حساب التكرارات، 

إلجابات المعممين عمى الدرجة الكمية الختبار  والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية،
 (.66المعرفة بصعوبات الكتابة ومجاالتو الفرعية كما موّضح في الجدول )
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 ( ُيبّين مستوى معرفة المعممين بصعوبات الكتابة33الجدول )               
الدرجة الكمية لالختبار 

 ومجالته الفرعية
 المتوسط العينة

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

مستويات معرفة  
المعممين بصعوبات 

 الكتابة

النسبة  التكرارات
 المئوية

الدرجة الكمية لختبار المعرفة 
 بصعوبات الكتابة

406 3:.80 7.7: 

 %32 75 منخفض

 %73 299 متوسط

 %28 64 مرتفع

مفهوم صعوبات الكتابة ودرجة 
 انتشارها

406 5.25 3.40 

 % 37 90 منخفض

 % 73 299 متوسط

 % 23 48 مرتفع

 أسباب صعىباث الكتابت

 
406 3.6: 2.7: 

 % 46 208 منخفض

 % 59 258 متوسط

 % 28 62 مرتفع

 خصائص صعىباث الكتابت

 
406 :.:7 4.87 

 % 34 :7 منخفض

 % 76 300 متوسط

 % 23 47 مرتفع

 4.20 8.36 406 تشخيص صعىباث الكتابت

 % 32 74 منخفض

 % 72 297 متوسط

 % 29 67 مرتفع

 استراتيجياث تعلين الكتابت

 
406 6.90 4.06 

 %35 85 منخفض

 %62 265 متوسط

 %36 88 مرتفع

( أن أغمبية معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي كانت مستويات  المعرفة 66يالحظ من الجدول )  
لدييم بصعوبات الكتابة )متوسطة( عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة ومجاالتو الفرعية، 

%( عمى الدرجة الكمية، وفي 39) وكانت نسبة المعممين الذين كانت مستوياتيم متوسطة بصعوبات الكتابة
 %(.95%(، )39%(، )39%(، )25%(، )39مجاالت االختبار كانت عمى التوالي:) 

أما المستويات )المنخفضة( لمعرفة المعممين بصعوبات الكتابة أتت بالترتيب الثاني عمى الدرجة الكمية    
لالختبار ومجاالتو الفرعية باستثناء مجال استراتيجيات تعميم صعوبات الكتابة التي كانت فيو مستويات معرفة 

نسبة المعممين الذين كانت مستوياتيم  المعممين )المنخفضة( بصعوبات الكتابة في الترتيب الثالث. وكانت
%( عمى الدرجة الكمية، وفي مجاالت االختبار كانت عمى التوالي: 95منخفضة بصعوبات الكتابة )

(37( ،)%46( ،)%34( ،)%32( ،)%35.)% 
 أما نسبة المعممين الذين كانت مستوياتيم )مرتفعة( بصعوبات الكتابة أتت في الترتيب األخير عمى الدرجة   

مجال استراتيجيات صعوبات الكتابة التي كانت في  ءالكمية لالختبار وعمى جميع المجاالت الفرعية باستثنا
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أما مجاالت االختبار كانت عمى التوالي:  %( 28)الترتيب الثاني، حيث كانت نسبتيم عمى الدرجة الكمية 
(23 ( ،)%28( ،)%23( ,)%29( ،)%36.)% 
 وتفسيرها: مناقشة نتائج أسئمة الدراسة  -1-2

( أن مستوى معرفة معممي الحمقة 66( و)92يالحظ من النتائج السابقة والتي ظيرت في الجدولين )    
األولى من التعميم األساسي بصعوبات القراءة والكتابة كانت متوسطة لدى غالبية عينة الدراسة وذلك عمى 

جاالت الفرعية، ويمكن تفسير ىذه الدرجة الكمية الختباري المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة وعمى جميع الم
أن مسؤولية تعميم التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة في سورية تقع عمى عاتق معمم الحمقة بالنتيجة 

ن استمرار المعمم في التعرض ليذه الصعوبات الموجودة لدى التالميذ إاألولى من التعميم األساسي، وبالتالي ف
ين معرفتو ليواجو تمك المسؤولية، والسيما إذا أخذنا بعين االعتبار غياب في المدرسة، جعمتو يحاول تحس

مصادر الدعم الخارجية سواء في مدرستو أو من قبل المؤسسات التربوية األخرى، مما يجعمو يسعى لمواجية 
ه األكاديمي المشاكل التي تعترضو أثناء التعميم معتمدًا عمى ما اكتسبتو خبراتو الحياتية وما منحو إياه إعداد

 ونبغض النظر عن مدى فعالية ىذه المصادر، وخاصة أن مدارسنا تميل لمعاممة المعممين عمى أنيم معمم
شبو ميرة، كما أن النجاح في التدريس في حجرات الدراسة يتطمب مستويات متوسطة وعالية من المعرفة 

حيث عزى المعرفة المتوسطة  (Humphrey, 9666) وميارات متنوعة، ولعل ىذا ما أشار إليو ىمفيري
لمعرفة المعممين بصعوبات التعمم عامة لتغّير دور المعمم في التعميم العام بشكل مثير جدًا، إذ يتشاركون 

لية مع معممي التربية الخاصة لضمان تقدم التالميذ ذوي صعوبات التعمم، فيم ؤو بالمس ونىؤالء المعمم
لمساعدة التالميذ ذوي الصعوبات لالستفادة من المنياج العام قدر مسؤولون عن القيام بالتعديالت المناسبة 

 المستطاع.
 كما إن دمج التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة في الصفوف العادية زاد من مسؤولية معممي التعميم   
وىذا األمر تتطمب من معممي الحمقة األولى امتالك المعرفة والميارات لتزويد التالميذ ببيئة ديناميكية  العام

ن غياب خدمات التربية الخاصة لدى عينة الدراسة يزيد من المسؤولية الممقاة عمى إتناسب الجميع. وبالتالي ف
المعمم الفعال في ىذا األمر وأنَّو يسيم بشكل عاتقيا ويمزميا بجيود إضافية وذاتية، وبنفس الوقت يشير لدور 

 أو بأخر بتعميم ىذه الفئة ميما كانت فعالية اإلمكانيات المتوفرة لو.
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ومن خالل العودة إلى نتائج الدراسات السابقة تبين لمباحث أن الدراسة الحالية تتفق بخصوص المعرفة    
ودراسة شعشاعة  (9663ت بو دراسة الخطيب )المتوسطة لممعممين بصعوبات القراءة والكتابة بما جاء

أشارت التي ( 9663( ودراسة الدخيل)Carter& Lawrence 1999) كارتر ولورينس ( ودراسة9655)
تقع وصعوبات القراءة والكتابة خاصة أن معرفة معممي الصفوف العادية بصعوبات التعمم عامة إلى  جميعيا

   .في الحدود المتوسطة
ن نسبة المستويات المنخفضة أ( 66( و)92النتائج السابقة والتي ظيرت في الجدولين ) ويالحظ أيضًا من  

في معرفة المعممين بصعوبات القراءة والكتابة جاءت بالترتب الثاني، وذلك عمى الدرجة الكمية الختباري 
مستويات  المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة وعمى جميع المجاالت الفرعية، ويعزو الباحث سبب وجود

منخفضة في معرفة المعممين بصعوبات القراءة والكتابة إلى أسباب عدة منيا ضعف إعداد المعممين قبل 
الخدمة حيث ال يحتوي منياج إعداد معممي الصف إال عمى مادة واحدة بصعوبات التعمم وىي عامة وال 

ممي كافي لتدريب المعممين قبل تدخل في تفاصيل صعوبات القراءة والكتابة، ناىيك عن عدم وجود تدريب ع
 ونالخدمة عمى كيفية تشخيص وتعميم ىؤالء التالميذ، والسبب الثاني قمة الدورات التدريبية التي يتمقاىا المعمم

أثناء الخدمة والخاصة بصعوبات القراءة والكتابة، وىذا ما لمسو الباحث أثناء تطبيق أدوات البحث إذ أشار 
يخضعوا لدورات تدريبية خاصة بصعوبات تعمم القراءة والكتابة، كما أشار المعممون  غالبية المعممين بأنيم لم

بخصوص تفعيل تعميم ىذه الفئة من التالميذ، حيث أشاروا  ونالتربوي ونإلى الدور السمبي الذي يمعبو المشرف
إلى أن معظم المشرفين التربويين ال يقدمون أي دعم أو توجييات مفيدة ليم بخصوص تشخيص وتعميم  

( من أن دور المشرف التربوي في 9662) الشداديالتالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة، ولعل ىذا ما أكده 
عميمي لمعممي التالميذ ذوي صعوبات التعمم كان ضعيفًا. ومن خالل العودة إلى نتائج تحسين األداء الت

الدراسات السابقة تبّين لمباحث أن الدراسة الحالية تتفق بخصوص المعرفة المنخفضة لممعممين بصعوبات 
ت إلى أن والتي أشار  (Anderson at .all,1985)القراءة والكتابة بما جاءت بو دراسة أندرسون وآخرون 

معممي التعميم العام غير مستعدين لمعمل مع التالميذ ذوي صعوبات التعمم بسبب قمة المعمومات والخبرة تجاه 
التي أشارت إلى أن معظم  (Woods& Regan,2000تعميميم. وكذلك اتفقت مع دراسة وود وريجان )

لدييم  مشكالتمبيم أشار إلى وجود المعممين كان لدييم مفيوم خاطئ نحو تعريف صعوبات تعمم القراءة واغ
 في كيفية تشخيص ذوي صعوبات تعمم القراءة.
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( إلى أن نسبة المستويات 66( و)92ويالحظ أيضًا من النتائج السابقة والتي ظيرت في الجدولين )   
عرفة المرتفعة في معرفة المعممين بصعوبات القراءة والكتابة جاءت بالترتب الثالث. ويمكن تفسير ارتفاع م

طوروا بحكم ىذه الخبرة طرائق أو  ونبعض المعممين بصعوبات القراءة والكتابة إلى خبرة التدريس، فالمعمم
أساليب خاصة في التعميم فيم يستطيعون تمييز ىؤالء التالميذ الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة 

الذين كانت مستوياتيم مرتفعة بصعوبات  من خالل الخصائص المشتركة ليم، والسيما أن أغمب المعممين
( عامًا مما يجعميم قادرين عمى اإللمام بتمك الظاىرة والتعامل 65) عمىالقراءة والكتابة كانت أعمارىم تزيد 

معيا. كما يمكن تفسير ىذا األمر برغبة بعض المعممين بتطوير معرفتيم بصعوبات القراءة والكتابة، وىذا ما 
)الدراسة االستطالعية( من سعي بعض المعممين بجمع معمومات عن صعوبات القراءة لمسو الباحث أثناء 

والكتابة من مصادر مختمفة )األنترنت، مكتبات( لالطالع عمى أىم األساليب المتبعة في تشخيص وتعميم 
بخصوص  ىذه الفئة. ومن خالل العودة إلى نتائج الدراسات السابقة تبّين لمباحث أن الدراسة الحالية تتفق

المعرفة المرتفعة لممعممين بصعوبات القراءة والكتابة بما جاءت بو دراسة )شعشاعة( والتي أشارت إلى أن 
معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات القراءة جاءت مرتفعة وخصوصًا في الخصائص 

( ودراسة 9663) دراسة الخطيب وأساليب التعميم إال أن ىذه النتيجة اختمفت مع عدة دراسات منيا
( ودراسة أندرسون وآخرون Carter& Lawrence 1999( ودراسة كارتر ولورينس)9663الدخيل)

(Anderson at .all,1985)  عامة والقراءةوالتي أشارت جميعيا إلى أن معرفة المعممين بصعوبات التعمم 
 والكتابة خاصة كانت تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة.
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 نتائج فرضيات الدراسة:  -1-3
بين متوسطات درجات المجموعة  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال نتائج الفرضية األولى: -1-3-1

بعد تطبيق البرنامج التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة عمى اختبار المعرفة بصعوبات القراءة 
 التدريبي.

لمتأكد من صحة ىذه الفرضية تم حساب قيمة )ت( لمعينات غير المترابطة )عينتين مستقمتين(، والتي   
تحسب الفرق في أداء المجموعة التجريبية  وأداء المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى الدرجة الكمية 

 ذلك.( يوضح 65الختبار المعرفة بصعوبات القراءة ومجاالتو الفرعية، والجدول)
( ُيبين داللة الفروق بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 65الجدول)

 الختبار المعرفة بصعوبات القراءة ومجاالتو الفرعية.
االختبار 

وهجاالته 

 الفرعيت

 ى الوجوىعت
الوتىسط 

 الحسابي

االًحراف 

 الوعياري
 الذاللت قيوت)ث( د.ح

الذرجت الكليت 

 لالختبار

 5.550 44.88 29 التجريبية
45 6.986 0.000 

 9.442 29.72 29 الضابطة

هفهىم صعىباث 

القراءة 

 واًتشارها

 1.195 7.61 29 التجريبية
 29 الضابطة 0.000 6.388 45

4.83 1.886 

أسباب صعىباث 

 القراءة

 978. 4.61 29 التجريبية
45 4.:68 0.000 

 1.200 3.16 29 الضابطة

خصائص 

 صعىباث القراءة

 3.659 17.72 29 التجريبية
45 4.0:0 0.005 

 5.628 12.83 29 الضابطة

تشخيص 

 صعىباث القراءة

 1.371 6.66 29 التجريبية
45 7.655 0.000 

 1.109 3.94 29 الضابطة

استراتيجياث 

 تعلين القراءة 

 1.601 8.27 29 التجريبية
45 6.985 0.000 

 1.797 4.94 29 الضابطة

( أن جميع مستويات الداللة بالنسبة لمدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات 65يالحظ من الجدول)   
الداللة  (، حيث تراوحت مستويات6.69) القراءة ومجاالتو الفرعية، كانت أقل من مستوى الداللة االفتراضي

(، وىذا يشير إلى وجود فروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط 6.662، إلى 6.666من)
درجات المجموعة الضابطة عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة ومجاالتو الفرعية لصالح 

 : بوجودضية البديمة ليا التي تقولالمجموعة التجريبية، وىذا يجعمنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفر 



 ًتائج الذراست وتفسيرها                                                                الفصل الخاهس: 
 

855 
 

بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة  إحصائية دللة ذات فروق
الضابطة في القياس البعدي عمى اختبار المعرفة بصعوبات القراءة لمدرجة الكمية وفي كل مجال فرعي 

 (.9و)( 5كما ُيظير الشكالن)لصالح المجموعة التجريبية 

 
( يبين الفروق بين متوسطات أداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمجالت 1الشكل)  

 اختبار المعرفة بصعوبات القراءة.

 
( ُيبين الفروق بين متوسط أداء المجموعة التجريبية ومتوسط أداء المجموعة الضابطة في القياس البعدي 2الشكل)    

 مى الدرجة الكمية لختبار المعرفة بصعوبات القراءة.ع

7.61 
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 التجريبية
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مفهوم صعوبات القراءة 
 وانتشارها

 استراتيجيات تعليم القراءة  تشخيص صعوبات القراءة خصائص صعوبات القراءة أسباب صعوبات القراءة
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واضحًا لمبرنامج التدريبي في تنمية مستوى معرفة معممي  فعالية( أنَّ ىناك 9( و)5يالحظ من الشكمين )   
الحمقة األولى من التعميم األساسي )أفراد المجموعة التجريبية( بصعوبات القراءة، ويتضح ذلك من خالل تتبع 
الفروق البيانية بين أداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة الضابطة عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة 

 عوبات القراءة ومجاالتو الفرعية في القياس البعدي.بص
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة نتائج الفرضية الثانية:  -1-3-2

 .في القياسين القبمي والبعديالتجريبية عمى اختبار المعرفة بصعوبات القراءة 
لمتأكد من صحة ىذه الفرضية تم حساب قيمة )ت( لمعينات المترابطة والتي تحسب الفرق في أداء   

المجموعة التجريبية بين القياس القبمي والقياس البعدي عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة 
 ( يوضح ذلك.69ومجاالتو الفرعية، والجدول)

الفروق في متوسط درجات المجموعة التجريبية بين القياس القبمي والقياس البعدي لختبار ( ُيبين دللة 32الجدول)
 المعرفة بصعوبات القراءة ومجالته الفرعية

االختبار وهجاالته 

 الفرعيت
 ى القياس

الوتىسط 

 الحسابي

االًحراف 

 الوعياري

الفرق بيي 

 الوتىسطاث
 الذاللت قيوت)ث( د.ح

حجن 

 األثر

 الذرجت الكليت

 لالختبار

 القبلي
29 

26.27 9.373 
29.72 28 13.80 0.000 0.:2 

 5.550 44.88 البعدي

هفهىم صعىباث 

 القراءة واًتشارها

 القبلي
29 

5.16 1.653 
3.55 28 10.54 0.000 0.92 

 1.195 7.61 البعدي

أسباب صعىباث 

 القراءة

 القبلي
29 

2.61 .978 
3 28 8.24 0.000 0.8: 

 978. 4.61 البعدي

خصائص 

 صعىباث القراءة

 القبلي
29 

10.72 5.839 
8 28 6.91 0.000 0.84 

 3.659 17.72 البعدي

تشخيص صعىباث 

 القراءة

 القبلي
29 

3.22 2.120 
4.55 28 11.71 0.000 0.99 

 1.601 6.66 البعدي

استراتيجياث تعلين 

 القراءة 

 القبلي
29 

4.55 2.120 
4.83 28 10.19 0.000 0.98 

 1.601 8.27 البعدي

 د.ح=  درجات الحرية

( أن جميع مستويات الداللة بالنسبة لمدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات 69من الجدول) يالحظ   
(، حيث كانت مستويات الداللة 6.69القراءة ومجاالتو الفرعية، كانت أقل من مستوى الداللة االفتراضي)

يبية عمى الدرجة (، وىذا األمر يشير إلى وجود فروق في متوسطات درجات المجموعة التجر 6.666جميعيا )
الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة ومجاالتو الفرعية بين القياس القبمي والقياس البعدي لصالح القياس 
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فروق ذات دللة : بوجود البعدي، وىذا يجعمنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة ليا التي تقول
ريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى اختبار إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التج

( 6كما ُيظير الشكالن)المعرفة بصعوبات القراءة لمدرجة الكمية وفي كل مجال فرعي لصالح القياس البعدي 
 (.2و)

 
المعرفة ( يبين الفروق في متوسط أداء المجموعة التجريبية بين القياس القبمي والقياس البعدي لمجالت اختبار 3الشكل)

 بصعوبات القراءة.

 
( يبين الفروق في متوسط أداء المجموعة التجريبية بين القياس القبمي والقياس البعدي لمدرجة الكمية لختبار 4الشكل)

 المعرفة بصعوبات القراءة.

5.16 

7.61 

2.61 
4.61 
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مفهوم صعوبات القراءة 
 وانتشارها

 استراتيجيات تعليم القراءة  تشخيص صعوبات القراءة خصائص صعوبات القراءة أسباب صعوبات القراءة
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( من خالل تتّبع الفروق البيانية بين القياس القبمي والقياس البعدي أنَّ ىناك 2( و)6ُيالحظ من الشكمين )   
أثرًا واضحًا لمبرنامج التدريبي في تنمية مستوى معرفة المعممين )أفراد المجموعة التجريبية( بصعوبات القراءة 

 ومجاالتو الفرعية. عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة  نتائج الفرضية الثالثة: -1-3-3

 .في القياسين البعدي والبعدي المؤجلالتجريبية عمى اختبار المعرفة بصعوبات القراءة 
حسب الفرق في أداء لمتأكد من صحة ىذه الفرضية تم حساب قيمة )ت( لمعينات المترابطة التي ت  

المجموعة التجريبية بين القياس البعدي والقياس المؤجل عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة 
 ( يوضح ذلك.66ومجاالتو الفرعية، والجدول)

لختبار  ( ُيبين دللة الفروق في متوسط درجات المجموعة التجريبية بين القياس البعدي والقياس المؤجل33الجدول)
 المعرفة بصعوبات القراءة ومجالته الفرعية

االختبار 

وهجاالته 

 الفرعيت

 ى القياس
الوتىسط 

 الحسابي

االًحراف 

 الوعياري

الفرق بيي 

 الوتىسطاث
 الذاللت قيوت)ث( د.ح

الذرجت الكليت 

 لالختبار

 البعدي
29 

44.88 5.55 
94. 28 2.55 .020 

 5.60 45.83 المؤجل

هفهىم صعىباث 

القراءة 

 واًتشارها

 البعدي
29 

7.61 1.19 .11 

 
28 1.45 

.163 

 
 المؤجل

7.72 1.22 

أسباب صعىباث 

 القراءة

 البعدي
29 

4.61 .978 .16 

 
28 

1.84 

 
.083 

 972. 4.88 المؤجل

خصائص 

 صعىباث القراءة

 البعدي
29 

17.72 3.65 
.16 28 1.84 .083 

 3.72 17.88 المؤجل

تشخيص 

 صعىباث القراءة

 البعدي
29 

6.66 1.37 
.22 28 1.71 .104 

 1.45 6.88 المؤجل

استراتيجياث 

 تعلين القراءة 

 البعدي
29 

8.27 1.60 
.16 28 

1.86 

 

.083 

 1.50 8.44 المؤجل 

( 6.96بصعوبات القراءة بمَغ ) ( أن مستوى الداللة لمدرجة الكمية الختبار المعرفة66يالحظ من الجدول)   
( وبالتالي توجد فروق دالة إحصائيًا في متوسط درجات 6.69وىو أقل من مستوى الداللة االفتراضي)

المجموعة التجريبية بين القياس البعدي والقياس المؤجل عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة 
ض جزء من الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة ليا والتي تقول: لصالح القياس المؤجل. وىذا يجعمنا نرف
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فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس بوجود 
 . لالختبار لصالح القياس المؤجل المؤجل عمى اختبار المعرفة بصعوبات القراءة لمدرجة الكمية

( وىذا 6.69لداللة لمجاالت االختبار فكانت جميعيا أكثر من مستوى الداللة االفتراضي)أما مستويات ا  
يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسطات درجات المجموعة التجريبية بين القياس البعدي 

ثاني والتي والقياس المؤجل عمى جميع مجاالت االختبار. وىذا يجعمنا نقبل الفرضية الصفرية في جزئيا ال
ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس  بعدم وجود فروقتقول: 

ولكن عمومًا فأن تمك النتائج البعدي والقياس المؤجل عمى جميع مجالت اختبار المعرفة بصعوبات القراءة. 
وزيادتو في الدرجة الكمية الختبار المعرفة وثبات التحسن ، البرنامج التدريبي فعاليةتشير إلى استمرار 

بصعوبات القراءة وفي جميع مجاالت االختبار بالنسبة لممجموعة التجريبية بين فترة انتياء تطبيق البرنامج 
 (.3( و)9مباشرة وحتى مرور شير من انتياء التطبيق وذلك كما ُيظير الشكالن)

 
التجريبية بين القياس البعدي والقياس المؤجل لمجالت اختبار المعرفة  ( يبين الفروق في متوسط أداء المجموعة5الشكل)

 بصعوبات القراءة.

7.61 7.72 

4.61 4.77 

17.72 17.88 

6.66 6.88 
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مفهوم صعوبات القراءة 
 وانتشارها

 استراتيجيات تعليم القراءة  تشخيص صعوبات القراءة خصائص صعوبات القراءة أسباب صعوبات القراءة
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( ُيبّين الفروق في متوسط أداء المجموعة التجريبية بين القياس البعدي والقياس المؤجل لمدرجة الكمية لختبار 6الشكل)

 المعرفة بصعوبات القراءة.
ل تتّبع الفروق البيانية ألداء المجموعة التجريبية بين القياس ( من خال3( و)9يالحظ من الشكمين )   

مستوى معرفة المعممين )أفراد المجموعة التجريبية( بصعوبات  إلى ثبات وتحسنالبعدي والقياس المؤجل 
القراءة بعد مرور شير من تطبيق البرنامج التدريبي، عمى الرغم من أن الفروق كانت طفيفة وتتراوح بين 

  ( درجات لصالح التطبيق المؤجل.6.56لى إ 6.55)
بين متوسطات درجات المجموعة  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: نتائج الفرضية الرابعة -1-3-4

بعد تطبيق البرنامج التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة عمى اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة 
 .التدريبي

لمتأكد من صحة ىذه الفرضية تم حساب قيمة )ت( لمعينات غير المترابطة )عينتين مستقمتين(، والتي  
تحسب الفرق في أداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى الدرجة الكمية 

 ك.( يوضح ذل62الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة ومجاالتو الفرعية، والجدول)
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( ُيبين دللة الفروق بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لختبار المعرفة 34الجدول)
 بصعوبات الكتابة ومجالته الفرعية

( أن جميع مستويات الداللة بالنسبة لمدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة 62يالحظ من الجدول) 
الداللة  (، حيث تراوحت مستويات6.69ومجاالتو الفرعية، كانت أقل من مستوى الداللة االفتراضي)

(، وىذا يشير إلى وجود فروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط 6.663، إلى 6.666من)
درجات المجموعة الضابطة عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة ومجاالتو الفرعية لصالح 

 : بوجودضية البديمة ليا التي تقولالمجموعة التجريبية، وىذا يجعمنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفر 
بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة  إحصائية دللة ذات فروق

الضابطة في القياس البعدي عمى اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة لمدرجة الكمية وفي كل مجال فرعي 
 (.5( و)9كما ُيظير الشكالن)لصالح المجموعة التجريبية 

 االختبار وهجاالته الفرعيت
 ى الوجوىعت

الوتىسط 

 الحسابي

االًحراف 

 الوعياري
 الذاللت قيوت)ث( د.ح

 5.98 36.38 29 التجريبية لالختبارالذرجت الكليت 
45 6.900 .000 

 4.77 23.94 29 الضابطة

هفهىم صعىباث الكتابت 

 واًتشارها

 1.37 6.33 29 التجريبية
45 3.239 .003 

 2.14 4.38 29 الضابطة

 2.29 5.27 29 التجريبية أسباب صعىباث الكتابت
45 2.596 .014 

 2.19 3.33 29 الضابطة

 2.49 8.66 29 التجريبية خصائص صعىباث الكتابت
45 2.946 .006 

 2.24 6.33 29 الضابطة

 2.52 8.16 29 التجريبية تشخيص صعىباث الكتابت
45 3.541 .001 

 1.60 5.66 29 الضابطة

 1.89 7.94 29 التجريبية استراتيجياث تعلين الكتابت
45 4.826 .000 

 2.66 4.22 29 الضابطة
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( يبين الفروق بين متوسطات أداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمجالت 7الشكل)  

 اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة.

 
( ُيبين الفروق بين متوسط أداء المجموعة التجريبية ومتوسط أداء المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى 8الشكل)

 الدرجة الكمية لختبار المعرفة بصعوبات الكتابة.
معممي الحمقة األولى من التعميم  تحسن واضح في مستوى معرفة( أنَّ ىناك 5( و)9يالحظ من الشكمين )   

األساسي )أفراد المجموعة التجريبية( بصعوبات الكتابة، ويتضح ذلك من خالل تتبع الفروق البيانية بين أداء 
يبية وأداء المجموعة الضابطة عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة ومجاالتو المجموعة التجر 

 الفرعية في القياس البعدي.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة  نتائج الفرضية الخامسة: -1-3-5
 .القياسين القبمي والبعديفي التجريبية عمى اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة 

لمتأكد من صحة ىذه الفرضية تم حساب قيمة )ت( لمعينات المترابطة والتي تحسب الفرق في أداء   
المجموعة التجريبية بين القياس القبمي والقياس البعدي عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة 

 ( يوضح ذلك. 69ومجاالتو الفرعية، والجدول)
( ُيبين دللة الفروق في متوسط درجات المجموعة التجريبية بين القياس القبمي والقياس البعدي لختبار 35الجدول)

 المعرفة بصعوبات الكتابة ومجالته الفرعية
االختبار وهجاالته 

 الفرعيت

الوتىسط  ى القياس

 الحسابي

االًحراف 

 الوعياري

الفرق بيي 

الوتىسطا

 ث

حجن  الذاللت قيوت)ث( د.ح

 األثر

الذرجت الكليت 

 لالختبار

 القبلي
29 

22.00 4.458 
14.38 28 -11.915 .000 0.9: 

 5.981 36.38 البعدي

هفهىم صعىباث 

 الكتابت واًتشارها

 القبلي
29 

3.50 1.294 2.83 

 
28 -6.594 .001 0.82 

 1.371 6.33 البعدي

أسباب صعىباث 

 الكتابت

 القبلي
29 

3.38 2.118 
1.88 28 -3.956 .000 0.58 

 2.295 5.27 البعدي

خصائص 

 صعىباث الكتابت

 القبلي
29 

7.11 2.948 
1.55 28 -4.507 .002 0.65 

 2.497 8.66 البعدي

تشخيص صعىباث 

 الكتابت

 القبلي
29 

6.33 2.196 
1.83 28 -4.057 .000 0.5: 

 2.526 8.16 البعدي

استراتيجياث تعلين 

 الكتابت  

 القبلي
29 

4.33 2.000 
3.61 28 -5.808 .000 0.77 

 1.893 7.94 البعدي

 د.ح=  درجات الحرية 

( أن جميع مستويات الداللة بالنسبة لمدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات 69من الجدول) يالحظ   
(، وىذا يشير إلى وجود فروق ذات 6.69الكتابة ومجاالتو الفرعية، كانت أقل من مستوى الداللة االفتراضي)

ر المعرفة بصعوبات داللة إحصائية في متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى الدرجة الكمية الختبا
الكتابة ومجاالتو الفرعية بين القياس القبمي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي، وىذا يجعمنا نرفض 

فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات : بوجود الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة ليا التي تقول
س البعدي عمى اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة درجات المجموعة التجريبية في القياس القبمي والقيا

 (.56( و)2كما ُيظير الشكالن)لمدرجة الكمية وفي كل مجال فرعي لصالح القياس البعدي 
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( يبين الفروق في متوسط أداء المجموعة التجريبية بين القياس القبمي والقياس البعدي لمجالت اختبار 9الشكل)

  المعرفة بصعوبات الكتابة.

 
( يبين الفروق في متوسط أداء المجموعة التجريبية بين القياس القبمي والقياس البعدي لمدرجة الكمية 13الشكل)

 لختبار المعرفة بصعوبات الكتابة.
( من خالل تتّبع الفروق البيانية بين القياس القبمي والقياس البعدي أنَّ 56( و)2ُيالحظ من الشكمين )   

ىناك أثرًا واضحًا لمبرنامج التدريبي في تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي )أفراد 
الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة ومجاالتو المجموعة التجريبية( بصعوبات الكتابة عمى الدرجة الكمية 

 الفرعية.
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مفهوم صعوبات الكتابة 
 وانتشارها

 استراتيجيات تعليم القراءة  تشخيص صعوبات الكتابة خصائص صعوبات الكتابة أسباب صعوبات الكتابة
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة  نتائج الفرضية السادسة: -1-3-6
 . في القياسين البعدي والمؤجلالتجريبية عمى اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة 

لمعينات المترابطة التي تحسب الفرق في أداء  لمتأكد من صحة ىذه الفرضية تم حساب قيمة )ت(  
المجموعة التجريبية بين القياس البعدي والقياس المؤجل عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة 

 ( يوضح ذلك.63ومجاالتو الفرعية، والجدول)
ياس البعدي والقياس المؤجل لختبار ( ُيبين دللة الفروق في متوسط درجات المجموعة التجريبية بين الق36الجدول)

 المعرفة بصعوبات الكتابة ومجالته الفرعية

االختبار وهجاالته 

 الفرعيت
 ى القياس

الوتىسط 

 الحسابي

االًحراف 

 الوعياري

الفرق بيي 

الوتىسطا

 ث

 الذاللت قيوت)ث( د.ح

الذرجت الكليت 

 لالختبار

 المؤجل
29 

6.50 1.38 
.61 28 3.716 .002 

 1.37 6.33 البعدي

هفهىم صعىباث 

 الكتابت واًتشارها

 المؤجل
29 

6.50 2.32 
.17 28 1.844 .083 

 2.29 6.33 البعدي

أسباب صعىباث 

 الكتابت

 المؤجل
29 

5.33 2.49 
.05 28 1.000 .331 

 2.49 5.27 البعدي

خصائص صعىباث 

 الكتابت

 المؤجل
29 

8.72 2.54 
.05 28 .566 .579 

 2.52 8.66 البعدي

تشخيص صعىباث 

 الكتابت

 المؤجل
29 

8.33 1.96 
.17 28 1.844 .083 

 1.89 8.16 البعدي

استراتيجياث تعلين 

 الكتابت

 المؤجل
29 

8.11 5.84 
.17 28 1.844 .083 

 5.98 7.94 البعدي

( أن مستوى الداللة لمدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة بمَغ 63يالحظ من الجدول)   
( وبالتالي توجد فروق دالة إحصائيًا في متوسط 6.69( وىو أقل من مستوى الداللة االفتراضي)6.669)

الختبار المعرفة  درجات المجموعة التجريبية بين القياس البعدي والقياس المؤجل عمى الدرجة الكمية
بصعوبات الكتابة لصالح القياس البعدي المؤجل. وىذا يجعمنا نرفض جزء من الفرضية الصفرية ونقبل 

فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة بوجود الفرضية البديمة ليا والتي تقول: 
 بصعوبات الكتابة لمدرجة الكميةالتجريبية في القياس البعدي والقياس المؤجل عمى اختبار المعرفة 

 .  لالختبار لصالح القياس المؤجل
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( وىذا 6.69أما مستويات الداللة لمجاالت االختبار فكانت جميعيا أكثر من مستوى الداللة االفتراضي)  
يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسطات درجات المجموعة التجريبية بين القياس البعدي 

المؤجل عمى جميع مجاالت االختبار. وىذا يجعمنا نقبل الفرضية الصفرية في جزئيا الثاني والتي والقياس 
ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس  بعدم وجود فروقتقول: 

فأن تمك النتائج ولكن عمومًا البعدي والقياس المؤجل عمى جميع مجالت اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة. 
تشير إلى ثبات التحسن وزيادتو في الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة وفي جميع مجاالت 
االختبار بالنسبة لممجموعة التجريبية بين فترة انتياء تطبيق البرنامج مباشرة وحتى مرور شير من انتياء 

  (.59( و)55التطبيق وذلك كما ُيظير الشكالن)

 
( يبين الفروق في متوسط أداء المجموعة التجريبية بين القياس البعدي والقياس المؤجل لمجالت اختبار المعرفة 11الشكل)

   بصعوبات الكتابة.
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مفهوم صعوبات الكتابة 
 وانتشارها

 استراتيجيات تعليم الكتابة تشخيص صعوبات الكتابة خصائص صعوبات الكتابة أسباب صعوبات الكتابة
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( ُيبّين الفروق في متوسط أداء المجموعة التجريبية بين القياس البعدي والقياس المؤجل لمدرجة الكمية لختبار 12الشكل)

 بات الكتابة.المعرفة بصعو 
( من خالل تتّبع الفروق البيانية ألداء المجموعة التجريبية بين القياس 59( و)55يالحظ من الشكمين )   

مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي )أفراد إلى ثبات وتحسن البعدي والقياس المؤجل 
تطبيق البرنامج التدريبي، عمى الرغم من أن  المجموعة التجريبية( بصعوبات الكتابة بعد مرور شير من

 ( درجة لصالح التطبيق المؤجل.6.35إلى  6.69الفروق كانت طفيفة وتتراوح بين )

 مناقشة نتائج فرضيات الدراسة وتفسيرها:  -1-4
يتبين من نتائج )فرضيات الدراسة( تحّسن وثبات في أداء المجموعة التجريبية بالمقارنة بين أداء أفرادىا من   

جية في القياس)القبمي، والبعدي، والمؤجل(، وبين أداء أفراد المجموعة الضابطة من جية أخرى عمى الدرجة 
ال فرعي. ويعزو الباحث ىذا التحسن والثبات في الكمية الختباري المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة ولكل مج

 أداء المجموعة التجريبية إلى مجموعة عوامل ىي:
 حاجة المعممين إلى البرنامج التدريبي لتنمية معرفتهم بصعوبات القراءة والكتابة.  -1
يرى الباحث أن تحسن مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي )أفراد المجموعة التجريبية(   

بصعوبات القراءة والكتابة، يرجع لحاجة ىؤالء المعممين إلى المعرفة بيذه الصعوبات، حيث تضمنت 
تويات المنخفضة والمتوسطة المجموعة التجريبية قبل الدخول في البرنامج التدريبي المعممين ذوي المس

بصعوبات القراءة والكتابة، وىذا األمر يدل عمى حاجة ىؤالء المعممين إلى برنامج تدريبي ينمي معرفتيم 

6.5 

6.33 

6.2

6.25

6.3

6.35

6.4

6.45

6.5

6.55

 البعدي المؤجل

 الدرجة الكلية لالختبار
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التي أشارت  (Amy 2009)بصعوبات القراءة والكتابة، وىذا ما اتفق مع عدة دراسات سابقة منيا دراسة إمي 
ة لتطوير معرفتيم بصعوبات القراءة والكتابة إال أنيم يفتقرون نتائجيا إلى أن المعممين يعطون قيمة كبير 

لمتدريب الجيد، وأنيم بحاجة لبرنامج تدريبي ينمي معرفتيم بيذه الصعوبات. كما اتفقت مع دراسة باكيمو 
(Bigelow,2008)   التي أشارت نتائجيا إلى أن المعممين ال يممكون المعرفة الكافية بصعوبات الكتابة

  واستراتيجياتيا وأنيم بحاجة كبيرة الكتساب ىذه المعرفة.

من  %(47والتي أشارت إلى أن ) (Anderson at .all , 1985)واتفقت أيضًا مع دراسة أندرسون وآخرون   
عمل مع التالميذ ذوي صعوبات التعمم بسبب قمة المعمومات والخبرة تجاه تعميم عمى الالمعممين غير قادرين 

من التالميذ وأنيم يحتاجون إلى برامج خاصة لتطوير معرفتيم بيذه الصعوبات. وتتفق أيضًا مع ىذه الفئة 
( التي أشارت إلى أن معممي التربية الخاصة يتفقون عمى أىمية البرامج التدريبية 1111دراسة العبد الجبار)

 في تطوير معرفتيم بصعوبات التعمم.

تدريبي ساهمت في تنمية مستوى معرفتهم بصعوبات القراءة في الدخول في البرنامج ال رغبت المعممين -2
 والكتابة. 

لقد حرص الباحث عند اختيار العينة التجريبية أن تكون ليا الرغبة والحماس لممشاركة في حضور جمسات   
( إلى أن دافعية المعممين 9669البرنامج التدريبي منطمقًا في ذلك إلى ما أشار إليو )مرسي وآخرون، 

م لمعمل واإلنجاز من أىم الدوافع النفسية التي حظيت وتحظى باىتمام العمماء في مجال التربية وعمم وسعيي
، لتدريب واإلنجازالنفس، وىو مفيوم فرضي يدل عمى حالة نفسية داخمية، تدفع المعمم إلى النشاط والعمل 

لشعور بالكفاءة والحصول عمى تقدير الميارات، وتنمية القدرات، واكتساب الخبرات وتحقيق النجاح والتفوق، وا
اآلخرين وتقبميم. وىذا ما الحظو الباحث أثناء تطبيق البرنامج التدريبي من سعي المعممين )أفراد المجموعة 
التجريبية( إلى التقيد بحضور جمسات البرنامج التدريبي، والمشاركة الصادقة، والمثابرة وااللتزام بتنفيذ كافة 

التي يحتوييا البرنامج التدريبي، وىذا األمر ساعد بشكل غير مباشر في تنمية معرفتيم  التدريبات والنشاطات
وزيادة مياراتيم وخبراتيم في التعامل مع التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة. وىذا يتفق مع ما أكد عميو 

معرفتيم من أىم  من أن رغبة المعممين ودافعيتيم العالية تجاه تطوير )5222كل من دراسة )موسى، 
(  من 9665العوامل التي تسيم في نجاح العممية التعميمية والتعممية، كما اتفقت مع ما أشار إليو )عامود، 
( من أن 5223أن نجاح المعممين في عمميم يرتبط دائمًا بدافعيتيم العالية، كما اتفقت مع ما أكده)ديب، 
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ون بخصائص تميزىم عن غيرىم من المعممين كالجد والصبر المعممين ذوي الدافعية العالية في التعميم يتصف
 والمثابرة والبحث عن الجديد والتعاون الفعال. 

البرنامج التدريبي وما يحتويه من مادة عممية وأنشطة تدريبية ساهمت في تنمية مستوى معرفة  -3
 المعممين )أفراد المجموعة التجريبية( بصعوبات القراءة والكتابة. 

باإلضافة إلى المادة العممية الخاصة بصعوبات التعمم عامة وصعوبات القراءة والكتابة خاصة تضمن    
ق التدريسية والوسائل التعممية والتقويمية التي بينت الكثير من الدراسات ائالبرنامج التدريبي العديد من الطر 

لمعممين بصعوبات التعمم النمائية واألكاديمية  السابقة والبحوث التجريبية فعاليتيا في تنمية معرفة الطمبة وا
 مورجان و ىوركز  ( ودراسة9663( ودراسة الدخيل )9665( ودراسة الراشد)9659ومنيا دراسة الرشيدي)

(3003(Morgan & Horrocks,   حيث اسُتخدم في البرنامج طريقة دراسة النصوص، وفي ىذه الطريقة كان
( أو تُقدم ليم عن Power pointوينت )بممين عن طريق برنامج البور يتم عرض المادة العممية عمى المع

طريق ورقة عمل، وُيطمب منيم قراءاتيا جيدًا ثم القيام بالنشاط التدريبي، والنشاط التدريبي ىو عبارة عن 
أسئمة يطمب من المعممين اإلجابة عنيا وتفسيرىا أو تدريبات عممية )كتطبيق االختبارات، أو تطبيق 

الحوار والمناقشة، والتي من خالليا كان يتم طرح مجموعة  ةتدريسية معينة(، كما استخدمت طريق استراتيجية
التغذية الراجعة والتي  استراتيجيةمن األفكار عمى المعممين ومناقشتيا وتفسيرىا وتوضيحيا ليم، واسُتخدمت 
عندما تكون خاطئة، كما استخدم  من خالليا كانت تعزز أداءات المعممين عندما تكون صحيحة وتصحح

التعزيز المعنوي من خالل دعم المعممين وتشجيعيم والثناء عمييم، واالبتسام ليم، وتم إجراء التقييم النيائي 
حتى يتم التأكد من  ةلمتأكد من تحقق أىداف كل جمسة بالنسبة لممعممين، وعدم االنتقال إلى الجمسة الالحق

التدرب عمييا، كما تم تكميف المعممين بالقيام بنشاط أسبوعي يتم من خاللو  تحقق أىداف الجمسة التي يتم
، حتى يكون ىناك استمرار في ةالتدرب عمى ما تم تعممو في الجمسة السابقة وكذلك لمتحضير لمجمسة الالحق

المعممين ، ومن خالل العودة إلى نتائج الدراسات السابقة التي اىتمت بتدريب الخبرة لدى المعمميناكتساب 
وتنمية معرفتيم بصعوبات التعمم عامة وصعوبات القراءة والكتابة خاصة نالحظ بأن ىناك اتفاقًا في النتائج 

ودراسة  (Morgan & Horrocks, 2002)بينيا والدراسة الحالية، ومنيا دراسة مورجان وىوركز 
  .(9663( ودراسة الدخيل)9663الخطيب)
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لمتعرف عمى حجم األثر الذي أحدثو البرنامج التدريبي في تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من و    
التعميم األساسي بصعوبات القراءة، بعد إجراء المقارنات القبمية والبعدية المباشرة، تم استخدام قانون حجم 

جموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج تفّوق أفراد الم( 69، إذ ُيظير الجدول )(EXCEL)األثر في برنامج 
التجريبي بالمقارنة مع أدائيم قبل تطبيق البرنامج التدريبي في مستوى معرفتيم بصعوبات القراءة وذلك عمى 

إلى  6.96الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة وفي جميع مجاالتو إذ تراوح حجم األثر بين )
يج6.25  ابية، وتشير إلى فعالية دالة إحصائيًا لمبرنامج التدريبي.(، وىي قيم مرتفعة وا 

( تفّوق أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التجريبي بالمقارنة مع أدائيم 69ُيظير الجدول) كما  
قبل تطبيق البرنامج التدريبي في مستوى معرفتيم بصعوبات الكتابة وذلك عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة 

(، وىي قيم مرتفعة 6.52إلى  6.29بصعوبات الكتابة وفي جميع مجاالتو، إذ تراوح حجم األثر بين )
يجابية  ، وتشير إلى فعالية دالة إحصائيًا لمبرنامج التدريبي.وا 

أما بالنسبة ألداء المجموعة الضابطة فقد كشفت المقارنات )القبمية، والبعدية(عدم وجود تغّير ذو داللة 
د المجموعة التجريبية، وذلك إحصائية في مستوى معرفتيم بصعوبات القراءة والكتابة مقارنة مع أداء أفرا

بسبب عدم تمقي أفراد ىذه المجموعة ألي معمومات وتدريبات متعمقة بصعوبات القراءة والكتابة، وىذا ما  
تدريبي لتمبية حاجتيم في تنمية وتطوير معرفتيم  يؤكد عمى حاجة أفراد المجموعة الضابطة إلى برنامج

تفق مع نتائج جميع الدراسات السابقة التي أشارت إلى عدم تحسن بصعوبات القراءة والكتابة، وىذه النتيجة ت
 معرفتيم بيذه الصعوبات. ةأداء المجموعة الضابطة التي لم تتمّق أي تدخالت تدريبية لتنمي
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 توصيات الدراسة: -ثانياً 
ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية من نتائج ميدانية وتجريبية يمكن تحديد مجموعة من التوصيات  في   

 التي من الممكن أن تكون ذات فائدة في مجال تدريب وتأىيل المعممين.
العمل عمى زيادة تضمين منياج إعداد )معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي( قبل الخدمة بمقررات  .5

 وبات التعمم عامة وصعوبات القراءة والكتابة خاصة.خاصة بصع
االستفادة من نتائج الدراسة الحالية والعمل عمى تنظيم برامج تدريبية لتنمية معرفة معممي الصفوف  .9

 العادية عامة بصعوبات القراءة والكتابة.
بات القراءة والكتابة تنظيم دورات تدريبية صيفية مستمرة لمعممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعو  .6

الطالعيم دائمًا عمى نتائج الدراسات الحديثة التي أجريت في مجال تشخيص وتعميم التالميذ ذوي 
 صعوبات القراءة والكتابة.

تفعيل دور الموجو التربوي وتأىيمو ليصبح قادرًا عمى تقديم الدعم الالزم لمعممي الحمقة األولى من التعميم  .2
 بتشخيص وتعميم ذوي صعوبات القراءة والكتابة.األساسي بكل ما يتعمق 

وضع دليل لمعممي الحمقة األولى من التعميم األساسي يوّضح فيو كيفية تشخيص وتعميم التالميذ ذوي  .9
 صعوبات القراءة والكتابة.

( التي مساعد. الختأمين كافة المستمزمات )غرفة صفية، اختبارات التشخيص، وسائل تعميمية، معمم  .3
 المعممون لمنجاح في تشخيص وتعميم التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة.يحتاجيا 

االىتمام بالتربية الميدانية وأساليب تقويميا واإلشراف عمييا وذلك في ضوء قياس مدى استفادة المعمم من  .9
 التربية العممية في التعرف عمى أىم خصائص التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة، ومظاىر تمك
الصعوبات، وتعريفيم بأىم األساليب التدريسية المتبعة لمتخفيف من صعوبات القراءة والكتابة، وبأىم 

 األدوات التشخيصية وطريقة استعماليا، وكيفية بناء أساليب تقييم غير رسمية تصمم من قبل المعمم.
برامج إعداد معممي المرحمة التنسيق بين وزارة التربية والتعميم العالي وكميات التربية ومن أجل توجيو  .5

 األساسية قبل الخدمة وتأىيميم وتدريبييم أثناء الخدمة.
تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين المراكز الخاصة والمدارس الحكومية بخصوص تشخيص وتعميم  .2

 التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة.
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 دراسات مقترحة: -ثالثاً 
دراسة الحالية يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية التي يمكن أن تكون في ضوء ما أسفرت عنو نتائج ال   

 ذات فائدة في مجال تربية التالميذ ذوي صعوبات التعمم عامة وصعوبات القراءة والكتابة خاصة:
دراسة مشكالت تعميم التالميذ ذوي صعوبات التعمم عامة وصعوبات القراءة والكتابة خاصة من وجية  .5

 حمقة األولى من التعميم األساسي.نظر معممي ال
دراسة اتجاىات معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي نحو دمج التالميذ ذوي صعوبات التعمم عامة  .9

 وصعوبات القراءة والكتابة خاصة في الصفوف العادية.
التالميذ الذين لدييم مكشف عن نسبة انتشار ل الحمقة األولى من التعميم األساسيدراسة تشخيصية لتالميذ  .6

 صعوبات في القراءة والكتابة.
 .خاصة دراسة مستوى معرفة معممي رياض األطفال بصعوبات التعمم عامة وصعوبات التعمم النمائية .2
 فاعمية برنامج تدريبي في تنمية مستوى معرفة معممي رياض األطفال بصعوبات التعمم النمائية. .9
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 العربية المراجع                                    
 ،سورية.دمشق ،جامعة دمشقمنشورات  ،بالطفل التربية الخاصة :(2005غسان ) أبو فخر ، 
 ( 2007أبو فخر، غسان)منشورات جامعة دمشق، دمشق، سورية.: صعوبات التعمم وعالجيا ، 
 ( 2004أبو عالم، رجاء محمود :)دار النشر 4، طمناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ،

 لمجامعات، القاىرة، مصر.
 ( 2006أحمد، صالح عبد السميع محمد :) فعالية استخدام استراتيجية االكتشاف الموجو في تنمية

ميارات القراءة الصامتة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية بالمممكة العربية 
 ، بحث مقدم في كمية التربية إلعداد المعممات بخميس مشيط، المممكة العربية السعودية.السعودية

 ( 2010األحمد، خالد طو :)منشورات جامعة دمشق، كمية التربية، جامعة دمشق. إعداد المعمم وتدريبو ، 
 ( 1994أحمد، عبد اهلل أحمد ومحمد، فييم مصطفى :)الدار المصرية 3، طالطفل ومشكالت القراءة ،

 المبنانية، القاىرة.
 (أطفال ذوي صعوبات التعمم في مدرسة المستقبل، 2002باكرمان، منا عمر :)ل مقدمة لندوة ورقة عم

 ، كمية التربية جامعة الممك سعود.مدرسة المستقبل
 ( فاعمية برنامج محسوب لتعميم ميارات القراءة لعينة من التالميذ ذوي 2007بدران، أحمد إسماعيل :)

، كمية التربية، رسالة دكتوراه غير منشورةصعوبات التعمم المحددة بالقراءة في الصف الثالث األساسي، 
 شق.جامعة دم

 ( مقياس تشخيص الميارات األساسية في المغة العربية، 2004بدران، زىور والسبايمة، عبيد :) مجمة
 .  64( ، ص 3، العدد )صعوبات التعمم

 ،المعايير المينية الالزمة لمعممي التالميذ ذوي صعوبات التعمم،: (2010عبد العزيز بن إبراىيم ) البدر 
 جامعة الممك سعود. التربية،كمية  ،رسالة ماجستير غير منشورة

 ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان األردن ،مصطمحات تربوية ونفسية: (2005) سميرة موسى البدري. 
 ( 2006بدير، كريمان:)  رؤية تربوية ونفسية معاصرة، عالم الكتب  وصعوبات التعمم اإليجابيالتعمم ،

 القاىرة، مصر.
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 ( بر 2002برغوت، رحاب صالح محمد :) نامج أنشطة مقترح لتنمية بعض ميارات االستعداد لمقراءة
، معيد رسالة دكتوراه غير منشورة والكتابة لألطفال ذوي صعوبات التعمم بمرحمة رياض األطفال،

 الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عين شمس، مصر.
 ( 1986بشارة، جبرائيل :)المؤسسة الجامعية تكوين المعمم العربي "والثورة العممية التكنولوجية ،

 والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. تلمدراسا
 ( 2000بشارة، جبرائيل :)بحث مقدم في ندوة المعالم األساسية لممؤسسة المعمم في مدرسة المستقبل ،

 /أيار.10-7المدرسية في القرن الحادي والعشرين، الدوحة، 
 عبيد والخطاطبة، عبد المجيد،          ، مالك أحمد والسبايمة،نالبطاينة، أسامة محمد والراشدا

 " دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن. صعوبات التعمم "النظرية والممارسة(: 2005)
 ( 2006الترتووي، محمد عوض والقضاه، محمد فرحان :) المعمم الجديد " دليل المعمم في اإلدارة الصفية

 ع، عمان، األردن.دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزي الفعالة "
 ( 1984جاي، بوند وتنكر، مايمز واسون، باربارا :)ترجمة: محمد الضعف في القراءة الجيرية وعالجو ،

  منير مرسي، إسماعيل أبو العزايم، عالم الكتب، القاىرة.
 ( 2007جدوع، عصام :)دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.صعوبات التعمم ، 
 ( 1995جمجل، نصرة محمد عبد الجميل :) العسر القرائي )الديسمكسيا( دراسة تشخيصية عالجية 

 مكتبة النيضة المصرية، القاىرة.
 ،مركز التدريب العمل مع الجمعيات في مؤسسات الرعاية االجتماعية :(1979يوسف ) الجياعي ،

 .لبنان االجتماعي،
 ( 2000حافظ، نبيل عبد الفتاح :)مكتبة زىراء الشرق، عمان، عمم والتعميم العالجيصعوبات الت ،

 األردن. 
 ( 2010الحالق، عمي سامي :)المؤسسة الحديثة المرجع في تدريس ميارات المغة العربية وعموميا ،

 لمكتاب، عمان، األردن.
 (2007الحق، أحمد أبو بكر جاد :)نطق المحتوى والمعالجة المعرفية وميارات الفيم  استراتيجية

 .www.nashiri.net، اإللكتروني، دار ناشري لمنشر ئيالقرا
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 مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان.طرق تعميم األطفال القراءة والكتابة(: 1990) الحسن، ىشام ، 
 ( اختبار القراءة الصفي ودوره في قياس وتشخيص صعوبات التعمم، 2004خصاونة، خمود :) مجمة

 .47 ( ، ص3، العدد )صعوبات التعمم
 ،ثر برنامج أمستوى معرفة معممي الصفوف العادية بالصعوبات التعميمية و  :(2006جمال ) الخطيب

ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الدولي لصعوبات التعمم  ،لتطويره في القناعات التدريسية ليؤالء المعممين
 المممكة العربية السعودية. الرياض،

 ،المكتب  ،لمصطمحات اإلعاقة والتربية الخاصة والتأىيلالدليل الموحد  :(2001جمال) الخطيب
 التنفيذي، مجمس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.

 ( 2004خمف اهلل، سممان: )  الطفولة " المشكالت الرئيسية التعميمية والسموكية العادية وغير عادية
 عمان، األردن.، جيينة لمنشر والتوزيع، األسباب والعوامل الوقائية واالحتراز والعالج"

 ( أثر برنامج تدريبي في تنمية مفيوم تعميم القراءة لدى معممي 2006الدخيل، عواد بن دخيل عواد :)
، كمية التربية، جامعة الممك سعود، رسالة ماجستير غير منشورةالمغة العربية في المحمة االبتدائية، 

 المممكة العربية السعودية. 
 ( 2008دعمس، مصطفى نمر :) دار عالم الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.وتأىيل المعممإعداد ، 
 (  2011دليل كمية التربية :)كمية التربية، جامعة دمشق. الالئحة الداخمية لكمية التربية ، 
 (2013الدليل اإلحصائي لمدارس محافظة دمشق :)مديرية التربية في التخطيط واإلحصاء مديرية ،

 بية. محافظة دمشق، وزارة التر 
 ( 1996ديب، عمي محمد :)كمية  عمانية، -سعودية -بحوث في عمم النفس عمى عينات مصرية

 التربية، جامعة القاىرة. 
 ( برنامج مقترح لتنمية ميارات القراءة الصامتة وأثره في تحسين مستوى 2001الراشد، خالد بن عبد اهلل :)

تربية، جامعة الممك سعود، المممكة العربية ، كمية الرسالة ماجستير غير منشورةالتحصيل الدراسة، 
 السعودية.

 ( 1996راشد، عمي :)عداده " مع دليل لمتربية العممية " دار الفكر العربي، القاىرة ،  اختيار المعمم وا 
 مصر. 
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 ( 2006رزق، سامي محمود العبد اهلل:) كمية  طرق تدريس المغة العربية "األسس النظرية والتطبيقات"
 جامعة األزىر. التربية ،

 ( فاعمية تدريس المغة العربية بأسموب الحوار في تحصيل طمبة الصف 2012الرشيدي، أحمد عنيزات :)
، كمية التربية، جامعة الشرق رسالة ماجستير غير منشورةالتاسع وتفكيرىم االستقرائي بدولة الكويت، 

 األوسط.
 (2004الروسان، فاروق، والخطيب، جمال، والناطور، ميادة :)الجامعة العربية صعوبات التعمم ،

 المفتوحة، الكويت.
 ( صعوبات التعمم لدى عينة من تالمذة المرحمة االبتدائية في دولة 1991الزراد، فيصل محمد خير :)

(، مكتب 38، عدد)مجمة رسالة الخميج العربياإلمارات العربية المتحدة دراسة مسحية نفسية تربوية، 
 ربي، الرياض، المممكة العربية المتحدة.التربية لدول الخميج الع

 ( 1999الزراد، فيصل محمد خير :) دليل المعمم لتشخيص صعوبات التعمم النمائية واألكاديمية لدى
 ، دار النفائس لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.تالميذ المرحمة االبتدائية

 ( 2006زىير، عمي سميمان): ميارات اإلدراك البصرية في ضوء العالقات  فاعمية برنامج تدريبي لتنمية
بين الميارات اإلدراكية والميارات الحسابية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم بالصف الرابع االبتدائي، 

 كمية التربية، جامعة دمشق. ،رسالة دكتوراه غير منشورة
 (  1998الزيات، فتحي مصطفى :)والعالجية  صعوبات التعمم، األسس النظرية والتشخيصية– 

 ، دار النشر لمجامعات، القاىرة. اضطراب العمميات المعرفية والقدرات األكاديمية
 (2002الزيات، فتحي مصطفى :)الطبعة األولى، دار النشر المتفوقون عقميًا ذوو صعوبات التعمم ،

 لمجامعات، القاىرة.
  ( أ -2007الزيات، فتحي مصطفى :) التدريسية والمداخل العالجيةصعوبات التعمم "االستراتيجيات  "

 دار النشر لمجامعات، القاىرة، مصر. 
 ( ب -2007الزيات، فتحي مصطفى :)لصعوبات التعمم  ةبطارية مقاييس التقدير التشخيصي

(LDDRS)دار النشر لمجامعات، القاىرة، مصر.1، ط ، 



 مراجع الدراسة
 

471 
 

 ( 2007الزيات، فتحي مصطفى-  :)لصعوبات التعمم  ةدليل بطارية مقاييس التقدير التشخيصيج
(LDDRS)دار النشر لمجامعات، القاىرة، مصر.1، ط ، 

 ( أ -2008الزيات، فتحي مصطفى :)القاىرة  قضايا معاصرة في صعوبات التعمم، دار النشر لمجامعات ،
 مصر. 

 ( 2003السباعي، خديجة أحمد أحمد :)مكتبة النيضة صعوبات التعمم " أسسيا نظرياتيا وتطبيقاتيا "
 القاىرة.    المصرية، 

 ( المحكان التشخيصية لصعوبات التعمم، 2003السبايمة، عبيد :)( ، 1، العدد )مجمة صعوبات التعمم
 .33ص 

 ( استراتيجيات تدريس القراءة، 2004السبايمة، عبيد :)37( ، ص 4، العدد )مجمة صعوبات التعمم- 
40. 

 ( 2006السرطاوي، زيدان أحمد :) بحث مقدم لممؤتمر الدولي القراءةتقيم صعوبات التعمم في ،
 لصعوبات التعمم، الرياض، المممكة العربية السعودية. 

 ( صعوبات تعمم القراءة " مظاىرىا،2002السعيد، حمزة خالد :)  ،أسبابيا، طرق تشخيصيا وعالجيا
 .  179(، ص 140العدد ) ،مجمة التربية القطرية

 ( تشخيص صعوبات تع2005السعيد، حمزة خالد :) مم القراءة الجيرية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي
 ، كمية التربية، جامعة دمشق.رسالة دكتوراه غير منشورةوفاعمية برنامج عالجي مقترح، 

 (  2008سميمان، عبد الرحمن سيد :)دار الزىراء، الرياض، المممكة العربية معجم صعوبات التعمم ،
 السعودية.

 ( أثر برنامج قائم عمى استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية 2006السميمان، ميا عبد اهلل :)
ورقة عمل مقدمة ميارات الفيم القرائي لدى تمميذات صعوبات القراءة في الصف السادس االبتدائي، 

 ، الرياض، المممكة العربية السعودية.لممشاركة في المؤتمر الدولي لصعوبات التعمم
 مكتبة دار الزىراء، الرياض.صعوبات القراءة(: 2010)  سيد أحمد، السيد عمي ، 
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 ،دور المشرف التربوي في تحسين األداء التعميمي لمعممي ذوي : (2009) محمد طميحان الشدادي
 ،رسالة ماجستير غير منشورة صعوبات التعمم بمنطقة المدينة المنورة من وجية نظر المعممين أنفسيم،

 ، المممكة العربية السعودية.ىجامعة أم القر  كمية التربية،
 ،ر.اإلسكندرية مص المعرفة الجامعية، دار ،العوامل المرتبطة بصعوبات التعمم: (1978أنور ) الشرقاوي 
 ( 2006شعبان، حسام)ورقة عمل مقدمة عمى المصابين الديسمكسيا ن: تأثير تقنية فالتر كروما جي ،

 ة العربية السعودية. لممؤتمر الدولي لصعوبات التعمم، الرياض، المممك
 ،مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي : (2011رىف صالح ) شعشاعة

 .، سوريا،جامعة دمشق رسالة ماجستير غير منشورة بالديسمكسيا )صعوبات القراءة(،
 ( فاعمية برنامج قائم عمى ميارات االستماع لتنمية ميارات القراءة 2011الشوبكي، ميا محمد أحمد :)

، كمية التربية، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورةلدى تمميذات الصف الرابع األساسي بغزة، 
 اإلسالمية، غزة.

 ( 1991الصيرفي، محمد عبد الفتاح حافظ :)دار وائل لمنشر, بيقي لمباحثينالبحث العممي الدليل التط ،
 عمان, األردن.

 ( 2008الظاىر، قحطان أحمد :)دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.2، طصعوبات التعمم ، 
 ( 2001عامود، بدر الدين :)الجزء األول، منشورات اتحاد الكتاب عمم النفس في القرن العشرين ،

 العرب، دمشق.
 (2008عبدات، روحي :) القراءة عند التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية الممتحقين بمراكز التربية ميارات

، دراسة مقدمة من المجنة المنظمة ألسبوع األصم الخاصة والمدمجين في التعميم العام في دولة اإلمارات
 ( ، مركز دراسات وبحوث المعوقين، اإلمارات العربية المتحدة.33الـ)

 ،مجمة رسالة التربية البرامج التدريبية الالزمة لمعممي التربية الخاصة، :(2003عبد العزيز ) العبد الجبار
 .180-139(، ص 21) ددعال، ، الرياض وعمم النفس

 ( استراتيجيات تعميم الكتابة لمطمبة ذوي صعوبات التعمم، 2004عبد السالم، حمادة :) مجمة صعوبات
 .51 -42( ، ص 4، العدد) التعمم
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 ( 2005عبد المجيد، جميل طارق :)دار صفاء لمنشر والتوزيع  إعداد الطفل العربي لمقراءة والكتابة ،
 عمان، األردن.

 ( 2009عبيد، ماجد بياء الدين السيد :)دار صفاء لمنشر صعوبات التعمم وكيفية التعامل معيا ،
 والتوزيع، عمان، األردن. 

 ( أس2009العثمان، إبراىيم بن عبد اهلل :) ،س وضوابط لتشخيص وعالج ذوي االحتياجات الخاصة
 .www. Spneeds . org ،مجمة االحتياجات الخاصة

 (  1998عجاج، خيري المغازي :))مكتبة زىراء  صعوبات القراءة والفيم القرائي )التشخيص والعالج ،
 الشرق، جامعة طنطا، مصر.

 ( تشخيص صعوبات تعمم القراءة والعمل 2003عريفج، سامي :) ،مجمة صعوبات التعممعمى تداركيا  
 (. 27( ، ص )2العدد )

  عطية، محمد عطية والحشكمي،  يوسف وأحمد، رضا محمد وأبو مغمي، أنور والنبالي، عبد المطيف
 ، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عمان ،األردن. طرق تعميم األطفال القراءة والكتابة (:1990)

 ( 1970عطية، نعيم :) دار الكتاب المبناني، بيروت.التربوي اليادفالتقييم ، 
 (  2005عمي، صالح عميرة :)التشخيص والعالج " ، مكتبة الفالح  صعوبات تعمم القراءة والكتابة"

 لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.
 ( صعوبات تعمم القراءة والكتابة في المرحمة األولى من المدرسة االبتدائية 1971عودة، محمد :)

، كمية اآلداب والعموم رسالة دكتوراه غير منشورةالجزائرية والوسائل التربوية المختمفة لعالجيا، 
 اإلنسانية، جامعة الجزائر.

 الطبعة ،اإلنسانية والعموم التربية في ميالعم البحث أساسيات :(1992)فتحي ،وممكاوي أحمد ،عودة 
 .األردن ،إربد ،الكتاني مكتبة ،الثانية

 ( أثر استخدام برنامج تدريبي في تنمية بعض ميارات التفكير لدى األطفال 2008عماد، حسن أديب :)
الدراسات ، معيد رسالة دكتوراه غير منشورةذوي صعوبات التعمم بالحمقة األولى من التعميم األساسي، 

 التربوية، جامعة القاىرة.
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 ( 2007فتح اهلل، عبد الكريم :)دار طالس لمدراسة معمم الصف " كفاياتو، مسئولياتو، نموه الميني ،
 والترجمة والنشر، دمشق.

 ( 2000القاسم، جمال مثقال مصطفى :)دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، أساسيات صعوبات التعمم ،
 األردن.

 ،ميارات القراءة الجيرية لدى  ة(: فعالية برنامج مقترح لتنمي2009سعد سالم آل جبار ) عمي القحطاني
، جامعة الممك سعود، المممكة العربية منشورة ررسالة ماجستير غيالتالميذ ذوي التخمف العقمي البسيط، 

 السعودية.
 ( الصعوبات التي تواجو طالب المرحمة ال2009القرني، فواز بن سعيد األسود :) ثانوية في تعمم ميارة

، كمية التربية، جامعة أم  رسالة ماجستير غير منشورةفي مدينة مكة المكرمة،  اإلنكميزيةقراءة المغة 
 القرى، المممكة العربية السعودية.

 ( 1996القال، فخر الدين وناصر ، يونس :)منشورات جامعة دمشق، دمشق.أصول التدريس ، 
 ( 1998كامحي، أالن وكاتس، ىيو) :ترجمة: حمدان عمي صعوبات القراءة  "منظور لغوي  تطوري ،"

 نصر وشفيق فالح عالونة ، المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر،  دمشق.
 ،حمد السرطاوي وعبد أزيدان  ، ترجمة:صعوبات التعمم األكاديمية والنمائية :(1988وكالفانت ) كيرك

 الرياض، المممكة العربية السعودية. الذىبية، مكتبة الصفحات العزيز السرطاوي،
 ( 2006الكيالني، عبد اهلل زيد والروسان، فاروق فارع :)دار المسيرة لمنشر التقويم في التربية الخاصة ،

 والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.
 ( بعض العوامل المؤثرة عمى صعوبة الكتابة لد2010محمدي، فوزية والزقاي، نادية مصطفى :) ى

(، ص 5، العدد )دراسات نفسية وتربويةتالميذ السنة الرابعة ابتدائي بمدارس مدينة ورقمة الجزائر، 
125- 126. 

 ( 2007محمود، جودت شاكر :)مكتبة األنجمو المصرية القاىرة، البحث العممي في البحوث السموكية ،
 مصر.   

 ،ذوي صعوبات التعمم في مدارس  المشكالت التي تواجو معممي: (2008طارق بن منير ) المرشدي
 .جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة،البنين االبتدائية، 
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 التأىيل الشامل لذوي االحتياجات الخاصة: (2005محمد) مراد،و  عبد الصبور محمد،و وائل ، مسعود 
 الرياض.األكاديمية العربية لمتربية الخاصة، 

 ( 2005مصطفى، رياض بدري)مشكالت القراءة من الطفولة إلى المراىقة "التشخيص والعالج :   "
 دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان.

  ( 2002ممحم، سامي محمد :)دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  األردن.صعوبات التعمم ، 
 ( 2006ممحم، سامي محمد :)دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان  2، طصعوبات التعمم ،

 األردن.
 ( 2002منشورات وزارة التربية): القانون رقم  أحكام ،األساسيالنظام الداخمي لمدارس التعميم

 ، الجميورية العربية السورية.21/7/2002/تاريخ21231/
 ( 2005منشورات وزارة التربية):الجميورية العربية السوريةالنظام الداخمي لمدارس التعميم األساسي ،. 
 ( 2001منصور ،عمي) :سورية.دمشق منشورات جامعة دمشق، ،3، ط التعمم ونظرياتو ، 
 (2004موسى، رشاد عمي عبد العزيز :)دار النيضة العربية، القاىرة.عمم النفس الدافعي ، 
 ( اختبار تحميل أخطاء القراءة، 2004اليادي، ناىد عبد :)57(،  ص 3العدد ) ،مجمة صعوبات التعمم. 
 صعوبات التعمم "مفيوميا، (: 2007، دانيال وكوفمان، جيمس ولويد، جون ويس، مارجريت )نىاال ىا

 ، ترجمة: عادل عبد اهلل محمد، دار الفكر، عمان، األردن.طبيعتيا، التعمم العالجي
 ( 1111وزان، منار):  بميارات القراءة درجة اىتمام معممات المرحمة األساسية األولى في األردن

، رسالة ماجستير الجيرية حسب المستوى التعميمي والخبرة التعميمية في المدارس الخاصة في األردن
 غير منشورة، جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا، عمان. 

 ( 1998الوقفي، راضي  :)كمية األميرة ثروت، عمان، األردن. مجموعة االختبارات اإلدراكية ، 
 منشورات كمية األميرة ثروت عمان،  ، "صعوبات التعمم "النظري والتطبيقي: (أ -2003ضي )الوقفي، را

 األردن.
 ( الصعوبات القرائية " الديسمكسيا "  -2003الوقفي، راضي :)عمان،      مجمة صعوبات التعمم ب ،

 (.57(، ص )1عدد )
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 ( 2006يحيى،  خولة أحمد :)دار المسيرة لمنشر الخاصة البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجات ،
 والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.

 ( فاعمية التعزيز 2002يونس، محمد حسن إسماعيل :)والتغذية الراجعة في تصحيح أخطاء  اإليجابي
العميا،  ت، كمية الدراسارسالة ماجستير غير منشورةتعرف الكممات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم، 

 .الجامعة األردنية
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ممّخص الدراسة بالمغة العربية                                                        

الدراسة ومشكمتها:مقّدمة  -أولا   

يشير الباحثون إلى أن صعوبات القراءة والكتابة من أكثر صعوبات التعمم ظيورًا في المدارس االبتدائية     
 عدد من تأتي ال الخطورة أن   ذلك ،الخاصة التربية ببرامج لمميتمين تحدياً  تمثلوىذه الصعوبات باتت 

 الذي السمبي التأثير ومدى ،المدرسة في الفئة ىذه تواجييا التي المشكالت من تكون ما بقدر الحاالت
 الصعوبات من أنيا وخاصة، عام بشكل والمجتمع ،المدرسية واإلدارة ،واآلباء ،األقران عمى جماعة يشكمونو

 .بسيولة عمييا االستدالل ويصعب  الواضحة، غير
ويشير الباحثون إلى أن ىناك عوامل بيئية تزيد من تفاقم صعوبات القراءة والكتابة لدى التالميذ من أىميا    

قمة معرفة المعممين بخصائص ىؤالء التالميذ وممارستيم لمتدريس بما ال يتفق مع االستعدادات النوعية 
نًة بالعاديين واستخدام مواد تعميمية صعبة الخاصة ليؤالء التالميذ، وعدم التفاعل معيم بالقدر الكافي مقار 

تصيبيم باإلحباط، أو ممارسة التعميم بمعدل يفوق استيعابيم، أو تجاىميم وعدم االىتمام باألخطاء النوعية 
يم وآخرون إلى أن االمتكررة التي يرتكبونيا إلى أن تصبح عادًة ُمتعّممًة أو مكتسبًة بسبب تكرارىا. ويشير ر 

يمتمكون المعرفة الكافية بخصائص التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة يكونون أكثر  المعممين الذين
أن معرفة المعممين وخبرتيم السابقة في التعامل مع التالميذ ذوي صعوبات و فاعمية في االستجابة لحاجاتيم. 

 التعمم من أكثر العوامل المنبئة بنجاحيم في الغرف الصفية.
في سورية يتمقون تعميميم في المدارس العادية  القراءة والكتابةذوي صعوبات  التالميذومن المعروف أن     

ما يوصفون بالغباء والالمباالة واإلىمال وغير ذلك من قبل معممييم بسبب انخفاض تحصيميم  وىؤالء غالباً 
الطريقة التي يتبعيا التعمم من خالل األسموب أو عمى الدراسي، وربما يرجع ذلك لعدم قدرة ىؤالء التالميذ 

سواء قبل  مكثفاً  عدم تمقي معممي الصفوف العادية تدريباً  فأنومن جية أخرى  ،المعممون في المدارس العادية
الكشف عن ىؤالء  يزيد من المعوقات التي تقف خمف ،الخدمة أو أثنائيا عمى كيفية التعامل وتعميم ىذه الفئة

واحتياجاتيم  االحتياجات الخاصةمعممين بخصائص التالميذ ذوي حظيت معرفة ال لذلك التالميذ وتعميميم.
حيث أشار أفراميدس  .باىتمام واسع من الباحثين في ميدان التربية الخاصة في العقدين الماضيينالتعميمية 

في  صعوبات التعممإلى افتراض مفاده أن من الصعوبة بمكان تعميم التالميذ ذوي ونورويتش في بريطانية 
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 دعمتوىناك عدة دراسات  العادية دون تدريب مكثف وىادف لممعممين سواء قبل الخدمة أو أثنائيا، المدارس
في أساليب تدريس التالميذ ذوي  المعممين الذين تمقوا تدريباً  خبرات وممارساتبينت أن االفتراض حيث ىذا 

 .  بعد التدريب أصبحت أفضل صعوبات التعمم
في تطوير معرفة معممي التربية الخاصة وفي تحسين ة البرامج التدريبية أىميإلى كما يشير الباحثون    

ذا كانت ىذه البرامج ىامة لمعممي التربية الخاصة فإنيا أكثر أىمية لمعممي التعميم ممارساتيم التعميمية . وا 
التالميذ ذوي أن نجاح دمج و العام نظرًا لدمج التالميذ ذوي صعوبات القراءة والكتابة في المدارس العادية. 

صعوبات القراءة والكتابة في المدارس العادية يتطمب توفير الفرص المناسبة لذلك، وأىميا إعداد المعممين 
المؤىمين القادرين عمى تشخيصيم وتعميميم، لكن السؤال الذي يطرح نفسو ىل يعرف معممي الحمقة األولى 

ن عمى تمييز ىؤالء التالميذ عن غيرىم؟ و ىل ىم قادر من التعميم األساسي ماىية صعوبات القراءة والكتابة؟ و 
 وىل ىم قادرون عمى تشخيصيم وبناء البرامج التربوية ليم؟  

وفي دراسة استطالعية غير مقننة قام بيا الباحث لبعض مدارس التعميم األساسي في محافظة دمشق    
ممًا ومعممة، بيدف التعرف عمى ( مع20)مدرسة اليدى، ومدرسة المناضل( قابل من خالليا ال يقل عن )

مستوى معرفتيم بصعوبات القراءة والكتابة. حيث الحظ الباحث لدى المعممين قمقًا حول كيفية الكشف عن 
تمك الصعوبات ومعرفة مصدرىا، ورد  البعض منيم تمك الصعوبات لمتأخر الدراسي وكسل التمميذ وألسباب 

ضيم عن حاجتيم لبرامج تدريبية يستطيعون من خالليا تطوير غير دقيقة، وعّبر بع تأخرى عائدة لتخمينا
 الرئيس مشكمة الدراسة بالسؤال ومما سبق يمكن صياغة معرفتيم ومياراتيم في التعامل مع ىؤالء التالميذ. 

ما فاعمية برنامج تدريبي في تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي التالي: 
 .؟اءة والكتابةالقر  بصعوبات

 ويتفرع عن ىذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات القراءة؟. -1
 ما مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات الكتابة؟. -2

 تحقيق األىداف التالية:تسعى الدراسة الحالية إلى أهداف الدراسة:  -ثانياا 
 تعرف مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات القراءة. -1
 تعرف مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات الكتابة. -2
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لقراءة تصميم برنامج تدريبي لتنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات ا -3
 والكتابة.

التعّرف عمى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي  -4
 بصعوبات القراءة والكتابة، والتحقق من استمرار أثر البرنامج بعد مرور عدة أسابيع من انتياء التطبيق.

فرضيات الدراسة: -ثالثاا   
بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .1

المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى اختبار المعرفة بصعوبات القراءة لمدرجة الكمية وفي كل 
 مجال فرعي. 

قياس ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس القبمي وال .2
 البعدي عمى اختبار المعرفة بصعوبات القراءة لمدرجة الكمية وفي كل مجال فرعي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي  .3
 والقياس المؤجل عمى اختبار المعرفة بصعوبات القراءة لمدرجة الكمية وفي كل مجال فرعي. 

بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات  إحصائية داللة ذات روقف توجد ال .4
المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة لمدرجة الكمية وفي كل 

 مجال فرعي. 
قبمي والقياس ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس ال .5

 البعدي عمى اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة لمدرجة الكمية وفي كل مجال فرعي.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي  .6

 والقياس المؤجل عمى اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة لمدرجة الكمية وفي كل مجال فرعي. 
تطمب تحقيق أىداف الدراسة استخدام األدوات التالية: أدوات الدراسة: -ابعاا ر   
 اختبار المعرفة بصعوبات القراءة )إعداد الباحث( وتم التحقق من صدقو وثباتو. .1
 اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة )إعداد الباحث( وتم التحقق من صدقو وثباتو. .2
الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات القراءة والكتابة البرنامج التدريبي لتنمية معرفة معممي  .3

 )إعداد الباحث(.
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عينة الدراسة:  -خامساا   
لمتعرف عمى مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بصعوبات القراءة والكتابة تم     

من التعميم األساسي في محافظة  ( معممًا ومعممة من مدارس الحمقة األولى305سحب عينة عشوائية بمغت )
( معممًا ومعممة لتحقيق ىدف الدراسة التجريبية 36من نفس العينة عينة مقصودة بمغت ) اختيرتدمشق، ثم 

 ( معممًا ومعممة لكل مجموعة. 18وقسمت إلى مجموعتين متجانستين تجريبية وضابطة بواقع )
منهج الدراسة: -سادساا   

لتطبيق اختباري المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة عمى عينة  المنهج الوصفياتبع في الدراسة الحالية    
الدراسة وذلك بيدف اإلجابة عمى أسئمة البحث التي جرى صوغيا، والختيار كل من المجموعة التجريبية 

ة مستوى لتعرف فاعمية البرنامج التدريبي كونو متغيرًا مستقاًل لتنمي والمنهج التجريبيوالمجموعة الضابطة. 
معرفة المعممين بصعوبات القراءة والكتابة كونو متغيرًا تابعًا. ويقاس ذلك من خالل التغيرات الحاصمة في 

 درجات المعممين عمى االختبارات المستخدمة في البحث الحالي. 
إجراءات تنفيذ الدراسة: -بعاا سا  
مى عينة الدراسة بين الفترة الواقعة والتحقق من صدقيا وثباتيا، ثم ُطبقت ع الدراسةتم تصميم أدوات  

( لمعرفة مستوى معرفتيم بصعوبات القراءة والكتابة، بعد ذلك سحبت 2/12/2012حتى  7/11/2012من)
عينة تجريبية وقسمت إلى مجموعتين متجانستين مجموعة تجريبية ومجموعة وضابطة، تكونت كل مجموعة 

من التعميم األساسي في محافظة دمشق، وُطبق عمى ( معممًا ومعممة من معممي الحمقة األولى 18من)
بواقع جمستين  (8/4/2013ولغاية  3/2/2013) المجموعة التجريبية البرنامج التدريبي بين الفترة الواقعة من

(، كما تم تنفيذ دراسة تتبعية لمتحقق من 11/4/2013-10)أسبوعيًا، ثم طبق االختبار البعدي المباشر في 
البرنامج التدريبي بإعادة تطبيق االختبارين بعد مرور شير من انتياء تطبيق البرنامج التدريبي، استمرار أثر 

 (.spssثم تم استخراج النتائج وتحميميا باستخدام البرنامج الحاسوبي )
نتائج الدراسة: -ثامناا   

وسطة بصعوبات القراءة معظم معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي كانت مستوياتيم مت :األولىالنتيجة  .1
عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات القراءة ومجاالتو الفرعية، يمييم المعممون الذين كانت مستوياتيم 

 منخفضة بصعوبات القراءة، وأدنى نسبة كانت لممعممين الذين كانت مستوياتيم مرتفعة بصعوبات القراءة. 
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معظم معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي كانت مستوياتيم متوسطة بصعوبات الكتابة  النتيجة الثانية: .2
عمى الدرجة الكمية الختبار المعرفة بصعوبات الكتابة ومجاالتو الفرعية، يمييم المعممون الذين كانت مستوياتيم 

 مرتفعة بصعوبات الكتابة. منخفضة بصعوبات الكتابة، وأدنى نسبة كانت لممعممين الذين كانت مستوياتيم
بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات  اً إحصائي دالة فروقظيرت النتيجة الثالثة:   .3

درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى اختبار المعرفة بصعوبات القراءة لمدرجة الكمية وفي 
 كل مجال فرعي لصالح المجموعة التجريبية.

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس القبمي ظيرت ابعة: النتيجة الر  .4
والقياس البعدي عمى اختبار المعرفة بصعوبات القراءة لمدرجة الكمية وفي كل مجال فرعي لصالح القياس 

 البعدي.
وعة التجريبية في القياس فروق دالة داللة إحصائيًا بين متوسطات درجات المجمظيرت  النتيجة الخامسة: .5

البعدي والقياس المؤجل عمى اختبار المعرفة بصعوبات القراءة لمدرجة الكمية لصالح القياس المؤجل، 
  البعدي والمؤجل. ينبينما لم يكن ىناك فروق دالة إحصائيًا عمى جميع مجاالت االختبار بين القياس

متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات بين  اً إحصائي دالة فروقظيرت النتيجة السادسة:  .6
درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة لمدرجة الكمية وفي 

 كل مجال فرعي لصالح المجموعة التجريبية.
لقياس القبمي فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في اظيرت  النتيجة السابعة: .7

والقياس البعدي عمى اختبار المعرفة بصعوبات الكتابة لمدرجة الكمية وفي كل مجال فرعي لصالح القياس 
 البعدي.

القياس  في التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين إحصائياً  داللة دالة فروق ظيرت النتيجة الثامنة: .8
 المؤجل، القياس لصالح الكمية لمدرجة الكتابة بصعوبات المعرفة اختبار عمى المؤجل والقياس البعدي
 والمؤجل البعدي ينالقياس بين االختبار مجاالت جميع عمى إحصائياً  دالة فروق ىناك يكن لم بينما
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(1الممحؽ )  

 فً صورته النهائٌةاختبار المعرفة بصعكبات القراءة                 

 معمومات عامة: 

 .............   العمر:.........................................    م: )لمن يرغب(.................االس

   ..............   المؤىل العممي:.................................( ---أنثى ) ،(---الجنس: ذكر)

 -----------اسم المدرسة 

 عزيزتي المعممة:عزيزي المعمم / 

بعنكاف )فاعمية برنامج تدريبي في تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي  دراسةيقـك الباحث بإجراء     
لذا آمؿ منؾ التكـر بالمساىمة في ىذا  ،عد أحد مطالب الحصكؿ عمى درجة الماجستيربصعكبات القراءة كالكتابة( الذم يي 

جؿ الكشؼ عف مستكل معرفتؾ بصعكبات القراءة. كمف أ ىإلكذلؾ باإلجابة عف جميع عبارات االختبار الذم ييدؼ  ،البحث
أف إجابتؾ لف  عممان  ،ني أرجك أف تجيب عف جميع عبارات االختبار بدقة ككضكحأف ،أف تثمر مساىمتؾ القيمة في ىذه الدراسة

 البحث العممي. شاكران لؾ تعاكنؾ كمساىمتؾ في إنجاح ىذا البحث.  ضغراألال إتستخدـ 
 التعميمات:

 ،فيما يمي مجمكعة مف العبارات المتعمقة بصعكبات القراءة التي قد تكجد لدل التبلميذ في مرحمة التعميـ األساسي    
كال تترؾ  ،يسار كؿ عبارة إلىكذلؾ  ،( مكاف اإلجابة الصحيحةكالمطمكب منؾ أف تقرأ كؿ عبارة جيدان  ثـ تضع عبلمة )

 .جابتؾ لف تستخدـ إال ألغراض البحث العمميإعممان أف  ،عبارة دكف اإلجابة عنيا ةأي

 :يأتيهناك بعض المصطلحات التي قد تكون جديدة أو غير واضحة نوضحها فيما 

 قصد بو معرفة أصكات حركؼ الكممة كتمييزىا عف بعضيا البعض.: كيي الوعي الصوتي

 ،اليسار،)اليميف قصد بو ضعؼ في قدرة التمميذ في معرفة كاستخداـ كتمييز االتجاىات المختمفة : كيي صعوبة التوجو المكاني
 األماـ( كخصكصان أثناء القراءة كالكتابة. ، الخمؼ ،األسفؿ ،األعمى

قصيرة ال تخزيف المعمكمات لفترة فييا ( عناصر يتـ 9 -7: كىي نكع مف الذاكرة ذات سعة محدكدة مف)الذاكرة قصيرة المدى
  الذاكرة طكيمة المدل.  إلىكيتـ فييا معالجة ىذه المعمكمات لغاية نقميا  ،نيةثا (30تتجاكز )
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   ترجع ألسباب كراثية.صعكبة القراءة في معظميا  12
صعكبات القراءة مف أسر تكثر لدييا مشكبلت كاتجاىات سمبية نحك التعميـ. كينحدر التبلميذ ذك  13    
   مف العكامؿ المساىمة في صعكبات القراءة تجاىؿ أخطاء التمميذ المتكررة مف قبؿ المعمـ. 14
   . باضطرابات حسية )بصرية أك سمعية( ال تقترف صعكبات القراءة 15
    .عف خمؿ كظيفي لمدماغقد تنتج  صعكبة القراءة 16
مبلئمة.   ـ غير تعكد ألساليب تعم   قد صعكبات القراءة 17        
أسباب ثقافية.  إلىتعزل صعكبات القراءة  18    
القراءة.يعاني بعض التبلميذ ذكم صعكبات القراءة مف تكتر أثناء  19    

   .ذكم صعكبات القراءة مف الممؿ أثناء القراءةالتبلميذ  ييعان ما غالبان  20

   كممة. التبلميذ ذكم صعكبات القراءة بطريقة بطيئة كممةبعض يقرأ  21
   .ـ القدرة عمى ربط صكت الحرؼ بشكموبعديظير لدل ذكم صعكبات القراءة مشكبلت تتجمى  22
 ،غ ؼ المتشابية رسمان كالمختمفة صكتان)التبلميذ ذكم صعكبات القراءة التمييز بيف األحر يتعذر عمى  23

 ع(
  

   صعكبات القراءة مكاف القراءة عند قياميـ بالقراءة. كغالبان ما يفقد التبلميذ ذك  24
شاىدكىا ف أصعكبات القراءة صعكبة في تذكر األحرؼ أك الكممات التي سبؽ ك  كيكاجو التبلميذ ذك  25

 . بنفس التسمسؿ
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 العبارة                                                  
 ال نعن

صعكبات القراءة بحذؼ بعض األحرؼ أك الكممات أثناء القراءة. كيتميز ذك  26    

عمى اإلجابة عف أسئمة معينة تتعمؽ بالحقائؽ الكاردة  كفصعكبات القراءة قادر  كغالبية التبلميذ ذك  27
 بالنص. 

  

   يقرأ بعض التبلميذ ذكم صعكبات القراءة بصكت مرتفع حاد مختمؼ عف نظـ المحادثة العادية. 28

   .صعكبات القراءة بطريقة سريعة غير صحيحة كيقرأ التبلميذ ذك  29

يضـ معظـ التبلميذ ذكم صعكبات القراءة الفقرات معان دكف االلتزاـ بالنقط كالفكاصؿ كالمعاني أثناء   31
 القراءة.

  

.فؤك صعكبات القراءة صعكبات في فيـ كاستيعاب ما يقر  كيكاجو التبلميذ ذك  31    

.عبلمات الترقيـ أثناء القراءة استخداـ بميارةصعكبات القراءة  كيتميز التبلميذ ذك  32    

حد مظاىر صعكبات أس(  ،الصعكبة في تمييز األحرؼ المتشابية لفظان كالمختمفة رسمان )ث عد تي  33
.القراءة  

  

   .ترتبط صعكبات القراءة بصعكبة في التكجو المكانيقد  34

   .بصعكبة في تنظيـ الكقت كفيتميز  قد صعكبات القراءة كذك التبلميذ  35

   .ةالتبلميذ ذكم صعكبات القراءة عكس الحركؼ أك الكممات أثناء القراءغالبية  مف صفات 36

   .الجممة إلىالكممة أك كممة  إلىمف المظاىر الشائعة لذكم صعكبات القراءة إضافة حرؼ  37
   درجة ذكاء التبلميذ ذكم صعكبات القراءة تككف متدنية دائمان. 38
   . األخرلجميع المكاد في منخفض تحصيؿ بصعكبات القراءة  كالتبلميذ ذك  يتميز 39
   يقـك غالبية التبلميذ ذكم صعكبات القراءة بتقريب مكاد القراءة منيـ أثناء القراءة. 40
   كؿ التبلميذ ذكم صعكبات القراءة يمتزمكف بالنطؽ الصحيح أثناء القراءة. 41
.مف التبلميذ العادييف أقؿصعكبات القراءة مشكبلت اجتماعية كانفعالية  كيكاجو التبلميذ ذك  42    
   صعكبات القراءة الكممات بكممات أخرل. كغالبان يستبدؿ التبلميذ ذك  43
.يصمميا بنفسو تمف خبلؿ اختبارا عمى ذكم صعكبات القراءة يتعرؼ المعمـ 44    

.تقيـ قدرات الطفؿ الحسية )السمعية كالبصرية( أثناء تشخيص ذكم صعكبات القراءة يجب 45    
.أخرل اتإعاقب وإصابت إلىكجكد صعكبة القراءة لدل التمميذ تعكد  46    
   .لكجكد صعكبات القراءة القصكر في الذاكرة قصيرة المدل مؤشر 47
   لدييـ في حفظ األشياء متسمسمة.مف محكات تشخيص ذكم صعكبات القراءة كجكد قصكر  48
جكانب القكة كالضعؼ في قراءة التمميذ الذم يكاجو صعكبة في ىك المسؤكؿ عف تحديد المعمـ  49

 .القراءة
  

   مف محكات تشخيص ذكم صعكبات القراءة كجكد قصكر لدييـ في قراءتيـ الجيرية. 51
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 العبارة                                                        

 ال نعن

   .ؽ خاصة في التعميـائطر  إلىصعكبات القراءة  كيحتاج التبلميذ ذك  51

   .العقمية يـيتطمب تشخيص ذكم صعكبات القراءة تقييـ قدرات 52

   األكاديمية األخرل غير القراءة.تشخيص ذكم صعكبات القراءة يتطمب تقييـ قدراتيـ  53

الشرط األساسي لكجكد صعكبات القراءة لدل التبلميذ كجكد تحصيؿ منخفض في القراءة لدييـ مع درجة  54
 .ذكاء منخفضة

  

   تعد المقابمة مف أشمؿ الكسائؿ كأدقيا في تشخيص ذكم صعكبات القراءة .  55

   المعمـ استخداـ أدكات كأساليب تشخيصية متنكعة.معرفة ذكم صعكبات القراءة يتطمب مف  56

   الكممة لدييـ.عمى تعرؼ الالقراءة الصامتة المستمرة تساعد ذكم صعكبات القراءة عمى تحسيف االستيعاب ك  57

الكممة يحث المعمـ تبلميذه ذكم صعكبات القراءة عمى قراءة كتيبات تعطي  عمى تعرؼاللزيادة السرعة في  58
المراد تعمميا.فكرة عف أحداث القصة   

  

ساليب التدريس الفعالة لذكم صعكبات القراءة أف يقـك المعمـ بتدريب التبلميذ عمى تطكير قامكس أمف  59
.خاص بيـ يتضمف الكممات التي تصعب عمييـ قراءتيا  

  

.يكجد أسمكب تعميمي كاحد يناسب جميع التبلميذ ذكم صعكبات القراءة 60    

تعميـ الطبلقة لذكم  ياليامة ف مف األساليبلفقرات قصيرة ذات معنى عدة مرات  ةالقراءة المتكرر تعد  61
.صعكبات القراءة  

  

   .التعميـ المباشر لمكعي الصكتي مف األساليب الفعالة لعبلج صعكبات القراءة 62
   .أساليب تعتمد عمى تعدد الحكاس يفاستخداـ المعممتعميـ ذكم صعكبات القراءة يتطمب  63
   إعادة سرد ما تـ قراءتو تساعد التبلميذ ذكم صعكبات القراءة عمى تمخيص كتنظيـ ما فرغكا مف قراءتو. 64
الفعالة في تعميـ  طرائؽاألصكات المككنة ليا مف ال إلىتعميـ ذكم صعكبات القراءة كيفية تحميؿ الكممة  65

 القراءة.
  

الفعالة في  طرائؽتعميـ ذكم صعكبات القراءة كيفية طرح أسئمة عمى نفسو كمحاكلة إيجاد إجابة ليا مف ال 66
 تعميـ القراءة. 

  

 طرائؽالمدرسة مف الإف تشجيع التبلميذ ذكم صعكبات القراءة عمى قراءة قصص مثيرة كسيمة خارج منياج  67
 غير الفعالة في تعميـ الطبلقة. 

  

.فيو الكممةت تبلميذه عمى اكتشاؼ السياؽ الذم كردلتدريب  حيانان أيمجأ المعمـ لمتعرؼ عمى الكممة  68    
مف خبلؿ التأكيد عمى أىمية التبلميذ ذكم صعكبات القراءة في المرحمة االبتدائية يتعممكف القراءة  قمة مف 69

                                                        المعنى فيما يقرؤكف.

  

   مف األساليب الفعالة لتعميـ تعرؼ الكممة لذكم صعكبات القراءة االعتماد عمى لغتيـ الشفكية. 71

مف األساليب الفعالة في تعميـ االستيعاب لذكم صعكبات القراءة تصميـ دركس يتمكف التبلميذ مف تعمميا   71
 كتصحيحيا ذاتيان.

  

   غير فعاؿ في تدريس التبلميذ ذكم صعكبات القراءة.  ان يعد منياج القراءة الرسمي أسمكب 72
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 (2الملحق )                                           

 اختبار المعرفة بصعكبات الكتابة في صكرتو النيائية               

 معمومات عامة: 

 العمر:.................................. ...........االسم:) لمن يرغب( .....................

 العممي:.......................................... المؤىل ( ---أنثى ) ،(---الجنس: ذكر)

 -----------اسم المدرسة:

  :المعممةعزيزتي عزيزي المعمم / 

بعنكاف )فاعمية برنامج تدريبي في تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي  دراسةيقـك الباحث بإجراء     
لذا آمؿ منؾ التكـر بالمساىمة في ىذا  ،الحصكؿ عمى درجة الماجستيرحد مطالب أعد بصعكبات القراءة كالكتابة( كالذم يي 

 الكشؼ عف مستكل معرفتؾ بصعكبات القراءة كالكتابة. إلى كذلؾ باإلجابة عف جميع عبارات االختبار الذم ييدؼ ،الدراسة
أف  عممان  ،تبار بدقة ككضكحني أرجك أف تجيب عف جميع عبارات االخأف ،الدراسةجؿ أف تثمر مساىمتؾ القيمة في ىذا أكمف 

 . الدراسة هالبحث العممي. شاكران لؾ تعاكنؾ كمساىمتؾ في إنجاح ىذ ضار ألغ الإإجابتؾ لف تستخدـ 

 التعميمات:

كالمطمكب  ،فيما يمي مجمكعة مف العبارات المتعمقة بصعكبات الكتابة التي قد تكجد لدل التبلميذ في مرحمة التعميـ األساسي   
عبارة  ةكال تترؾ أي ،يسار كؿ عبارة إلىكذلؾ  ،( مكاف اإلجابة الصحيحةمنؾ أف تقرأ كؿ عبارة جيدان  ثـ تضع عبلمة )

 .جابتؾ لف تستخدـ إال ألغراض البحث العمميإعممان أف  ،دكف اإلجابة عنيا

 : يأتيىناك بعض المصطمحات التي قد تكون جديدة أو غير واضحة نوضحيا فيما  

ىا أشخاص متخصصكف لتقكيـ قدرة التمميذ الكافية : ىك التقييـ الذم ييستخدـ فيو اختبارات جاىزة يعد  التقييم الرسمي -
 لمكتابة كمستكل التحصيؿ فييا. 

ىا المعممكف لفحص مستكل ختبارات جاىزة كلكف اختبارات يعد  : ىك التقييـ الذم ال ييستخدـ فيو االتقييم غير الرسمي -
حيث يتـ مبلحظة كتابة  ،ابة التمميذ كأخطائو كذلؾ مف الكتب كالمكاد التعميمية المستخدمة في الفصؿ المدرسيكت

 عمى ذلؾ مستكاه الكتابي.   د بناءن التمميذ كييحد  
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 الرقن

 

 العبارة
 ال نعن

   .ترتبط صعكبات الكتابة باضطرابات في كظائؼ المخ 1

 
2 

.بصعكبة في الخط اليدكم كالتيجئة كالتعبير الكتابيتتجمى صعكبات الكتابة     

 

3 
   تنتشر صعكبات الكتابة بدرجة بسيطة بيف أطفاؿ الطبقات االجتماعية كاالقتصادية الفقيرة.

منخفضة.فكف ضمف درجة ذكاء صعكبات الكتابة يصن   كالتبلميذ ذك  4    

5 
 

مف صعكبات الكتابة عدـ قدرة التمميذ الحفاظ عمى حجـ كاحد لمحرؼ .     

   ت خبلؿ حياة الفرد. المجاالالعديد مف المشكبلت في مختمؼ  إلىتقكد صعكبات الكتابة  6

 
7 

   مف صعكبات الكتابة عدـ قدرة التمميذ عمى التعبير عف أفكاره كميكلو كذاتو كتابة.

 
8 

ىماؿ الحركؼ غير المنطكقة )البلـ الشمسيةمف صعكبات الكتابة   ،كتابة الطفؿ الحركؼ المنطكقة كا 
 ككاك الجماعة(.  

  

 
9 

   .منذ الطفكلة كتستمر حتى المراىقة كالرشد تظيرصعكبة الكتابة 

   .يعانكف مف صعكبات  في ميارات الكتابة صعكبات التعمـ كمعظـ التبلميذ ذك  11

صعكبات الكتابة ىي اضطراب في التمثيؿ الخطي ألشكاؿ الحركؼ كاتجاىاتيا في حيزىا المكاني  11
 كالتنسيؽ بينيا. 

  

.صعكبات الكتابة مف مشكبلت في الذاكرة البصرية كالسمعية أ بعضتنش 12    
   .صعكبة التحكـ في العضبلت الصغيرة أك الدقيقة إلىصعكبات الكتابة  بعضترجع  13
.في صعكبات الكتابة مساىمان  عامبلن  ييعدمف الفردم الذم يستخدمو المعمـ ال  التعميـ الجماعي بدالن  14    

   صعكبات الكتابة. إلىاستخداـ الطفؿ يده اليسرل في الكتابة يؤدم بالضركرة  15
   .الفشؿ في إدراؾ العبلقات المكانية مف العكامؿ المساىمة في صعكبات الكتابة 16
صعكبات الكتابة الحالة االقتصادية كاالجتماعية المتردية لؤلسرة .   إلىمف العكامؿ المؤدية  17    
. صعكبات الكتابة إلىدية ؤ االضطراب في القدرة عمى الضبط الحركي لمتمميذ مف العكامؿ الم 18    
.صعكبات الكتابة صعكبة في إكماؿ الفراغات في الجمؿ كيكاجو التبلميذ ذك  19    

.  ص( ،ا)سكالمتشابية صكتن  صعكبات الكتابة صعكبة في إنتاج الحركؼ المختمفة رسمان  كيكاجو ذك  20    
.ذكم صعكبات الكتابة تجنب إقامة عبلقات اجتماعية أك صداقات مع اآلخريف مف صفات 21    
   مف صفات ذكم صعكبات الكتابة كتابة األحرؼ بدكف تنقيط.  22
ىماالن  رفضان  قؿذكم صعكبات الكتابة أ التبلميذ يككف ما غالبان  23    .زمبلئيـ العادييفقبؿ مف  كا 
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 الرقن
 

 العبارة                                                   
 ال نعن

   صعكبات الكتابة بحذؼ بعض الحركؼ أك الكممات أثناء الكتابة.  كيتميز التبلميذ ذك  24

   .صعكبات الكتابة مشكبلت في كتابة الحركؼ المتشابية رسمان كالمختمفة صكتان  كذك يكاجو التبلميذ  25

   صعكبات الكتابة مف صعكبة في االلتزاـ بالكتابة عمى خط مستقيـ كاحد.  كيعاني التبلميذ ذك  26

.القدرة عمى التآزر الحس حركي إلىصعكبات الكتابة  كيفتقر التبلميذ ذك  27    

   .ليا مف التبلميذ العاديف لية كتقديران ؤك لممس تحمبلن  أكثرصعكبات الكتابة  كالتبلميذ ذك معظـ  28

.صعكبات الكتابة يمكنيـ مراجعة ما يكتبكف كالتبلميذ ذك معظـ  29    

   الخمط بيف األحرؼ المتشابية عند الكتابة مف الصفات المميزة لذكم صعكبات الكتابة. 31

   قاعدة.  ةألي صعكبات الكتابة أف تككف غير مضبكطة كال تسير كفقان  يغمب عمى كتابة ذكم 31

يزه مف قبؿ يبشكؿ يصعب تم مف صفات ذكم صعكبات الكتابة تشكيو صكرة الحركؼ عند الكتابة 32
 القارئ.

  

.مف التبلميذ العادييف قؿأصعكبات الكتابة مف مشكبلت اجتماعية كانفعالية  كيعاني التبلميذ ذك  33    

صعكبات الكتابة بعكس كتابة الحركؼ كعكس كتابة الكممات كالجمؿ.  كذك  التبلميذ يقـك معظـ 34    

.عند الكتابةعيكنيـ  مف الصفحة بكفيقر   صعكبات الكتابة كالتبلميذ ذك  معظـ  35    
   .في ترتيب الكممات في الجمؿقميمة يكاجيكف أخطاء صعكبات الكتابة  كالتبلميذ ذك  36
   .تركيب الجمؿ ك صعكبات الكتابة صعكبات في تفسير كيكاجو التبلميذ ذك   37
   .إلكماؿ العمؿ الكتابي طكيؿكقت  إلىصعكبات الكتابة  كيحتاج التبلميذ ذك  38
   في اإلمبلء كالقكاعد كعبلمات الترقيـ.صعكبات الكتابة أخطاء كثيرة  كيرتكب التبلميذ ذك  39
   صعكبات الكتابة بتكبير أك تصغير الحركؼ أكثر مف البلـز أثناء الكتابة.  كيقـك التبلميذ ذك  40
غالبان. مفيكمة تككفصعكبات الكتابة  كالتبلميذ ذك كتابات  41    
   .ذكم صعكبات الكتابة التبلميذ تككف الجمؿ قصيرة كمفككة عند 42
.مف زمبلئيـ العادييف تنظيمان  أكثرصعكبات الكتابة  كالتبلميذ ذك  معظـ 43    
 ،)الخط اليدكم ركيز عمى مككنات الكتابة الثبلثةتشخيص ذكم صعكبات الكتابة الت ةتتطمب عممي 44

 .التيجئة  التعبير الكتابي(
  

   .يتـ تقييـ كضع الجسـ كطريقة اإلمساؾ بالقمـ عند تشخيص ذكم صعكبات الكتابة  45
صعكبات الكتابة بتحميؿ عينات مف إنشاء الطمبة بيدؼ تحديد نكاحي ذكم يقـك المعمـ عند تشخيصو  46

 .القكة كالضعؼ فييا
  

    .كالقكاعد ،البنيةك  ،المحتكلك  ،المفرداتك  ،الطبلقة يمـ لمتعبير الكتابي عميو أف يراععند تقييـ المع 47

    .في الذاكرة البصرية مف المعايير التي تستخدـ في تشخيص ذكم صعكبات الكتابة كجكد قصكر لدييـ 48

يمكف تشخيص صعكبات الكتابة أثناء اإلمبلء مف خبلؿ رصد األخطاء في عدد األحرؼ كالنقط التي  49
.أبدليا أك أضافيا أك أىمميا الطفؿ أثناء الكتابة  

  

.عقمية( ،بصرية  ،صعكبة الكتابة المكجكدة لدل التمميذ تعكد إلصابتو بإعاقات أخرل ) سمعية  51    
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   .ضمة لدييـ في الكتابةففي تشخيص ذكم صعكبات الكتابة التأكد مف اليد الماألكلى  الخطكة   51

عممية تشخيص ذكم صعكبة الكتابة تتطمب دراسة متكاممة عف الطفؿ تشمؿ قدراتو الجسمية كالنفسية  52
 .كاالجتماعية

  

   .)الذكاء( ابة تقييـ قدراتيـ العقميةتشخيص ذكم صعكبات الكت يتطمب 53

   فقط. الرسمي  يصو لصعكبات الكتابة عمى التقييـيعتمد المعمـ في تشخ 54

   لدل التمميذ. صعكبات الكتابة دليؿ لكجكدالتحصيؿ الكتابي كالقدرة العقمية )الذكاء(  درجة بيف  التقارب 55

   عممية تشخيص ذكم صعكبات الكتابة تتطمب التعرؼ عمى الميارات األساسية في الكتابة.  56

   . التقييـ الرسمي ىك السائد في تقييـ التعبير الكتابي 57

   بتشخيصيـ. ىك غير مفضؿ أف يقـككؿ عف عبلج ذكم صعكبات الكتابة ؤ الفرد المس 58
صعكبات الكتابة أف يصححكا أخطائيـ ذاتيان مف األساليب  الفعالة في تحسيف  كتعميـ التبلميذ ذك  59

 مشكبلت الخط لدييـ. 
  

   .فعاؿ لتحسيف التعبير الكتابي لذكم صعكبات الكتابة غيرالتعميـ المباشر ألسمكب الكتابة  60
الكتابة لذكم صعكبات الكتابة.األساليب التعميمية التي تستثير حكاس التبلميذ ال تستخدـ في تعميـ  61    
قياـ المعمـ بصكت مرتفع بتقديـ نمكذج لكيفية استخداـ استراتيجيات الكتابة أماـ التبلميذ ذكم صعكبات  62

 الكتابة  يعتبر مف األساليب اليامة لتعميـ الكتابة.
  

 استخداـ طريقة التدريب كالممارسة إلىيمجأ المعممكف عند تدريب التبلميذ ذكم صعكبات الكتابة  63
 المستمرة.

  

الكتابة مف خبلؿ تعميـ الخطكات ي لدل ذكم صعكبات ف التعبير الكتابيعادة يقـك المعممكف بتحس 64
.المتضمنة في عممية الكتابة   

  

   . عند استخداـ التعزيز لتعميـ ذكم صعكبات الكتابة يجب استخدامو مع أساليب أخرل كليس بمفرده 65
   .يكجد أسمكب تعميمي كاحد يصمح لجميع التبلميذ ذكم صعكبات الكتابة 66
تدريب التمميذ عمى استخداـ األلكاف الطباشيرية كالصمصاؿ مف العكامؿ المساعدة عمى إكسابو الميارات  67

 كالحركات البلزمة لمكتابة.
  

الكممة بصكت عاؿ متصكران الحركؼ أثناء تعميـ التمميذ ذك صعكبات الكتابة أف يغمؽ عينيو كييجئ  68
 تيجئتو مف األساليب الفعالة في تعميـ الكتابة.

  

األساس في تعميـ الخط لذكم صعكبات الكتابة ىك التقميد كالمحاكاة كالتدريب كالجنكح التدريجي نحك   69
 .السرعة كاإلتقاف
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(3الممحق )  

البحث.قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات    

 المكان الوظيفة االختصاص العام والدقيق االسم م
1 

 تربية خاصة *د غساف أبك فخرأ.
 

أستاذ في قسـ التربية 
 الخاصة

 جامعة دمشؽ

 جامعة دمشؽ أستاذ في قسـ عمـ النفس عمـ النفس التربكم *أ. د عمي نحيمي 2
3 

 *د. عزيزة رحمة
اإلحصاء في التربية كعمـ 

 النفس
في قسـ أستاذ مساعد 

 جامعة دمشؽ القياس كالتقكيـ

 تربية خاصة **د. دانيا القدسي 4
 

أستاذ مساعد في قسـ 
 التربية الخاصة

 جامعة دمشؽ

مدرسة في قسـ التربية  تربية خاصة د. رجاء عكاد** 5
 الخاصة

 جامعة دمشؽ

القياس كالتقكيـ )قياس  د. رنا قكشحة* 6
 قدرات عقمية(

مدرسة في قسـ القياس 
 كالتقكيـ

 جامعة دمشؽ

عبد  رآذاد.  7
 **المطيؼ

 تربية خاصة
 

مدرس في قسـ التربية 
 الخاصة

 جامعة دمشؽ

8 
مدرس في قسـ عمـ  عمـ النفس المغكم *ةد. معمر اليكارن

 النفس
 جامعة دمشؽ

 
 د. رجاء شقير** 9

 تربية خاصة
 

مديرة مركز التربية 
 الخاصة بقدسيا

محافظة ريؼ 
 دمشؽ

10 
 تربية خاصة   سكسف المممي  . أ

مدرسة في معيد الخدمة 
 االجتماعية بدمشؽ   

 مدينة دمشؽ

 رتبت األسماء حسب المرتبة العلمٌة  -

 أسماء المحكمٌن الختباري المعرفة بصعوبات القراءة والكتابة فقط. -*

 والكتابة.الختباري المعرفة بصعوبات القراءة أسماء المحكمٌن للبرنامج التدرٌبً و  -**
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  ( 4الولحق )                                                              
في هدارس  لتطبيق أدوات البحث والبرنامج التدريبي ة تربية محافظة دمشقيوموافقة مدير  تسييل الميمة

 الحلقت األولى هن التعلين األساسي
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 (5الممحق )                                                    

 شيادة إدارة مدرسة الزرقاء عمى تطبيق البرنامج التدريبي                           
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 (6الولحق )                                                     

 عمى تطبيق البرنامج التدريبي المقدسيشيادة إدارة مدرسة             
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(7الممحق)  

 جمسات البرنامج التدريبي لتنمية مستوى معرفة معممي الحمقة 
 األولى من التعميم األساسي بصعوبات القراءة والكتابة
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 جمسات البرنامج التدريبي
  :الجمسة األولى
 صعكبات التعمـ كالمفاىيـ القربية منيا. :عنوان الجمسة
 :أىداف الجمسة

 :تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلى بصعكبات التعمـ كالمفاىيـ القريبة منيا. اليدف العام لمجمسة 
 :األىداف السموكية لمجمسة 
 المعمـ المتدرب مفيـك صعكبات التعمـ. يستخمصأف  .1
 .التعمـ كالمفاىيـ القريبة منومفيـك صعكبات بيف المعمـ المتدرب  يميزأف  .2

  .دقيقة (50(:الجمسةمدة 
أقبلـ  -2.(power pointالحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض ) -1: المستخدمة في الجمسةالوسائل 

ممخصات كرقية  -4كاألنشطة التدريبية( أكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية  -3 ممكنة كالسبكرة.
 .بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية الجمسة

التغذية  –المناقشة الحكار ك طريقة  - النصكص: دراسة المستخدمة في الجمسة واألساليبق ائالطر 
 .التعزيز –الراجعة 
جراءات محتوى  .كاألنشطة التدريبية()المادة العممية : الجمسة وا 

                                        ( دقائق10تمييد: ) -
 يرحب الباحث بالمعمميف كيحثيـ عمى ضركرة التقي د بحضكر جمسات البرنامج جميعيا.  -
 (.صعكبات التعمـ كالمفاىيـ القريبة منيايكتب الباحث مكضكع الجمسة عمى السبكرة ) -
 يشرح الباحث لممعمميف طريقة دراسة النصكص في معالجة المعمكمات المقدمة ليـ. -
منيـ قراءتيا جيدان ثـ طالبان  "(1)المادة العممية " يقكـ الباحث بتكزيع كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف -

 (.    1بالنشاط التدريبي رقـ) القياـ
 (1المادة العممية )                                           

 ( دقيقة20مفيوم صعوبات التعمم:) -أوالً 
حيف اقترح عمى  (Kirk, S. A. 1963) العالـ األمريكي صمكئيؿ كيرؾ  إلىيعكد مصطمح صعكبات التعمـ      

مجمس اآلباء في مدينة شيكاغك كضع األفراد الذيف يعانكف مف ىذا االضطراب في فئة خاصة تميزىـ عف حاالت 
أسكياء في  -مف كجية نظره –فاألفراد الذيف يشمميـ ىذا المصطمح  ،التخمؼ العقمي كبطء التعمـ كالتأخر الدراسي

كمع ذلؾ  ،حسية أك حركية أك انفعالية إعاقةكليسكا مصابيف بأم  ،قدراتيـ العقمية كمف ذكم الذكاء المتكسط كالمرتفع
كىذا  ،فيـ يعانكف مف اضطراب في ميارات القراءة أك الكتابة أك التيجئة أك التعبير الكتابي أك الرياضيات
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كقد (. 2005،17،)عمي ي ناتجة عف خمؿ كظيفي في عمؿ الجياز العصبي المركزمكى ،االضطرابات غير عارضة
( 1968) لمعاـ( NACHCأف قامت المجنة االستشارية القكمية لؤلطفاؿ المعكقيف ) إلىذلؾ  بعدتكالت التعاريؼ 

الذيف يعانكف مف اضطراب في كاحدة أك  فئة مف التبلميذ إلىيشير بكضع تعريؼ لصعكبات التعمـ: بأنيا مصطمح 
كىذا االضطراب ينتج  ،أكثر مف العمميات النفسية األساسية المتضمنة في فيـ أك استخداـ المغة المنطكقة أك المكتكبة

كيشمؿ ىذا االضطراب حاالت مثؿ اإلعاقات  ،أك الحساب ،أك القراءة ،أك التفكير ،عف ضعؼ في القدرة في االنتباه
كىك ال يشمؿ األطفاؿ الذيف  ،كالحبسة النمائية ،كعسر الكبلـ ،كالخمؿ الدماغي البسيط ،كالتمؼ الدماغي ،اإلدراكية

ك أ ،أك التخمؼ العقمي ،أك الحركية ،أك السمعية ،اإلعاقة البصرية إلى يكاجيكف مشكبلت تعميمية ترجع أساسان 
ضمف  بعدكىذا التعريؼ تـ تضمينو فيما  ،ثقافيأك االقتصادم أك ال ،ك الحرماف البيئيأ ،االضطراب االنفعالي

 (. 1977( لعاـ)94/142رقـ ) األمريكيالقانكف الفدرالي 
 إلى( ظير تعريؼ مجمس الككالة الدكلية لصعكبات التعمـ كالذم عرفيا بأنيا: مصطمح عاـ يشير 1987كفي عاـ )

مجمكعة غير متجانسة مف االضطرابات التي تظير عمى شكؿ صعكبات ذات داللة في اكتساب كاستخداـ ميارات 
كىذه  ،أك الميارات االجتماعية ،أك قدرات الرياضيات ،أك التفكير ،أك الكتابة ،أك القراءة ،أك التحدث ،االستماع

كعمى  ،في في عمؿ الجياز العصبي المركزمكيفترض أنيا ناتجة عف اضطراب كظي ،االضطرابات خاصة بالفرد
اضطرابات اجتماعية  ،تخمؼ عقمي ،الرغـ مف أف صعكبات التعمـ يمكف أف تككف مصاحبة إلعاقة أخرل )حسية

عكامؿ نفسية أك جينية ال  ،تأثيرات اجتماعية بيئية كالفركؽ الثقافية كالتعميـ غير الكافي كغير المناسب ،كانفعالية
لكنيا ليست سببان مباشران  ،إال أف ىذه االضطرابات يمكف أف تسبب مشكبلت تعمـ ،ر االنتباه(سيما اضطراب قصك 

 لصعكبات التعمـ.
فقد عرؼ صعكبات التعمـ بأنيا مصطمح عاـ  (NJCLD,1997أما مجمس الرابطة الكطنية لصعكبات التعمـ )    

مجمكعة غير متجانسة مف االضطرابات تظير عمى شكؿ صعكبات ذات داللة في اكتساب كاستخداـ  إلىيشير 
كىذه  ،أك ميارات الرياضيات ،أك التفكير ،أك القراءة أك الكتابة ،أك التحدث ،ميارات اإلصغاء)االستماع(
كيمكف أف  ،المركزمكيفترض أنيا ناتجة عف اضطراب كظيفي في الجياز العصبي  ،االضطرابات خاصة بالفرد
كالتفاعؿ االجتماعي  ،كاإلدراؾ االجتماعي ،كأف المشكبلت في سمككيات التنظيـ الذاتي ،تحدث عبر فترات الحياة

كمع أف صعكبات التعمـ يمكف أف  ،إال أنيا بحد ذاتيا ال تشكؿ صعكبة تعمـ ،يمكف أف تكجد مع صعكبات التعمـ
 ،أك مع تأثيرات خارجية )فركؽ ثقافية ،اضطراب انفعالي خطير( ،تخمؼ عقمي ،)حسية أخرل إعاقاتتحدث مع 

 .Lerner, J)غير مناسب( إال أف صعكبات التعمـ لف تككف نتيجة ليذه الحاالت أك التأثيرات  أكتعميـ غير كاؼو 

W.2003,p9.) 
 (1النشاط التدريبي)                                  

 أخي المعمم/ أختي المعممة: 
فكار التي كردت ىـ األأكحاكؿ أف تستخمص  ،خرلأليو مرة إ رجعا ،صعكبات التعمـ مفيكـ إلىتعرفت   -

 .المفاىيـفي ىذه 
يقـك  ،انتياء المعمميف مف استخبلص األفكار الرئيسية التي يتألؼ منيا مفيكـ صعكبات التعمـ بعد -

ذلؾ  بعد ،معززان إجاباتيـ الصحيحة كمصكبان اإلجابات الخاطئة ،الباحث بمناقشة المعمميف بيذه األفكار
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 ،يطمب الباحث مف المعمميف صياغة تعريؼ لصعكبات التعمـ مف خبلؿ األفكار المستخمصة مف النص
 كرقة النشاط التدريبي. إلىكالطمب منيـ نقمو  ،ككتابتو عمى السبكرة

صعكبات التعمـ عف  كىؿ يختمؼ التبلميذ ذك  المعمميفذلؾ يطرح الباحث السؤاؿ التالي عمى  بعد -
ىذا السؤاؿ يقكـ الباحث بعرض  عفالمعمميف  إجابة بعدالتعمـ.  ئييالتبلميذ ذكم التأخر الدراسي أك بط
 بالنشاط التدريبي. ثـ القياـجيدان  االنتباه([ طالبان منيـ 2كرقة العمؿ الثانية ]المادة العممية)

 (2المادة العممية)                              
 ( دقيقة.15الفرق بين صعوبات التعمم والمفاىيم القريبة منيا: ) -ثانياً 
الدراسي كبطء  التأخرقد يجد بعض المعمميف صعكبة في التمييز بيف مفيـك صعكبات التعمـ مف جية كمفيكمي    

ت المجاالم مف أفالذم يجمع بيف ىذه المفاىيـ الثبلثة ىك المستكل المتدني لمتحصيؿ في  ،خرلأالتعمـ مف جية 
 كاضح ككبير.  المفاىيـبيف ىذه  االختبلؼلكف  ،كاديميةاأل

أكلئؾ التبلميذ الذيف يظيركف تأخران ممحكظان في تحصيميـ الدراسي في مادة أك  إلىيشير  مجاؿ: ىك فالتأخر الدراسي
كىـ الذيف يظير تأخرىـ بمعدؿ أكثر مف سنة دراسية مقارنة مع زمبلئيـ كليـ مف  ،اد األكاديميةأكثر مف المك 

( كىي 90-70فيـ مف الناحية العقمية أقؿ ذكاء فيتراكح ذكاءىـ ما بيف ) ،الخصائص ما يميزىـ عف أقرانيـ العادييف
كقصكر في الذاكرة  ،ؾ البصرم كالسمعيادر الدرجة الحدية أك الفئة التي يقع فييا األغبياء كيعانكف مف قصكر في اإل

 ،كاالعتماد عمى الغير ،سكما أف ليـ مف الخصائص االنفعالية ما يميزىـ مثؿ عدـ الثقة بالنف ،كالتفكير االستنتاجي
عكامؿ داخمية  إلىتخمفيـ الدراسي متعددة  إلىكيتميزكف باإلحباط نتيجة لخبرات الفشؿ. كذلؾ فأف العكامؿ المؤدية 

 ،أم نقص المثيرات المختمفة المقركءة كالمسمكعة كالمرئية ،كعكامؿ خارجية: العكامؿ الخارجية مثؿ الحرماف الثقافي
ب التغيب الطكيؿ عف المدرسة ألسباب مختمفة أسرية أك شخصية. أما العكامؿ الداخمية: كنقص فرص التعمـ بسب
كمف ضمنيا  ،كاإلعاقات المختمفة ،اعتبلؿ الصحة كاألمراض المزمنة ،عدـ كجكد الدافعية ،انخفاض القدرات العقمية
 )2007 ،صعكبات التعمـ )أبك فخر

أف الزمف الذم يستغرقو التمميذ في فيـ كتعمـ المياـ األكاديمية أطكؿ مقارنة بأقرانو مف  إلى: فيشير أما بطء التعمم
فالمعيار األساس في تمييز ىذا التمميذ عف التبلميذ اآلخريف ىك ما يستغرقو مف زمف في  ،العمر كالبيئة التعميمية

لتعمـ أف كمييما لديو تحصيؿ منخفض في يتشابو تمميذ صعكبات تعمـ مع ذم بطء اأداء المياـ التعميمية. كبذلؾ 
 ،مف حيث نسبة الذكاء التعمـكلكنو يختمؼ عف ذم صعكبات  ،خاصةتدخبلت عبلجية  إلىكيحتاجكف  ،القراءة

 ،فالتمميذ بطيء التعمـ يقع في المستكل األقؿ مف المتكسط كفؽ اختبار ذكاء مقنف فيناؾ تكافئ بيف التحصيؿ كالذكاء
ى مف المتكسط في اختبار ذكاء مقنف فيناؾ تباعد بيف ميتمتع بذكاء متكسط أك أع تعمـالأما تمميذ صعكبات 

 ،أف التمميذ بطيء التعمـ قد يحرز تقدمان في النكاحي االنفعالية كاالجتماعية اإلشارةكما البد مف  .التحصيؿ كالذكاء
 ،كالمغة ،في حيف يككف متخمفان في تعمـ التفكير ،كحتى في الميارات الميكانيكية التي ال تتطمب عمبلن عقميان عاليان 

فيي ناتجة عف خمؿ كظيفي في الجياز العصبي  أما صعوبات التعمم:كالتعميؿ.  ،كالتركيب ،كالتحميؿ
 ،ت النمائية )االنتباهالمجاالكقصكر عصبي نفسي في كاحد أك أكثر مف  (Bateman B.1976 p654المركزم)
حيث تككف حكاس التمميذ سميمة الستقباؿ  ،المغة( التي تنعكس عمى التحصيؿ في المكاد األكاديمية ،التفكير ،اإلدراؾ
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لكنو ال يستطيع أف ينٌظـ أك ييفٌسر أك يستخدـ بشكؿ كاؼو المثيرات التي استقبميا. كصعكبات التعمـ ال  ،المثيرات
أك  ،أك اضطراب انفعالي ،عاقة فسيكلكجيةتنطبؽ عمى التبلميذ الذيف يعانكف مف انخفاض في التحصيؿ نتيجة إل

 حرماف. كما ييبلحظ تباعد بيف الذكاء عمى اختبار ميقننف كاإلنجاز الفعمي في المكاد األكاديمية.
 (2النشاط التدريبي)                              

 المعممة: أختيأخي المعمم/ 
 اآلتية:سئمة األ عفحاكؿ أف تجيب  ،صعكبات التعمـ كالمفاىيـ القريبة منيا إلىتعرفت 

 ما أكجو الشبو بيف صعكبات التعمـ كالتأخر الدراسي كبطء التعمـ؟ -
 ما أكجو االختبلؼ بيف صعكبات التعمـ كالتأخر الدراسي كبطء التعمـ؟ -
 ما أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف المتأخريف دراسيان كبطيئك التعمـ؟ -

 دقائق( (5 تقويم الجمسة: 
 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،تحقيؽ أىداؼ الجمسةلمعرفة مدل 

 : (Power pointاستخداـ برنامج )
يعاني مف  ،سريةكثير التغيب عف المدرسة ألسباب أي  ،التمميذ )سامي( تمميذه في الصؼ الثالث األساسي   

كعند دراسة المعمـ لحالة ىذا التمميذ كجد أف ذكائو يقع في  ،تحصيؿ منخفض في جميع المكاد الدراسية
كما أنو يتميز بعبلقة غير جيدة  ،فترة طكيمةلكأنو يعاني مف مرضن مزمف)الربك(  ،مستكل أقؿ مف المتكسط
  مع زمبلئو في المدرسة.

 كلماذا ماذا تمثؿ ىذه الحالة؟ -
 ت التعمـ؟ذكم صعكبا لتبلميذاتحصيؿ  في انخفاضما السبب الرئيسي  -

 النشاط األسبوعي: 
( تحتكم عمى مجمكعة مف المراجع العممية الخاصة بصعكبات CDيكزع الباحث عمى المعمميف أقراص)

عمييا. ثـ يكمؼ المعمميف بالبحث عف المكضكع  االطبلعالتعمـ عامة كالقراءة كالكتابة خاصة. طالبان منيـ 
 التالي: العبلقة بيف صعكبات التعمـ النمائية كاألكاديمية.
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  الثانية:الجمسة 
 صعكبات التعمـ النمائية كاألكاديمية. :عنوان الجمسة
 :أىداف الجمسة

 :تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلى بصعكبات التعمـ النمائية كاألكاديمية. اليدف العام لمجمسة 
 :األىداف السموكية لمجمسة 
 أف يكضح المعمـ المقصكد بصعكبات التعمـ النمائية كاألكاديمية. .1
 أف يكضح المعمـ العبلقة بيف صعكبات التعمـ النمائية كاألكاديمية..2

 دقيقة  (50(:الجمسةمدة 
أقبلـ  -2(.power pointالحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض ) -1: الوسائل المستخدمة في الجمسة

ممخصات كرقية  -4كاألنشطة التدريبية( أكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية  -3ممكنة كالسبكرة .
 .بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية الجمسة

التغذية  –المناقشة الحكار ك طريقة  - : دراسة النصكصالمستخدمة في الجمسة واألساليبق ائالطر 
 .التعزيز –الراجعة 
جراءات محتوى  كاألنشطة التدريبية()المادة العممية : الجمسة وا 

                                        ( دقائق10تمييد : )
 يقـك الباحث باالشتراؾ مع المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة.  -
 )صعكبات التعمـ النمائية كاألكاديمية(. الثانيةيكتب الباحث عمى السبكرة عنكاف الجمسة  -
 (.1جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ) طالبان منيـ قراءتياالمعمميف  إلىيقـك الباحث بتقديـ كرقة العمؿ األكلى  -

 (1المادة العممية )                                       
 ( دقيقة.20صعوبات التعمم النمائية واألكاديمية: ) -أوالً 
 صعكبات التعمـ مجاؿصعكبات التعمـ عمى أف  مجاؿبيف المختصيف كالمشتغميف في  إجماعىناؾ شبو    

 .األكاديميةكصعكبات التعمـ  ،يندرج تحتو صنفيف اثنيف: صعكبات التعمـ النمائية
تمؾ الصعكبات المرتبطة بالعمميات النفسية كالعقمية التي تظير يقصد بصعوبات التعمم النمائية:   -1

كثيقان  في سنكات ما قبؿ المدرسة مثؿ االنتباه كاإلدراؾ كالتذكر كالتفكير كالمغة. كىذه ترتبط ارتباطان 
بالصعكبات البلحقة في السف المدرسية كىي الصعكبات األكاديمية كالصعكبة في التيجئة أك الصعكبة 

  في القراءة أك الكتابة أك في الحساب.
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 صنفين: إلىتصنف الصعوبات النمائية 
كصعكبات الذاكرة كىي تعد  اإلدراؾكىي صعكبات االنتباه كصعكبات : صعوبات نمائية أولية - أ

 ساسية.أكظائؼ عقمية 
تتمثؿ في ضعؼ القدرة عمى التركيز كالقابمية العالية لمتشتت كضعؼ المثابرة عمى أداء  صعوبة االنتباه: -

ذكم  األفرادكأف مشكبلت االنتباه لدل  ،أخرل إلىآخر أك مف ميمة  إلىالنشاط كصعكبة نقؿ االنتباه مف مثير 
كالحفاظ عمى االنتباه   ،كاتخاذ القرار ،صعكبات التعمـ تقع في ثبلث فئات: تككيف االنتباه

 .(1998،146،)الكقفي
المعاني كالدالالت  إعطاءعرفية تقكـ عمى مىي عممية عقمية ك  اإلدراؾعممية  :صعوبات اإلدراك -

تأكيؿ المثيرات ك طفاؿ نتيجة عجزىـ عف تفسير لدل األ أكتنش ،ك المعمكمات الحسيةأكالتفسيرات لممثيرات 
 (.30ص،أ-2007الزيات، ا )يمدلكالتيا كالمعاني المبلئمة ل إلىكالكصكؿ  ،البيئية التي يستقبمكنيا

أك  ،تظير صعكبة الذاكرة في عدـ القدرة عمى استدعاء ما تـ مشاىدتو أك سماعو صعوبة الذاكرة: -
جراء العمميات  ،مشكمة في تعمـ القراءة كاليجاء كالكتابة إلىك التدرب عميو مما يؤدم أممارستو  كا 

 (2008،19،الحسابية.)شريت كحسف
 تتأثر. ك كالتعبيرية( ،)االستقبالية الشفكية كىي تتصؿ بالتفكير كالمغة: صعوبات نمائية ثانوية - ب

 اضطربت الثانية. ألكليةفإذا اضطربت ا ،العمميات النمائية الثانكية بالعمميات النمائية األكلية
ف تمميذ ذكم صعكبات التعمـ يعاني مف قصكر في ميارات ما كراء أ إلى: كتشير صعوبة التفكير -

كقصكر في  ،كتناسؽ العمميات العقمية كالمعرفية ،كتنظيـ النتائج ،كفي الرقابة العقمية النشطة ،المعرفة
كضعؼ في التفكير  ،التفكير الحسي إلىكيميؿ  ،فضؿأالطرائؽ كالخطط التي تساعد عمى التعمـ بشكؿ 

 (.28-27 ،2003،ف يستجيب)ككافحةأفكاره قبؿ أطكؿ لتنظيـ أكقت  إلىكيحتاج  ،المجرد
نصات كسماع فتضطرب عمميات اإل :صعوبة المغة االستقبالية: كتتضمف الشفوية صعوبة المغة -

وكذلك تتضمن صعوبات المغة  .دراؾ فيـ الكممات كالجمؿ كاستيعاب الرسالة الصكتية عمكمان ا  األصكات ك 
كعجز في بناء الجمؿ  ،لمكممات رب التعبير الشفيي الضطراب الذاكرة السمعيةضط: فيالتعبيرية

 .(2005،خركفآ)ىالياف ك  كأخطاء قكاعدية ،كتركيبيا كتنظيميا
المشكبلت التي تظير عند تبلميذ المدارس أك طمبتيا مثؿ: األكاديمية: يقصد بصعوبات التعمم  -2

كالصعكبات الخاصة  ،كالصعكبات الخاصة بالكتابة كالتعبير الكتابي ،الصعكبات الخاصة بالقراءة
 بالحساب كالرياضيات )سكؼ يتـ تناكؿ صعكبات القراءة كالكتابة في الجمسات البلحقة بشكؿ مفصؿ(

 (1النشاط التدريبي )                                     
 : أخي المعمم/ أختي المعممة

 :اآلتيةاألسئمة  تجيب عفحاكؿ أف  ،أصناؼ صعكبات التعمـ إلىتعرفت 
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 ما الفرؽ بيف صعكبات التعمـ النمائية كصعكبات التعمـ األكاديمية ؟ -
 ما طبيعة العبلقة بيف صعكبات التعمـ النمائية األكلية كالثانكية ؟ -
 الخاطئة.يناقش الباحث المعمميف في إجاباتيـ معززان الصحيحة كمصكبان  -
ذلؾ يقكـ الباحث بتكزيع كرقة العمؿ الثانية )المادة العممية كاألنشطة التدريبية( طالبان منيـ قراءتيا جيدان  بعد

 .(2ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ )
 (2المادة العممية)                                    

 ( دقائق.10وصعوبات التعمم األكاديمية: )العالقة بين صعوبات التعمم النمائية  -ثانياً 
 إلى( 2005،؛ ىالياف كآخركف2007،؛ أبك فخرأ -2003الكقفي، ؛ 1984،يشير الباحثكف)كيرؾ ككالفانت      
 ما يمي:

المغة( سيؤثر عمى التحصيؿ  ،الذاكرة ،التفكير ،اإلدراؾ ،أف أم خمؿ في العمميات المعرفية النفسية )االنتباه  -
حدن كبير بالصعكبات المعرفية  إلىاألكاديمي كبالتالي يمكف القكؿ إف منشأ صعكبات التعمـ األكاديمية يرتبط 

 النمائية.
 ةكالصعكبات األكلى ىي تمؾ المرتبط ،إف صعكبات التعمـ النمائية سابقة عمى صعكبات التعمـ األكاديمية -

فحتى يتعمـ التمميذ كتابة اسمو ال بدًّ أف يطكر  ،تحصيمو األكاديمي ؼحتاجيا الطفؿ بيدبالميارات السابقة التي ي
فعندما  ،كالذاكرة البصرية كالسمعية ،كالتناسؽ الحركي كالبصرم ،ؾكثيران مف الميارات الضركرية في اإلدرا

 صعكبات في القراءة أك الكتابة. إلىتضطرب ىذه الكظائؼ فأنيا تؤدم 
فصعكبات التعمـ األكاديمية ناتجة  ،األكاديميةتكجد عبلقة كثيقة بيف صعكبات التعمـ النمائية كصعكبات التعمـ  -

 عف كجكد صعكبات نمائية كليس العكس.
 إمكانية التنبؤ بالصعكبات األكاديمية بتشخيص الصعكبات النمائية. إلىتشير البحكث كالدراسات  -
تطكر  إلىييعتبر أحد أىـ األسباب التي تؤدم  ،النمائية لدل التمميذ إف التأخر في تشخيص عجز العمميات -

تعييف المتطمبات النمائية  ،لذلؾ يجب عمى المعمـ الذم يقـك بعممية التشخيص كالعبلج ،الصعكبات األكاديمية
 السابقة لعممية التعمـ األكاديمية كمحاكلة تحسينيا مف خبلؿ التدريب.

 (2النشاط التدريبي)                                     
 أخي المعمم/ أختي المعممة: 

 األسئمة اآلتية. تجيب عفحاكؿ أف  ،العبلقة بيت صعكبات التعمـ النمائية كاألكاديمية إلىتعرفت  
 ىؿ العبلقة بيف صعكبات التعمـ النمائية كصعكبات التعمـ األكاديمية ىي عبلقة اتصاؿ أـ انفصاؿ؟ كلماذا؟ -
تطكر  إلىالتأخر في تشخيص عجز العمميات النمائية لدل التمميذ ييعتبر أحد أىـ األسباب التي تؤدم  -

 الصعكبات األكاديمية. عمؿ ذلؾ؟
 ما المقصكد بأف صعكبات التعمـ األكاديمية ناتجة عف كجكد صعكبات نمائية كليس العكس؟  -
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 ( دقائق10تقويم الجمسة: )
استخداـ  طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقـك الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،ةلمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمس

 : (Power pointبرنامج )
لماذا يتعيف عمى المعمـ تحديد المتطمبات النمائية السابقة لعممية التعمـ األكاديمية كمحاكلة تحسينيا مف خبلؿ   -1

 التدريب؟ 
 التعمـ النمائية ؟ما أىمية التشخيص المبكر لذكم صعكبات  -2
 كيؼ يمكف التنبؤ بصعكبات التعمـ األكاديمية؟   -3

 النشاط األسبوعي:
 يكمؼ الباحث المعمميف بالبحث عف مكضكع القراءة كصعكباتيا كدرجة انتشارىا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هالحق الدراست
 

241 
 

  الثالثة:الجمسة 
 مفيـك القراءة كصعكباتيا كدرجة انتشارىا. :عنوان الجمسة
 :أىداف الجمسة

 :كلى بمفيـك القراءة كصعكباتيا كدرجة تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األ اليدف العام لمجمسة
 انتشارىا.

 :األىداف السموكية لمجمسة 
 أف يذكر المعمـ المتدرب مفيـك القراءة. -1
 القراءة.المعمـ المتدرب مفيـك صعكبات  يحددف أ -2
 القراءة.صعكبات  كشيكع المعمـ المتدرب درجة انتشار يكضحأف  -3
 دقيقة  (50(:الجمسةمدة 

أقبلـ  -2(.power pointالحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض ) -1: الوسائل المستخدمة في الجمسة
ممخصات كرقية  -4كاألنشطة التدريبية( أكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية  -3ممكنة كالسبكرة .

 .بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية الجمسة
التغذية  –المناقشة الحكار ك طريقة  - دراسة النصكص) : المستخدمة في الجمسة واألساليبق ائالطر 

 .التعزيز( –الراجعة 
جراءات محتوى  كاألنشطة التدريبية()المادة العممية : الجمسة وا 

                                        ( دقائق10تمييد : ) -
 يقـك الباحث باالشتراؾ مع المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة.  -
 يكتب الباحث مكضكع الجمسة عمى السبكرة )مفيـك القراءة كصعكباتيا كدرجة انتشارىا(. -
"( طالبان منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ 1يقـك الباحث بتكزيع كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف )المادة العممية " -

 (.    1بالنشاط التدريبي رقـ)
 (1المادة العممية )                                             

                      دقائؽ(                        10) مفيوم القراءة: -أكالن 
عممية عقمية تشمؿ الرمكز كالرسـك التي يتمقاىا القارئ  :"حيث عرفيا حسف شحاذة بأنيا ،لمقراءة مفاىيـ متعددة    

كاالستنتاج كالنقد كالحكـ كالتذكؽ كحؿ  ،كالربط بيف الخبرة السابقة كىذه المعاني ،كفيـ المعاني ،عف طريؽ عينيو
أداة اكتساب المعرفة كالثقافة كاالتصاؿ بنتاج العقؿ  :"بأنيا محمكد خاطر كمصطفى رسبلف كما عرفيا . "المشكبلت
 :" تعريفيا بأنيا إلى. كما ذىب عبد العميـ إبراىيـ  "كالنمك االجتماعي كالعممي ،كتعد مف أىـ كسائؿ الرقي ،البشرم

كعرفيا جيبسكف . (281 ،2002 ،حـ)مم" كفيميا صحيحان  عممية التعرؼ عمى الرمكز المطبكعة كنطقيا نطقان 
نيا كظيفة لغكية أك  ،كتنتيي بمستكل المفاىيـ ،عممية معرفية تبدأ بالمستكل اإلدراكي" ،( (Gibson &Liven،كليفيف
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كبالتدريج يبدأ في تصفية األفكار  ،كيغفؿ الخصائص غير المناسبة ،يجرد الطفؿ المقكمات األساسية في النص
أدراؾ الرمكز . كالبعض يعرفيا بأنيا: (178 ،2010)الحبلؽ ".التجريبية المناسبة كالمتصمة بالمكضكع كتيذيبيا

االستجابة  كأخيران  رأأفكار كفيـ المادة المقركءة ثـ التفاعؿ مع ما يق إلىثـ استيعابيا كترجمتيا  ،المكتكبة كالنطؽ بيا
 و ىذه الرمكز.لما تممي

 (1) النشاط التدريبي                                           
 أخي المعمم/ أختي المعممة: 

 التي كردت في ىذه المفاىيـ. األفكاركحاكؿ أف تستخمص أىـ  ،إليو مرة أخرل ارجع ،مفيـك القراءة إلىتعرفت   -
يقـك الباحث بمناقشة  ،انتياء المعمميف مف استخبلص األفكار الرئيسية التي يتألؼ منيا مفيـك القراءة بعد -

ذلؾ يطمب الباحث مف  بعد ،معززان إجاباتيـ الصحيحة كمصكبان اإلجابات الخاطئة ،المعمميف بيذه األفكار
كالطمب منيـ  ،ككتابتو عمى السبكرة ،المعمميف صياغة تعريؼ لمقراءة مف خبلؿ األفكار المستخمصة مف النص

 كرقة النشاط التدريبي.  إلىنقمو 
 ،ذلؾ يكضح الباحث لممعمميف بأف ىناؾ عدد ليس بقميؿ مف التبلميذ يعانكف مف صعكبات في تعمـ القراءة بعد    

يقـك الباحث ذلؾ  بعد ،لتقديـ المساعدة ليـ في الكقت المناسب ،كال بد لممعمـ مف معرفة طبيعة ىذه الصعكبات
بتكزيع كرقة العمؿ الثانية كالتي تحتكم عمى عدة تعاريؼ لصعكبات القراءة طالبان منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط 

 (  2التدريبي رقـ )
 (2لمادة العممية )ا                                       

 دقيقة(15: ) مفيوم صعوبات القراءة -ثانياً 
 إلىكال تعزل  ،يعرؼ البعض صعكبات القراءة بأنيا: صعكبة حادة في شكؿ المغة الكتابية ال تعتمد عمى الذكاء    

مستكل ذكائو كعمره  إلىكتتصؼ باكتساب لمستكل قراءة يقع تحت المستكل المتكقع نسبة  ،ةأسباب ثقافية كانفعالي
كية التي تتصؿ بالشكؿ الكتابي كبخاصة الرمكز البصرية كىي مف طبيعة معرفية تؤثر عمى الميارات المغ ،الزمني
 (.      367 ،2003 ،كنظاـ اإلدراؾ كالسمسمة )الكقفي ،كالذاكرة القصيرة ،المفظية
يشتمؿ عمى صعكبات محددة في  ،( صعكبات القراءة بأنيا: اضطراب لغكم تطكرم(Cattsكما عرؼ كاتس     

في الغالب مكجكد منذ الكالدة كيستمر في مراحؿ العمر  االضطرابمعالجة المدخبلت الصكتية . كيككف ىذا 
تتناكؿ القدرة عمى الترميز كاالسترجاع كاستعماؿ األنظمة  ،كيككف عمى شكؿ صعكبات في النظاـ الصكتي ،ةالبلحق

 كما قد تظير في الكبلـ أيضا كفي الكعي المغكم لؤلصكات. ،الرمزية الصكتية في الذاكرة
(  بأنيا: "اضطراب لغكم محدد مف منشأ بنيكم يتصؼ بصعكبة في تحميؿ الكممة (Ortonكعرفيا أيضا أكرتف   

 (.2003،376،كيعكس في العادة قدرة غير كافية في المعالجة الصكتية )الكقفي  ،المفردة
في الربط بيف األصكات  بأنيا: "حالة يكاجو بيا الفرد صعكبة بالغة ،( (Aaron &Joshi،كما عرفيا أركف كجكمش  

 كالحركؼ التي تمثميا في الكممات المكتكبة.
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اضطرابات كظيفية في الجياز  إلىتعزل  ،( بأنيا صعكبات حادة في تعمـ القراءةMercerكعرفيا مرسر )   
لىك  ،العصبي المركزم اضطرابات جينية أك كراثية تؤثر عمى النضج العصبي الكظيفي كالعجز عف تعمـ القراءة مف  ا 

 (.214 ،2008،خبلؿ أساليب التدريس العادية داخؿ الفصؿ الدراسي)الزيات 
ذات جذكر عصبية تعبر  ، developmental disorderعرفيا فتحي الزيات بأنيا: "اضطراب أك صعكبة نمائية   

عمى الرغـ مف تكفر القدر  ،كالفيـ القرائي لممدخبلت المفظية المكتكبة عمكمان  ،عف نفسيا في صعكبات تعمـ القراءة
 كاإلطار الثقافي كاالجتماعي. ،كظركؼ التعمـ كالتعميـ ،المبلئـ مف الذكاء

عمى أنو ذلؾ الطفؿ الذم يقؿ  ،لقراءة( الطفؿ ذك صعكبات اTizard & Whitmor) ،عرؼ تايزاد ككايتمر   
مستكل القراءة لديو بمقدار سنتيف كأربعة شيكر عف المستكل المتكقع لو بالنسبة لعمره أك مستكل ذكائو )شعباف  

2002، 2.) 
 (2) النشاط التدريبي                                           

 أخي المعمم/ أختي المعممة: 
كحاكؿ أف تستخمص أىـ األفكار األساسية الكاردة في  ،إليو مرة أخرل ارجع ،مفيـك صعكبات القراءة إلىتعرفت  -

 ىذه التعاريؼ.
 ما المعايير التي استند إلييا الباحثيف في تعريفيـ لصعكبات القراءة ؟ -
 مف خبلؿ تحديدؾ لؤلفكار الكاردة في النص قـ بصياغة تعريؼ لصعكبات القراءة. -
انتياء كؿ معمـ مف صياغة تعريؼ لصعكبات القراءة يقـك الباحث بمناقشة المعمميف بيذه التعريفات معززان  بعد -

ذلؾ يطمب الباحث مف المعمميف االشتراؾ في صياغة  بعد ،إجاباتيـ الصحيحة كمصكبان اإلجابات الخاطئة
كالطمب منيـ نقمو  ،بتو عمى السبكرةككتا ،تعريؼ عاـ لصعكبات القراءة مف خبلؿ األفكار المستخمصة مف النص

 كرقة النشاط التدريبي. إلى
االنتياء مف النشاط التدريبي الثاني يكضح الباحث لممعمميف بأف كجكد صعكبات القراءة لدل بعض  بعد      

التعرؼ عمى مدل انتشار ىذه الصعكبة في  مكأنو مف الضركر  ،التبلميذ قد يؤثر عمى أدائيـ المدرسي عامة
( مف 3ذلؾ يقـك الباحث بعرض المادة العممية رقـ ) بعد ،لكضع الخطط المناسبة لمكاجية ىذه الصعكبة ،رسنامدا

ضركرة االنتباه إلييا جيدان ثـ القياـ بالنشاط  إلى( منبيان المعمميف power pointخبلؿ استخداـ برنامج العرض )
 (.3التدريبي رقـ)

 (3المادة العممية )                                           
 دقائق( 10) ذوي صعوبات القراءة : وشيوع درجة انتشار – لثاً ثا

غياب ، بسبب تختمؼ التقديرات حكؿ أعداد أك نسب األطفاؿ ذكم الصعكبات التعممية اختبلفا ن كبيرا ن جدان      
كاختبلؼ حدة صعكبات القراءة  ،كبسبب مشكمة محٌكات كأدكات كأساليب التشخيص ،تعريؼ عاـ ككاضح كمتفؽ عميو
ناث( كمشكمة تحديد أم معادلة انسب لتقدير  ،بيف البسيطة كالمتكسطة كالحادة كالفركؽ المتعمقة بالجنس)ذككر كا 

ث صعكبات التعمػٌـ ، ففي حيف يعتقد بعضيـ أف نسبة حدك (57-56 ،2003 ،التباعد بيف الذكاء كالتحصيؿ ) الكقفي
 -%2)إال أف النسبة المعتمدة عمكما ن ىي   (%10) إلىيعتقد آخركف أف النسبة قد تصؿ   (%1)إلىال تصؿ 
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كأف فئة ذكم صعكبات  ،%( مف التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ يعانكف مف صعكبات في القراءة80كأف ) .(3%
(. كتشير األدبيات العممية 419 ،1998 ،ران كشيكعان )الزياتالقراءة ىي كاحدة مف أكثر أنماط صعكبات التعمـ انتشا

 ،تبمغ أربعة أمثاؿ اإلناث ،كالقراءة بشكؿ خاص ،أٌف نسبة الذككر الذيف يعانكف مف صعكبات التعمـ بشكؿ عاـ إلى
غير أنيف في أغمب األحياف ال يشخصف  ،المجاؿإال أف  الدراسات تفيد بأف نسبة الذككر تماثؿ نسبة اإلناث في ىذا 

(. 58 ،2007 ،ألف أعراضان كثيرة تبدك عمى الذككر قمما تبدك عمييف )أبك فخر ،كال يصنفف كذكات صعكبات القراءة
تكجد في  ،كجد أٌف حاالت صعكبات القراءة ،في الكاليات المتحدة األمريكية (Homsby,1992في دراسة ىكمسبي )

كتكجد بنسبة كبيرة في المناطؽ  ،كتظة أكثر مف كجكدىا لدل أبناء القطاعات المكسرة مف المجتمعاألحياء الفقيرة الم
كال يختص  ،كتحدث صعكبات القراءة عبر كؿ المجتمعات كالمغات ،الريفية التي يتدنى فييا مستكل التعميـ كنكعيتو

 (.60 -59 ،2003بيا إطار ثقافي معيف )قراءات مختارة 
 (3) النشاط التدريبي                                        

 أخي المعمم / أختي المعممة:
 مشاىدتؾ كسماعؾ لمنص السابؽ أجب عف األسئمة اآلتية : بعد 
 لماذا اختمؼ الباحثكف في تحديد نسبة انتشار صعكبات التعمـ عامة كالقراءة خاصة ؟ -
 ىؿ تعتقد ىذه النسبة مبالغة بيا كلماذا؟ ،القراءة%( مف ذكم صعكبات التعمـ يعانكف مف صعكبات 80إف ) -
 لماذا؟  ،يبلحظ أف  معظـ المصابيف بصعكبات القراءة مف الذككر -
الحكادث ...الخ( سبب مباشر لكجكد  ،انخفاض مستكل تعميـ األىؿ ،ىؿ تيعتبر العكامؿ البيئية كالثقافية )الفقر -

 صعكبات القراءة لدل التمميذ؟ 
 دقائق( (5 تقويم الجمسة: 

استخداـ  طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقـك الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة
 : (Power pointبرنامج )

كعند  ،التمميذ )شادم( تمميذان في الصؼ الرابع األساسي يعاني ىذا العاـ مف تحصيؿ منخفض في مادة القراءة .1
كأنو يعاني مف مشكبلت في  ،كجد أف درجة ذكاء ىذا التمميذ تقع في مستكل المتكسط ،دراسة المعمـ حالة التمميذ

 عمى زمبلئو بالضرب. أحيانان كتعديو  ،قراءة المعمـ لمدرس أثناءكما لكحظ قمة االنتباه لديو  ،اإلدراؾ البصرم
 ذا؟ىؿ تمثؿ ىذه الحالة صعكبات تعمـ القراءة ؟ كلما -
 ؟لمقراءة ما الغاية األساسية  -2
يمكف الحد مف زيادة انتشار صعكبات القراءة مف خبلؿ االىتماـ بالفحكص الطبية لمزكجيف قبؿ الزكاج.  -3

 فكار األيخرل التي تساعد في الحد مف انتشار ىذه الصعكبة؟ ىؿ لديؾ بعض األ
 : األسبوعي النشاط

 في مادة بمستكل تحصيؿ منخفضد التبلميذ الذيف يتميزكف بعد بكضع قائمة ،كؿ معمـيكمؼ الباحث   
 كذلؾ في الصؼ الذم ييدرس بو كؿ معمـ. القراءة 
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 : الرابعةالجمسة 
 الكتابة )صعكباتيا كمدل انتشارىا( .  : عنوان الجمسة
 : أىداف الجمسة

 :تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلى بمفيكـ الكتابة كصعكباتيا كمدل  اليدف العام لمجمسة
 انتشارىا.

 :األىداف السموكية لمجمسة 
 المعمـ المتدرب مفيـك الكتابة. يستنتجأف  .1
 أف يستنتج المعمـ المتدرب مفيـك صعكبات الكتابة. .2
 أف يحدد المعمـ المتدرب درجة انتشار ذكم صعكبات الكتابة. .3

 دقيقة .  (50):  مدة الجمسة
( لعرض power point: الحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض ) الوسائل المستخدمة في الجمسة

 كاألنشطة التدريبية(أكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية  -3أقبلـ ممكنة كالسبكرة.  -2محتكل الجمسة 
 .ممخصات كرقية بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية الجمسة -4
 -التغذية الراجعة -التعزيز –طريقة الحكار كالمناقشة ): التدريسية المستخدمة في الجمسة ائقطر ال

 (. دراسة النصكص
جراءات الجمسة  ) المكاد العممية كاألنشطة التدريبية( :محتوى وا 

 ( دقائق5تمييد : )
 .يقـك الباحث باالشتراؾ مع المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة -
  يكزع الباحث لممعمميف أكراؽ األنشطة التدريبية. -
 .الكتابة كصعكباتيا كدرجة انتشارىا( ) الجمسةيكتب الباحث عمى السبكرة عنكاف  -
كالطمب منيـ قراءتيا جيدان ثـ  "(1)المادة العممية " يقـك الباحث بتكزيع كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف -

 (.1القياـ بالنشاط التدريبي رقـ)
 (1المادة العممية رقم )                                        
 (دقائق 10)مفيوم الكتابة: –أواًل 
ما ىي الكتابة ؟ يتمقى الباحث إجابات عديدة يعززىا جميعيا  ،يطرح الباحث السؤاؿ التالي عمى المعمميف  

 الخاطئة ثـ يقكـ بعرض لماىية الكتابة عمى النحك التالي : اإلجاباتكيعمؿ عمى تصكيب 
الكتابة كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ التي يستطيع الفرد مف خبلليا أف يعبر عف أفكاره كأف يقؼ عمى  - أ

 كتسجيؿ ما يكد تسجيمو مف حكادث ككقائع.   ،كأف يبرز ما لديو مف مفيكمات كمشاعر ،أفكار غيره
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كسائؿ االتصاؿ التي عف طريقيا يستطيع اإلنساف أف يسجؿ ما يكد تسجيمو الكتابة ىي كسيمة مف   - ب
 كالحكادث كنقميا لآلخريف.  ،مف الكقائع

ضافتو لخبرتنا كتتضمف الكتابة ا -ت لكتابة ىي العممية التي يتـ فييا استخداـ المغة لجمب المعنى كا 
اإلقصاء كترتيب األفكار. كقد تـ نقؿ التعبير المكتكب عبر عدة أشكاؿ مثؿ  ،التأليؼ  كاالختيار
 .الشعر ،التقارير ،الخطابات ،القصص القصيرة

الصكر الذىنية التي  خراجإيعرؼ بياجيو الكتابة بأنيا: التخطيط الذم يعبر عف رغبة الطفؿ في   -ج    
 (.114ص  ،2002 ،)برغكت  أك في الركضة ،يختزنيا عف بيئتو الكاقعية في األسرة

  (1النشاط التدريبي)                                      
 :أخي المعمم/ أختي المعمم

 كاجب عف األسئمة التالية: ،ارجع إليو مرة أخرل ،بعض تعريفات الكتابة  إلىتعرفت 
  .األفكار الكاردة في تعريفات الكتابة استنتج أىـ -
 مف خبلؿ األفكار التي قمت باستخبلصيا مف التعريفات السابقة. قكـ بصياغة تعريؼ لمكتابة -

ذلؾ يكضح الباحث لممعمميف بأف تدريب التمميذ عمى الكتابة يتطمب العناية كالتركيز عمى ثبلثة  بعد     
تابة كقدرة التعبير الكتابي الجيد( كأٌف التبلميذ ذكم صعكبات الك ،كقدرة اليجاء ،أنكاع مف القدرات )قدرة الخط

 يعانكف مف مشكبلت في كاحدة أك أكثر مف ىذه القدرات.
كالطمب منيـ قراءتيا جيدان  (2المادة العممية رقـ ) عمى المعمميف الثانيةيقـك الباحث بتكزيع كرقة العمؿ  -

  .(2ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ)
 (2المادة العممية رقم )                                  

   دقيقة(15مفيوم صعوبات الكتابة: ) –ثانيًا 
ف صعكبة بأالحافظ " الفتاح  بدنبيؿ ع فيار فقد ع ،لقد تعددت التعاريؼ الخاصة بمفيكـ صعكبة الكتابة    

ء أك عدـ القدرة عمى أداء الحركات البلزمة لمكتابة ك الكتابة ىي عبارة عف مستكل مف الكتابة اليدكية بالغ الس
 .ائؼ المخظباضطراب في ك كىي حالة ترتبط 

كيعرؼ بعض الباحثيف التبلميذ ذكك صعكبات الكتابة بأنيـ: التبلميذ الذيف يتميزكف بدرجة ذكاء متكسطة   
كىذه  ،أك فكؽ متكسطة كمع ذلؾ يعانكف مف تحصيؿ منخفض في الكتابة كاإلمبلء كالتعبير كالكتابي

 ت خبلؿ حياة الفرد. جاالالمالعديد مف المشكبلت في مختمؼ  إلىالصعكبة تؤدم 
 البصرم التكامؿ في اضطراب تنتج عف صعكبة بأنيا الكتابة صعكبة (Bain, et al ،1991تعرؼ بيف كآخركف )  

 عمى قادر غير كلكنو حركية، أك بصرية إعاقة أك لديو عيب ليس الصعكبة مف النكع ىذا صاحب كالطفؿ ،الحركي
 (.P45،1991Bain, et al)حركية مخرجات إلى البصرية المعمكمات تحكيؿ
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في التمثيؿ الخطي ألشكاؿ  بأما محمدم كالزقام فيعرفاف صعكبات الكتابة بأنيا:" عبارة عف اضطرا 
فالطفؿ يرسـ الحركؼ كال يكتبيا فيك يرسميا دكف  ،الحركؼ كاتجاىاتيا في حيزىا المكاني كالتنسيؽ بينيا

 ( . 125 ،2010،الزقام  ،معرفة أساس كمبدأ كؿ حرؼ مف حيث التكجيو المكاني"  )محمدم
كيعرفيا كريماف بدير بأنيا: "عبارة عف تشكه في شكؿ الحركؼ أك تباعد حجميا كتباعد المسافات بيف     

 (.164 ،2006 ،ت ضغط القمـ أثناء الكتابة" ) بديرمع تمايؿ السطكر كتباعد درجا ،الكممات
كيعرفيا الخطيب بأنيا:" طريقة الكتابة السيئة أك الضعيفة لمفرد أك عدـ قدرتو عمى أداء الحركات      

العضمية التي تتطمبيا عممية الكتابة أك عممية النسخ سكاء أكانت نسخ األحرؼ أـ نسخ األشكاؿ ". كقد 
 إلىة الكتابة بسبب عدـ قدرتو عمى تحكيؿ المدخبلت البصرية التي يستقبميا يعاني الطفؿ مف صعكب

 مخرجات تظير عمى شكؿ حركة لمعضبلت الدقيقة البلزمة لعممية الكتابة. 
فيما يعتقد البعض األخر بأف عسر  ،كيعتقد البعض بأف ىذه الحالة ترتبط بالخمؿ الكظيفي العصبي    

الفرد عمى التعبير عف أفكاره بشكؿ مكتكب بالرغـ مف عدـ كجكد مشكبلت في  عدـ قدرة إلىالكتابة قد يشير 
تعكس جكانب عجز تتجمى في ضعؼ  ،أٌف صعكبات الكتابة إلىكيشير الخطيب أيضان  ،قدرة الفرد الحركية

الميارات الحركية كاإلدراؾ البصرم الخاطئ لؤلحرؼ الكممات كمشكبلت في تذكر االنطباعات البصرية 
كأف ىذه الصعكبة تظير منذ الطفكلة كتستمر حتى المراىقة  ،ت في القدرة عمى المحافظة عميياكمشكبل

 (. 159ص ،2001 ،كالرشد ) الخطيب 
 يكتب أف ال يستطيع الذم الطفؿ ىك الكتابة في الصعكبة ذا الطفؿ أف إلى (1998) الركساف فاركؽ كيشير
 مستكل في يكتب فيك الزمني، في عمره ىـ ممف كتابتيا المتكقع أك كتابتيا، المطمكب المادة صحيح بشكؿ
 (.224 ،1998،.) الركسافمنو يتكقع عما كثيران  يقؿ

 تتابعيا ك تعاقب الحركؼ تذكر آلية في صعكبة ىي الكتابة صعكبة أف إلى  (2002) الزيات فتحي كيشير
 أىـ كمف كاألرقاـ الحركؼ لكتابة، تتابعيان  أك تعاقبيان  المطمكبة الدقيقة كالحركات العضبلت تناغـ ثـ كمف ،

 : خصائصيا
 الفرد ذكاء بمستكل ترتبط ال. 
 مقرراتو. بمحتكل ارتباطان  كأقؿ التدريس عمميات سيطرة خارج 
 متفاكتة. بدرجات فسيكلكجي عصبي أساس ذات 
 التعميمية. غير المياـ في حتى لمتعمـ، الفرد استخداـ عمى تنعكس 
 كالشديدة. كالمتكسطة الخفيفة بيف ما الشدة أك الحدة حيث مف تتبايف 
 المناسب لكقتافي  المبلئمة االستراتيجيات استخدمت إذا كعبلجيا، كتقكيميا تشخيصيا تمكيف 

 .(509 ،2002 ،الزيات)فعاؿ  نحك كعمى
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 (2النشاط التدريبي)                                           
 أخي المعمم/أختي المعممة: 

اطبلعؾ عمى تعريفات صعكبات الكتابة حاكؿ أف تستخمص أىـ األفكار األساسية الكاردة في ىذه  بعد -
 التعاريؼ؟

 ما ىي النقاط  المشتركة التي يتفؽ عمييا الباحثكف في تعريفيـ لصعكبات الكتابة؟ -
 مف خبلؿ تحديدؾ لؤلفكار الكاردة في النص قـ بصياغة تعريؼ لصعكبات الكتابة. -
ؿ معمـ مف صياغة تعريؼ لصعكبات الكتابة يقكـ الباحث بمناقشة المعمميف بيذه التعريفات انتياء ك بعد -

ذلؾ يطمب الباحث مف المعمميف االشتراؾ في  بعد ،معززان إجاباتيـ الصحيحة كمصكبان اإلجابات الخاطئة
 ،لسبكرةككتابتو عمى ا ،صياغة تعريؼ عاـ لصعكبات الكتابة مف خبلؿ األفكار المستخمصة مف النص

 كرقة النشاط التدريبي. إلىكالطمب منيـ نقمو 
االنتياء مف النشاط التدريبي الثاني يكضح الباحث لممعمميف بأف كجكد صعكبات الكتابة لدل  بعد      

التعرؼ عمى مدل انتشار ىذه  مكأنو مف الضركر  ،بعض التبلميذ قد يؤثر عمى أدائيـ المدرسي عامة
ذلؾ يقكـ الباحث بعرض المادة  بعد ،ع الخطط المناسبة لمكاجية ىذه الصعكبةلكض ،الصعكبة في مدارسنا

ضركرة االنتباه  إلى( منبيان المعمميف power point( مف خبلؿ استخداـ برنامج العرض )3العممية رقـ )
 (.3إلييا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ)

 (3المادة العممية رقم)                                           
  دقائق(10 (: مدى انتشار ذوي صعوبات الكتابة -ثالثاً    

آخر  إلىمف بمد اختبلفا ن كبيرا ن  صعكبات الكتابةذكم  التبلميذتختمؼ التقديرات حكؿ أعداد أك نسب     
كاختبلؼ  ،كمشكمة محٌكات كأدكات كأساليب التشخيص ،غياب تعريؼ عاـ ككاضح كمتفؽ عميوكذلؾ بسبب 

ناث( كمشكمة  ،حدة صعكبات الكتابة بيف البسيطة كالمتكسطة كالحادة كالفركؽ المتعمقة بالجنس)ذككر كا 
ص  ،2003 ،تحديد أم معادلة أنسب لتقدير التباعد بيف الذكاء كالتحصيؿ في الكتابة أك القراءة ) الكقفي

في الكاليات المتحدة  ،Moran, 1981))، (Stephens, 1984) تشير الدراسات كالبحكث حيث  ،(56-57
ذكم صعكبات التعمـ يعانكف مف صعكبات مف ميارات الكتابة كيحتاجكف  التبلميذمعظـ  أفٌ  إلىاألمريكية 

 أشارتكما  (.71  2005 ،تكجييات كتعميمات تدريسية مباشرة كي تتحسف لدييـ ىذه الميارات )عمي إلى
ارتفاع نسبة صعكبات التيجئة كالخط كالتعبير لكتابي بيف  إلى Harris et al) 1993)دراسة ىاريس كآخركف 

 ،%(71حيث بمغت نسبة التبلميذ الذيف لدييـ صعكبات في التيجئة ) ،التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ
%( لدييـ 75%( مف التبلميذ لدييـ صعكبات في تعمـ الكتابة كأف أكثر مف )62كأظيرت النتائج أف حكالي)

 لتعبير الكتابي. صعكبات في ا
أٌف صعكبات الكتابة ثـ يمييا صعكبات القراءة مف أكثر  إلى( 1988كفي مصر كجد أحمد عكاد )   

أف صعكبات الكتابة كالقراءة ىي  إلى( 1992الصعكبات شيكعان في المغة العربية. كفي دراسة في قطر )
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ال يختمؼ كثيران عف الحاؿ في الكطف أكثر الصعكبات شيكعان في المدرسة االبتدائية. كالحاؿ في سكرية 
 العربي حيث ىناؾ نسبة ال يستياف بيا تعاني مف صعكبات في الكتابة في المدارس االبتدائية.

كالكتابة  ،أٌف نسبة الذككر الذيف يعانكف مف صعكبات التعمـ بشكؿ عاـ إلىكتشير األدبيات العممية    
إال أف الدراسات تفيد بأف نسبة الذككر تماثؿ نسبة اإلناث  ،تبمغ أربعة أمثاؿ اإلناث ،كالقراءة بشكؿ خاص

ألف أعراضان  ،غير أنيف في غالب األحياف ال يشخصف كال يصنفف كذكات صعكبات الكتابة ،المجاؿفي ىذا 
 (.58 ،2007 ،) أبك فخر .اإلناثكثيرة تبدك عمى الذككر قمما تبدك عمى 
 (3النشاط التدريبي رقم)                                      

 أخي المعمم/أختي المعممة:
 مشاىدتؾ كسماعؾ لمنص السابؽ أجب عف األسئمة اآلتية : بعد 
 لماذا اختمؼ الباحثكف في تحديد نسبة انتشار صعكبات التعمـ عامة كالكتابة خاصة ؟ -
 لماذا؟ ،أٌف معظـ المصابيف بصعكبات الكتابة مف الذككر ،يبلحظ  مف الدراسات السابقة -
 ما الفائدة مف معرفة النسب الحقيقة لبلنتشار صعكبة الكتابة؟ -

  دقائق(10)تقويم الجمسة :
 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة

 ( عمى الحاسكب:Power pointاستخداـ برنامج )
كقدرة  ،الكتابة يتطمب العناية كالتركيز عمى ثبلثة أنكاع مف القدرات ) قدرة الخطف تدريب التمميذ عمى إ .1

برأيؾ ما أكثر قدرة مف ىذه القدرات الثبلثة يعاني منيا التبلميذ  ،كقدرة التعبير الكتابي الجيد( ،اليجاء
 ذكم صعكبات الكتابة كلماذا؟

 إلىيؤدم الخمؿ فييا  إدراكيةثر كظيفة ما ىي أك ،مف خبلؿ اطبلعؾ عمى تعريفات صعكبات الكتابة  .2
 صعكبات في الكتابة؟

 كيؼ يمكف الحد مف انتشار ذكم صعكبات الكتابة؟ كما ىك دكر المعمـ في ذلؾ؟ .3
 : األسبوعيالنشاط 

بمستكل منخفض في تحصيؿ مادة د التبلميذ الذيف يتميزكف بعد بكضع قائمة ،كؿ معمـيكمؼ الباحث  
   الذم ييدرس بو كؿ معمـ.الكتابة كذلؾ في الصؼ 
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 : الخامسةالجمسة 
 : األسباب كالعكامؿ في صعكبات القراءة.عنوان الجمسة
 : أىداف الجمسة

 تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلى بأسباب كعكامؿ صعكبات القراءة.: اليدف العام لمجمسة 
 :األىداف السموكية لمجمسة 

 صعكبات القراءة.  المساىمة فيالمعمـ المتدرب العكامؿ الجسمية  يذكرأف  .1
 صعكبات القراءة.  المساىمة فيالمعمـ المتدرب العكامؿ النفسية كالعقمية  يبٌيفأف   .2
 . صعكبات القراءة المساىمة فيأف يحدد المعمـ المتدرب العكامؿ البيئية   .3

 .دقيقة 50: مدة الجمسة
لعرض ( power point) الحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض : الجمسةالوسائل المستخدمة في 

 كاألنشطة التدريبية(.أكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية  -3أقبلـ ممكنة كالسبكرة.  -2محتكل الجمسة 
التغذية  ،طريقة الحكار كالمناقشة ،)دراسة النصكص :التدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال

 التعزيز(.   ،الراجعة 
جراءات الجمسة   المكاد العممية كاألنشطة التدريبية(:) محتوى وا 

 ( دقائق10تمييد: ) -
  .يقـك الباحث باالشتراؾ مع المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة  -
 .يكتب الباحث عمى السبكرة عنكاف الجمسة )األسباب كالعكامؿ في صعكبات القراءة( -
بتكزيع كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف كالطمب منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط يقكـ الباحث  -

 .(1التدريبي رقـ)
 (1المادة العممية )                                         

 صعوبات القراءة: األسباب والعوامل في 
 أٌف صعكبات القراءة ترجع لمجمكعة مف العكامؿ يمكف عرضيا عمى النحك األتي: إلىيشير الباحثكف  

 ( دقائق10( :الجسميةمجموع العوامل  -1
التراكيب الكظيفية أك الفسيكلكجية التي تشيع لدل األطفاؿ الذم  إلىتمؾ العكامؿ التي تعزل  بيايقصد  

 : إلىكيمكف تقسيميا يعانكف مف صعكبات التعمـ بصفة عامة كصعكبات القراءة بكجو خاص .
مف نكع االختبلؿ  ذكم صعكبات القراءة يعانكف أفٌ  إلىكتشير الدراسات كالبحكث  العوامل العصبية: -أ

ىؤالء الباحثكف تفسيراتيـ لمنشأ صعكبات القراءة لدل ىؤالء األطفاؿ عمى افتراض كيقيـ  ،العصبي الكظيفي
 أك الناتج الكظيفي ليا.أف  االنحرافات التي تحدث في البنية أك التركيب تنتج بالضركرة انحرافات في األداء 
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ما  أك 1سيادة المخيةمف االختبلالت العصبية الكظيفية التي يراىا ىؤالء الباحثكف : اضطراب السيطرة أك ال
إال أف التسميـ بيا يشكؿ صعكبة كبيرة .  ،تبدك مقبكلة منطقيان  تىذه االفتراضا كمع أفٌ  ،يسمى بالجانبية 

داءات. كمع ذلؾ فقد تكصؿ عدد مف عد مسؤكلة عف ىذه األلتداخؿ النظـ النمائية كالعصبية كالكظيفية التي تي 
كجكد فركؽ دالة في  إلىمعمكمات كنتائج تشير  إلىالباحثيف المتخصصيف في فسيكلكجية الجياز العصبي 

 ناتج الكظائؼ أك النشاط المخي بيف األطفاؿ ذكم صعكبات القراءة كأقرانيـ مف األطفاؿ العادييف. 
صعكبات القراءة ترتبط ارتباطان كثيقان بكؿ مف  أفٌ  إلى( 1998كيضيؼ الزيات ) العوامل الحسية:-ب

مف األسس التي تقكـ عمييا عممية  ىامان  البصرية كالسمعية . كىذا يشكؿ أساسان  تاالختبلالت أك االضطرابا
 القراءة. 

فالكسيط الحسي السمعي يتيح لمطفؿ سماع أصكات الحركؼ كالكممات كمنطكقيا كمكقعيا كدكرىا في  
يقاعاتيا. كمف ثـ ف ف أالسياؽ. كما يتيح الكسيط الحسي البصرم التعرؼ عمى أشكاؿ الحركؼ كالكممات كا 

 ،ءة كميارة مف ناحيةيؤثر عمى فاعمية القرا أم اختبلؿ أك اضطراب في أم مف ىذه الكسائط أك فييما معان 
كعمى الفيـ كنشاط عقمي معرفي مف ناحية أخرل. حيث تتكامؿ ىذه العمميات منتجة النمط العادم لميارة 

 .القراءة
 كراثية مشكمة القراءة صعكبات فٌ عمى أ الباحثيف مف العديد لدل االتفاؽ مف نكع ىناؾ العوامل الوراثية: –ج 

كالكركمكسـك  ،(6) ـتأثر كؿ مف الكركمكسك  إلى smith) &(Bubs أكد كؿ مف بكبس كسميث  فقد ،المنشأ
الكراثة  Critchley ،"كرتشمي" ركما اعتب ،مف الجينات الكراثية لدل التبلميذ ذكم صعكبات القراءة (15)

كخمص  كأف صعكبات القراءة ترجع في معظميا ألسباب كراثية. ،عمى أنيا السبب في صعكبة القراءة
لكجكد  دليبلن ىناؾ  أفٌ  إلىمراجعتو لمدراسات التي تناكلت صعكبات القراءة  بعد ،Bannatyne ،"بانتيف"

أٌف صعكبات القراءة  إلى( 1991Olson etal)كما أكد أكلسكف كآخركف أسس كراثية لمصعكبات في القراءة.
التعمـ حتى بالنسبة  مكركثة كذات جذكر جينية كأٌف التكائـ المتطابقة ليا نفس الخصائص المتعمقة بصعكبات

في ضكء قابمية  تكيمكف تفسير ىذه االستنتاجا ،(56 ،2005،)نقبلن عف: عمي لمتكائـ التي ربيت منفصمة
إال أٌف  ،االختبلالت الكظيفية التي تصيب الجياز العصبي ككذلؾ االضطرابات السمعية كالبصرية لمتكريث

ىذا ال يعني بأف  ىؤالء التبلميذ ال يمكنيـ االستفادة مف التعميـ كلكنو يعني بأٌف ىناؾ صعكبة أكبر لدييـ 
 التدريس العادية. طرائؽلمتعمـ باستخداـ 

 (1النشاط التدريبي)                                     
 أخي المعمم/أختي المعممة: 

 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:  ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد  -
 ،في عممية التعمـ لديوبالضركرة  لدل الفرد تؤثر بنية الدماغاالنحرافات التي تحدث في ىؿ تعتقد أفن  -

 كلماذا؟
                                                           

1
 ٌقصد بالسٌطرة المخٌة أو الجانبٌة تفضٌل استخدام أو السٌطرة الوظٌفٌة ألحد جانبً الجسم على األخر. - 
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 بماذا تفسر ذلؾ؟ ،تبي ف أف صعكبات القراءة ترتبط ارتباطان كثيقان باالختبلالت السمعية أك البصرية -
 صعكبات القراءة برأيؾ ما أسباب ىذه العكامؿ؟ إلىقد اطمعت عمى العكامؿ الجسمية المؤدية  -

سئمة كتكضيح انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي يقكـ الباحث بمناقشة المعمميف بيذه األ بعد
 (2رقـ ) التدريبية()المادة العممية كاألنشطة  بتكزيع كرقة العمؿذلؾ يقـك الباحث  بعدك  الغامض منيا

 (2المادة العممية )                                         
 ( دقائق10مجموع العوامل النفسية والعقمية: ) -2
تتمايز فيما  ،التي تقؼ خمؼ صعكبات القراءة ،أف  العكامؿ النفسية كالعقمية إلى( 2002،يشير )الممحـ   

 يمي: 
عممية اإلدراؾ تبدأ باستثارة حكاس الفرد مف خبلؿ السمع أك البصر أك بيما : إف اضطراب اإلدراك السمعي

االستثارات. كبيا  أك ينتقي المخ تنظيمات أك تراكيب ليذه المثيرات ،كمف خبلؿ عمميات االستقباؿ  معان 
 اإلدراكيةالقراءة ترتبط بالخصائص  . كأف  مييز كاإلدراؾ لممعنىتنتج كؿ لحظة إدراكية أثرىا التتابعي مف الت

التعميـ كالتعمـ كالتمييز   ،كاإلغبلؽ السمعي كالبصرم ،المتمثمة في اآلتي : )التمييز بيف الشكؿ كاألرضية
 .القدرة عمى المزج أك الدمج( ،تمييز األصكات خبلؿ الكممات ،تمييز الكممات ،كالتمايز كالتكامؿ اإلدراكييف
: أكضحت الدراسات أف  األطفاؿ الذيف يعانكف مف صعكبات القراءة بصفة خاصة اضطراب اإلدراك البصري

كضعؼ اإلغبلؽ  ،يعانكف مف صعكبات في التمييز بيف الشكؿ كاألرضية ،كصعكبات التعمـ بصفة عامة
دراؾ الكضع في الفراغ  ،البصرم دراؾ العبلقات المكانية.  ،كثبات الشكؿ كا   كا 

فالحصيمة المغكية لمطفؿ كقامكسو المغكم يؤثراف بشكؿ مباشر عمى تعممو كتفسيره  :االضطرابات المغوية
فقد يفيـ بعض األطفاؿ المغة المنطكقة أك المسمكعة لكنيـ ال  ،لممادة المطبكعة أك المقركءة كفيمو ليا

مممكسان بيف  كىذا يعكس بالضركرة انفصاالن  ،كالتعبير كتنظيـ األفكار ،يستطيعكف استخداـ المغة في الكبلـ
 سكء استخداـ الكممات كالمفاىيـ. إلىالفكر كالمغة  باإلضافة 

ػتؤثر كفاءة كفاعمية  عمميات االنتباه عمى كافة عمميات النشاط  :اضطراب االنتباه اإلرادي أو االنتقائي
كالفيـ  ،غكمكالفيـ الم ،العقمي المصاحبة لمقراءة. فيي تكثر عمى كؿ مف اإلدراؾ السمعي كاإلدراؾ البصرم

يؤثر تأثيران سالبان عمى النشاط الكظيفي المعرفي ليذه  ،كبالتالي فإف اضطراب عمميات االنتباه ،القرائي
 العمميات. 

يجدكف صعكبة في  ،أف  األطفاؿ الذيف يعانكف مف صعكبات القراءة إلىأكضحت الدراسات  :اضطراب الذاكرة
أنيـ يحققكف درجات منخفضة عمى اختبارات الذاكرة البصرية  كما ،االسترجاع التتابعي لممثيرات المرئية

كقد تككف الكظائؼ العصبية كالمعرفية ىي التي تقؼ  ،كذلؾ نتيجة لعدـ كفاءة عمميات االنتباه االنتقائي
صعكبات القراءة كىما :  إلىكتتمايز اضطرابات الذاكرة في نكعيف كبلىما يؤدم  ،خمؼ ىذا الفشؿ

 كاضطرابات الذاكرة السمعية. ،اضطرابات الذاكرة البصرية
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األطفاؿ الذيف يعانكف مف صعكبات القراءة ىـ  أف   إلى: بينت الدراسات كالبحكث انخفاض مستوى الذكاء
كل ذكاء نو ليس بالضركرة أف يككف مستأ إلىمما يشير  ،المتكسط أك فكؽ المتكسط  العاـ مف ذكم الذكاء
ارتباط داؿ  إلىخرل األدراسات ال بعض ني مف صعكبات القراءة منخفضان . بينما أشارتاالطفؿ الذم يع

  .بيف التحصيؿ القرائي كالذكاء  بمعنى أف الذكاء يرتبط عمى نحك مكجب بالتحصيؿ القرائي إيجابيان 
 (2النشاط التدريبي )                                          

 أخي المعمم/أختي المعممة: 
 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:  ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد  -
 لماذا ػتؤثر كفاءة كفاعمية عمميات االنتباه عمى كافة عمميات النشاط العقمي المصاحبة لمقراءة ؟ -
 ؟لماذا يحقؽ التبلميذ ذكم صعكبات القراءة درجات منخفضة عمى اختبارات الذاكرة البصرية  -
 تعد االضطرابات المغكية مف العكامؿ المساىمة في صعكبات القراءة. فسر ذلؾ؟ -
ردة ة المعمميف بإجاباتيـ عمى األسئمة الكايقكـ الباحث بمناقش انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد

طالبان منيـ ( 3كرقة العمؿ رقـ )بتكزيع ذلؾ يقكـ الباحث  بعدك  ،كتكضيح الغامض منيافي النشاط التدريبي 
 (.3قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ)
 (3المادة العممية )                                           

 ( دقائق10مجموع العوامل البيئية: ) -3
يرل العديد مف الباحثيف حيث  ،تعتبر العكامؿ البيئية سببان غير مباشر لحدكث صعكبات القراءة    

 & Bateman)كبتماف كىارينغ  ،(،Cohen( كككىيف )،Engelmann) ،المتخصصيف مف أمثاؿ انجيميماف

Haring)، ( كيمير كربميBlair&Rupley،)، ناتج عف العكامؿ   القراءةفشؿ األطفاؿ في اكتساب ميارات  فٌ أ
بعض الجكانب الماثمة في عدـ تدريب األطفاؿ عمى  تددكقد ح ،البيئية المحيطة بالطفؿ أثناء تعميـ القراءة

فالمدرس ىك حجر األساس في عمميات التدريس  ،مف خبلؿ عمميات التدريس التي يقكـ بيا المدرس القراءة
كساب التبلميذ ميارات القراءة ) الزيات  (1998،كا 

فكمما أعطي  ،إف الزمف المخصص لتدريب التبلميذ عمى ميارات القراءة لو دكره البارز في تعميـ القراءة    
فحرماف العديد مف التبلميذ مف القدر  ،كانت فرصتو في تعمـ القراءة أكبر ،الطالب قدران أكبر مف الزمف

إسيامات بعض  إلىباإلضافة  ،راءةيجعؿ التمميذ أكثر عرضة لصعكبات تعمـ الق ،الكافي لتعمـ القراءة
كميا عكامؿ  ،المدرسيف في عدـ تخصيص الزمف الكافي لمقراءة أك عدـ تشجيع التبلميذ عمى القراءة الحرة 

 تساىـ في صعكبات تعمـ القراءة  كمف بيف بعض ممارسات المعمميف التي تسيـ في صعكبات القراءة :
 . إىماؿ المعمـ لمتبلميذ ذكم صعكبات القراءة -
 القراءة اإلفادة منيا . تاستخداـ كسائؿ تعميمية صعبة يصعب معو عمى تبلميذ صعكبا -
 تجاىؿ أخطاء التمميذ المتكررة. -
 فشؿ المعمـ في مبلحظة أخطاء القراءة عند التمميذ.  -
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الحرة عند ف لمفركؽ الثقافية أك االختبلفات الثقافية لآلباء كدعميـ لمنشاط الذاتي لمقراءة أكما يمكف القكؿ     
في حيف ازدادت صعكبات القراءة عند األطفاؿ  ،لو دكره اآلخر في تطكير الميارات القرائية لدييـ ،أبنائيـ

 الذيف لـ يمارسكا مثؿ ىذا النشاط القرائي. 
بخاصة عندما تككف  ،في التخمؼ القرائي تمعب دكران  ،العكامؿ البيئية أفٌ  إلى( 2007،كيشير )أبك فخر   

ذلؾ  إلىباإلضافة  ،الحرماف مف فرص التعمـ الممكنة في البيت كالمدرسةبمتمثؿ   ،عمى شكؿ حرماف بيئي
سر تكثر لدييا المشكبلت التي تظير أينحدركف مف  األطفاؿ المتأخريف قرائيان  أف   عمى ،أكدت دراسات عديدة

أف التبلميذ ذكم  إلى( 1998ا يشير الزيات )كم عمى شكؿ صراعات كاتجاىات سمبية نحك التعميـ.
صعكبات القراءة ينتمكف غالبان ألسر ذات مستكل ثقافي كاجتماعي كاقتصادم منخفض كطمكحات أقؿ مف 

 (426 ،1998،كالمينية )الزيات األكاديميةالناحية 
 (3النشاط التدريبي )                                          

 أخي المعمم/أختي المعممة: 
 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:  ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد  -
 ما المقصكد بأف العكامؿ البيئية تعد سببان غير مباشر لحدكث صعكبات القراءة ؟ -

  .صعكبات القراءة تعميؽ الممارسات السمبية لبعض المعمميف في الغرؼ الصفية قد تسيـ في ف  أتبيف 
 برأيؾ ما ىي األسباب التي تجعؿ المعممة أك المعمـ يقـك بذلؾ ؟ -
ة المعمميف بإجاباتيـ عمى األسئمة الكاردة يقكـ الباحث بمناقش انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد

 .كتكضيح الغامض منيافي النشاط التدريبي 
 ( دقائؽ 10) :الجمسةتقويم 

 التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة 
 :(Power point)استخداـ برنامج  طريؽ

 ما الفرؽ بيف العكامؿ المؤدية كالعكامؿ المساىمة في صعكبات القراءة؟ -
 ما الفائدة مف تعرؼ المعمـ األسباب كالعكامؿ في صعكبات القراءة؟ -
 ما السبب الرئيسي في صعكبات القراءة ؟ -

 :  النشاط األسبوعي
أصحاب التحصيؿ المنخفض  )الذيف تـ كضع قائمة بأسمائيـ(يكمؼ الباحث كؿ معمـ باستبعاد التبلميذ    

( أك يرجع سبب ،يعانكف مف إحدل اإلعاقات التالية )عقمية أك بصرية أك سمعية أك انفعاليةالذيف في القراءة 
نقص  ،االقتصادم ،االجتماعي ،االنخفاض في التحصيؿ القرائي لدييـ ألم سبب بيئي) الحرماف الثقافي

 في القراءة. يتميزكف بتحصيؿ منخفضمف مجمكع التبلميذ الذيف  التعميـ غير المناسب( ،فرص التعمـ
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 : السادسةالجمسة 
 : األسباب كالعكامؿ في صعكبات الكتابة.عنوان الجمسة

 : الجمسةأىداف 
 تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلى بأسباب كعكامؿ صعكبات الكتابة.: اليدف العام لمجمسة 
 األىداف السموكية لمجمسة: 
 صعكبات الكتابة المتعمقة بالتمميذ. كعكامؿ المعمـ أسباب يذكرأف  -1
 .صعكبات الكتابة المتعمقة بنمط التعميـ كأنشطتو كعكامؿ المعمـ أسباب يكضحأف  -2
 .جتماعيةسرية كاالبالبيئة األي  صعكبات الكتابة المتعمقةكعكامؿ  المعمـ أسباب  يحددأف  -3

 .دقيقة (50): مدة الجمسة
لعرض  (power pointالحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض ): الوسائل المستخدمة في الجمسة

كاألنشطة أكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية  -3أقبلـ ممكنة كالسبكرة.  -2محتكل الجمسة 
 ممخصات كرقية تتضمف محتكل الجمسة العممية تعطى لممعمميف في نياية الجمسة. -4التدريبية(.

التغذية  ،طريقة الحكار كالمناقشة ،دراسة النصكص :التدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال
 التعزيز.   ،الراجعة

جراءات الجمسة   :محتوى وا 
 ( دقائق10تمييد : ) -
  .يقـك الباحث باالشتراؾ مع المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة -
 .يكتب الباحث عمى السبكرة عنكاف الجمسة )أسباب كعكامؿ صعكبات الكتابة( -
المعمميف كالطمب منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط يقكـ الباحث بتكزيع كرقة العمؿ األكلى عمى  -

 (1التدريبي رقـ)
 (1المادة العممية رقم)                                          

 صعوبات الكتابة  وعوامل أسباب
 دقائق (10)بالتمميذ:  مجموعة العوامل المتعمقة -أوالً 
 ،كالعكامؿ االنفعالية الدافعية ،كالعكامؿ النفسية العصبية ،المعرفية كتشمؿ ىذه العكامؿ: العكامؿ العقمية 

 .ةباإلضافة العكامؿ الحس حركي
 وكاستعدادات ،: مستكل ذكاء التمميذ كقدراتوإلى: تشير العكامؿ العقمية المعرفية العوامل العقمية المعرفية)أ( 

ككفاءة كفاعمية عممياتو المعرفية المتمثمة في: االنتباه كاإلدراؾ كالذاكرة  باإلضافة  ،العقمية كخمفيتو المعرفية
عمى أٌف التبلميذ ذكم  تمدل كفاءة نظاـ تجييز المعمكمات لديو.  حيث اتفقت الكثير مف الدراسا إلى
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كالقدرة عمى  ،البصريةالقدرات النكعية الخاصة التي ترتبط بالكتابة: كالذاكرة  إلىيفتقركف  ،صعكبات الكتابة
 جانب القدرة عمى إدراؾ العبلقات المكانية.  إلى ،االسترجاع مف الذاكرة

م خمؿ أك قصكر أك اضطراب في أحدكث  أف   إلى: تشير الدراسات كالبحكث )ب(العوامل النفسية والعصبية
قصكر  إلىحيث يؤدم  ،عمى سمكؾ الطفؿ المركزم لدل الطفؿ ذكم الصعكبة ينعكس تمامان  العصبي الجياز

كالمغكية  )اضطراب اإلدراؾ البصرم كالذاكرة البصرية( اإلدراكيةأك خمؿ أك اضطراب في الكظائؼ المعرفية ك 
 كالميارات السمككية لمطفؿ كمنيا ميارات الكتابة. كالحركية  كاألكاديمية 

اب الجياز العصبي المركزم أف  اضطر  إلى( 2008،: كما أشار )الزيات)ت( العوامل االنفعالية الدافعية
كاضطراب بعض الكظائؼ النفسية العصبية لدل ذكم صعكبات تعمـ الكتابة. تترؾ بصماتيا عمى النكاحي 

االنسحاب مف مكاقؼ التنافس التحصيمي القائـ  إلىكيميؿ  ،فيبدك التمميذ مكتئبان كمحبطان  ،االنفعالية الدافعية
كما لكحظ عمى التمميذ الغياب المتكرر مف حصص التعبير كاإلمبلء.  عمى استخداـ الكتابة كالتعبير الكتابي.
 العدكاف المستتر أك الكامف أك الصريح.  إلىكتظير عمييـ بعض عبلمات الميؿ 

القدرة  عمى التآزر الحس  إلى: يفتقر األطفاؿ ذكم صعكبات الكتابة أيضان )ث( العوامل الحس حركية
دراؾ المسافات كالعبلقات بيف الحركؼ كالرمكز كالكممات) الزيات ،كاستخداـ اليد كاألصابع ،حركي  ،كا 
 ،كحركة اليد كاألصابع ،(. حيث تتطمب الكتابة الضبط الحركي لكضعية الجسـ496-494ص  ،1998

 كأم خمؿ يطاؿ ىذه الجكانب يمكف أف يؤثر عمى عممية الكتابة تحت أم شكؿ كانت. 
إال أف  الدراسات  ،صعكبات في عممية الكتابة إلىي الكتابة قد يؤدم كما أف  استخداـ اليد اليسرل ف    

كلكف ما يسبب  ،صعكبات في الكتابة إلىاليد اليسرل ال يؤدم بالضركرة  ؿأف  استعما إلىكالبحكث تشير 
تمؾ الصعكبات ىك فشؿ عممية التدريس في تزكيد الطفؿ الذم يستخدـ يده اليسرل مف تصحيح كتابتو في 

 (.175 ،2007 ،حؿ المبكرة في عالـ يستخدـ أفراده اليد اليمنى )أبك فخرالمرا
 (1النشاط التدريبي رقم)                                       

 أخي المعمم/أختي المعممة: 
 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:  ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد  -
 فسر ذلؾ ؟ ،التمميذ الذم يكتب بيده اليسرل عمى الكتابة بيده اليمنى إجبارـ بعديينصح دائمان  -
 بما تفسر الغياب المتكرر لبعض التبلميذ ذكم صعكبات الكتابة عف حصص الكتابة كالتعبير الكتابي؟ -
ة المعمميف بإجاباتيـ عمى األسئمة يقكـ الباحث بمناقش( 1)انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد

يقكـ الباحث بتكزيع كرقة ذلؾ  بعدك  ،الصحيحة كمصكبان الخاطئة اإلجاباتالكاردة في النشاط التدريبي معززان 
كالطمب منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي  "(2)المادة العممية " عمى المعمميف الثانيةالعمؿ 
 (.2رقـ)
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 (2المادة العممية)                                          
 دقائؽ (10) :مجموعة العوامل المتعمقة بنمط التعميم وأنشطتو وبرامجو - ثانياً 
العديد مف العكامؿ التي تقؼ خمؼ صعكبات التعمـ بصفة عامة كصعكبات الكتابة  عمى الرغـ مف أف       

دكر المدرس كنكعية  أف   إلىالدراسات كالبحكث تشير  إال أف   سيطرة المدرس. مجاؿخاصة تقع خارج 
فنكعية التدريس كفعاليتو يتيحاف الفرصة   التمميذ.التدريس يضبلف العامبلف الرئيساف المدعماف لتعمـ 

مف سمككيات تثير  المعمميفما يصدر عف  ف  أكقد الحظ العديد مف الباحثيف  ،ألكبر كقت ممكف لمتبلميذ
  (.496 ،1998 ،)الزيات الفكضى في الفصؿ المدرسي ترتبط عمى نحك سالب بالتحصيؿ الدراسي

كالتي مف أىميا  ،بعض التصرفات السمبية لممعمميف أثناء عممية التدريس ( (Lerner,1997ليرنركيذكر 
كعدـ تزكيد الطفؿ بتغذية  ،مف المعمـ بصكرة مباشرة عمى اكتساب الطفؿ لميارات الكتابة اإلشراؼعدـ 

 راجعة لتصحيح األخطاء.
ه لمثؿ ىذا الدكر أشارت إليو           كأف  االنتبا ،كما أف  المدرسة ليا دكر ىاـ في تعمـ الكتابة لدل األطفاؿ   

 ت)ىميدرث( منذ أكاسط القرف الماضي حيث كجدت عبر دراسة مسحية أف  العكامؿ التي تسيـ في صعكبا
كعدـ اإلشراؼ المدرسي  ،كالتعميـ الجماعي في الكتابة بدالن مف التعميـ الفردم ،الكتابة: التدريس القيرم

ذلؾ االقتصار في متابعة  إلىإضافة  ،أسمكب آخر إلىنتقاؿ مف أسمكب كاال ،كالتدريب الخاطئ ،المناسب
ككذلؾ عدـ كجكد تحفيز لمتبلميذ  ،التمميذ عمى حصص الخط كحدىا دكف اإلمبلء كالتطبيؽ كالتعبير الكتابي
 (.176 ،2007،برغبة في الدراسة كمتابعة التقدـ في تعميـ ميارات عممية الكتابة )أبك فخر

 (2النشاط التدريبي رقم)                                      
 أخي المعمم/أختي المعممة: 

 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:  ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد  -
 الفصؿ المدرسي؟ ةما ىي صفات المدرس الناجح في إدار  -
 التعميـ الفردم قد يسيـ في صعكبات الكتابة؟ما المقصكد بأف التعميـ الجماعي بدالن مف  -
جاباتيـ عمى في إ( يقكـ الباحث بمناقشة المعمميف 2انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي) بعد   

يقكـ الباحث بتكزيع كرقة العمؿ الثانية ذلؾ  بعدك  ،األسئمة الكاردة في ىذا النشاط كتكضيح الغامض منيا
 (.3منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ) طالبان "( 3)المادة العممية "عمى المعمميف 

 (3المادة العممية رقم )                                    
 ( دقائق10) األسرية واالجتماعية:و مجموعة العوامل البيئية  -اثالثً 

يرل الكثير مف المربيف أف  صعكبات الكتابة قد يككف ليا أساس في العكامؿ البيئية األسرية       
 ،انتباه أكلياء األمكر ألبنائيـ كتتبع نشاطيـ كعممية تعمميـ لمكتابة مف األمكر الميمة كاالجتماعية. حيث أف  

يسيـ اآلباء في تحسينيا كتصكيبيا كذلؾ فكثير مف األشكاؿ التي تشكك رداءة في الكتابة لدل األطفاؿ قد 
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كاألقراف(  ،كالمدرسيف ،كذلؾ التقديرات السالبة لممتعمـ مف )اآلباء ،عبر تدريبات مرادفة لما تقكـ بو المدرسة
 (.1998،() الزيات175ص  ،2007 ،يمكف أف تسيـ في صعكبات الكتابة ) أبك فخر

المبكر مف مثيرات حسية كنفسية ال  يشكاؿ الحرماف البيئبإ ،كما تتمخص العكامؿ البيئة كاالجتماعية     
نقص في  إلىء التغذية الشديد في المراحؿ العمرية المبكرة تؤدم ك كما أف  س ،يتمقاىا الطفؿ بصكرة طبيعية

كما أف  الكثير مف أطفاؿ الطبقات االجتماعية  ،صعكبات في الكتابة إلىمما يؤدم  ،النمك الجسمي كالحركي
كأف  ىذا القصكر يؤثر عمى  ،الفقيرة يعانكف قصكران في الميارات المغكية األساسية عندما يدخمكف المدرسة

ميارات القراءة كالكتابة كالحساب عبر مراحؿ الدراسة المختمفة. كقد أكدت ذلؾ نتائج بحكث عديدة حكؿ 
 ،2005 ،الة االقتصادية كاالجتماعية لؤلسرة كبيف صعكبات الكتابة كالقراءة )أبك فخركجكد عبلقة بيف الح

169.) 
 (3النشاط التدريبي رقم )                                      

 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:  ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد  -
صعكبات الكتابة لدل التبلميذ. كضح إف العكامؿ األسرية كالبيئية كاالجتماعية يمكف أف تعزز أك تقٌكد  -

 ذلؾ؟
 ما دكر األسر الحقيقي لمكاجية صعكبات الكتابة لدل أبنائيـ؟ -

  دقائق(10)تقويم الجمسة :
 طريؽ عمى المعمميف عف التالية ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة

 :(Power pointاستخداـ برنامج )
 يمي: عمؿ ما
 صعكبات في الكتابة. إلىاليد اليسرل ال يؤدم بالضركرة  ؿاستعما .1
  الكثير مف أطفاؿ الطبقات االجتماعية الفقيرة يعانكف قصكران في الميارات المغكية األساسية. .2
 قد يسيـ في صعكبات الكتابة. عدـ تزكيد التمميذ بتغذية راجعة لتصحيح أخطاءه .3

  :سبوعيالنشاط األ
يكمؼ الباحث كؿ معمـ باستبعاد التبلميذ)الذيف تـ كضع قائمة بأسمائيـ( أصحاب التحصيؿ المنخفض      

في الكتابة الذيف يعانكف مف إحدل اإلعاقات التالية )عقمية أك بصرية أك سمعية أك انفعالية أك اجتماعية( أك 
 ،االجتماعي ،فاض في التحصيؿ الكتابي لدييـ ألم سبب بيئي)الحرماف الثقافييرجع سبب االنخ

يتميزكف بتحصيؿ منخفض التعميـ غير المناسب( مف مجمكع التبلميذ الذيف  ،نقص فرص التعمـ ،االقتصادم
 في الكتابة.
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  :السابعةالجمسة 
 . القراءة صعكبات: مككنات  عنوان الجمسة
 :  أىداف الجمسة

  تنمية مستكل معرفة المعمميف بمككنات صعكبات القراءة.العام لمجمسةاليدف : 
 السموكية لمجمسة األىداف:  

 أف يذكر المعمـ المتدرب الصعكبات الخاصة بتعرؼ الكممة. .1
 أف يشرح المعمـ المتدرب صعكبة الفيـ " االستيعاب" القرائي.  .2
 أف يحدد المعمـ المتدرب المشكبلت المرتبطة بالطبلقة. .3
 يشرح المعمـ المتدرب صعكبة القراءة المرتبطة بالفكنكلكجيا.أف  .4

 دقيقة  50:   مدة الجمسة
 : الوسائل المستخدمة في الجمسة

أقبلـ ممكنة  -2لعرض محتكل الجمسة  (power pointالحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ  استخداـ برنامج )
ممخصات كرقية تتضمف  -4التدريبية(.كاألنشطة أكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية  -3كالسبكرة. 

 محتكل الجمسة العممية تعطى لممعمميف في نياية الجمسة.
 التعزيز(. ،التغذية الراجعة ،المناقشة ،:) دراسة النصكصالتدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال

جراءات الجمسة  ) المكاد العممية كاألنشطة التدريبية( : محتوى وا 
 ( دقائق10تمييد : ) -
  .يقـك الباحث باالشتراؾ مع المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة  -
 .صعكبات القراءة(مككنات  يكتب الباحث عمى السبكرة عنكاف الجمسة ) -
منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي  طالبان يقكـ الباحث بتكزيع كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف  -

 (1رقـ)
 (1(المادة العممية                                          

 مكونات صعوبات القراءة
  ائقدق (10)الصعوبات الخاصة بتعرف الكممات:  -أوالً 
ساليب التي مف خبلليا تصبح كتعمـ األ ،الكممات عمىقدرة القراء عمى التعرؼ  إلىتشير ميارة التعرؼ    

عف طريؽ ترميز الكممات كممات معركفة ككاضحة  ،كالكممات الغامضة ،ك غير المعركفةأالكممات المجيكلة 
مات: مكتشمؿ استراتيجيات التعرؼ عمى الك .صكاتكتزاكج الحركؼ كالكممات مع األ ،المطبكعة كالحركؼ

االستراتيجيات المشتركة لمتعرؼ عمى  ،التحميؿ التركيبي ،مؤشرات السياؽ ،مدلكؿ الكممات ،نطؽ الكممات
 الكممات.
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فيي تساعد  ،تعتبر ميارة التعرؼ عمى الكممة إحدل الميارات البالغة األىمية لقراءة المادة المطبكعةك      
كذلؾ عف طريؽ فؾ شيفرة  ،فيـ الكممات غير المعركفة طرائؽكتعممو  ،الكممات عمىعمى التعرؼ  القارئ

معالجة ك  فؾ الشفرةكذلؾ مف خبلؿ عمميتي) الكممات كالحركؼ كمطابقة الحركؼ كالكممات مع أصكاتيا
 تعمـ التبلميذ يبدأ عندما االستخداـ كاسعة استراتيجية الشفرة ميارة فؾ كتمثؿ (الكممات عمى أنيا كممات مرئية

 التعمـ، بقصد التبلميذ فييا يقرأ التي بالمرحمة تختص المرئية الكممة قراءة استراتيجية فأ حيف في ،القراءة
 الشفرة فؾ عمميات قصكر أف   إلى الدراسات تشير حيث االىتماـ، بؤرة ىنا الشفرة تحتؿ فؾ عممية فأف كليذا
 مختمؼ عبر القراءة لصعكبات رئيسينا سببنا يعتبر الفينكلكجية العمميات ميارات خبلؿ ضعؼ مف يتحدد كما
(. فالمشكبلت التي يكاجييا التبلميذ فيما يتعمؽ بفؾ الشفرة كاضحة 218ص ،2008،العالـ )الزيات لغات

فؾ الشفرة يتطمب  أكلئؾ التبلميذ كىـ يصارعكف عندما يقرؤكف بصكت مرتفع كالسيما أف   إلىلكؿ مف يستمع 
 ،معان كضـ الفكنيمات  ،أف تككف ىناؾ سيكلة في اتجاه القراءة كالترابطات التي تجمع بيف الحرؼ كالفكنيـ

كمف ىنا تبرز الصعكبات بالنسبة لمتبلميذ الذيف تنقصيـ ىذه الميارات المرتبطة بفؾ الشفرة )ىاالىاف 
 كتظير صعكبات التعرؼ عمى الكممة مف خبلؿ الجكانب التالية: ،(525 ص ،2007 ،كآخركف

 الفشؿ في استخداـ الكممة التي تدؿ عمى المعنى. -
 ت فؾ رمكزىا.ضعؼ في استرجاع الكممة ككذلؾ ميارا -
 صعكبة الربط بيف الصكت كالحرؼ الذم يدؿ عميو. -
 كالعكس كالتكرار لبعض الحركؼ أك الكممات. اإلبداؿكالحذؼ  اإلضافة -
 قصكر القدرة في المزج السمعي أك البصرم. -
 البصرم لمكممات. ؿعدـ كفاية التحمي -
.عد إلىاإلفراط في تحميؿ ما ىك مألكؼ مف الكممات أك تقسيـ الكممات  -  د مف األجزاء أكثر مف البلـز
 انتقاؿ العيف بشكؿ خاطئ عمى السطر المقركء. -
 (.154 ،2006 ،)سالـإليياقصكر القدرة عمى التعرؼ عمى الكممات بمجرد النظر  -

 (1النشاط التدريبي )                                         
 أخي المعمم/ أختي المعممة:

 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:  ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد -
 ؟فسر ذلؾ. الفينكلكجية العمميات ميارات خبلؿ ضعؼ مف يتحدد الشفرة فؾ عمميات قصكر إف -
 . كضح ذلؾ؟كمدلكؿ الكممات ،مف استراتيجيات التعرؼ عمى الكممة: نطؽ الكممات -
جاباتيـ عمى األسئمة في إيقـك الباحث بمناقشة المعمميف  انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد   

يقكـ الباحث بتكزيع كرقة ذلؾ  بعد ،كمصكب الخاطئ منيا الصحيحة اإلجاباتمعززان  الكاردة في ىذا النشاط
                                            (.2اءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ)منيـ قر  طالبان "( 2العمؿ الثانية عمى المعمميف )المادة العممية "
 (2) المادة العممية                                          
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  ائقدق (10)الصعوبات الخاصة بالفيم القرائي:  -ثانياً 
خراج المعنى مف السياؽ ،كالمعنىيعرؼ الفيـ القرائي بأنو: الربط الصحيح بيف الرمز       كاختيار  ،كا 

)           كتذكر ىذه األفكار كاستخداميا في بعض األنشطة  ،كتنظيـ األفكار المقركءة ،المعنى المناسب
كفـ  ،نو: عممية عقمية تقكـ عمى فيـ معنى الكممةأ(2005(. كما عرفو مراد سعد)12 ،2006 ،السميماف

دراؾ المتعمقات المغكية ،كتمييز الكممات ،كفيـ معنى الفقرة ،معنى الجممة كالتمييز بيف المعقكؿ كغير  ،كا 
دراؾ عبلقات السبب ،كمعرفة سمات الشخصية ،المعقكؿ دراؾ القيمة المتعمقة مف النص ،كالنتيجة -كا   ،كا 

الجممة المحكرية كمعرفة  ،كالتمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كما ال يتصؿ بو ،ككضع عنكاف مناسب لمنص
نو عممية عقمية ما كراء معرفية تقكـ عمى مراقبة التمميذ لذاتو كالستراتيجياتو التي يستخدميا أكما  ،في النص

 (.37 ،2008،ثناء القراءة كتقييمو ليا.)نقبلن عف: عمادأ
ك أشفرة ما بفؾ الإك محصمة لتمؾ المشكبلت التي ترتبط أتعد الصعكبات المرتبطة بالفيـ نتيجة      

 تمؾنو عندما تتعمؽ أ (perfetti et. al 1996)خركفآكيرل برفيتي ك  ،ك بكمييماأبالقدرات المغكية العامة 
عادة ما تنتج عف عدـ قدرة التبلميذ عمى القراءة الجيدة التي  فأنيا ،قصكر في فؾ الشفرة بأكجوالصعكبات 

ما أ ،في فؾ الشفرة كاآلليةفيـ بذلؾ يعانكف مف مشكبلت تتعمؽ بالدقة  ،فكار بالنصتمكنيـ مف ربط األ
المشكبلت التي يخبرىا التبلميذ في  تمؾقد تنتج عف  فأنياالمشكبلت بالدالالت المفظية  تمؾعندما تتعمؽ 

 تمؾالعامة)معاني الكممات( كليس عف  المعمكماتفي  ( أكلذاكرة العاممة كمراقبة الفيـ)االتجييز المعرفي 
مف العمميات  ( فيناؾ عددان 528 ص،2007،كآخركفالمشكبلت المتعمقة بفؾ الشفرة")نقبلن عف: ىاالىاف 

 ،كالمعرفة الداللية كالنحكية ،الذىنية كالمغكية التي تمعب دكران في االستيعاب القرائي كتشمؿ: معرفة المفردات
كأم  .Catts&kamhi1998p)11) العمميات الذىنية المصاحبة إلى كباإلضافة ،المعرفية األنساؽكمعرفة 
 خمؿ في عممية االستيعاب كالفيـ. إلىىذه العمميات سيؤدم  إحدلخمؿ في 

 ىناؾ ثبلثة أنكاع لصعكبات الفيـ القرائي:
دراؾ معاني الكممات المفردة صعوبات في الفيم الحرفي -1 كالعبارات : تتضمف عدـ القدرة عمى فيـ كا 

كتسمسميا أك تتابع الكقائع  ؿكالجمؿ كصعكبة في استدعاء كتذكر الحقائؽ المرتبطة كالمتصمة كالتفاصي
 (..2Mclaian 2001  pكالحكادث كعدـ القدرة عمى فيـ األفكار الرئيسية كتمخيص محتكل النص)

صعكبة فيـ العبلقات كصعكبة  تحت صعكبات الفيـ التفسيرم جيندر صعوبات في الفيم التفسيري:  -2
االستنتاج كالشؾ في أف التمميذ الذم لديو صعكبة في الفيـ عمى  إلىاالستدالؿ كصعكبة التكصؿ 

 .(.56Satoria,1998 pالمستكل الحرفي سكؼ يجد صعكبة في المستكل التفسيرم )
الحرفي كاالستيعاب : يعتمد تطكير ميارات القراءة الناقدة عمى االستيعاب صعوبات في الفيم النقدي -3

كمف ميارات الفيـ  ،التفسيرم لمنص كأم صعكبة في ىذيف الجانبيف ستؤثر عمى نمك ميارة القراءة الناقدة
كميارة الحكـ عمى  ،األفكاركميارة الحكـ عمى مناسبة  ،النقدم ميارة التمييز بيف: عالـ الخياؿ كالكاقع

 الكفاية كالصدؽ كميارة االستجابة ألسمكب الكاتب كميارة الحكـ عمى القيمة كالتقبؿ كالرغبة.
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 (2النشاط التدريبي )                                           
 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:  ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد -
ك بالقدرات المغكية أما بفؾ الشفرة إبات المرتبطة بالفيـ نتيجة لتمؾ المشكبلت التي ترتبط تعد الصعك  -

 . فسر ذلؾ ؟ك بكمييماأالعامة 
إذا كانت الصعكبة في الفيـ الحرفي سببان في الصعكبة في الفيـ التفسيرم كالنقدم برأيؾ كيؼ يمكف  -

 تطكير ىذا النكع مف الفيـ؟
جاباتيـ عمى األسئمة في إيقـك الباحث بمناقشة المعمميف  انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد   

يقكـ الباحث بتكزيع كرقة ذلؾ  بعد ،الصحيحة كمصكب الخاطئ منيا اإلجاباتمعززان الكاردة في ىذا النشاط 
قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي "( كالطمب منيـ 3العمؿ الثانية عمى المعمميف )المادة العممية "

  (.3رقـ)
 (3المادة العممية)                                           

 ( دقائق8الصعوبات الخاصة بالطالقة:) -ثالثاً 
في  مشكبلت مف يعاني الذم كالتمميذ اآللية، القراءة أم كبير، مجيكد بذؿ دكف القراءة ىي الطبلقة   

كيرل  المعنى، عمى يؤثر ىذا كبالتالي الرمكز لفؾ كانتباىو ككقتو جيده معظـ يمضيكؼ س فٌإنو الطبلقة،
 :كىي مككنات ثبلث مف تتككف الطبلقة أف الباحثكف

التعبير أثناء القراءة. كبناء عمى ذلؾ فالقارئ الجيد يقرأ بدقة  -3الدقة في القراءة.  -2معدؿ القراءة.  -1
كيقكـ بتغيير نغمة صكتو أثناء القراءة عمى  ،كيتكقؼ الكقفات المناسبة عند القراءة ،كبسرعة مناسبة

خبلؼ التبلميذ الذيف ال يتمكنكف مف القراءة بسبلسة كسيكلة أم لدييـ تكقفات كثيرة أثناء القراءة كالشؾ 
 تيعاب كالفيـ.عدـ الدقة في القراءة مم ا يؤثر عمى ميارات االس إلىفي أف مشكبلت فؾ الشفرة تؤدم 

 (2النشاط التدريبي )                                          
 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:  ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد -
 كالتعبير في القراءة( ؟ ،كالدقة ،كضح ما المقصكد بمككنات الطبلقة في القراءة )المعدؿ -
  الطبلقة في القراءة؟ما اليدؼ مف تعميـ  -
جاباتيـ عمى األسئمة في إيقـك الباحث بمناقشة المعمميف  انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد   

يقكـ الباحث بتكزيع كرقة العمؿ الثانية عمى ذلؾ  بعدك  ،الكاردة في ىذا النشاط كتكضيح الغامض منيا
 (.4منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ)"( كالطمب 4المعمميف )المادة العممية "
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 (4المادة العممية)                                         
 

 ( دقائق7الصعوبات الخاصة بالفونولوجيا:) -رابعاً 
كالفكنيـ أصغر كحدة في صكتية يمكف عف طريقيا  ،لمغةالفكنكلكجيا ىي األصكات التي تتضمنيا ا       

كتتضمف مشكبلت الفكنكلكجيا مشكبلت إصدار األصكات (. 1990،58،عاني)الخكليالتفريؽ بيف الم
كما قد يكاجو التمميذ  ،المختمفة كالتي تعرؼ بمشكبلت النطؽ مثؿ عدـ القدرة عمى إصدار أصكات معينة

أف  الكممات يجب تجزئتيا  ،القراءة مجاؿكيرل الباحثكف ب ،مشكبلت في استقباؿ الفكنيمات )التمييز السمعي(
إال أف   ،مقاطع كفكنيمات كأف  الفكنيمات يمكف تمثيميا عف طريؽ الرمكز المكجكدة في الحركؼ اليجائية إلى

كذلؾ ألف بعض األشكاؿ األساسية  ،مشكبلت في فؾ الشفرة إلىقان مشكبلت الكعي الفكنيمي قد يؤدم الح
                  لمكعي الفكنيمي مثؿ تجزئة الكممات أك ضميا معان تعد مف أىـ المككنات لميارة فؾ الشفرة.

(. (Bender, 2002 p.145                                      
 (2النشاط التدريبي )                                         

 أخي المعمم/ أختي المعممة:
 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية: ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد -
 ؟ يعد الفكنيـ أصغر كحدة صكتية يمكف عف طريقيا التفريؽ بيف المعاني. كضح ذلؾ -
 ؟األساسية مف النص السابؽما الفكرة  -
 ما المقصكد بالكعي الفكنيمي ؟ -
جاباتيـ عمى األسئمة في إيقـك الباحث بمناقشة المعمميف  انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد   

  معززان الصحيحة كمصكبان الخاطئة.الكاردة في ىذا النشاط 
 دقائق( 5): تقويم الجمسة

 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،أىداؼ الجمسةلمعرفة مدل تحقيؽ 
 عمى الحاسكب:( Power point)استخداـ برنامج 

 ؟ما العبلقة بيف صعكبات التعرؼ عمى الكممة كصعكبات الفكنكلكجيا -1
 ؟ ما العبلقة بيف صعكبات الفيـ كالطبلقة في القراءة -2
 مف أكثر صعكبات القراءة انتشاران في مدارس الحمقة األكلى. لماذا ؟ تعد صعكبات الفيـ القرائي -3

 : األسبوعيالنشاط 
كؿ التي يكاجييا  الفيـ( -القرائية الرئيسية ) تعرؼ الكممة يكمؼ الباحث كؿ معمـ بكضع قائمة بالصعكبات

في القراءة كال يعانكف  منخفضتحصيؿ عمى أنيـ يعانكف مف  ـٍ ًميً بى قً  الذيف تـ اختيارىـ مف التبلميذتمميذ مف 
 أم عكامؿ ثقافية أك اجتماعية. إلىمعينة كال يرجع انخفاض التحصيؿ في القراءة لدييـ  إعاقةمف أم 
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 : الثامنة الجمسة
 مككنات صعكبات الكتابة.  : عنوان الجمسة 

 : أىداف الجمسة
 بمككنات صعكبات الكتابة. األكلى: تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة اليدف العام لمجمسة 
 األىداف السموكية لمجمسة: 
 أف يكضح المعمـ المتدرب صعكبات الكتابة الخاصة بالكتابة اليدكية )الخط اليدكم(. .1
 أف يشرح المعمـ المتدرب صعكبات الكتابة الخاصة باإلمبلء.  .2
 يحدد المعمـ المتدرب صعكبات الكتابة الخاصة بالتعبير الكتابي.أف  .3

 ( دقيقة .50: ) مدة الجمسة
 -2.(power pointالحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض ) -1: الوسائل المستخدمة في الجمسة

ممخصات كرقية  -4 .كاألنشطة التدريبية(أكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية  -3أقبلـ ممكنة كالسبكرة .
 .بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية الجمسة

التغذية  –طريقة الحكار كالمناقشة  -: ) دراسة النصكص المستخدمة في الجمسة واألساليبق ائالطر 
 التعزيز(. –الراجعة 

جراءات الجمسة  كاألنشطة التدريبية()المادة العممية  : محتوى وا 
 ( دقائق10تمييد: ) -
  .يقـك الباحث باالشتراؾ مع المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة  -
 .صعكبات الكتابة(مككنات الباحث عمى السبكرة عنكاف الجمسة )يكتب  -
منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي  طالبان يقكـ الباحث بتكزيع كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف  -

 (1رقـ)
 (1) المادة العممية                                            

 مكونات صعوبات الكتابة :
 دقيقة( 10) صعوبات الخط اليدوي: -أوالً 

كتعتمد عمى العديد مف الميارات كالقدرات المختمفة.  ،تعد عممية الكتابة اليدكية )الخط( عممية معقدة     
فالكتابة تتطمب دقة اإلدراؾ لؤلنماط المختمفة لمرمكز المرسكمة التي ترتبط بكؿ مف الميارات البصرية 

كضبط إيقاع كؿ  ،كالتناسؽ بيف حركة العيف كاليد ،عتمد عمى الكظيفة البصرية لمعيفكالحركية  كىذه بدكرىا ت
مف حركات األصابع كالعضبلت الدقيقة ليا. كما تتطمب الكتابة دقة الذاكرة البصرية كالذاكرة الحس حركية 

أماـ  (. كلسكء الحظ فأف صعكبات الخط اليدكم تكفر عكائؽ516 ،1998 ،لمحركؼ  كالكممات )الزيات



 هالحق الدراست
 

212 
 

كلذلؾ فأف الكثير مف  ،إنتاج عمؿ أكاديمي فاعؿ كتؤثر عمى العبلمات التي يتمقاىا التبلميذ مف معممييـ
التبلميذ يكرىكف عممية الكتابة برمتيا ألنيـ يجدكف أف  الميارات الحركية الحقيقة المستخدمة في الخط اليدكم 

 تتطمب جيدا كبيران. 
 لخط اليدكم التي قد ييظيرىا التبلميذ ذكم صعكبات الكتابة: كمف أىـ أنماط األخطاء في ا    
 كعدـ إتماـ كتابة الحركؼ. ،كعكس الحركؼ ،صعكبة في تشكيؿ صكرة الحرؼ -
 كاالنحراؼ عف السطر.  ،صعكبة في ترؾ الفراغ المناسب بيف الكممات -
 إىماؿ النقاط عمى الحركؼ كعدـ كضعيا. ،عدـ الحفاظ عمى حجـ كاحد لمحرؼ -
 كاستعماؿ اليد بشكؿ غير صحيح في الكتابة. ،بقكة عمى القمـ الضغط -
 الخمط في الكتابة بيف األحرؼ المتشابية. -
 بدالن مف كتابتيا مف اليميف. ،بكتابة الكممات كالمقاطع مف اليسار فالخمط في االتجاىات فيـ قد يبدؤك  -
 (.65 ،2004 ،)عبد اليادم تبدك الكتابة سيئة المظير غير منتظمة. -

 (1النشاط التدريبي)                                        
 أخي المعمم/أختي المعممة:

 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية: ،إليو مرة أخرل أرجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد -
 ما الميارات األساسية البلزمة لتعمـ ميارات الخط؟ -
 ؟ما الفكرة األساسية مف النص السابؽ -
 كجكد أخطاء أخرل لمخط يرتكبيا التبلميذ لـ يتـ ذكرىا ؟ إذا كانت اإلجابة نعـ ما ىي؟ىؿ تعتقد  -
جاباتيـ عمى األسئمة في إيقـك الباحث بمناقشة المعمميف  انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد   

يقـك الباحث بتكزيع كرقة العمؿ ذلؾ  بعد معززان اإلجابات الصحيحة كمصكبان الخاطئة.الكاردة في ىذا النشاط 
 (.2منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ) طالبان "( 2الثانية عمى المعمميف )المادة العممية "

 (2المادة العممية)                                           
 ( دقائق 10):صعوبات التيجئة -ثانياً 

التيجئة ىي صياغة أك تككيف أك تركيب الكممات مف خبلؿ الترتيب التقميدم لمحركؼ. كىناؾ ثماف    
ما يربك عمى أربعيف فكنيمة  إلىباإلضافة  ،اإلنكميزيةكست كعشركف حرفان لمغة  ،كعشركف حرفان لمغة العربية

 طؽ بيا الكممات.  )صكت منطكؽ(. كتكجد فركؽ في تيجئة مختمؼ الكممات كفي الطريقة التي تن
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كالعديد مف األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ لدييـ صعكبات في حفظ ترتيب الحركؼ اليجائية. ربما بسبب   
عدـ اتساؽ أنماط ترتيب حركؼ التيجئة التي تجعؿ تعمـ الحركؼ اليجائية عممية معقدة بالنسبة لبعض 

 ،مات خبلؿ عممية القراءةمالتعرؼ عمى الك التبلميذ منيـ. كالتبلميذ الذيف لدييـ اضطراب أك صعكبة في
فبل يستطيعكف إعماليا عمى نحك جيد. كمع ذلؾ فأف  ،عادة لدييـ مشكبلت أك صعكبات في ميارات التيجئة

 كلكنيـ ال يستطيعكف تيجئتيا.  ،بعض التبلميذ يككنكف قادريف عمى قراءة الكممات
قراءة الكممة. كأف يككف لديو المعرفة كالميارة في  كلكي يستطيع التمميذ التيجئة يجب أف يككف قادر عمى

 -العبلقات الفكنيمية. كتحميؿ التراكيب المفظية لمكممات كمف ىذه الميارات: تعميـ العبلقات الفكنيمية إدراؾ
 (.519 ،1998 ،)الزيات رمكز مكتكبة كمقركءة إلىتحكيؿ أك صياغة الصكر الذىنية  -تصكر الكممات

كالتمييز السمعي كالبصرم  ،كالذاكرة السمعية ،التيجئة مف مشكبلت في الذاكرة البصريةكتنشأ صعكبات 
 كمف أىـ أنماط األخطاء في التيجئة )اإلمبلء( ما يمي: كالميارات الحركية.

 إضافة حركؼ ال لزـك ليا. -
 حذؼ بعض الحركؼ المكجكدة في الكممة.  -
 عكس كتابة بعض الكممات كالحركؼ.  -
 (.64 ،2004 ،بيف ترتيب الحركؼ في الكممة )عبد اليادمعدـ التمييز  -
ىماؿ الحركؼ غير المنطكقة كالبل -  –الشمسية ككاك الجماعة )أشمس  ـكتابة الحركؼ المنطكقة كا 

 ذىبك(.
 (. 133 ، 2007 ،إىماؿ النقاط عمى الحركؼ كعدـ كضعيا )جدكع -

 (2) النشاط التدريبي                                        
 أخي المعمم/ أختي المعممة:

 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية: ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد -
 ما الفرؽ بيف القراءة كالتيجئة؟ -
 ؟ما الفكرة األساسية مف النص السابؽ -
 ما متطمبات عممية التيجئة الصحيحة لمطفؿ؟ -
جاباتيـ عمى األسئمة في إيقـك الباحث بمناقشة المعمميف  انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد   

يقـك الباحث بتكزيع كرقة العمؿ ذلؾ  بعد معززان اإلجابات الصحيحة كمصكبان الخاطئة.الكاردة في ىذا النشاط 
 (.3تيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ)منيـ قراء طالبان "( 3عمى المعمميف )المادة العممية " الثالثة
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 (3) المادة العممية                                          
   ( دقائق    10صعوبات التعبير الكتابي: ) -ثالثًا

باعتباره مف أعمى أشكاؿ التكاصؿ عمى تطكر القدرات كالميارات في جميع  ،يعتمد التعبير الكتابي      
بما في ذلؾ التكمـ كالقراءة كالخط اليدكم كاستخداـ عبلمات الترقيـ االستخداـ السميـ  ،جكانب المغة األخرل

تقاف القكاعد.  كفي ضكء ىذه التعقيدات فبل غرابة أف يكاجو التبلميذ ذكم صعكبات ا لتعمـ لممفردات كا 
صعكبة في التعبير الكتابي ككسيمة فاعمة في التكاصؿ. فيؤالء التبلميذ يكاجيكف مشكمة في آليات الكتابة مف 
مبلء كنحك كصرؼ. كيتفؽ المربكف عمى أف  تعميـ عممية الكتابة مف التخطيط ليا حتى  خط يدكم كترقيـ كا 

  أساسي في التدريب عمى الكتابة الجيدة. ،المسكدة النيائية 
كما يتفقكف عمى أف كثيريف مف التبلميذ ذكم الصعكبات التعميمية محبطكف في محاكالتيـ االنيماؾ في       

فالخط اليدكم كاإلمبلء الضعيفاف يشكبلف  ،عممية الكتابة بسبب الصعكبة التي يكاجيكنيا في آليات الكتابة
 (.42ص  ،2004 ،عقبة كبيرة أماـ الطبلقة الكتابية أك االنسياب الكتابي ليؤالء التبلميذ ) عبد السبلـ 

فيك إما كظيفي أك إبداعي. فالتعبير الكظيفي ىك الذم  ،كالتعبير الكتابي في نياية التحميؿ صنفاف    
كتابة  إلىات الحياة العممية في البيئة االجتماعية مف إجابة ألسئمة االمتحانات يتكيؼ اإلنساف بو مع مقتضي

عداد الممخصات. أما التعبير اإلبداعي فيك ذلؾ النمط مف  إلىالرسائؿ  تعبئة السجبلت ككتابة النشرات كا 
بعبارة منتقاة األلفاظ الكتابة الذم ييعبر بو التمميذ عف أفكاره كأحاسيسو الشخصية أك تجاربو كخبراتو الحياتية 

 كبأسمكب سمس لمقارئ كيفتف بو السامع.  ،بميغة السبؾ محكمة الصياغة
 كمف أىـ أنماط صعكبات التعبير الكتابي:      
 عدـ قدرة الطفؿ عمى التعبير عف أفكاره كميكلو كذاتو كتابة. -
 صعكبة ترتيب تسمسؿ األحداث أك الكممات في القصة التي يكتبكىا. -
 (.492 ،1998 ،المعنى كالمضمكف)الزيات إلىكتفتقر  ،ي يستخدمكنيا قصيرة كمفككةالجمؿ الت -
 التعبير عف النفس أك األفكار شفييان أفضؿ مف التعبير كتابة. -
 صعكبة في تنظيـ األفكار كالجمؿ كتابةن. -

 ( 3النشاط التدريبي)                                      
 أخي المعمم/ أختي المعممة:

 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية: ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد -
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يتبف مف النص السابؽ أف الخط اليدكم كاإلمبلء الضعيفاف يشكبلف عقبة كبيرة أماـ الطبلقة الكتابية.  -
 ؟فسر ذلؾ

 ؟ما الفكرة األساسية مف النص السابؽ -
 اإلبداعي؟ما الفرؽ بيف التعبير الكظيفي كالتعبير  -

جاباتيـ عمى في إيقـك الباحث بمناقشة المعمميف  انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد   
 معززان اإلجابات الصحيحة كمصكبان اإلجابات الخاطئة.األسئمة الكاردة في ىذا النشاط 

 دقائق( 10): تقويم الجمسة
 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة

 عمى الحاسكب: (Power point)استخداـ برنامج 
 ؟ما اليدؼ مف تعميـ ميارات الخط اليدكم لمتبلميذ ذكم صعكبات الكتابة -1
 ؟مٌيز بيف صعكبات التعرؼ عمى الكممة كالتيجئة  -2
 ما العبلقة المكجكدة بيف  الصعكبات في التعبير الشفيي كالتعبير الكتابي؟  -3

 : سبوعيالنشاط األ
التي  التعبير الكتابي( ،التيجئة ،الكتابية الرئيسية )الخط يكمؼ الباحث كؿ معمـ بكضع قائمة بالصعكبات   

ـٍ عمى  الذيف تـ اختيارىـ مف التبلميذكؿ تمميذ مف يكاجييا  في الكتابة  تحصيؿ منخفضنيـ يعانكف مف أًقبىًمًي
أم عكامؿ ثقافية أك  إلىكال يعانكف مف أم إعاقة معينة كال يرجع انخفاض التحصيؿ في الكتابة لدييـ 

 اجتماعية.
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 : التاسعةالجمسة 
 : خصائص ذكم صعكبات القراءة.عنوان الجمسة
 : أىداف الجمسة

 :تنمية مستكل معرفة المعمميف بخصائص ذكم صعكبات القراءة. اليدف العام لمجمسة 
 :األىداف السموكية لمجمسة 

 أف يحدد المعمـ المتدرب الخصائص القرائية لذكم صعكبات القراءة. .1
 أف يكضح المعمـ المتدرب الخصائص المعرفية لذكم صعكبات القراءة. .2
 أف يذكر المعمـ المتدرب الخصائص االجتماعية كاالنفعالية لذكم صعكبات القراءة.  .3

 ( دقيقة . 50: ) مدة الجمسة
 -2.(power pointالحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض ) -1: الوسائل المستخدمة في الجمسة

ممخصات كرقية  -4 .بية(كاألنشطة التدريأكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية  -3أقبلـ ممكنة كالسبكرة .
  .بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية الجمسة

 : التدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال
 التعزيز(. –التغذية الراجعة  –طريقة الحكار كالمناقشة  –)دراسة النصكص

جراءات الجمسة   كاألنشطة التدريبية()المادة العممية  :محتوى وا 
 ( دقائق10تمييد : ) -
  .يقـك الباحث باالشتراؾ مع المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة  -
 .يكتب الباحث عمى السبكرة عنكاف الجمسة )خصائص ذكم صعكبات القراءة( -
منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي  طالبان يقكـ الباحث بتكزيع كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف  -

 (1رقـ)
 (1المادة العممية )                                           

  خصائص ذوي صعوبات القراءة:
 ( دقيقة 15الخصائص القرائية لذوي صعوبات القراءة: ) -أوالً 

 ،تتجمى بصعكبات في تعرؼ الكممةالقراءة عممية يعاني التبلميذ ذكم صعكبات القراءة مف صعكبات في 
 قرائي تتجمى عمى النحك اآلتي.كصعكبات في الفيـ ال

 :صعوبات تعرف الكممة أثناء القراءة وتضم  - أ
 الحذؼ لكممات كاممة أك لجزء منيا.  -1
 اإلدخاؿ لكممات غير مكجكدة في النص أصبلن.  -2
 اإلبداؿ لمكممات داخؿ النص بكممات أخرل مف خارجو. -3
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يقرأ التمميذ )حضرت إلى التكرار لكممات أك جمؿ، كخاصة حيف تصادفيـ كممات صعبة بعدىا، كأف  -4
المزرعة(، فيقكـ  بتكرار عبارة )حضرت إلى( عدت مرات دكف إكماليا لعدـ قدرتو عمى قراءة كممة 

 مزرعة.
 األخطاء العكسية: حيث يقرأ التمميذ الكممة بطريقة عكسية. -5
 تغيير مكاقع األحرؼ ضمف الكممة الكاحدة.  -6
 التيجئة غير السميمة لمكممات.  -7
 راءة لعدة ثكاني عند الكصكؿ إلى كممات غير معركفة لديو.التردد في الق -8
 .أك منخفض جدان  كالقراءة بصكت مرتفعان، أك القراءة البطيئة جد ،القراءة السريعة كغير الصحيحة -9

 القراءة كممة كممة دكف ربط الكممات في الجممة الكاحدة أثناء القراءة، مما يفقد الجممة معناىا. .10
 بيف الحركات القصيرة )التشكيؿ( كالحركات الطكيمة )حركؼ العمة(. التمييزصعكبة  .11
 فرؽ بيف البلـ الشمسية كالقمرية.   تمييز ال ،تمييز التنكيفك  ،تمييز الحركؼ المشددة عف غيرىا صعكبة . 12
 .  التمييز بيف األصكات المتشابية لمحركؼكصعكبة  ،تمييز ىمزات الكصؿ كالقطعصعكبة  .13
 التمييز بيف كالتاء المفتكحة كالتاء المربكطة.صعكبة . 14
 صعكبة تميز الحركؼ المتشابية رسمان كالمختمفة صكتان) ث ، ت(..  15
 صعكبة تميز الحركؼ المتشابية صكتان كالمختمفة رسمان ) س ، ث(.. 16
 مشكبلت في استخداـ أدكات الترقيـ في القراءة.. 17
 :  أخطاء في االستيعاب القرائي وتضم -ت 
 عدـ القدرة عمى استدعاء حقائؽ أساسية )بسيطة( مف نص تـ قراءتو. .1
دراؾ معاني الكممات المفردة كالعبارات كالجمؿ.  .2  عدـ القدرة عمى فيـ كا 
 عدـ القدرة عمى إتباع التسمسؿ الصحيح في إعادة سرد قصة ما. .3
 عدـ القدرة عمى استدعاء العنكاف الرئيسي لمقصة المقركءة. .4
 المقركء كعدـ إدراؾ العبلقات بيف معاني الكممات. العجز عف فيـ .5
 عدـ القدرة عمى فيـ األفكار الرئيسية كتمخيص محتكل النص.   .6

 (1) النشاط التدريبي                                      
 أخي المعمم/ أختي المعممة:

 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية: ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد -
 ىؿ تعتقد بكجكد مظاىر أخرل لـ يتـ ذكرىا ؟ -
 ؟ما الخصائص القرائية األكثر ظيكران لدل التبلميذ ذكم صعكبات القراءة في مدارس الحمقة األكلى -
 ىؿ الصعكبات التي يكاجييا التبلميذ في تعرؼ الكممة تؤثر عمى استيعابيـ القرائي. كضح ذلؾ ؟ -



 هالحق الدراست
 

211 
 

جاباتيـ عمى في إيقـك الباحث بمناقشة المعمميف  انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد   
يقـك الباحث بتكزيع ذلؾ  بعد معززان اإلجابات الصحيحة كمصكبان الخاطئة.األسئمة الكاردة في ىذا النشاط 

منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي  طالبان "( 2عمى المعمميف )المادة العممية " الثانيةكرقة العمؿ 
 (.2رقـ)

 (2المادة العممية )                               
 ( دقائق10) :الخصائص المعرفية لذوي صعوبات القراءة -ثانياً 
 .إف صعكبات القراءة المكجكدة لدل التبلميذ غير مرتبطة بالذكاء 
  عمى المستكيات المفظية كالبصرية في معالجة األصكات أك يتميز ذكم صعكبات القراءة بصعكبة

 األحرؼ أك األرقاـ.
   يتميز ذكم صعكبات القراءة بمفظ خاطئ بسبب صعكبة التمييز بيف األصكات مع صعكبة قراءة نص

 بسبب التشكىات البصرية كاإلدراؾ البصرم.
 .صعكبة القراءة نتيجة الختبلؼ خمقي في المخ عنو في الشخص العادم 
 .يتميز ذكم صعكبة القراءة بقصكر المعرفة بالعناصر البنائية كالبصرية كالصكتية لمكممة 
 كعدـ القدرة عمى التعرؼ عمى  ،يتميز ذكم صعكبات القراءة بقصكر القدرة عمى المزج السمعي كالبصرم

 المفردات بمجرد النظر.
 .يتميزكف بدرجة ذكاء متكسطة أك فكؽ متكسطة 
  كفرط الحركة.اضطراب االنتباه 
 كاإلفراط في التحميؿ. ،يفشؿ ذكم صعكبة القراءة في استخداـ سياؽ الكبلـ لمتعرؼ عمى المعنى 
  المكاني. اإلدراؾيعاني معظـ التبلميذ ذكم صعكبات القراءة مف قصكر في 
 .)قصكر في اإلدراؾ كالتفكير كالذاكرة ) السمعية كالبصرية 
 رفة(.قصكر في الكعي المعرفي )ما كراء المع 

 (2) النشاط التدريبي                                         
 أخي المعمم/ أختي المعممة:

 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية: ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد -
 إف صعكبات القراءة المكجكدة لدل التبلميذ غير مرتبطة بالذكاء. كضح ذلؾ؟ -
 ؟بالكعي المعرفيما المقصكد  -
 يتميز ذكم صعكبات القراءة بقصكر القدرة عمى المزج السمعي كالبصرم. فسر ذلؾ؟ -
جاباتيـ عمى األسئمة في إيقـك الباحث بمناقشة المعمميف  انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد   

يقـك الباحث بتكزيع كرقة العمؿ ذلؾ  بعد معززان اإلجابات الصحيحة كمصكبان الخاطئة.الكاردة في ىذا النشاط 
 (.3منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ) طالبان "( 3عمى المعمميف )المادة العممية " الثالثة
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 (3المادة العممية )                                          
 ( دقائق10راءة:)الخصائص االجتماعية واالنفعالية لذوي صعوبات الق -ثالثاً 
 .يتميز ذكم صعكبات القراءة بصعكبة تنظيـ الكقت مع خمط بيف التكاريخ كتفكيت المكاعيد 
  .يجدكف صعكبة في ضبط  دكافعيـ 
 .لدييـ مستكل منخفض مف تقدير الذات كالثقة بالنفس  
 ففي مرحمة الركضة قد يعاني مف  ،تختمؼ صعكبات التمميذ ذكم صعكبات القراءة بسبب العمر كالصؼ

أما في المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة قد يعاني صعكبة في  ،صعكبات لغكية كعدـ قدرة عمى التركيز
 اكتساب المعمكمات كفيميا بسبب ضعفو في القراءة كاستيعاب المغة.

  إلىاؿ مف نياية السطر كازدياد حيرتو كارتباكو عند االنتق ،القراءة  إلىصعكبة في تتبع مكاف الكصكؿ 
 بداية السطر الذم يميو أثناء القراءة.

  .يجدكف صعكبة في قراءة التمميحات غير المفظية مثؿ تعبيرات الكجو 
 .يتحممكف القميؿ مف المسؤكلية عف أعماليـ أك مسالكيـ 
 .يككنكف غير قادريف عمى عمؿ صداقات مع أقرانيـ أك عاجزيف عف المحافظة عمى استمرارىا 
 ميزكف ذكم صعكبات القراءة بحركات اضطرابية عند القراءة. يت 
  األمافـ بعديغمب عمى ذكم صعكبات القراءة الشعكر. 
 فيـ غير قادريف عمى المحافظة عمى المكاف  ،غالبان ما يفقد ذكم صعكبات القراءة مكاف القراءة باستمرار

مما يسبب  ،أثناء التنقؿ بيف أسطر الكتاب ،بؿ يفقدكف مكاف الكممة التي كصمكا إلييا ،الذم كصمكا إليو
 ليـ اإلرباؾ كفقداف المعنى المراد مف النص كترابطو.

 تعكؽ عممية القراءة. ،يقكمكف بحركات رأس نمطية أثناء القراءة 
 .استخداـ تعابير قرائية غير مبلئمة أثناء القراءة 
  كالممؿ عند القراءة. األمافـ بعدالشعكر 
 كبالتالي يسبب ليـ الكقكع  ،العينيف أثناء القراءة بمما يتع ،قريبة منيـ أثناء القراءة جعؿ األدكات القرائية

 بأخطاء القراءة.
 (3) النشاط التدريبي                                     

 أخي المعمم/ أختي المعممة:
 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية: ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد  -
 . كضح ذلؾ؟األمافـ بعديغمب عمى ذكم صعكبات القراءة الشعكر  -
 ؟لماذا يقٌرب بعض التبلميذ ذكم صعكبات القراءة األدكات القرائية منيـ أثناء القراءة -
 ؟التمميحات غير المفظية لماذا يكاجو التبلميذ ذكم صعكبات القراءة صعكبة فيـ -
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جاباتيـ عمى األسئمة في إيقـك الباحث بمناقشة المعمميف  انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد   
  معززان اإلجابات الصحيحة كمصكبان اإلجابات الخاطئة.الكاردة في ىذا النشاط 

 ( دقائق10) تقويم الجمسة:
 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة

 عمى الحاسكب: (Power point)استخداـ برنامج 
 ؟تعتبر فئة ذكم صعكبات القراءة فئة غير متجانسة بالخصائص. كضح ذلؾ -1
 ؟ ما الفائدة مف تعرفؾ عمى الخصائص التي يعاني منيا التبلميذ ذكم صعكبات القراءة  -2
بعض الباحثيف أف  المشكبلت االجتماعية كاالنفعالية التي يعاني منيا التبلميذ ذكم صعكبات  يعتبر -3

 القراءة ىي نتيجةن لفشميـ في القراءة. كضح ذلؾ؟
 النشاط األسبوعي:

تـ اختياره  تمميذيكمؼ الباحث المعمميف بكصؼ الخصائص )القرائية كالمعرفية كاالجتماعية كاالنفعالية( لكؿ 
ـٍ بأنو يعاني مف صعكبات في القراءة ) كىـ التبلميذ الذيف يعانكف مف تحصيؿ منخفض في القراءة  مف ًقبىًمًي

 كال يعانكف مف أم إعاقة )حسية أك عقمية أك اجتماعية أك انفعالية(.  
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 : العاشرةالجمسة 
 : خصائص ذكم صعكبات الكتابة.عنوان الجمسة

 : الجمسةأىداف 
 تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلى بخصائص ذكم صعكبات الكتابة.اليدف العام لمجمسة : 
 األىداف السموكية لمجمسة: 

 أف يحدد المعمـ المتدرب الخصائص الكتابية لذكم صعكبات الكتابة. .1
 أف يكضح المعمـ المتدرب الخصائص المعرفية لذكم صعكبات الكتابة. .2
 .الكتابةأف يذكر المعمـ المتدرب الخصائص االجتماعية كاالنفعالية لذكم صعكبات  .3

 ( دقيقة. 50: )مدة الجمسة
 : الوسائل المستخدمة في الجمسة

أكراؽ عمؿ  -3أقبلـ ممكنة كالسبكرة . -2.(power pointالحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض ) -1
ممخصات كرقية بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في  -4 .التدريبية(كاألنشطة تحتكم عمى )المادة العممية 

 .نياية الجمسة
التغذية  –طريقة الحكار كالمناقشة  -: )دراسة النصكصالتدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال

 التعزيز(. –الراجعة 
جراءات الجمسة   كاألنشطة التدريبية()المادة العممية  :محتوى وا 
 دقائق( 10تمييد : ) -
  .يقـك الباحث باالشتراؾ مع المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة  -
 .خصائص ذكم صعكبات الكتابة( يكتب الباحث عمى السبكرة عنكاف الجمسة ) -
منيـ قراءتيا جيدان ثـ  طالبان  (1المادة العممية ) يقـك الباحث بتكزيع كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف -

 (1القياـ بالنشاط التدريبي رقـ)
 (1) المادة العممية                                          

 خصائص التالميذ ذوي صعوبات الكتابة
 ( دقائق15صعوبات الكتابة: ) لمتالميذ ذويالخصائص الكتابية  -أوالً 
  .عدـ القدرة عمى الكتابة بشكؿ كاضح 
  الكتابة بالحركؼ المتصمة أك المنفصمة.صعكبة 
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  عدـ اتساؽ كتنظيـ الكتابة، فالحركؼ قد تجدىا كبيرة أك صغيرة كالسطكر غير منتظمة، متجية نحك
األعمى أك األسفؿ، كغالبان ما يحذفكف بعض حركؼ الكممات، بخاصة حركؼ البداية كالنياية كما 

 (.176، 2007يضيفكف بعض الحركؼ )أبك فخر، 
 كالكسرة(. ،كالفتحة ،كصعكبة في استخداـ الحركات الثبلثة )الضمة ،بصكرة غير دقيقة النسخ 
  .يجعمكف عيكنيـ قريبة مف الصفحة عند الكتابة 
 .تشكيو صكرة الحركؼ عند الكتابة كصعكبة في التمييز بيف قصار الحركات كأطكاليا عند الكتابة 
 ركؼ الكبيرة كالصغيرة بصكرة غير متجانسة.عدـ تجانس الحركؼ عند الكتابة كالخمط ما بيف الح 
 كقد تككف كتابتو غير مفيكمة.  ،ال يدقؽ ما يكتب 
 .الحاجة إلى كقت طكيؿ بصكرة مفرطة إلكماؿ العمؿ الكتابي 
  .صعكبة في مسؾ أدكات الكتابة ككضع الكرقة بشكؿ صحيح 
 .صعكبة في إنتاج أشكاؿ الحركؼ الكبيرة كالصغيرة 
 ب الكممات في الجمؿ كتشكيميا. يرتكب أخطاء في ترتي 
 .يكاجو مشكبلت في تفسير كتركيب الجمؿ 
 .يكاجو صعكبة في إكماؿ الفراغات في الجمؿ 
  .كالكتابة بدكف تنقيط ،  تصغير أك تكبير الحركؼ أكثر مف البلـز
  ،(.118، 2009صعكبة ترتيب تسمسؿ األحداث أك األشياء أك الكممات )عبيد 
 تابة الكممات كالجمؿ. عكس كتابة الحركؼ كعكس ك 
  الخمط في االتجاىات، فيك يبدأ بكتابة الكممات مف اليسار بدالن مف كتابتيا مف اليميف كىنا تبدك صحيحة

 بعد كتابتيا كال تبدك معككسة.
 ىماؿ الحركؼ غير المنطكق  الشمسية ككاك الجماعة. ـكالبل ةكتابة الحركؼ المنطكقة كا 
  خط مستقيـ كاحد.الصعكبة بالتزاـ بالكتابة عمى 
 (.133 ،2007 ،خمط في الكتابة بيف األحرؼ المتشابية ) جدكع 
  يغمب عمى كتاباتيـ أف تككف غير مضبكطة، كال تسير كفقا ألم قاعدة، كتفتقد إلى التنظيـ كالضبط، كقد

 يضيفكف بعض الحركؼ التي ال ترتبط بالكممة المقصكدة.
 اء في التيجئة، كاإلمبلء، كالقكاعد، كالتراكيب، كاستخداـ أكراقيـ ككراساتيـ متخمة بالعديد مف األخط

 عبلمات الترقيـ: النقط كالفكاصؿ، كتشابؾ الحركؼ، ككافة أنماط أخطاء الكتابة اليدكية.



 هالحق الدراست
 

214 
 

  مراجعتيـ كتصحيحاتيـ ألخطائيـ التي يحددىا ليـ المعممكف آلية أك ال مبالية، كىـ أقؿ فيمان كتقديران
 (.310، 2002البلحقة منيا )ممحـ،  لتمؾ األخطاء كاالستفادة

  ال يعطي ىؤالء التبلميذ أم اىتماـ لبلعتبارات المتعمقة بالقارئ، حيث يكتبكف ما يرد عمى أذىانيـ سكاء
أكاف مرتبطان بمكضكع الكتابة أـ ال. كغالبان ما تككف الجمؿ التي يستخدمكنيا قصيرة كمفككة، كتفتقر إلى 

 (.492، 1998المعنى أك المضمكف )الزيات، 
 (1) النشاط التدريبي                                          

 أخي المعمم/ أختي المعممة:
 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية: ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد -
 ىؿ تعتقد بكجكد خصائص كتابية أخرل لذكم صعكبات الكتابة لـ يتـ ذكرىا؟ -
 ؟األكثر ظيكران لدل تبلميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسيما الخصائص  -
 فسر ذلؾ؟ يكاجو التبلميذ ذكم صعكبات الكتابة صعكبة في إكماؿ الفراغات في الجمؿ. -
جاباتيـ عمى األسئمة في إيقـك الباحث بمناقشة المعمميف  انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد   

يقـك الباحث بتكزيع كرقة العمؿ ذلؾ  بعد معززان اإلجابات الصحيحة كمصكبان الخاطئة.الكاردة في ىذا النشاط 
 (.2منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ) طالبان "( 2عمى المعمميف )المادة العممية " الثالثة

 (2المادة العممية )                                      
 ( دقائق8الخصائص المعرفية لذوي صعوبات الكتابة: ) -ثانياً 
  العمميات المعرفية التي تقؼ خمؼ  ـصعكبة في إعماؿ عمميات الضبط التنفيذم لمعظ إلىتشير كتابتيـ

نتاج النص كاألفكار  كمراجعة كتابتيـ. ،كالتخطيط لمكتابة ،الكتابة الفعالة. كالتي تشمؿ تكليد المحتكل كا 
 .ال يمكنيـ عممية المراجعة لما كتبكا أك تصحيح ما كتبكه كذلؾ لكجكد العجز اإلدراكي لدييـ 
 .يعانكف مف مشكبلت في الضبط الحركي 
  المكاني. -البصرم  اإلدراؾف مف مشكبلت في يعانك 
 .يعانكف مف ضعؼ في الذاكرة البصرية كالسمعية 
 .يتميزكف بدرجة ذكاء متكسط أك فكؽ متكسطة 
 كالتخطيط كالتدقيؽ كالمراقبة(. ،ضعؼ في ميارات الكعي المعرفي تتجمى بضعؼ )التنبؤ 
 .يعانكف مف تشتت في االنتباه ككثرة أحبلـ اليقظة 
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 (2) النشاط التدريبي                                         
 أخي المعمم/ أختي المعممة:

 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية: ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد  -
 يعاني ذكم صعكبات الكتابة مف ضعؼ في الذاكرة البصرية كالسمعية. كضح ذلؾ؟ -
 ؟ما المقصكد بمشكبلت الضبط الحركي التي يعاني منيا ذكم صعكبات الكتابة  -
 المكاني التي يعاني منيا ذكم صعكبات الكتابة ؟ -البصرم  اإلدراؾما المقصكد بمشكبلت  -
جاباتيـ عمى األسئمة في إيقـك الباحث بمناقشة المعمميف  انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد   

يقكـ الباحث بتكزيع ذلؾ  بعد الخاطئة. اإلجاباتمعززان اإلجابات الصحيحة كمصكبان الكاردة في ىذا النشاط 
منيـ قراءتيا جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي  طالبان "( 3عمى المعمميف )المادة العممية " الثالثةكرقة العمؿ 

 (.3رقـ)
 (3المادة العممية )                                      

 ( دقائق7الخصائص االجتماعية واالنفعالية لذوي صعوبات الكتابة: ) -ثالثاً 
  .أقؿ تعاكنان كاىتمامان كتنظيمان كأقؿ قدرة عمى أداء الكاجبات المدرسية 
 كأقؿ تقببلن لآلخريف كمف اآلخريف. ،أقؿ قدرة عمى التكيؼ مع المكاقؼ الجديدة 
 (.504 ،1998 ،كأقؿ لباقة كحسف تصرؼ )الزيات ،أقؿ تحمبلن لممسؤكلية كتقديران ليا 
 .يعانكف مف مشكبلت في السمكؾ التكيفي 
 (.167 ،2005 ،بطء في معالجة المغة الشفيية أك الكتابية أك كمييما )البطاينة كآخركف 
  عبلقات اجتماعية أك صداقات مع اآلخريف.يعانكف مف مشكبلت في إقامة 
 .يجدكف صعكبة في السيطرة عمى انفعاالتيـ 
 .يجدكف صعكبة في السيطرة عمى دكافعيـ 
 (.34 ،2003 ،يعانكف مف تقدير منخفض لمذات كالثقة بالنفس )السبايمة 

 (3) النشاط التدريبي                                     
 مة:أخي المعمم/ أختي المعم

 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية: ،إليو مرة أخرل ارجع ،قراءتؾ لمنص السابؽ بعد  -
 كدكافعيـ. كضح ذلؾ؟ يجد التبلميذ ذكم صعكبات الكتابة صعكبة في السيطرة عمى انفعاالتيـ -
 ؟لماذا يعاني ذكم صعكبات الكتابة مف تقدير منخفض لمذات كالثقة بالنفس -
 االضطرابات االنفعالية كاالجتماعية كصعكبات التعمـ ؟ما العبلقة بيف  -
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جاباتيـ عمى األسئمة في إيقـك الباحث بمناقشة المعمميف  انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي بعد   
 معززان اإلجابات الصحيحة كمصكبان اإلجابات الخاطئة.الكاردة في ىذا النشاط 

 تقويم الجمسة:
 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،أىداؼ الجمسة لمعرفة مدل تحقيؽ
 عمى الحاسكب: (Power point)استخداـ برنامج 

أذكر أكثر الخصائص الكتابية التي تظير لدل تبلميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي كذلؾ في كؿ  -1
 ؟مف )الخط كاإلمبلء كالتعبير الكتابي(

 بماذا تفسر اختبلؼ الخصائص االنفعالية كاالجتماعية لدل ذكم صعكبات الكتابة عف العادييف ؟  -2
 ؟ىؿ تيعد المظاىر المعرفية التي يعاني منيا ذكم صعكبات الكتابة سببان أـ نتيجة لصعكبات الكتابة   -3

 النشاط األسبوعي:
كالمعرفية كاالجتماعية كاالنفعالية( لكؿ  الكتابية) السمككية الخصائصب بكضع قائمةيكمؼ الباحث المعمميف   

ـٍ بأنو يعاني مف  تمميذ )حسية أك إعاقة منخفض في الكتابة كال يعانكف مف أم تحصيؿ تـ اختياره مف ًقبىًمًي
 عقمية أك اجتماعية أك انفعالية(.  
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 :الحادية عشرالجمسة 

 (.1كتابة ): تشخيص ذكم صعكبات القراءة كالعنوان الجمسة

 : أىداف الجمسة
 بأىداؼ كمحكات  مف التعميـ األساسي : تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلىاليدف العام لمجمسة

 ذكم صعكبات القراءة كالكتابة.التبلميذ تشخيص 
 :األىداف السموكية لمجمسة 
 أف يحدد المعمـ المتدرب أىداؼ تشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابة. .1
 يكضح المعمـ المتدرب المحكات التي يمكف مف خبلليا تشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابة.أف  .2

 ( دقيقة. 50: ) مدة الجمسة
أقبلـ  -2.(power pointالحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض ): الوسائل المستخدمة في الجمسة

ممخصات كرقية  -4 .التدريبية(كاألنشطة أكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية  -3ممكنة كالسبكرة .
يحتكم عمى االختبارات المطمكبة  (CDقرص ) -5 بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية الجمسة

 لتشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابة.
التغذية  –المناقشة الحكار ك طريقة  -دراسة النصكص): المستخدمة في الجمسة واألساليبق ائالطر 

 .التعزيز( –الراجعة 
جراءات محتوى  : الجمسة وا 

                                        ( دقائق10تمييد : ) -
 يقـك الباحث بمشاركة المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة.  -
يكتب الباحث مكضكع الجمسة عمى السبكرة )تشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابة " أىدافيا  -

 كمحكاتيا"(.
منيـ قراءتيا جيدان ثـ  طالبان "( 1يقكـ الباحث بتكزيع كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف )المادة العممية " -

 (. 1القياـ بالنشاط التدريبي رقـ)
 (1المادة العممية )                                    

 دقائق( 10أىداف تشخيص ذوي صعوبات تعمم القراءة والكتابة: ) -أوالً 
تينفذ مف أجؿ الحصكؿ عمى  ،الباحثكف إال أف إجراءات تقيـ كتشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابة يشير  

          : إلىأنيا تيدؼ  إلىباإلضافة  ،المعمكمات حكؿ القدرات القرائية كالكتابية ليـ
  تعميـ خاص في القراءة كالكتابة. إلىتعرؼ التبلميذ الذيف يحتاجكف 
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  القرائي كالكتابي التدريسي لكؿ تمميذ.إيجاد المستكل 
 كالكتابية. ةتعرؼ المشكبلت القرائية كالكتابية المحددة التي يعانييا ذكك الصعكبات القرائي   
 .مبلحظة مكاطف القكة كالضعؼ في الجانب القرائي كالكتابي لدل التبلميذ ذكم صعكبات القراءة كالكتابة 
 .تقرير القدرة الكمية العامة لمتمميذ  
  كما إذا كاف يستخدـ استراتيجيات معرفية في القراءة كالكتابة. ،إيجاد نمكذج التعمـ المفضؿ لدل التمميذ 
   .تطبيؽ برامج قرائية ككتابية مناسبة لتحسيف عممية القراءة كالكتابة 
   (.47 ،2004 ،صياغة أىداؼ عامة كأىداؼ خاصة لمتدريس )خصاكنة  

  (1) النشاط التدريبي                                           
 أخي المعمم / أختي المعممة:

كحاكؿ أف تستخمص  ،إليو مرة أخرل ارجع ،أىداؼ تشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابة إلىتعرفت  -
 اليدؼ الرئيسي مف القياـ بتشخيص ىؤالء التبلميذ.

 ىؿ تعتقد بكجكد أىداؼ أخرل لـ يتـ ذكرىا؟ -
حتى يصؿ  ،معززان اإلجابات الصحيحة كمصكبان الخاطئة ،المعمميف باإلجابات التي يقدمكنيايناقش الباحث 

 أىـ األىداؼ الرئيسية لمقياـ بالتشخيص. جاستنتا إلىمعيـ 
 powerمف خبلؿ برنامج العرض ) {(2}المادة العممية ) كرقة العمؿ الثانية بعرضذلؾ يقكـ الباحث  بعد

pointأىـ المحكات التي نحتاجيا لتشخيص ذكم صعكبات القراءة كالتي تحتكم عمى  ،( عمى الحاسكب
   .(2ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ ) ،جيدان  االنتباهطالبان منيـ  ،كالكتابة

 (2المادة العممية )                                          
   دقيقة (15) والكتابة: القراءة تعمم  محكات تشخيص ذوي صعوبات -ثانياً 
 ،كالكتابة جمعت عمى جممة مف المحكات المعتمدة في تشخيص صعكبات تعمـ القراءةأىناؾ عدة مصادر   

    (DSM-IV-TR 2000 :ICD-10 1992 Lerner,J.W,2003)تجريبية بحاث كدراسات أ إلىمستندة 

   كأىـ تمؾ المحكات:
ختبلؼ أك تبايف بيف قدرات التمميذ العقمية كبيف اكجكد  إلى المحؾ: كيشير ىذا أو التباعد التباين محك  -1

 ،أك فكؽ المتكسطمتكسط  مستكل ذكاءب يتمتعبمعنى أف الطفؿ  ،الكتابة أك القراءةالتحصيؿ في ميارات 
مع أنو يتمقى خبرات تعميمية مناسبة  ،أك الكتابة في القراءة تحصيؿ منخفضنو يعاني مف أكمع ذلؾ ف
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كأكثرىا  طرائؽأىـ ىذه الكمف  ،لتحديد ىذا التباعد طرائؽىناؾ عدة  ني كقدراتو العقمية.لعمره الزم
 :      استخدامان 

 يحسب التباعد في ىذه الطريقة كفؽ  المعادلة التالية: طريقة عدد السنوات في المدرسة : 
 = 1+  100 ÷نسبة الذكاء  ×المتكقع =عدد السنكات في المدرسة  أك الكتابي مستكل الصؼ القرائي   
كؿ مف الصؼ الخامس ف في الفصؿ األكىك اآل ،( سنة11) يالزمن)ع( كاف عمر الطفؿ  إذامثال: 
ف صؼ أف ،(120ختبار)كحاصؿ ذكائو عمى اإل ،ربع سنكات كنصؼ في المدرسة (أمضى أ)   االبتدائي

 .(6.4=  1+ 100 ÷ 120 × 4.5) القراءة المتكقع منو ىك:
الطفؿ فإذا كاف  ،ىك السادس االبتدائيالطفؿ )ع( المتكقع مف  أك الكتابة ف صؼ القراءةأكىذا يعني     
ف مدل أفذلؾ يعني  ،بتدائيالرابع اال الصؼ مستكل أك كتابة ال تتجاكز دركس قراءةأك يكتب يقرأ  )ع(

 كبالتالي فيك يعاني مف صعكبة في القراءة أك الكتابة. ،( سنة2.4التباعد ىك)
تمؾ الحاالت التي يككف انخفاض تحصيؿ القراءة أك الكتابة استبعاد  المحؾيقصد بيذا : االستبعاد محك -2

 ،أك التأخر الدراسي ،أك إعاقة حركية ،أك تخمؼ عقمي ،فييا ناتجان عف إعاقة حسية)بصرية أك بصرية(
  .أك عف عكامؿ ثقافية أك بيئية أك اقتصادية سيئة

بحاجة  ،ذيف يعانكف مف صعكبات في القراءة كالكتابةف األفراد الأكيقصد بو ب:  التربية الخاصة محك -3
 ،كمساعدتيـ عمى النمك كالتطكر ،لمعالجة مشكبلتيـ تصمـ خصيصان  ،خاصة في التعميـ طرائؽ إلى

كبدكف ىذه الخدمة ال يتمكنكف مف التعمـ بالطريقة العادية المتبعة مع أقرانيـ العادييف في الغرؼ 
مما  ،كدعمان  أنكاع مف التعميـ تتصؼ بككنيا أكثر صراحة كمباشرة كتكثيفان  إلىالصفية. حيث يحتاجكف 

  .يكفره التعميـ الصفي العادم
تؤدم الضطراب  ،في الدماغ ينيرك لكجخمؿ كظيفي كىذا المحؾ مرتبط بمحك العمميات النمائية:  -4

التي تنعكس عمى  ،كالمغة( ،تفكير ،ذاكرة ،انتباه ،إدراؾكثر مف العمميات النفسية النمائية )أك أكاحدة 
 (.33 ،2003)السبايمة  كاديمي لمقراءة كالكتابة داء األاأل

حيث  ،يطمؽ عمى ىذه المشكبلت صعكبات التعمـ غير المفظية محك المشكالت االنفعالية واالجتماعية: -5
مف قصكر في فيـ التعبيرات الكجيية كاإليماءات كاألمزجة  ،يعاني ذكم صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة

إذ كثيران ما تتضمف المشكمة األساسية  ،العامة فيـ ال يدرككف معنى التكاصؿ غير المفظي بيف الناس
كمف األمثمة عمى المشكبلت في ىذا المحؾ: النشاط  ،ميارات االجتماعية كاالنفعاليةلدييـ ضعفان في ال
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االنسحاب  ،التسرع كاالندفاعية ،مشكبلت في السمكؾ التكيفي ،انخفاض مفيكـ الذات ،التشتت ،الزائد
 كاالعتمادية.

 (2) النشاط التدريبي                                        
 أختي المعممة:أخي المعمم/ 

ما ىي الصعكبات التي قد تكاجيؾ  ،محكات تشخيص ذكم صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة إلىتعرفت  -
 عند تطبيؽ أم محؾ؟ 

ىؿ سبؽ لؾ أف استخدمت اختباران   ،تطبيؽ محؾ التبايف  يتطمب مف المعمـ استخداـ اختباران لمذكاء -
 نعـ ماىك ىذا اإلختبار؟ إجابتؾكانت  إذالمذكاء؟ 

 جميع اإلعاقات األخرل عند تشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابة؟ بعدلماذا نست -
 ما المقصكد بمحؾ العمميات النمائية؟  كما االختبارات التي تستخدـ لتطبيقو عندما نقكـ بالتشخيص؟ -
؟ كىؿ لماذا يعاني غالبية التبلميذ ذكم صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة مف مشكبلت اجتماعية كانفعالية  -

 تعتبر المبلحظة كافية الكتشاؼ ىذه المشكبلت لدييـ؟
حتى  ،معززان اإلجابات الصحيحة كمصكبان الخاطئة ،المعمميف باإلجابات التي يقدمكنيايناقش الباحث  

عند تطبيؽ  ـككاعدان إياىـ بالتدرب عمى بعض االختبارات التي تستخد ،تتكضح طبيعة ىذا المحكات لدييـ
 ىذه المحكات.
 ( دقائق10(تقويم الجمسة:

 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة
 .مف خبلؿ الحاسكب( Power point) استخداـ برنامج العرض

 لمعممية التشخيصية؟ إخضاعيـما مساكئ تعميـ التبلميذ ذكم صعكبات القراءة كالكتابة بدكف  -
ما المعكقات المحتممة التي قد يكاجيا المعمميف في استخداـ محكات التشخيص؟ كما الطريقة الصحيحة  -

 لتجاكزىا؟
)ع( الطفؿ  عممان أف  عمر ،بتدائياال الثاني الصؼ مستكل ال تتجاكز يقرأ دركس قراءة الطفؿ )ع( -

سنكات  ثبلثةمضى )أاالبتدائي  الرابعكؿ مف الصؼ ف في الفصؿ األكىك اآل ،كات( سن10) يالزمن
 الطفؿ؟ المتكقع مف القراءة صؼ ما ىكف .(010ختبار)اإل كحاصؿ ذكائو عمى ،كنصؼ في المدرسة(

 كىؿ يعاني مف صعكبات في قراءة؟
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 : النشاط األسبوعي
كمجمكعة االختبارات  ،( يحتكم عمى اختبار رافف كمعاييره السكريةCDيزكد الباحث المعمميف بػقرص )  

كبطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعكبات السمكؾ االجتماعي  ،(األردنية)المقننة عمى البيئة  اإلدراكية
ليتـ التدرب عمييا في الجمسات  ،كاالنفعالي لمدكتكر فتحي لزيات. طالبان منيـ االطبلع عمييا كقراءتيا جيدان 

 القادمة.

 :الثانية عشرالجمسة 
 (.2صعكبات القراءة كالكتابة ): تشخيص ذكم عنوان الجمسة
 : أىداف الجمسة

 مف التعميـ األساسي بأنكاع كأساليب : تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلى اليدف العام لمجمسة
 صعكبات القراءة كالكتابة.ل التشخيص الرسمية كغير الرسمية

 األىداف السموكية لمجمسة: 
 كغير الرسمية( لصعكبات القراءة. ،شخيص )الرسميةأف يحدد المعمـ المتدرب أنكاع كأساليب الت .1
 كغير الرسمية( لصعكبات الكتابة. ،أف يحدد المعمـ المتدرب أنكاع كأساليب التشخيص )الرسمية .2

 ( دقيقة.  50: )مدة الجمسة
لعرض  (power point): الحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض الوسائل المستخدمة في الجمسة

ممخصات كرقية بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية  -3أقبلـ ممكنة كالسبكرة.  -2محتكل الجمسة 
( يحتكم عمى نماذج CD) -5.كاألنشطة التدريبية(أكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية  -4الجمسة.

 الختبارات تشخيصية في القراءة كالكتابة.
التغذية  –طريقة الحكار كالمناقشة -: )دراسة النصكصالتدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال

 التعزيز(. –الراجعة 
جراءات الجمسة  كاألنشطة التدريبية()المادة العممية : محتوى وا 

                                        ( دقائق10تمييد: ) -
 تـ تناكلو في الجمسة السابقة.يقـك الباحث بمشاركة المعمميف بمراجعة ما  -
 يكتب الباحث مكضكع الجمسة عمى السبكرة )أساليب تشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابة(. -
"(  مف خبلؿ برنامج العرض 1يقـك الباحث بعرض كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف )المادة العممية " -

(power point عمى الحاسكب ) (.1القياـ بالنشاط التدريبي رقـ) منيـ االنتباه جيدان ثـ طالبان 
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 (1المادة العممية رقم )                                 
 ( دقيقة15أساليب التشخيص )الرسمية وغير الرسمية( لصعوبات القراءة: ) -أوالً 
عمى االختبارات الرسمية  عتماداال إلىتقييـ كتشخيص ذكم صعكبات القراءة مف قبؿ المعمـ يحتاج إف     

 إعداد المعمـ. كىي مفغير رسمية )غير مقننة( كاختبارات الجاىزة )المقننة( 
: التشخيص الرسمي كتشخيص ذكم صعكبات القراءة لتقييـ يقترح عمماء النفس كالتربية نمكذجيفحيث  

 غير الرسمي. كالتشخيص
اختبارات مقننة ذات معايير مرجعية لتقكيـ قدرة الطفؿ  فيو كىك الذم يستخدـالتشخيص الرسمي:  -1

 ىقكـ عميكىك التقييـ الذم  ،(260 ،1955 ،الكامنة لمقراءة كمستكل التحصيؿ فييا )كيرؾ ككالفانت
المقننة ذات الصمة بمكضكع  ختباراتالاعبر  عممية تشخيص القدرات القرائية كمستكل التحصيؿ فييا

تشمؿ عمى اختبارات فرعية  ،ف ىذه االختباراتأكبشكؿ عاـ ف ،القراءة كالتعميمات النمائية المرتبطة بيا
 ،مثؿ التمييز السمعي ،كالعناصر المرتبطة بميارات القراءة العامة ،تقيس إدراؾ الكممات كتحميميا كفيميا

 (.170 ،2007،)أبك فخرك مزج أك دمج األصكات أ
 :ما يمي إلىاختبارات القراءة الرسمية  ،(469 ،1998 ،كيصنؼ )الزيات 
 لممستكل العاـ لمتحصيؿ القرائي تحديدان  ي: كىي مجمكعة مف االختبارات التي تعطاالختبارات المسحية، 

 .القرائي كدرجة الفيـ ،بصكرة عامة درجتيف : درجة التعرؼ عمى الكممات كىذه االختبارات تكفر
 كىي اختبارات فردية تقدـ معمكمات أكثر عمقان عف نكاحي القكة كالضعؼ في االختبارات التشخيصية :

 القراءة لدل الطالب. 
 ت المجاال: كىي مجمكعة مف االختبارات المتعددة التي تقيس مختمؼ بطاريات االختبارات الشاممة

 األكاديمية بما فييا القراءة.     
لذا يقترح التربكيكف  ،كماالن  كجيدان  أف التشخيص الرسمي يستغرؽ كقتان بما التشخيص غير الرسمي:  -2

الذم يقـك بو المعمـ داخؿ الصؼ مف خبلؿ أعداد اختبار لمكشؼ عف  ،استخداـ التشخيص غير الرسمي
كيعكد سبب استخداـ اإلجراءات غير الرسمية بشكؿ كاسع لقمة  ،(97 ،2000 ،)حافظصعكبات القراءة 
أف  ىذه األساليب تعتبر مقاييس ثابتة كصادقة في القراءة )  إلىىذا باإلضافة  ،ة تطبيقياتكاليفيا كسيكل

كلكنو بدالن مف ذلؾ يفحص  ،كاألسمكب غير الرسمي ال يستخدـ اختبارات مقننة ،(3 ،2006 ،السرطاكم
 مستكل قراءة التمميذ كأخطائو في الكتب كاألكراؽ كالمكاد التعميمية المستخدمة في الفصؿ.

لتشخيص  ،ان غير رسميةطرائق( أف المعمميف يستخدمكف 261 ،1988،كيذكر )كيرؾ ككالفانت   
كيحدد بناء عمى  ،د التعميميةكذلؾ عف طريؽ مبلحظة استجابات التمميذ لقراءة المكا ،صعكبات القراءة

ككذلؾ نكعية األخطاء التي  ،كدرجة إتقانيـ لمقراءة في ىذا المستكل الصفي ،ذلؾ مستكياتيـ القرائية
كالطريقة التي  ،بجانب مبلحظة معدؿ السرعة في القراءة كالفيـ ،تصدر عف التمميذ أثناء القراءة

ـ غير الرسمي مف قبؿ معظـ المعمميف في البداية كيستخدـ التقيي ،يستخدميا في تفسير رمكز الكممات
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كحيف يفشمكا في تشخيص المشكمة عندئذ يحكلكف التمميذ إلجراء عممية التقييـ باستخداـ االختبارات 
 الرسمية.

 يمي:  ومن أساليب التشخيص غير الرسمي ما
  :مف المعمكمات التي تتعمؽ يكفر استبياف القراءة غير الرسمي ثركة ىائمة استبيان القراءة غير الرسمي

نو يحدد مستكيات القراءة كأنماط األخطاء أكما  ،كيمكف تطبيقو بسرعة كسيكلة ،بميارات القراءة
كالتكنيكات التي يمكف استخداميا لمعالجة ميارات عدـ التعرؼ عمى الكممات كعبلقتيا بالخصائص 

تطبيؽ استبياف القراءة غير الرسمي مف مقياس كالمبلحظة كالحكـ المكضكعي. كيمكف السمككية القابمة ل
 خبلؿ الخطكات التالية:            

تقريبان مائة كممة ذات التراكيب الطكيمة مف سمسمة مستكيات  ،يختار المعمـ مختارات مف الكممات .1
 الصفكؼ الدراسية في القراءة.

ـ بتسجيؿ األخطاء يقرأ التمميذ بصكت مسمكع مف مختمؼ مستكيات الصفكؼ. كخبلؿ ذلؾ يقكـ المعم .2
 بشكؿ مكضكعي منظـ.

 إلىحتى يتـ الكصكؿ  ،إذا حقؽ التمميذ أكثر مف خمسة أخطاء لكؿ مائة كممة يعطى اختيار أسيؿ .3
 المستكل الذم ال يتعدل الخطأ كممتيف لكؿ مائة كممة.

 عف كؿ اختيار. أسئمةعشرة  إلىلمراجعة أك تقكيـ الفيـ يسأؿ المعمـ التمميذ مف أربعة  .4
 بلؿ المحؾ التالي يحدد استبياف القراءة غير الرسمي ثبلثة مستكيات لمقراءة ىي:مف خ .5
كىك المستكل الذم يستطيع التمميذ فيو القراءة بفيـ كسيكلة كدكف مساعدة : مستوى القراءة االستقاللي -

%( مف الكممات إذا أجرم لو 95كيفترض في ىذا المستكل أف يستطيع التمميذ تعرؼ ) ،مف الغير
 %(.87كاف ال يقؿ استيعابو في القراءة الصامتة عف ) ،االختبار

كيصؿ  ،: يقصد بيذا المستكل قدرة التمميذ عمى القراءة كالفيـ بمساعدة المعمـمستوى القراءة التعميمي -
%( أك أكثر في تعرؼ المفردات كال يقؿ في االستيعاب عف 90) إلى معدؿ التمميذ في ىذا المستكل

(60 .)% 
كىك المستكل الذم ال يستطيع فيو التمميذ القراءة بسبب صعكبة  مستوى اإلحباط أو اإلخفاق في القراءة: -

 يقؿ عف االستيعابكمستكل  ،%(90أقؿ مف ) إلىكيتدنى مستكل قراءة الكممات  ،مادة القراءة بالنسبة لو
 .) 467،1998 ،()الزيات57 ،2004 ،) اليادم ،%(60)

 :كتحميبلت األخطاء التي  ،كىك مدخؿ نفس لغكم لتقكيـ القراءة الشفيية تحميل أخطاء القراءة الشفيية
عند قراءتو المادة المطبكعة أك المادة مكضكع القراءة. كىذه التحميبلت ينظر إلييا كأسس  التمميذيبدييا 

ىذه األخطاء. كتحميؿ  التي تقؼ خمؼ شؼ عف العمميات المغكيةكحيث مف خبلليا يمكف ال ،تشخيصية
 لتقكيـ الفيـ القرائي. إيجابيىك جيد ك ىذه األخطاء 



 هالحق الدراست
 

214 
 

 :كىك نكع مف التقكيـ البديؿ الختبارات القراءة التقميدية المقننة . كيستخدـ ىذا  التقويم المدرسي الوثائقي
ي يثيرىا االعتماد عمى اختبارات القراءة المقننة. كأىـ ىذه المشكبلت أف مكاد التقكيـ نظران لممشكبلت الت

تختمؼ اختبلفان كبيران عف المكاد القرائية كاألسئمة التي يتعمميا التبلميذ داخؿ  تكأسئمة ىذه االختبارا
 (.469 ،1998 ،الفصكؿ الدراسية )الزيات

 تشخيص صعكبات القراءة. : كىي كسيمة غير رسمية يمكف استخدميا فيالمالحظة 
 لكنيا تتطمب الكثير مف الكقت  ،: كىي أشمؿ الكسائؿ كأدقيا لتشخيص صعكبات القراءةدراسة الحالة

 (.75 ،2005،كاالجتماعية )السعيد  اإلدراكيةالنفسية ك  االختبارات إلىباإلضافة  ،كالجيد
 (1النشاط التدريبي )                                   

 المعمم / أختي المعممة:أخي 
 سئمة التالية:كحاكؿ اإلجابة عف األ ،إليو مرة أخرل ارجع ،أساليب تشخيص صعكبات القراءة إلىتعرفت 

 ما الفرؽ بيف االختبارات المسحية كاالختبارات التشخيصية في تشخيص صعكبات القراءة؟ -
 ما مساكئ التشخيص الرسمي؟ -
 الكسائؿ كأدقيا لتشخيص صعكبات القراءة؟لماذا تعتبر دراسة الحالة مف أشمؿ  -
ذلؾ  بعد ،معززان اإلجابات الصحيحة كمصكبان الخاطئة ،يناقش الباحث المعمميف باإلجابات التي يقدمكنيا   

 ،(power point({ مف خبلؿ برنامج العرض )2يقكـ الباحث بعرض كرقة العمؿ الثانية }المادة العممية )
  (.  2ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ ) ،طالبان منيـ االنتباه جيدان 

 (2المادة العممية رقم )                                       
 ( دقيقة15) :أساليب التشخيص )الرسمية وغير الرسمية( لمصعوبات الكتابة -ثانياً 

 أف  تشخيص صعكبات الكتابة يتطمب القياـ باألساليب التالية: إلى( (Keller,2001يشير كيمر
 : بإجراء اختبارات الذكاء لمتأكد مف المستكل العقمي لمتمميذ.الفحص النفسي .1
 لمتأكد مف عدـ كجكد مرض أك إعاقة. ،: كيشمؿ دراسة الحالة الجسمية العامة لمطفؿالفحص الطبي .2
 ،مستكاىا االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي كالمناخ السائد فييا: مف حيث البحث االجتماعي ألسرة الطفل .3

 كمدل متابعتيا ألداء التمميذ في المدرسة.
 :الدراسة التربوية لحالة وأداء التمميذ ويتضمن ذلك .4
 التالية: طرائؽكيمكف تشخيصيا بال ،معرفة اليد المفضمة لمكتابة لدل التمميذ -
فأف ذلؾ  ،فعندما يقكـ الطفؿ باستخداـ اليد اليمنى لبعض النشاطات كاليد اليسرل في نشاطات أخرل  

 كذلؾ بإتباع الخطكات التالية:  ،يستمـز معرفة اليد المفضمة لدل التمميذ
 سـ باليد المفضمة لديو ثـ كتابتيا باليد األخرل مع مبلحظة السيكلة كالكضكح في كؿ منيا. كتابة اال  -1
ثـ الطمب منو أف يقـك باإلجراء  ،الطمب مف التمميذ عمؿ تقاطع بيف خطكط رأسية كأفقية بشكؿ متسمسؿ  -2

 السابؽ باليد األخرل. 
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 .خمؼ( ،فكؽ ،األيسر ،معرفة االتجاىات كالقدرة عمى التمييز بينيا )األيمف -3
 معرفة اليد المفضمة لديو.  -4
 حيث يطمب مف التمميذ أداء المياـ التالية: تقكيـ أخطاء الكتابة؛ -
 ىؿ يحذؼ بعض الحركؼ أك ييمميا أك يكتبيا بطريقة غير صحيحة. ،إعادة نسخ جمؿ قصيرة لمعرفة 
 كالتي تشكؿ جمبلن تدكر حكؿ مكضكع معيف. ،أخذ عينات مف كتابة التمميذ لمحركؼ كالكممات 
 / ح /خ (.كتابة عينات مف الحركؼ المتشابية )ب / ت / ث/ ج 
 كتشمؿ: التعرؼ عمى ميارات الكتابة -
  الكتابة. أثناءكضع الجسـ كاليد كالرأس كالذراعيف كالكرقة 
 .طريقة القبض الناتجة عف الكتابة 
  .تشكيؿ الحركؼ كأحجاميا 
 .استقامة مسار الكتابة عمى السطر 
 .مراعاة الفراغات بيف الحركؼ كاليكامش 
 .نكعية الخط 
 تابة بحيث تبرز معانييا.كضع التنسيؽ البلـز لمك 
 .إكماؿ الحركؼ أك عدـ استكماليا 
  .التقاطع في كتابة الحركؼ كاألشكاؿ 
 :  ميارات التعبير الكتابي التعرؼ عمى -
كيككف ذلؾ عف طريؽ تحميؿ عينات مف إنشاء  ،ىك السائد في تقييـ التعبير الكتابي الرسميالتقييـ غير     

التبلميذ بيدؼ تحديد نكاحي الضعؼ فييا. كىذا التقييـ ينبغي أف يراعي خمسة عناصر أساسية عند التحميؿ 
 كالمحتكل(.  ،كالبنية ،داتكالمفر  ،كالقكاعد ،ىي: )الطبلقة

كممات مكتكبة. كتسبؽ ىذه القدرة مجمكعة مراحؿ  إلىفتعني قدرة التمميذ عمى ترجمة أفكاره  أما الطالقة   
دراؾ فحكل الحرؼ المطبكع ،في عممية الكتابة منيا فيـ معنى المغة المكتكبة كالتقييـ  .كجدكل الكتابة ،كا 

كفي ىذه  ،كممات مكتكبة إلىالذم يطاؿ الطبلقة يتكقؼ بشكؿ أساسي عند قدرة التمميذ عمى نقؿ أفكاره 
 نتاج تمميذ ما مع أعماؿ أخرل لتبلميذ في مستكل سنو.الحالة يمكف مقارنة إ

كسبلمة ىذه الكممات  ،فيركز التقييـ فيو عمى مدل الترابط بيف األفكار المعبر عنيا بكممات أما المحتوى   
 كمدل استخداـ التمميذ لمضمائر كالكضكح في المعنى.

كاستخداـ االشتقاقات المطمكبة  ،الجمؿف عممية التقييـ تشمؿ مدل التنكع في استخداـ إف أما النحو   
القدرة عمى استخداـ المبني  إلىكاستخداـ القكاعد في الظركؼ كاألسماء كالجمؿ كالصفات كغير ذلؾ. إضافة 

 لممعمكـ كالمبني لممجيكؿ.  
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فتنطكم عمى مدل كجكد األخطاء المتصمة بالقكاعد كعبلمات الترقيـ كالخط كالتيجئة كحساب  أما البنية   
 نسبة ىذه األخطاء مف خبلؿ نص مكتكب. 

كذلؾ مف  ،لمدل أصالتيا كتعبيرىا عف المعنى المطمكبة في الجممة فيمكف تقييميا كفقان أما المفردات    
 ،خبلؿ تدكيف عدد الكممات غير المكررة بالنسبة لمجمكع الكممات ككؿ كعدد الكممات الجديدة )أبك فخر

2007، 180). 
 (2النشاط التدريبي )                                      

 أخي المعمم / أختي المعممة:
 عف األسئمة التالية: اإلجابةإليو مرة أخرل كحاكؿ  ارجع ،أساليب تشخيص صعكبات الكتابة إلىتعرفت 

 ؟ ىك السائد في تقييـ التعبير الكتابي الرسميالتقييـ غير لماذا  -
 صعكبات الكتابة لدل التمميذ معرفة يده المفضمة في الكتابة؟ لماذا يتطمب تقييـ -
 التي تستخدميا كمعمـ في تقييـ ميارات الكتابة لدل التبلميذ ؟ طرائؽما ال -
انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي يقـك الباحث بمناقشة المعمميف في إجاباتيـ عمى األسئمة  بعد   

 الخاطئة. اإلجاباتمعززان اإلجابات الصحيحة كمصكبان  ،الكاردة في ىذا النشاط كتكضيح الغامض منيا
 دقائق (10) تقويم الجمسة: 

 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة
 .مف خبلؿ الحاسكب (Power point)استخداـ برنامج العرض 

 ما الفرؽ بيف التقييـ الرسمي كالتقييـ غير الرسمي؟  .1
 غمب المعمميف؟أؿ بى الرسمي مف قً  غير ما مبررات استخداـ التقييـ .2
 المقننة؟ما المقصكد باالختبارات  .3

 : النشاط األسبوعي
طالبان منيـ  ،( يحتكل عمى نماذج الختبارات تشخيصية في القراءة كالكتابةCDيزكد الباحث كؿ معمـ بػ)  

عمى نفس النمكذج )بحيث تؤخذ مفرداتو مف ثـ القياـ بتصميـ اختباريف في القراءة كالكتابة  ،االطبلع عمييا
مف التعميـ األساسي كالبطاقات التقكيمية القرائية كالكتابية التي يتضمنيا( منياج المغة العربية لمحمقة األكلى 

كىـ كتطبيقو عمى التبلميذ الذيف تـ اختيارىـ مف قبميـ بأنيـ يعانكف مف صعكبات في القراءة كالكتابة )
مية أك حسية أك عق إعاقةالتبلميذ الذيف يتصفكف بتحصيؿ منخفض في القراءة كالكتابة كال يعانكف مف أم 

  (. اجتماعية أك انفعالية
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 :الثالثة عشرالجمسة 
 (.3: تشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابة )عنوان الجمسة
 : أىداف الجمسة

 :مف التعميـ األساسي بتطبيؽ االختبارات تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلى  اليدف العام لمجمسة
 لمذكاء، اختبار التمييز، اختبار ميارت التحميؿ السمعي.التالية: اختبار رافف 

  :األىداف السموكية لمجمسة 
   ختبار رافف لمذكاء.المتدرب إ المعمـيطبؽ  أف .1
 أف يطبؽ المعمـ المتدرب اختبار التمييز السمعي.  .2
 أف يطبؽ المعمـ المتدرب اختبار ميارات التحميؿ السمعي.  .3

 ( دقيقة.  50: )مدة الجمسة
( لعرض محتكل power point: الحاسكب المحمكؿ بكاسطة برنامج )الوسائل المستخدمة في الجمسة

اختبار التمييز السمعي مع دليؿ   -4اختبار رافف مع دليؿ استخدامو. -3أقبلـ ممكنة كالسبكرة .  -2الجمسة 
 اختبار ميارات التحميؿ السمعي مع دليؿ استخدامو. -ػ5استخدامو 

التغذية  ،طريقة الحكار كالمناقشة ،: )دراسة النصكصالتدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال
 التعزيز(.  ،الراجعة

جراءات الجمسة   محتوى وا 
                                        ( دقائق10تمييد: ) -
 يقـك الباحث بمشاركة المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة. -
 في التشخيص(. االختباراتيكتب الباحث مكضكع الجمسة عمى السبكرة )كيفية استخداـ  -
يكضح الباحث لممعمميف بأف تطبيؽ محؾ التبايف يتطمب مف المعمـ استخداـ اختبار لمذكاء مقنف عمى  -

 .كالكتابة البيئة السكرية كذلؾ لمعرفة التبايف بيف قدرات التمميذ كتحصيمو في القراءة
 powerبرنامج )"(  مف خبلؿ 1احث بعرض كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف )المادة العممية "يقكـ الب -

point)  (.1منيـ االنتباه جيدان لمقياـ بالنشاط التدريبي رقـ) طالبان  
 (1) المادة العممية                                        

 دقيقة (15) :الذكاء)المصفوفات المتتابعة لرافن(اختبار  -
بيدؼ قياس عامؿ الذكاء العاـ  )1939مف قبؿ جكف رافف) إنكمتراالمتتابعة في عد اختبار المصفكفات أ   
(Gبمفيكـ سيبرماف )،  كالذم يتمخص في " القدرة عمى إدراؾ العبلقات كالمتعمقات"  ييعد ىذا االختبار بنظر

يتألؼ اختبار المصفكفات  عمماء النفس مف أفضؿ األدكات المتكفرة حتى اآلف لقياس الذكاء كأسيميا.
كيتعيف  ،ارغةشكاؿ المتعاقبة ترتبط كؿ منيا بعبلقة ما تقدـ مع خمية كاحدة فالمتتابعة مف مجمكعة مف األ
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ذلؾ البديؿ أك الشكؿ الذم يتسؽ مع األشكاؿ األيخرل  ،عمى المفحكص أف يختار مف بيف البدائؿ المعطاة لو
اكتشاؼ العبلقات القائمة بينيا لمؿ الخمية الفارغة. كيمكف تطبيؽ ىذا اإلختبار بصكرة فردية كما يمكف  بعد

( 60لتعميمات الشفيية البسيطة. يتألؼ اإلختبار مف )كال يتطمب تطبيقو سكل بعض ا ،تطبيقو بصكرة جمعية
( بندان مرتبة كفؽ مبدأ التدرج المتصاعد في 12خمسة مجمكعات فرعية تتضمف كؿ منيا ) إلىبندان كزعت 
ق(.كقد عيدؿ ىذا اإلختبار عدة  -د  –ج  -ب  -كيرمز ليذه المجمكعات الخمس باألحرؼ ) أ ،الصعكبة

(. 2004كالذم عيير عمى البيئة السكرية مف قبؿ الدكتكرة عزيزة رحمة ) (1998مرات كاف أخريىا عاـ )
كيمكف تصحيح اإلختبار مف خبلؿ الجمع البسيط لمدرجات عمى االختبار حيث تعطى اإلجابة الصحيحة 

ة الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المفحكص بالمعايير درجة كاحدة كاإلجابة الخاطئة )صفر( ثـ مقابم
المئينية المستخدمة في ىذا االختبار لتحديد المستكل العقمي الذم يقع فيو المفحكص. كتتجمى ىذه 

 المستكيات بما يمي:
ىذا المستكل الشخص الذم يحصؿ  إلىكيصؿ  كيمثؿ المستكل الممتاز أك المتفكؽ عقميا: المستوى األول

 ك أكثر ( أ95) جة تقع في المئيف عمى در 
ىذا المستكل الشخص الذم يحصؿ  إلىكيصؿ مستكل فكؽ المتكسط في القدرة العقمية :  المستوى الثاني

( فإذا 2كفي ىذه الحالة يككف التقدير ) 90المئيف  إلىفما فكؽ كال تصؿ  75عمى درجة تقع في المئيف 
 +(. 2كاف تقدير الشخص )  95مئيف ال إلىفما فكؽ كلـ تصؿ  90المئيف  إلىكصمت 

ك يتضمف ىذا المستكل ثبلثة مستكيات فرعية تعطى  مستكل المتكسط في القدرة العقمية: المستوى الثالث
 إلىكال تصؿ  60+( الشخص الذم تقع درجتو عند المئيف 3تقدير)  إلى( كيصؿ -3( )3+( )3التقديرات )

 60المئيف  إلىكال تصؿ  50( فيصؿ إليو الشخص الذم تقع درجتو عند المئيف 3أما التقدير ) 75المئيف 
المئيف  إلىكال تصؿ   25( يعبر عف أداء الشخص الذم تقع درجتو عند المئيف  -3في حيف أف تقدير ) 

50. 

الشخص  إلىكيشير ىذا المستكل  عف مستكل األدنى مف المتكسط في القدرة العقمية: كيعبر المستوى الرابع
( . 4كفي ىذه الحالة يككف تقديره ) 15المئيف  إلىكلكف ال تيبط  25الذم تقع درجتو المئينية تحت المئيف 

 (.-5ف تقديره يككف ) أالمئيف الخامس ف إلىكلـ تصؿ  15المئيف  إلىأما إذا ىبطت 
. كيصؿ إليو الشخص حيف تقع درجتو عند  مستكل الشخص المتخمؼ عقميا إلىكيشير : المستوى الخامس

 المئيف الخامس أك أدنى منو .
 المعايير المئينية  المستخرجة عمى البيئة السكرية مكجكدة لديؾ في الدليؿ. مالحظة    
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 (1النشاط التدريبي )                                     
 أخي المعمم/ أختي المعممة:

 –ب  –اآلف سكؼ يتـ عرض عميؾ بعض صكر المجمكعات )أ  ،رافف لمذكاء اختبار إلىلقد تعرفت  -
 ق( قـ باختيار اإلجابة الصحيحة كضعيا في كرقة اإلجابة الخاصة بؾ. -د-ج

يناقش الباحث المعمميف ببعض  ،عمى المعمميف المتدربيف االختبارمف تطبيؽ بعض أمثمة  االنتياء بعد -
 ككيفية تطبيقو عمى التبلميذ. االختباراألسئمة التي يطرحكنيا حكؿ 

يكضح الباحث لممعمميف أف التبلميذ ذكم صعكبات القراءة كالكتابة تقع درجاتيـ في اختبار رافف في  -
 ككف درجاتيـ في اختبار القراءة كالكتابة ضعيفة )أقؿ مف المتكسط(.( فما فكؽ كت25المئيف )

يكضح الباحث لممعمميف بأف تشخيص ذكم صعكبات القراءة  ،االنتياء مف النشاط التدريبي األكؿ بعد      
 االختباراتيتطمب أيضان تطبيؽ )محؾ العمميات النمائية( كذلؾ يتطمب مف المعمـ استخداـ بعض  ،كالكتابة
كذلؾ لمعرفة الصعكبات النمائية لدل التبلميذ في كاحدة أك أكثر مف عمميات اإلدراؾ السمعي أك  ،اإلدراكية

المصممة كالمقننة عمى  1اإلدراكية االختباراتالبصرم. كيكضح الباحث لممعمميف بأف ىناؾ مجمكعة مف 
)حيث تـ ،ا عمى البيئة السكرية بحذر( كالتي يمكف استخدامي2البيئة األردنية مف قبؿ الدكتكر )راضي الكقفي

دراسة خصائصيا السيككمترية( كتعتبر ىذه االختبارات  بعداستخداميا مف قبؿ العديد مف الباحثيف في سكرية 
أما مدة تطبيؽ كؿ  ،( سنة16-7كتيطبؽ فرديان عمى التبلميذ مف عمر) ،أداة تقييـ كتشخيص سيمة التطبيؽ
 ( دقيقة. 45) إلى( دقائؽ 3كلكنيا عمكمان تتراكح بيف) ،راختبار فيي تختمؼ مف اختبار ألخ

عرض المادة  كذلؾ مف خبلؿ اختبار التمييز السمعي ذلؾ يشرح الباحث لممعمميف كيفية تطبيؽ بعد  -
ضركرة االنتباه  إلىمنبيان المعمميف  ،( عمى الحاسكبpower pointاستخداـ برنامج )ب (2العممية )

 .(2)جيدان لمقياـ بالنشاط التدريبي
 (2المادة العممية )                                            

 ( دقيقة. 15: )اختبار التمييز السمعي -1
  : غرض االختبار

 اإلدراكيةيز السمعي مف القدرات يالمغة العربية، حيث يعد التم عمى التمييز بيف أصكات التمميذتقييـ قدرة 
 .التبلميذالمغة العربية كالنطؽ عند  اليامة ذات الصمة بتطكر

 : وصف االختبار
( زكجان مف الكممات. كيتألؼ كؿ زكج في 40كيتألؼ كؿ نمكذج مف ) ،ب( -يتألؼ االختبار مف نمكذجيف )أ

( مف ىذه األزكاج مف كممتيف مختمفتيف) في التشكيؿ الصكتي( أما في األزكاج العشرة الباقية فيتألؼ كؿ 30)
 أم الكممة نفسيا مكررة(. ،زكج مف كممتيف متماثمتيف ) في التشكيؿ الصكتي

                                                           
1
اختبار الذاكرة  –اختبار سعة الذاكرة السمعٌة  –اختبار مهارات التحلٌل السمعً  –)اختبار التمٌٌز السمعً  اإلدراكيةمجموعة االختبارات  - 

 اختبار مهارات التحلٌل البصري(. –اختبار التكامل البصري الحركً  –اختبار التداعً البصري الحركً  –السمعٌة التتابعٌة 
2
 :  عمٌد كلٌة األمٌرة ثروت فً األردن. الدكتور راضي الوقفي - 
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الكممات مؤلؼ مف كممات  زكاج مف الكممات، يككف ثبلثيف زكج مف ىذهأ التمميذتعرض عمى مسامع حيث 
كالمطمكب مف الطالب التمييز بيف األزكاج المتماثمة  مختمفة في لفظيا بينما يككف عشرة منيا متماثؿ بالمفظ

 .المفظ في المفظ كاألزكاج المختمفة في
 : طريقة التطبيق

  .فردية يطبؽ االختبار بصكرة -1
 .االختبارية مقابؿ الفاحص عندما يقـك الفاحص بشرح الميمة التمميذيجمس  -2
يقـك الفاحص بتجريب األمثمة كعند  ليا التمميذاالنتياء مف شرح الميمة االختبارية كالتأكد مف فيـ  بعد  -3

  .كيبدأ بتنفيذ االختبار مباشرة التمميذالتجريب يقـك الفاحص بالكقكؼ خمؼ 

  :طريقة التصحيح
المختمفة  الخاـ في ىذا االختبار مف ثبلثيف عبلمة تمثؿ عدد اإلجابات الصحيحة مف الكممات بلمةالعتككف 

صدؽ االختبار حيث إذا  حيث ال تحسب الكممات المتشابية في العبلمة الخاـ كلكف ينظر ليا لمعرفة مدل
ذلؾ يتـ  بعدغير صادؽ. ك االختبار  فأكثر يككف (6)كانت اإلجابات غير الصحيحة في الكممات المتشابية 

 . مف دليؿ االختبارات لؤلداء كالتقدير الكصفي استخراج العبلمة التائية كالرتبة الميئنية
 (2النشاط التدريبي)                                        

أزكاج طالبان مف كؿ زكج تطبيؽ االختبار ثـ القياـ بعممية التصحيح  إلىيقكـ الباحث بتقسيـ المعمميف  -
 كاستخراج عبلمة التقدير الكصفي لؤلداء.

 ككيفية تطبيقو كتصحيحو االختباريناقش الباحث المعمميف ببعض األسئمة التي يطرحكنيا حكؿ  -
 مستخدمان التعزيز المناسب.

 ارية كالمئينية كالتقدير الكصفي لؤلداء.يكضح الباحث لممعمميف المقصكد بالعبلمات المعي -
أف  درجة التبلميذ ذكم صعكبات القراءة كالكتابة يجب أف تقع في أغمب  إلىينبو الباحث المعمميف  -

أك في بعض أك أحد منيا في مستكل القدرة دكف المتكسط أك مستكل القدرة دكف  اإلدراكيةاالختبارات 
 (. 2-إلى 1-دير الكصفي لؤلداء فييا بيف )مستكل الكفاية كالتي تككف عبلمة التق

يكضح الباحث لممعمميف أف التبلميذ ذكم صعكبات القراءة كالكتابة يعانكف مف صعكبة في كاحدة أك      
أكثر في العمميات النمائية لئلدراؾ السمعي أك البصرم. كبالتالي ال بد مف استبعاد التبلميذ الذيف ال يعانكف 

االختبارات  باستخداـالبصرم كذلؾ عند القياـ  بتشخيصيـ  كأالسمعي  اإلدراؾة مف أم صعكبة في عممي
بمعنى البد مف استبعاد التبلميذ الذيف يحصمكف عمى درجات معيارية  ،التي سكؼ يتـ التدرب عمييا اإلدراكية
 ( .اإلدراكيةانحراؼ معيارم فكؽ المتكسط عمى جميع االختبارات  2+ إلى 1+مف )
ذلؾ يشرح الباحث لممعمميف كيفية تطبيؽ اختبار ميارات التحميؿ السمعي كذلؾ مف خبلؿ عرض  بعد    

ضركرة االنتباه  إلىمنبيان المعمميف  ،( عمى الحاسكبpower point( باستخداـ برنامج )3المادة العممية )
 (.3جيدان لمقياـ بالنشاط التدريبي)
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 (3المادة العممية )                                           
 ( دقائق10)اختبار ميارات التحميل السمعي: -1

 وصف االختبار:
مف كممات بسيطة كمركبة إذا حذؼ جزء معيف منيا يبقى جزء يشكؿ كممة ذات معنى  يتألؼ ىذا االختبار

 جزء حذؼ بعديقـك الفاحص بنطؽ الكممة عمى مسمع الطفؿ كيطمب منو أف يمفظ الجزء الباقي  . معركؼ
التي تتألؼ منيا  معيف يذكره الفاحص لمطفؿ، كقد ركعي في اختيار الكممات تفاكت المقاطع الصكتية

ذات معنى عند حذؼ جزء أكؿ  الكممات كما ركعي في كؿ مف ىذه الكممات أف يبقى منيا جزء يؤلؼ كممة
 الكممة أك كسطيا أك نيايتيا

 : االختبار غرض
النمط الصكتي الناتج عند  إلىمككناتيا الجزئية، كالتعرؼ  إلىصكتية تقييـ قدرة الطفؿ عمى تحميؿ أنماط 

معرفة جكانب القصكر في ميارة التحميؿ  إلى ان االختبار أيض حذؼ جزء معيف مف النمط األصمي، كييدؼ
 كالتيجئة عمييا مف ضعؼ في األداء المدرسي. كبخاصة في ميارات القراءة الصكتي ،كما يمكف أف يترتب

  .كاإلمبلء
  :تعميمات التطبيق

  التطبيؽ الفردم  -1
 . بجانب الفاحص كبشكؿ ال يرل فيو كجو الفاحص أثناء نطؽ الكممات تككف جمسة الطفؿ  -2
بكضكح كيمكف إضافة شرح بسيط إذا سأؿ الطفؿ كلكف نتكقؼ عف تطبيؽ االختبار إذا  تعطى األمثمة  -3
  .الشرح كاألمثمة بعديستكعب الطفؿ الميمة االختبارية  لـ

  :التصحيح تعميمات
حذؼ المقطع اآلخر مف  بعدالمتبقي  تعتبر اإلجابة صحيحة إذا قاـ المفحكص بنطؽ المقطع الصكتي  -1

 الجزء المتبقي كنطقو. إلىخطأ إذا فشؿ الطفؿ في التعرؼ  اإلجابةكتعد  ،الكممة
  تأخذ صفر اإلجابة الصحيحة تأخذ عبلمة كالخطأ  -2
 ( درجة.14)العبلمة القصكل   -3

 (1النشاط التدريبي )                                         
أزكاج طالبان مف كؿ زكج تطبيؽ االختبار ثـ القياـ بعممية التصحيح  إلىيقكـ الباحث بتقسيـ المعمميف  -

 كاستخراج عبلمة التقدير الكصفي لؤلداء.
نشاط التدريبي يقـك الباحث بمناقشة المعمميف في إجاباتيـ عمى األسئمة انتياء المعمميف مف القياـ بال بعد   

 .ككيفية تطبيقو كتصحيحو مستخدمان التعزيز المناسبالكاردة حكؿ االختبار 
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 دقائق (10) تقويم الجمسة: 
 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة

 .مف خبلؿ الحاسكب (Power point)استخداـ برنامج العرض 
 ما المقصكد بمحؾ التبايف؟ .1
 ؟المقصكد بمحؾ صعكبات العمميات النمائيةما  .2
 أيف تقع درجات التبلميذ ذكم صعكبات القراءة كالكتابة عمى اختبار الذكاء لمرافف ؟ .3
ما عبلمة التقدير الكصفي لؤلداء التي يمكف أف يأخذىا التبلميذ ذكم صعكبات القراءة كالكتابة عمى أحد  .4

 ؟ اإلدراكيةاالختبارات 
 : النشاط األسبوعي

ـٍ بأنيـ يعانكف مف    يكمؼ الباحث المعمميف بتطبيؽ اختبار رافف عمى التبلميذ الذيف تـ اختيارىـ مف ًقبىًمًي
ة كالكتابة )كىـ التبلميذ الذيف يعانكف مف تحصيؿ منخفض في القراءة كالكتابة كال يعانكف صعكبات في القراء

ثـ استبعاد التبلميذ الذيف تككف  (عقمية أك سمعية أك بصرية أك حركية أك اجتماعية أك انفعالية إعاقةمف أم 
( فما 25التبلميذ الذيف يحصمكف عمى درجة تقع في المئيف ) دأم استبعا ،درجاتيـ منخفضة عمى االختبار

 دكف.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هالحق الدراست
 

212 
 

 :الرابعة عشرالجمسة 

 (.4: تشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابة )عنوان الجمسة

 : أىداف الجمسة
 مف التعميـ األساسي بتطبيؽ االختبارات: تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلى اليدف العام لمجمسة 

التالية: اختبار ميارات التحميؿ السمعي، اختبار الذاكرة السمعية، اختبار التداعي البصرم كالحركي، 
 اختبار التكامؿ البصرم الحركي.

 األىداف السموكية لمجمسة:  
 .أف يطبؽ المعمـ المتدرب اختبار ميارات التحميؿ السمعي -1
 أف يطبؽ المعمـ المتدرب اختبار سعة الذاكرة السمعية. -2
 يطبؽ المعمـ المتدرب اختبار التداعي البصرم الحركي. فأ -3
 يطبؽ المعمـ المتدرب اختبار التكامؿ البصرم الحركي.  أف -4

 ( دقيقة.   50: )مدة الجمسة
( power point: الحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ استخداـ برنامج )الوسائل المستخدمة في الجمسة

ممخصات كرقية بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في  -3.  أقبلـ ممكنة كالسبكرة -2لعرض محتكل الجمسة 
 سابقة الذكر مع دليؿ استخداميا. اإلدراكيةاالختبارات  - 4.نياية الجمسة

التغذية  –طريقة الحكار كالمناقشة  -: )دراسة النصكصالتدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال
 التعزيز(. –الراجعة 

جراءات الجمسة  العممية كاألنشطة التدريبية( )المكاد: محتوى وا 
                                        ( دقائق5تمييد: ) -
 يقـك الباحث بمشاركة المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة. -
 في التشخيص(. االختباراتيكتب الباحث مكضكع الجمسة عمى السبكرة )كيفية استخداـ  -
 power"(  مف خبلؿ برنامج )1العمؿ األكلى عمى المعمميف )المادة العممية "يقكـ الباحث بعرض كرقة  -

point(طالبان منيـ االنتباه جيدان لمقياـ بالنشاط التدريبي رقـ )1.)  
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 (1المادة العممية)                                       
 ( دقائق10) اختبار سعة الذاكرة السمعي: - 1

 :وصف االختبار
 الكممات الشائعة في لغة الطفؿ، ككؿ كؿ مستكل يتضمف ثبلثة سبلسؿ مف مستكيات، يتألؼ مف خمسة

الطالب  سمسمة تبدأ بكممتيف كتنتيي بست كممات، كتتككف كؿ كممة مف مقطع صكتي كاحد ،كيطمب مف
 .الكممات الفاحص كال يشترط الترتيب في إعادةإعادة الكممات التي يقرئيا 

 : غرض االختبار
  بأف لدييـ قصكر في الذاكرة السمعية الكشؼ عف األطفاؿ الذيف يشؾ

 : تعميمات التطبيق
  التطبيؽ الفردم1-
  كالرشح كالتياب األذف التأكد مف عدـ كجكد أعراض مرضية ذات عبلقة 2-
  كجو المفحكص إلىالنظر  الفاحص مف الطفؿ عدـيجمس الطفؿ مقابؿ الفاحص كيطمب  3-
  معيار التكقؼ إذا فشؿ الطفؿ في جميع فقرات المستكل 4-
  تعاد أم مف فقرات حتى لك طمب الطفؿ ذلؾ ال 5-

  التصحيح تعميمات
 . العبلمة إذا أعاد الفاحص كممات السمسة بغض النظر عف ترتيبيا يأخذ -1
  ة.كممؼ أك حذؼ منيا أم تعتبر اإلجابة خاطئة إذا أضا -2
  .عمى اإلجابة الخاطئة X دائرة حكؿ العبلمة المستحقة ك إشارة تكضع -3
  .ىي مجمكع النقاط التي حصؿ عمييا مف اإلجابات الصحيحة العبلمة الكمية -4
 .60كالعبلمة القصكل  العبلمة الدنيا صفر -5
 . التي يحصؿ عمييا الطفؿ نقكـ باستخراج العبلمات التائية المناظرة لمدرجة الخاـ -6
 التائية. المعيارية نقكـ باستخراج عبلمة التقدير الكصفي لؤلداء المناظرة لمدرجة -7

 (1النشاط التدريبي )                                    
أزكاج طالبان مف كؿ زكج تطبيؽ االختبار ثـ القياـ بعممية التصحيح  إلىيقكـ الباحث بتقسيـ المعمميف  -

 كاستخراج عبلمة التقدير الكصفي لؤلداء.
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انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي يقـك الباحث بمناقشة المعمميف في إجاباتيـ عمى األسئمة  بعد   
 بعرضيقكـ الباحث ذلؾ  بعد. التعزيز المناسب ككيفية تطبيقو كتصحيحو مستخدمان الكاردة حكؿ االختبار 

جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي  االنتباه"( طالبان منيـ 2عمى المعمميف )المادة العممية " الثالثةكرقة العمؿ 
 (.2رقـ)

 (2) المادة العممية                                  
 ( دقائق10اختبار التداعي البصري الحركي: ) -2

  : وصف االختبار
الفقرات ، كؿ مجمكعة تتضمف عشريف حرفان، كيقع تحت  اختبار غير لفظي يتككف مف ثبلثة مجمكعات مف

 . يقترف بو كؿ حرؼ مربع فارغ ، كلكؿ حرؼ رمز
 :غرض االختبار

 ابعاستدعاء صكر بصرية مف الذاكرة ك القدرة البصرية الحركية، كالقدرة عمى التت ييدؼ لقياس القدرة عمى
 .كالقراءة  البصرم كقد يعتبر الضعؼ في األداء عمى ىذا االختبار ذكك داللة عمى الضعؼ في اإلمبلء

  تعميمات التطبيق
  ان أك جماعي ان االختبار فردي يطبؽ -1
  إعطاء المفحكصيف قمـ رصاص بدكف ممحاة-2
  ةيالفقرات التجريب تطبيؽ -3
  ةيمف الفقرات التجريب االنتياء بعديتـ التكقؼ  -4
 مساعده ىا ال تقدـ لو أمبعدارتكب المفحكص أخطاء في الفقرات نصحح لو دكف إيقاؼ التكقيت ك  إذا -5
 انتياء الكقت أك إذا أنيى المفحكص قبؿ ذلؾ بعديكقؼ االختبار  -6

  تعميمات التصحيح
 .صحيحة عطى درجة كاحدة لكؿ فقرةت .1
 .دقيقة تمامان  رسمة المفحكص مشابية لؤلصؿ كلك لـ تكفالفقرة صحيحة إذا كانت تعتبر  .2
جميع  عمى أجاب المفحكص المفحكص عبلمات إضافية حسب الجدكؿ المرفؽ في الدليؿ إذايعطى  .3

 .ثانية( 180الفقرات بشكؿ صحيح قبؿ انتياء الزمف المحدد )
 يحصؿ عمييا الطفؿ.رجة الخاـ التي نقكـ باستخراج العبلمات التائية  كالمئينية المناظرة لمد .4
 .نقكـ باستخراج عبلمة التقدير الكصفي لؤلداء المناظرة لمدرجة المعيارية التائية كالمئينية .5
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 (2النشاط التدريبي )                                   
أزكاج طالبان مف كؿ زكج تطبيؽ االختبار ثـ القياـ بعممية التصحيح  إلىيقكـ الباحث بتقسيـ المعمميف  -

 كاستخراج عبلمة التقدير الكصفي لؤلداء.
انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي يقـك الباحث بمناقشة المعمميف في إجاباتيـ عمى األسئمة  بعد   

 بعرضيقكـ الباحث ذلؾ  بعد. التعزيز المناسب ككيفية تطبيقو كتصحيحو مستخدمان الكاردة حكؿ االختبار 
جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي  االنتباه"( طالبان منيـ 3عمى المعمميف )المادة العممية " الرابعةكرقة العمؿ 

                                       (.3رقـ)
 (3المادة العممية)                                         

 ( دقائق 10اختبار التكامل البصري الحركي: ) -3
 :وصف االختبار

البسيطة ثـ  باألشكاؿ أمتدرجة في التركيب كالصعكبة، تبد يتككف ىذا االختبار مف أربع كعشريف شكبلن،
 .كتركيبان  تصبح أكثر صعكبة

  ر:غرض االختبا
بصرم كالقدرة عمى التحكـ في التكجو كالتخطيط الحركي كاإلدراؾ ال اإلدراكية قياس قدرات الطفؿ    

كتشخيص جكانب القصكر في ىذه القدرة كما يمكف أف  ،كتقييـ مستكل التكامؿ البصرم الحركي ز.باإلنجا
 يترتب عميو مف ضعؼ في األداء المدرسي كبخاصة في ميارات الكتابة.

 :تطبيق االختبار
  ان.أك جماعي ان االختبار فردي يطبؽ -1
  .يزكد المفحكص بقمـ رصاص بدكف ممحاة -2
  .مثمة أماـ المفحكصيتـ رسـ األ -3
 .ذلؾ يرسـ المفحكص كيعمؽ الفاحص في حاؿ كجكد خطأ بعد -4
  .ساعة كنصؼ بعدكلكف يكقؼ االختبار  الكقت غير محدد -5
  .ربعة أخطاء متتاليةاألشكاؿ الستة األكلى ثـ أ معيار التكقؼ ستة أخطاء متتالية في -6

  :تعميمات التصحيح
 نقطة كاحدة. 9 إلى 1الصحيحة لكؿ مف الفقرات  اإلجابةتعطى 

 نقطتيف. 16 إلى 10كلكؿ  مف الفقرات 
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 ثبلث نقط. 21 إلى 17كلكؿ مف الفقرات 
 نقاط.  أربع 24 إلى 22كلكؿ مف الفقرات 

 صحيحة. إجاباتياكتككف العبلمة الكمية مجمكع النقاط المتحققة عمى الفقرات التي كانت 
  درجة. 50العبلمة القصكل =  ،العبلمة الدنيا= صفر 

  الصحيحة مكجكدة في ممحؽ االختبار. اإلجابة: معايير مالحظة
 (3النشاط التدريبي)                                          

أزكاج طالبان مف كؿ زكج تطبيؽ بعض بنكد االختبار ثـ القياـ بعممية  إلىيقكـ الباحث بتقسيـ المعمميف  -
انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي يقكـ  بعد التصحيح كاستخراج عبلمة التقدير الكصفي لؤلداء.

ككيفية تطبيقو كتصحيحو الباحث بمناقشة المعمميف في إجاباتيـ عمى األسئمة الكاردة حكؿ االختبار 
عمى المعمميف )المادة  الرابعةكرقة العمؿ  بعرضيقكـ الباحث ذلؾ  بعد. مستخدمان التعزيز المناسب

  (.4جيدان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي رقـ) االنتباه"( طالبان منيـ 4العممية "
 ( 4المادة العممية )                                           

 ( دقائق : (10التحميل البصري اختبار-4
  ر:وصف االختبا

عمى مثبتة  االختبار مف ثمانية عشر شكبلن ىندسيان، متدرجة في تركيبيا تتشكؿ مف تكصيؿ النقاط يتألؼ
 .اكمحاكاتي أرضية الشكؿ بخطكط مستقيمة، كعمى الطالب أف يقـك برسميا

 : غرض االختبار
األطفاؿ في ، كيكشؼ عف أية صعكبات يعاني منيا األطفاؿ في التحميؿ البصرمميارات  لتقييـييدؼ 

 .بالقراءة أك الكتابة في أم ميارة ليا صمة مرحمة التعميـ األساسي
 :تطبيق االختبار

 .االختبار فردم أك جماعي يككفقد  .1
 .يزكد المفحكص بقمـ رصاص بممحاة .2
 كالطمب منو محاكاة ذلؾ( مثمة أماـ المفحكصيتـ رسـ األيكضح الفاحص لمطفؿ كيفية التطبيؽ) .3
 .محدد أخطاء متتالية كالزمف غير 3معيار التكقؼ  .4

  :تعميمات التصحيح
  كضكح الزكايا ةمراعاتكفر في الشكؿ العدد الصحيح مف الخطكط كمع  تعتبر اإلجابة صحيحة إذا -1
  .خاطئة إذا أضاؼ المفحكص أية خطكط أك حذفو تعتبر اإلجابة -2
 صحيحة. إجابةيعطى المفحكص عبلمة كاحدة عمى كؿ  -3
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 .18القصكل  العبلمة الدنيا صفر كالعبلمة -5
 (4النشاط التدريبي )                                    

 أخي المعمم/أختي المعممة:
أزكاج طالبان مف كؿ زكج تطبيؽ بنكد االختبار ثـ القياـ بعممية  إلىيقـك الباحث بتقسيـ المعمميف  -

  التصحيح كاستخراج عبلمة التقدير الكصفي لؤلداء.
انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي يقكـ الباحث بمناقشة المعمميف في إجاباتيـ عمى األسئمة  بعد -

 .ككيفية تطبيقو كتصحيحو مستخدمان التعزيز المناسبالكاردة حكؿ االختبار 
 دقائق (10) تقويم الجمسة: 

 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةييقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيم ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة
 .مف خبلؿ الحاسكب (Power point)استخداـ برنامج العرض 

 ؟كيؼ نطبؽ محؾ صعكبة العمميات النمائية -1
 اختبار التكامؿ البصرم الحركي كاختبار التداعي البصرم الحركي؟أغراض بيف  ميز -2
  ؟اإلدراكيةكيؼ نستخرج عبلمات التقدير الكصفي لؤلداء عمى جميع االختبارات  -3

 : النشاط األسبوعي
)التي تـ التدرب عمييا( عمى التبلميذ الذيف تـ  اإلدراكيةيكمؼ الباحث المعمميف بتطبيؽ االختبارات      

ـٍ بأنيـ يعانكف مف صعكبات في القراءة كالكتابة كىـ التبلميذ الذيف يعانكف مف تحصيؿ  اختيارىـ مف ًقبىًمًي
عقمية أك سمعية أك بصرية أك حركية أك اجتماعية أك  إعاقةمنخفض في القراءة كالكتابة كال يعانكف مف أم 

ثـ استبعاد التبلميذ الذيف  ،ميزكف بدرجة ذكاء متكسطة أك فكؽ متكسطة عمى اختبار رافف لمذكاءانفعالية كيت
أم استبعاد التبلميذ الذيف  ،دكف استثناء اإلدراكيةيحصمكف عمى درجات مرتفعة عمى جميع االختبار 

 بدكف استثناء. كيةاإلدرا( في جميع االختبارات 2( أك )+1يحصمكف عمى عبلمة تقدير كصفي لؤلداء بيف )+
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 :الخامسة عشرالجمسة 

 (.5: تشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابة )عنوان الجمسة

 : أىداف الجمسة
 مف التعميـ األساسي بتطبيؽ بطارية  األكلىحمقة ل: تنمية مستكل معرفة معممي االيدف العام لمجمسة

كاالنفعالي، كبخطكات تشخيص صعكبات مقاييس التقدير التشخيصية لصعكبات السمكؾ االجتماعي 
 .القراءة كالكتابة

 :األىداف السموكية لمجمسة 
 لصعكبات السمكؾ االجتماعي كاالنفعالي. ةس التقدير التشخيصيييمقا بطارية أف يطبؽ المعمـ -1
 أف يحدد المعمـ الخطكات التي يجب أف يقكـ بيا لتشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابة. -2

 ( دقيقة.   50: )مدة الجمسة
( لعرض power point: الحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض )الوسائل المستخدمة في الجمسة

ممخصات كرقية بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية  -3أقبلـ ممكنة كالسبكرة .  -2محتكل الجمسة 
لمدكتكر فتحي الزيات مقاييس التقدير التشخيصية لصعكبات السمكؾ االجتماعي كاالنفعالي  -4.الجمسة

 كصفحة التقدير كالتشخيص.
التغذية  –طريقة الحكار كالمناقشة  -: )دراسة النصكصالتدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال

 التعزيز(. –الراجعة 
جراءات الجمسة  المكاد العممية كاألنشطة التدريبية() :محتوى وا 

                                        ( دقائق10تمييد: ) -
 يقـك الباحث بمشاركة المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة. -
 في التشخيص(. االختباراتيكتب الباحث مكضكع الجمسة عمى السبكرة )كيفية استخداـ  -

 powerنامج )"(  مف خبلؿ بر 1يقكـ الباحث بعرض كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف )المادة العممية "

point(طالبان منيـ االنتباه جيدان لمقياـ بالنشاط التدريبي رقـ )1.) 
 (1المادة العممية)                                    

 ( دقيقة15بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات السموك االجتماعي واالنفعالي:) -أوالً 
( بندان مكزعة بالتساكم ضمف 80( كتتككف مف )2007ىذه البطارية مف إعداد الدكتكر فتحي الزيات)  

)اإلفراط في فرعية تصؼ أشكاؿ السمكؾ المرتبطة بصعكبات الميارات االجتماعية كاالنفعالية   مجاالت
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السموك  ،ندفاعيةاال  ،قصور الميارات االجتماعية ،ضعف مفيوم الذات ،التشتت أو الالنتباىية ،النشاط
( بنكد لكؿ مقياس فرعي ييطمب فييا مف الفاحص 10بمقدار) ،واالعتمادية( ،السموك االنسحابي ،العدواني

أماـ كؿ بند كتحت الدرجة المعٌبرة برأيو بأف المفحكص يمتمؾ الخاصية ×( ) اإلجابة عف كؿ بند بكضع إشارة
 -نادران  -غالبان  -السمككية المميزة لصعكبات الميارات االجتماعية أك االنفعالية كفؽ تدرج )دلفام( )دائمان 

 ال تنطبؽ(.  –أحيانان 
 ( صفر.0طبؽ)ال تن ،( 1نادران) ،( 2أحيانان) ،( 3غالبان) ،( 4حيث تعطى دائمان)

 واالستنتاجات التشخيصية ليذه المقاييس تكون عمى الشكل التالي:
 ساس أف جميع درجات التمميذ في أىذا التشخيص يقكـ عمى ال يوجد لدى التمميذ اضطراب أو صعوبة:  -

 ( أك أقؿ.22مقاييس التقدير التشخيصية تقع عند الدرجة)جميع 
ىذا التشخيص يقـك في السموك االجتماعي واالنفعالي: خفيفة يحتمل أن يكون لدى التمميذ صعوبة  -

 .(28-23)الدرجة عمى أساس أف إحدل درجات التمميذ عمى مقاييس التقدير تقع بيف
ىذا التشخيص يقـك  في السموك االجتماعي واالنفعالي:متوسطة يحتمل أن يكون لدى التمميذ صعوبة  -

 .(33-29)الدرجة دير تقع بيفعمى أساس أف إحدل درجات التمميذ عمى مقاييس التق
ىذا التشخيص يقكـ  في السموك االجتماعي واالنفعالي:شديدة يحتمل أن يكون لدى التمميذ صعوبة  -

 (.33أكثر مف )عمى أساس أف إحدل درجات التمميذ عمى مقاييس التقدير 
 (1النشاط التدريبي )                                    

 لصعكبات السمكؾ االجتماعي كاالنفعالي ةس التقدير التشخيصيييمقا بطاريةيقكـ الباحث بتكزيع  -
طالبان منيـ قراءتيا جيدان ثـ تطبيقيا عمى أحد  ،كصفحة التقدير كالتشخيص عمى كؿ معممان كمعممة

 التبلميذ الذيف تـ اختيارىـ مف قبميـ عمى أنيـ يعانكف مف صعكبات في القراءة كالكتابة.
األسئمة التي مميف مف القياـ بالنشاط التدريبي يقكـ الباحث بمناقشة المعمميف في انتياء المع بعد -

يقكـ الباحث ذلؾ  بعد. مستخدمان التعزيز المناسب اكتصحيحي اككيفية تطبيقي البطاريةحكؿ  يطرحكنيا
جيدان ثـ القياـ بالنشاط  االنتباه"( طالبان منيـ 2عمى المعمميف )المادة العممية " الثانيةكرقة العمؿ  بعرض

  (.2التدريبي رقـ)
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 (2) المادة العممية                                          
 دقيقة. (15خطوات تشخيص ذوي صعوبات القراءة والكتابة: ) -ثانياً 

التعرؼ عمى التبلميذ الذيف يعانكف مف تحصيؿ منخفض في القراءة كالكتابة )أم التبلميذ  :الخطوة األولى
القراءة كالكتابة التي يستخدميا المعمـ في  اختبارات( درجات في 5الذيف يحصمكف عمى عبلمة تقؿ عف )

 صفو(.
كذلؾ لدراسة  ،لخطكة السابقةالسجبلت المدرسية لمتبلميذ الذيف تـ اختيارىـ في ا إلى: العكدة الخطوة الثانية

بيدؼ اختيار التبلميذ الذيف استمر ضعؼ التحصيؿ لدييـ  ،التاريخ التحصيمي في القراءة كالكتابة لكؿ تمميذ
 مف سنة ألخرل كفؽ المحصبلت الدراسية.

يعانكف ك تطبيؽ )محؾ االستبعاد( أم استبعاد التبلميذ الذيف تـ اختيارىـ مف الخطكة السابقة الخطوة الثالثة: 
سجبلتيـ الصحية كمف خبلؿ  إلىانفعالية( كذلؾ بالعكدة  ،حركية ،بصرية ،سمعية ،معينة)عقمية إعاقةمف 

 .ليـ المبلحظة المباشرة
تطبيؽ اختبار رافف)المصفكفات المتتابعة لرافف( عمى التبلميذ الذيف تـ اختيارىـ مف الخطكة الخطوة الرابعة: 

يد التباعد بيف الذكاء كالتحصيؿ في القراءة كالكتابة كفؽ معادلة عدد السنكات السابقة كفؽ)محؾ التباعد( لتحد
÷ حاصؿ الذكاء عمى االختبار× في المدرسة التالية: مستكل الصؼ المتكقع= عدد السنكات في المدرسة 

100 +1 
في القراءة أك الكتابة التبلميذ الذيف يككف مقدار التباعد بيف مستكل الصؼ المتكقع  بعدذلؾ يست بعدك 

 سنة فأكثر. (2كمستكاه الحقيقي مف)
ك أالسمعي  اإلدراؾكثر مف عمميات أك أتطبيؽ محؾ العمميات النمائية في كاحدة الخطوة الخامسة: 

التبلميذ  بعدثـ يست ،التي سبؽ كتـ التدرب عمييا اإلدراكيةالبصرم. كذلؾ باستخداـ مجمكعة االختبارات 
أم استبعاد التبلميذ الذيف  ،دكف استثناء اإلدراكيةالذيف يحصمكف عمى درجات مرتفعة عمى جميع االختبار 

 بدكف استثناء. اإلدراكية( في جميع االختبارات 2( أك )+1يحصمكف عمى عبلمة تقدير كصفي لؤلداء بيف )+
جتماعي المرتبط بصعكبات التعمـ تطبيؽ محؾ اضطراب السمكؾ االنفعالي كاالالخطوة السادسة: 

باستخداـ بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعكبات السمكؾ االجتماعي كاالنفعالي لمدكتكر فتحي 
( درجة بحسب مفتاح 33ثـ استبعاد التبلميذ الذيف يحصمكف عمى درجات تقؿ عف) ،(2007الزيات)

  عمى جميع المقاييس الفرعية لمبطارية. ،التصحيح
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مف  ،حيث يتـ صياغة عبارات تشخيصية ،كفي ىذه المرحمة يتـ كتابة نتائج التشخيص السابعة: الخطوة
 شأنيا أف تفسر عدـ قدرة التمميذ عمى التعمـ.

بناء عمى فركض التشخيص التي تـ  ،يتـ في ىذه الخطكة تطكير برنامج عبلجيالخطوة الثامنة: 
 كضعيا.

 (2النشاط التدريبي)                                
 أخي المعمم/ أختي المعممة:

 القياـ بيا؟ أثناءىي الصعكبات التي كاجيتؾ  ما ،الخمس األكلى بخطكات التشخيصسبؽ أف قمت  -
 ؟ ما المقصكد بصياغة عبارات تشخيصية -
 ىؿ يمكف بناء برنامج عبلجي دكف القياـ بخطكات التشخيص ؟ لماذا؟ -

 دقائق (10) تقويم الجمسة: 
 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة

 .مف خبلؿ الحاسكب (Power point)استخداـ برنامج العرض 
 ؟ محؾ اضطراب السمكؾ االنفعالي كاالجتماعي المرتبط بصعكبات التعمـ كيؼ نطبؽ -1
 كلماذا؟ ؟بتشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابةىؿ المعمـ ىك الشخص المناسب لمقياـ  -2
 ؟ اشرح خطكات تشخيص ذكم صعكبات القراءة كالكتابة بشكؿ مختصر -3

 : النشاط األسبوعي
بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعكبات السمكؾ االجتماعي يكمؼ الباحث المعمميف بتطبيؽ      

ـٍ بأنيـ يعانكف مف  (2007كاالنفعالي لمدكتكر فتحي الزيات) عمى التبلميذ الذيف تـ اختيارىـ مف ًقبىًمًي
وىم التالميذ الذين يعانون من تحصيل منخفض في القراءة والكتابة وال صعكبات في القراءة كالكتابة )

عقمية أو سمعية أو بصرية أو حركية أو اجتماعية أو انفعالية ويتميزون بدرجة  إعاقةيعانون من أي 
ويعانون من صعوبة في واحدة أو أكثر في  ،ة أو فوق متوسطة عمى اختبار رافن لمذكاءذكاء متوسط

لمدكتور راضي  اإلدراكيةالبصري أو السمعي وذلك من خالل استخدام مجموعة االختبارات  اإلدراكميارات 
عمى  حبحسب مفتاح التصحي( درجة 33ثـ استبعاد التبلميذ يحصمكف عمى درجة تقدير أقؿ مف ) ،(الوقفي

 . ءجميع المقاييس الفرعية لمبطارية بدكف استثنا
 
 
 



 هالحق الدراست
 

212 
 

 الجمسة السادسة عشر: 
 (.1)صعكبات القراءة  تعميـ ذكم: استراتيجيات عنوان الجمسة

 :أىداف الجمسة
 باستراتيجيات  مف التعميـ األساسي : تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلىاليدف العام لمجمسة

 ذكم صعكبات القراءة.لمتبلميذ  تعرؼ الكممة
 ىداف السموكية لمجمسة:األ 

 أف يكضح المعمـ المتدرب الطريقة الكمية كاستراتيجياتيا في تعميـ تعرؼ الكممة لذكم صعكبات القراءة . .1
أف يكضح المعمـ المتدرب الطريقة الجزئية كاستراتيجياتيا في تعميـ تعرؼ الكممة لذكم صعكبات  .2

 القراءة. 
 دقيقة .  50: الجمسةمدة 

 -أكراؽ عمؿ تحتكم عمى)المادة العممية كاألنشطة التدريبية(.  -: الوسائل المستخدمة في الجمسة
 -أقبلـ ممكنة كالسبكرة.  -. ( لعرض محتكل الجمسةpower pointالحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض )

 .ممخصات كرقية بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية الجمسة
 –طريقة الحكار كالمناقشة  -طريقة دراسة النصكص: التدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال

 .التعزيز –التغذية الراجعة 
جراءات الجمسة  )المكاد العممية كاألنشطة التدريبية(: محتوى وا 

                                        ( دقائق5تمييد: ) -
 بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة.يقـك الباحث بمشاركة المعمميف  -
 (.استراتيجيات تعميـ تعرؼ الكممة لذكم صعكبات القراءةيكتب الباحث مكضكع الجمسة عمى السبكرة ) -

 ثـ القياـجيدان قراءتيا "( طالبان منيـ 1كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف )المادة العممية " بتقديـيقكـ الباحث 
 (.1بالنشاط التدريبي رقـ)

 (1المادة العممية)                                    
 ( دقيقة 20) :في تعرف الكممة الطريقة الكمية واستراتيجياتيا -أوالً 
ىي الطريقة التي يتعمـ  فييا التبلميذ تشخيص الكممات كتعرفيا ككحدات كمية ال عمى أساس أنيا سمسمة  -

 مف األصكات.
القائمكف بالطريقة الكمية في تعميـ القراءة أف االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة فعاليات لغكية ترتبط يؤكد  -

 ارتباطان قكيان فيما بينيا كمتبادلة في طبيعتيا.
 تعرؼ الكممة.  إلىالقاعدة( أم السير مف المعنى  –يطمؽ بعض المؤلفيف عمييا طريقة )القمة  -
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المتعمـ عمى أساس أف معارؼ القارئ ككفاءتو المغكية الشفكية تمعب الدكر ىذه الطريقة تركز عمى  -
األساسي في استخبلص المعنى مف المادة المكتكبة كىكذا فتعميـ القراءة يجب أف يصاحبو تعميـ الكتابة 

 كالمحادثة كالقكاعد .
رات القرائية كالكتابية إف المبدأ الذم يسكد الصفكؼ التي تستخدـ الطريقة الكمية في المغة ىك أف الخب -

 تنجـ عف المكاقؼ ذات المعنى .
كذلؾ مف  ،أف غالبية التبلميذ مف صفكؼ المدرسة االبتدائية يتعممكف تعرؼ الكممة بالطريقة الكمية  -

 خبلؿ التأكيد عمى أىمية المعنى مسترشديف في ذلؾ بسياؽ القصص كالنصكص ذات المعنى .
 الطريقة:  ومن أىم األساليب التي تستخدم بيذه

  :كالمغة الفصيحة المتعممة التمميذتعتبر طريقة الخبرة المغكية حمقة كصؿ بيف لغة أسموب الخبرة المغوية، 
كمعارفو المغكية  التمميذحيث ينطمؽ ىذا األسمكب في تعميـ البدء بالقراءة كتعرؼ الكممة مف قدرات 

الكتابية. كيشجع  ةالمغ إلىإحداث االنتقاؿ مف المغة الشفكية كالمعرفية كاالجتماعية كالثقافية بحيث يمكف 
  عمى أف يعتمد عمى التكرار كالتشخيص البصرم كتمميحات السياؽ لتعرؼ الكممات. التمميذىذا األسمكب 

كامؿ بيف المغة الشفكية ألنو ي ،ب تعمـ فنكف المغةك نو أسمأىذا األسمكب عمى  إلىككثيرا ما ينظر       
 عدة أساليب لتعميـ الخبرة المغكية مف بينيا األسمكب الذم يعرؼ أحيانان  كقد تـ تطكير ،كالقراءة كالكتابة

تعميـ ميارات الكعي المغكم لمجممة  –تعميـ مفيكـ أف النص كبلـ مكتكب ؼ: )بأسمكب القصة كذلؾ بيد
الكممات سكاء كانت كاردة تعميـ تعرؼ  -اليسار إلىتعميـ السير في القراءة مف اليميف  - كتجزئة الكممة

( أما االفتراض الذم يقكـ عميو ىذا األسمكب فيك كجكد اعتماد متبادؿ بيف في نص أك كانت منفردة
المغة الشفكية كالمغة المكتكبة يمكيف مف استخداـ المغة الشفكية كأساس لتطكير ميارات تعرؼ المغة 

كما يتكممكف عنو يمكف أف  ،أف يتكممكا عنو المكتكبة  أك بكممات أخرل أف ما يفكر بو األطفاؿ يمكف
 (. 399ص ،2003،يكتبكه كاف ما يكتبكه يمكف أف يقرؤكه ) الكقفي 

  ىك برنامج كقائي كضع لمتبلميذ الذيف يجدكف صعكبة في تعمـ القراءة خبلؿ : العالجيةالقراءة  برنامج
 إلى كامستكل التبلميذ القرائي كي يصمسنتيـ األكلى مف تعميـ القراءة. كييدؼ البرنامج التعجيؿ برفع 

 بأسرع ما يمكف مف خبلؿ تطبيؽ الطريؽ الكمية في القراءة. نيـاأقر متكسط 
 يتم تعميم ىذا األسموب من خالل ىذه الخطوات:

يقـك المعمـ بتعميـ الكممات لمتبلميذ مف خبلؿ استخداـ مكاد قرائية مألكفة لدييـ لتنمية الطبلقة التعبيرية  .1
 لدييـ.
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كتسجيؿ ىذه المبلحظات كذلؾ لكضع أىداؼ تدريسية مف  ،قراءاتيـ أثناءيقكـ المعمـ بمبلحظة التبلميذ  .2
 خبلؿ ىذه المبلحظات.

كتعميـ الكممات  ،كيطمب منيـ سماع أصكاتيا ،يقدـ المعمـ فرصان متعددة لمتبلميذ لكتابة الكممات الجديدة .3
 كتنمية الطبلقة لدييـ مف خبلؿ الكممات المعركفة كممارسة الكعي الفكنكلكجي باألصكات. ،الجديدة

كيقرأ كؿ مف  ،كتب جديدة لمقراءة بيدؼ استثارة تحديات جديدة ليـ اختيار التبلميذيطمب المعمـ مف  .4
 (1998،478،المعمـ كالتمميذ بصكت مسمكع مف الكتاب الجديد الذم كقع االختيار عميو)الزيات

  :ىذا األسمكب مبني عمى أساس أف يقدـ لمتبلميذ محتكل الدرس بنماذج عدة األسموب تعددي الحواس
 كيشار لمبرامج المتعددة الحكاس بالمختصر ،مف خبلؿ المثيرات الحركية كالممسية كالسمعية كالبصرية

(VAKT)،  المأخكذة مف الحركؼ األكلى لكممات الطريقة (Visual Auditory Kinesthetic 

(،Tactile  (. 2003،) الكقفي كتعني البصرية كالسمعية كالحركية كالممسية 
 :حيث تختار  ،يعد أسمكب فيرنالد مف األساليب تعددية الحكاس الخاصة بالتبلميذ الكمييف أسموب فيرنالد

دراك لتطكير معرفتويكتب التمميذ الكممة حيث  ،المفردات كتعمـ كؿ كممة ككحدة متكاممة  ،الكممةب وكا 
 ،المراد تعمميا بنفسو كممةاليختار التمميذ  :في المرحمة األولى ،كيتككف ىذا األسمكب مف أربع مراحؿ

مبلمسان بإصبعو التمميذ الكممة  ثـ يتتبع  ،ألكاف بحركؼ كبيرةيقكـ المعمـ بكتابة الكممة عمى كرقة بقمـ 
كمع تتبع الطفؿ لمكممة ينطؽ المعمـ الكممة كي  ،ؿ تتبعو ليامع نطقو لحركؼ الكممة خبل ،الكرقة

 ،يسمعيا الطفؿ. كتتكرر ىذه العممية حتى يستطيع الطفؿ كتابتيا عمى نحك صحيح اعتمادان عمى ذاكرتو
كيتـ تجميع الكممات التي تعمميا الطفؿ في الممؼ الخاص بو. ثـ يتـ تكميفو بكتابة قصة مستخدمان جميع 

ي تعمميا. كأخيران تطبع قصة الطفؿ كي يستطيع قراءة قصتو الخاصة المككنة مف كممات الكممات الت
مع تعميمو  ،يطمب مف الطفؿ تتبع كؿ كممة مف كمماتو المرحمة الثانية:أما  تمثؿ اختياراتو الذاتية.

والمرحمة . بيامع ترديد الطفؿ ليا لنفسو ثـ يكت ،كتابتو لمكممة أثناءكممات جديدة مف خبلؿ رؤيتو لممعمـ 
كبيذا يستطيع التمميذ القراءة مف  ،دكف كتابةىا تتـ فييا القراءة حيث ينظر التمميذ لمكممة كيقرؤ  :الثالثة
فيتعرؼ فييا التمميذ الكممة مف  :أما المرحمة الرابعة بمعنى انو يستطيع " تكظيؼ القراءة " . ،الكتب

 إلىخبلؿ مقارنتيا بكممة معركفة لديو أك بجزء مف كممة معركفة لديو )إم سبؽ كتعمميا( كبيذا يصؿ 
  .(37 ،2004 ،مرحمة " تعميـ المعرفة " )السبايمة
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 (1التدريبي)النشاط                                        
 أخي المعمم/ أختي المعممة:

 ؟كعي المغكمكالما المقصكد بالكعي الصكتي  -
 ؟أعطي مثاالن لكيفية تطبيؽ أسمكب فيرنالد -
إال  ،تفيد التبلميذ في تكسيع المفردات البصرية لدييـ  الطريقة الكميةيقكـ الباحث بتنبيو المعمميف بأف  -

 ،تمكنيـ مف تحميؿ الكممات الجديدة أك غير المألكفة لدييـ استراتيجياتأنيا ال تساعدىـ عمى تككيف 
 ،فمعرفة التمميذ لكممتي" جار  ينجك " نتيجة التعميـ السابؽ ال تمكنو بالضركرة مف معرفة كممتي " مار 

 ينمك " . كلذلؾ البد مف تعميـ التمميذ الطريقة األخرل كىي الطريقة الجزئية.
األسئمة التي بالنشاط التدريبي يقكـ الباحث بمناقشة المعمميف في انتياء المعمميف مف القياـ  بعد -

 بعرضيقـك الباحث ذلؾ  بعد. مستخدمان التعزيز المناسب الطريقة الصكتية كاستراتيجياتياحكؿ  يطرحكنيا
تدريبي جيدان ثـ القياـ بالنشاط ال قراءتيا"( طالبان منيـ 2عمى المعمميف )المادة العممية " الثانيةكرقة العمؿ 

 (.2رقـ)
 (2المادة العممية)                                           

 ( دقيقة.20: )في تعرف الكممة واستراتيجياتيا )الصوتية(الطريقة الجزئية –ثانيًا 
الطريقة الصكتية ىي الطريقة التي تبدأ بتككيف الكعي الصكتي كالكعي المغكم الذم تتحقؽ بو قدرة     

كأصكاتيا المككنة ليا. عمى أمؿ أف  امقاطعي إلىكممات كتجزئة الكممات  إلىالطفؿ عمى تجزئة الجمؿ 
استخداميا معٌا في  لىإالحركؼ كاألصكات التي تجسدىا ىذه الحركؼ  إلىيصار  بنتيجة تكرار التعرض 

مستكل مف السرعة  إلىنطؽ الكممات كتعرفيا حيثما كقعت. كتبدأ العممية بطيئة في البداية إال أنيا تصؿ 
ىذه الطريقة في تعميـ القراءة عمى أساس أنيا طريقة  إلىكاآللية بنتيجة الممارسة كالتدريب. ينظر البعض 

الحركؼ  إلىحيث تككف القراءة بشكؿ أساسي عممية ترجمة كترميز كتحميؿ. فالقارئ ينتبو  ،القمة –القاعدة 
كيتكقع الكممات التي تككنيا ىذه الحركؼ كيتكقع أيضان كيؼ تتجمع ىذه الكممات مع بعضيا البعض عمى 

ة لمتعرؼ شكؿ جمؿ. كما المعاني التي تأخذىا عندئذ. أما االستيعاب كفؽ ىذه المنظكر فيك حصيمة آلي
 الدقيؽ لمكممات.

كعمى الرغـ مف أف تعميـ القراءة كفؽ الطريقة الصكتية عنصر حاسـ في عبلج القراءة إال أف معظـ    
األطفاؿ ذكم صعكبات القراءة يكاجيكف صعكبات قكية في اكتساب ىذه الميارة بسبب الخمؿ الكاضح لدل 

ومن أىم االستراتيجيات التي (  395 ، 2003 ،قفيىؤالء التبلميذ في قدرتيـ عمى التحميؿ الصكتي )الك 
 :تستخدم في الطريقة الصوتية في تعميم تعرف الكممة ما يمي

 تعتمد ىذه الطريقة عمى قدرات التبلميذ في رؤية أكجو الشبو  :الطريقة التحميمية في تعمم األصوات
كا مف ىذه الكممات العبلقات بيف كقدرتيـ عمى أف يستنتج ،كاالختبلؼ بيف الكممات التي يعرفكنيا مسبقان 
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كتتطمب ىذه الطريقة في تعميـ األصكات أف يككف  ،الصكت كالرمز في المغة الشفكية كالمغة المكتكبة
 : وتتكون ىذه الطريقة من ثالث خطوات ،دن مف الكممات البصريةبعدالتمميذ عمى معرفة 

أختر مجمكعات مف الكممات التي تتشابو كؿ مجمكعة منيا في العبلقات بيف الصكت  :اختيار الكممات -
الكممات كأنت تقرؤىا  إلىف ينظركا أكالرمز. أكتب كممات المجمكعة عمى السبكرة. اطمب مف التبلميذ 

 ليـ
ساعد التبلميذ في أثناء النقاش عمى استنتاج التعميميف التالييف: جميع  قار(. ،قاؿ ،قاـ ،)قاس  مثاؿ

الكممات تبدأ بالحرؼ نفسو كجميع الكممات تتشابو في الصكت األكؿ)قا(. اطمب مف التبلميذ أف يضعكا 
خطان تحت الحركؼ المتماثمة في الكممات. قـ بكضع قائمة أخرل مف الكممات التي يشترط أف تككف مف 

كاطمب منيـ كضع خط  ،ف المغكية الشفكية لمطالب كالتي تتماثؿ في الصكت األكؿ مف كؿ منياالمخزك 
 ككمفيـ بأف يضيفكا كممات أخرل تتجانس ككممات المجمكعة.  ،تحت األصكات المتشابية

 ىنا يطمب مف التبلميذ إبداؿ األصكات في الكممات لتعطينا كممات جديدة.  إبدال الصوت: -
حيث يقكـ التبلميذ بقراءة الكممات الجديدة في جمؿ حتى يتـ التأكد مف قدرتيـ عمى  استخدام السياق: -

 (.  38 -37 ، 2004 ،قراءتيا ضمف سياؽ )السبايمة 
 ففي بداية القراءة تقدـ  ،: في ىذه الطريقة تعمـ الكممات تبعان لما تنتمي إليو ككميات فقطالطريقة المغوية

حرؼ ساكف(  –العمة  –كتتككف مف النسؽ )حرؼ ساكف  ،ة قصيرةالكممات التي تحتكم عمى حركؼ عم
ساـ( حيث يجب أف  ،ىاـ  ،كتختار الكممات عمى أساس النماذج المتشابية التيجئة مثؿ كممات ) ناـ 

يتعمـ الطفؿ العبلقة بيف أصكات المغة كالحركؼ )صكت كشكؿ الحرؼ( كىنا ال يتعمـ الطفؿ أصكات 
حيث  ،ا مف خبلؿ أقؿ الفركؽ بيف الكممات التي ليا تيجئات غير منتظمةبؿ يتعممي ،الحركؼ مباشرة

تكضع ىذه  ،أف تعطى الكممات في النسؽ اإلمبلئي بعدتقدـ لمطالب كمما تقدـ في مساره التعميمي. ك 
 ،2003،أف يجرم تعمـ الكممات مع نماذج التيجئة )الكقفي  بعدالمفردات مع بعضيا لتشكؿ جمبلن. أم 

 (.38 ،2004 ،( ) السبايمة 405-407
  تقـك ىذه الطريقة عمى أساس تعميـ القراءة باالعتماد  يام /ستممان:غجمن –األسموب تعددي الحواس

لكنيا تختمؼ عف طريقة فيرنالد في  ،عمى الحكاس البصرية كالسمعية كالممسية كالحسية في نفس الكقت
بالكممة كانتياء بالنصكص. حيث تبدأ  كتية )الحرؼ( مركران أنيا تنطمؽ في تعميـ القراءة مف الكحدة الص

ىا بعدفي كممة كاحدة ك  ان بتعميـ األطفاؿ أصكات الحركؼ ثـ ربط الحركؼ الساكنة كالمتحركة كمزجيا مع
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كستمماف اسـ الطريقة الترابطية ألنيا تعمؿ  جمنغياـكقد أطمؽ عمييا  تكضع الكممات في جمؿ كقصص.
 عمى: 

 .البصرية مع اسـ الحرؼربط الرمكز  -
 ربط الرمكز الصكتية مع اسـ الحرؼ. -
 (2005،150،ربط إحساس أعضاء الكبلـ عند التمميذ في تسمية الحركؼ كأصكاتيا)البطاينة كآخركف  -

 جراءات التالية:اإلويتم التعمم وفق ىذا األسموب ضمن 
كأصكاتيا االرتباط القائـ بيف الحكاس ييستخدـ في تعميـ أسماء الحركؼ  تعميم الحروف واألصوات: -أوالً 

 . كيتطمب تعميـ العبلقة بيف الصكت كالرمز قياـ الطالب بثبلثة ارتباطات:البصرية كالسمعية كالحركية
: ييعمـ التبلميذ ربط الحرؼ المكتكب باسمو كمف ثـ صكتو. فالمعمـ يبدأ بعرض الحرؼ الربط في القراءة .1

 تعميميـ صكت الحرؼ. إلىـ ينتقؿ كيذكر اسمو كيكرر التبلميذ اسمو ث
كلكي يتـ ذلؾ  ،: ييعمـ التبلميذ كيؼ يربطكف الصكت الشفكم باسـ الحرؼالربط في التيجئة الشفوية .2

 ينطؽ المعمـ الصكت كيطمب مف التبلميذ إعطاءه اسـ الحرؼ المقابؿ لذلؾ الصكت.
ما يقكـ بو المعمـ مف نمذجة لمحرؼ يتعمـ التبلميذ كتابة الحرؼ مف خبلؿ  :الربط في التيجئة الكتابية .3

كتتبع التبلميذ لمحرؼ كنسخو كأخيران كتابتو مف الذاكرة. كيقكـ التبلميذ بربط صكت الحرؼ بالحرؼ 
 أف يكتبكا الحرؼ الذم يعطي الصكت الذم ينطقو. إلىالمكتكب كذلؾ بأف يكجييـ المعمـ 

حركؼ مثبلن( يأخذ المعمـ في دمج  10ف يتقف التبلميذ عددان مناسبان مف الحركؼ)أ بعد تعميم الكممات: -ثانياً 
حفظ الكممات التي تتشكؿ مف ىذه الحركؼ في صندكؽ الكممات  إلىىذه الحركؼ لتشكؿ كممات. كيصار 

  مات كتيجئتيا.مكتابتيا عمى بطاقات بيضاء كما ييعمـ التبلميذ قراءة ىذه الك بعد
مات عمى الطاكلة أك تكضع في محركؼ كقراءتيا تكضع بطاقات التمريف المكتكب عمييا الكلتعميـ دمج ال    

مات بالترتيب مكرريف ىذه العممية مرات متعددة ملكحة جيكب. كما يطالب التبلميذ بإعطاء أصكات الك
 ،الكممات الجديدةي تعميـ فأف يستطيعكا نطؽ الكممة. كيستخدـ ىذا اإلجراء  إلىثـ ببطء  ،بسرعات متزايدة

 كتستخدـ النشاطات التمرينية كالنشاطات المكقتة في تدريب الطبلب عمى قراءة ىذه الكممات.
بضعة أياـ مف  بعدمككناتيا الصكتية  إلىتحميؿ الكممات  إلىأما فيما يتعمؽ بتعميـ اليجاء فإنو يصار   

الكممة التي يستطيع التبلميذ قراءتيا بسرعة تعميـ دمج الحركؼ. كعمى ىذا فالمعمـ عند تعميمو اليجاء يمفظ 
 ـكؿ الذم سمعتكه؟ ما الحرؼ الذم ينطؽ دى ؟ ثـ يقك ذلؾ: ما الصكت األ بعدأكالن ثـ ببطء كيساؿ الطبلب 
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التبلميذ بإبراز بطاقة الحرؼ دى كعند إبراز جميع البطاقات التي تككف كممة دىرىسى يقـك التبلميذ بكتابة الكممة.  
:أف يم بعدك   فظ المعمـ كممة دىرىسى

 يقرأ التمميذ        –   يكتب الطالب كؿ حرؼ    -  يسمي التمميذ الحركؼ   -يكرر التمميذ
 َد               َد   َر  َس                  َد   َر  َس                  َد   َر  َس     

              
 كالتيجئة الشفكية المتكاقتة ينبغي جعؿ التبلميذ يدققكف أخطاءىـ.ياـ مف التمريف عمى الدمج أبضعة  بعدك  

فإنو يتعمـ أيضان ارتباطات جديدة بيف الصكت  ،كمع استمرار تعمـ التمميذ كممات جديدة كتمرنو عمييا
 صندكؽ الكممات.  إلىإضافة كممات جديدة  إلىكالصكرة. كمع تزايد تقديـ البرامج يصار 

صكات ييبدأ بقراءة أعندما يستطيع التمميذ قراءة ككتابة كممات مف ثبلث تعميم الجمل والقصص:  –ثالثًا 
بقراءة قصص قصيرة دقيقة البناء. كتمارس قراءة ىذه القصص بشكؿ صامت ذلؾ كيبدأ  الجمؿ كالقصص.

القراءة الصامتة  ثناءأكيمكنيـ مع ذلؾ في  أف يعتقد التبلميذ بقدرتيـ عمى قراءتيا قراءة جيرية صائبة. إلى
طمب مساعدة المعمـ حيث يمكف أف يمفظ بعض الكممات التي تشذ عف القكاعد الصكتية أك يممح لمتمميذ 
كيفية نطؽ الكممات الصكتية العادية. ثـ يقرأ التبلميذ القصة قراءة جيرية بحيث يراعي أف تككف القراءة 

 عمى ىذه القصص: األمثمةومن  مى التبلميذ.إمبلء القصص ع إلىمعبرة. ثـ يصار في نياية األمر 
سامي رأل رامي. صافح سامي رامي. لعب سامي كرامي. جاء يكسؼ. دعا سامي يكسؼ لمعب. فرح 

 البيت. إلىيكسؼ. تعب سامي كرامي مف المعب. راح سامي كرامي كيكسؼ 
 (2النشاط التدريبي)                                        

 :أختي المعممةأخي المعمم/ 
 ؟في تعمـ األصكات ةأعط مثاالن لكيفية تطبيؽ الطريؽ التحميمي -
 ؟أعطي مثاالن لكيفية تطبيؽ أسمكب جمنغياـ/ ستمماف في تعمـ الحركؼ كاألصكات -
كتنكعت   طرائؽنو ميما تعددت ىذه الأالعرض السابؽ ألساليب تعرؼ الكممة يكضح الباحث لممعمميف  بعدك 

 ت التالية :المجاالفإنيا يجب أف تستيدؼ تككيف القدرة لدل التمميذ في 
 الميارة في عمميتي التجميع الصكتي كالبصرم ألجزاء الكممة .  -1
 معرفة عدد كبير مف العناصر البصرية كالتركيبية كالصكتية لمكممات .  -2
 يف الرمز المكتكب كالمعنى.القدرة عمى التعرؼ بصريان عمى عدد كبير مف الكممات كالربط ب -3
 الميارة في استخداـ مؤشرات السياؽ كغير ذلؾ مف المعينات األخرل في التعرؼ عمى المعنى. -4



 هالحق الدراست
 

211 
 

كتقسيميا  ،الميارة في استخداـ أساليب إدراكية تتسـ بالكفاءة كالمركنة في التحميؿ البصرم لمكممات  -5
 (.418 ،2003،عناصر يمكف استخداميا في عممة التعرؼ )الكقفي  إلى

عرض الباحث ألىـ األساليب التي تستخدـ في تعميـ تعرؼ الكممة لذكم صعكبات القراءة القائمة  بعدك     
عمى الطريقة الكمية كالصكتية يكضح الباحث لممعمميف بأف التعميـ الجيد لمتبلميذ ذكم صعكبات القراءة يجب 

أف  إلىكضح ليـ بأف األبحاث الحديثة تشير الجزئية( كي –أف يقكـ عمى الجمع بيف األسمكبيف. )الكمية 
يشكبلف حجر لمعثرة أماـ التبلميذ ذكم صعكبات القراءة  ،ميارات تعرؼ الكممة كاكتساب الطبلقة في القراءة 

التي تبنى عمى األساس الصكتي كعمى الطريقة الكمية تساعد في تحسيف ميارات ذكم صعكبات  طرائؽكأف ال
 ممة .تعرؼ الك مجاؿالقراءة في 

 دقائق (5) تقويم الجمسة: 
 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة

 .مف خبلؿ الحاسكب (Power point)استخداـ برنامج العرض 
 ؟ التبلميذما الفرؽ بيف الطريقة الكمية كالطريقة الصكتية في تعميـ تعرؼ الكممات لدل  -1
 ؟ الفرؽ بيف طريقة فيرنالد كطريقة جمنغياـ /ستممافما  -2

 : النشاط األسبوعي
يكمؼ الباحث كؿ معمـ باختيار استراتيجية مف االستراتيجيات السابقة كتطبيقيا عمى التبلميذ الذيف تـ    

 يعانكف مف صعكبات في تعرؼ الكممة. بأنيـ اختيارىـ مف قبميـ  
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 الجمسة السابعة عشر: 
 (.2)صعكبات القراءة  تعميـ ذكم: استراتيجيات عنوان الجمسة

 :أىداف الجمسة
 باستراتيجيات تعميـ  مف التعميـ األساسي : تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلىاليدف العام لمجمسة

 ذكم صعكبات القراءة.االستيعاب كالطبلقة ل
 األىداف السموكية لمجمسة: 

 تعميـ االستيعاب لذكم صعكبات القراءة. استراتيجياتأف يكضح المعمـ المتدرب أىـ   -1
 تعميـ الطبلقة لذكم صعكبات القراءة. استراتيجياتأف يكضح المعمـ المتدرب أىـ   -2

 دقيقة.  50: مدة الجمسة
 -أكراؽ عمؿ تحتكم عمى)المادة العممية كاألنشطة التدريبية(.  - :الوسائل المستخدمة في الجمسة
 -أقبلـ ممكنة كالسبكرة.  -. ( لعرض محتكل الجمسةpower pointالحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض )

 .ممخصات كرقية بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية الجمسة
 -دراسة النصكص -التعزيز –: طريقة الحكار كالمناقشة التدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال

 .التغذية الراجعة
جراءات الجمسة   :محتوى وا 

                                        ( دقائق5تمييد: ) -
 يقـك الباحث بمشاركة المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة. -
استراتيجيات تعميـ االستيعاب كالطبلقة لذكم صعكبات يكتب الباحث مكضكع الجمسة عمى السبكرة ) -

 (.القراءة
 ثـ القياـجيدان قراءتيا "( طالبان منيـ 1كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف )المادة العممية " بتقديـيقكـ الباحث 

 (.1بالنشاط التدريبي رقـ)
 (1المادة العممية )                                    

 ( دقيقة.20استراتيجيات تعميم االستيعاب لذوي صعوبات القراءة: ) -أوالً 
يشير عمماء النفس كالتربية بأف االستراتيجيات التي تستخدـ لتحسيف االستيعاب القرائي يمكف كضعيا      

 في ثبلث فئات عمى النحك اآلتي: 
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عرفية التي تتصؿ بالقطعة الم التبلميذكتستيدؼ ىذه المرحمة تفعيؿ خمفية : نشاطات ما قبل القراءة - أ
بكضع أىداؼ لمقراءة عف طريؽ التنبؤ أك  التبلميذالمختارة كتزكيدىـ بخبرات تغني خمفياتيـ كمساعدة 

 طرح األسئمة عما سيقرؤكف.
سئمة عمى أنفسيـ أعمى طرح  التبلميذتشجيع  إلىكتدعك ىذه المرحمة : نشاطات أثناء القراءة - ب

 كءة مف خبلؿ:كمراقبة استيعابيـ لممادة المقر 
 أسئمة عمى نفسو كيحاكؿ إيجاد إجابة ليا.  التمميذسؤاؿ الذات: أف يطرح  استراتيجية 
 عمى طرح أسئمة متبادلة بيف التبلميذ كالمعمـ  االستراتيجيةطرح األسئمة المتبادلة: تقـك ىذه  استراتيجية

 ،معطيان بذلؾ نمكذجان لمتمميذ ،تدريب التمميذ عمى كيفية طرح األسئمة الفاعمة إلىييدؼ فييا المعمـ 
 التدريب تككيف أسئمة عما يقرأ. بعدكالمأمكؿ أف يستطيع التمميذ 

 قيادة التمميذ نحك التعمؽ في  إلى االستراتيجيةالعبلقة بيف السؤاؿ كالجكاب: كتيدؼ ىذه  استراتيجية
مف خبلؿ مساعدة  ،مفيةحيث عميو أف يربط المعمكمات الجديدة بما لديو مف خ ،التفكير أثناء القراءة

 .ةكالتقكيميالتمميذ عمى إيجاد اإلجابة الصحيحة عف األسئمة الحرفية كالضمنية 
 :: تتمثؿ باستخداـ نشاطات لممتابعة مف مثؿالقراءة بعدنشاطات ما  - ت
 .مناقشات تدكر حكؿ المادة المقركءة كتقييـ لممادة كاألسمكب 
 كالبحث. األسئمة كاألفكار التي تتطمب مزيدان مف القراءةعمى تكليد المزيد مف  تبلميذمناقشات تشجع ال 
  التمخيص: مف خبلؿ حذؼ المعمكمات غير الضركرية كالمتكررة ككضع مصطمح رئيس بدالن مف قائمة

 عناصر كاختيار عبارة رئيسية إذا لـ يكف ىناؾ عبارة مف قبؿ المعمـ. 
 إعادة السرد: التي تساعد التبلميذ عمى تمخيص كتنظيـ ما فرغكا مف قراءتو )السبايمة استراتيجية، 

2004، 39.) 
أف أم برنامج يستيدؼ تحسيف الفيـ القرائي لمتبلميذ ذكم صعكبات  إلى( 1998يشير الدكتكر فتحي الزيات)

 القراءة ال بد أف يتضمف الخطكات التالية:
 إلىي المفردات أك الكممات التي يصعب عمييـ فيـ معانييا باإلضافة استخداـ القامكس لمبحث عف معان -

 مرادفاتيا.
عداد أك عمؿ  ،األطفاؿ العديد مف المفاىيـ كالخصائص المتعمقة بكؿ مفيكـ كاستخداماتو إكساب - كا 

 صياغات لفظية أك لغكية الستخداـ ىذه المفاىيـ كمعانييا.
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ب منيـ القراءة حكليا ثـ كتابة ممخصات لقراءاتيـ حكؿ ىذه استثارة التبلميذ لطرح بعض األفكار ثـ يطم -
 األفكار.

 (1النشاط التدريبي)                                     
 أخي المعمم/ أختي المعممة:

 فيما يمي نص قرائي بسيط مف مستكل الصؼ الثاني االبتدائي:
 "نمو النباتالعنكاف: "                                  

 سألت ليمى أخاىا: ماذا يكجد في بذرة الفكؿ؟
 قاؿ: افتحي بذرة كانظرم بداخميا.

 كرأت بداخميا نبتة صغيرة. ،فتحت ليمى البذرة
 ىؿ إذا زرعت البذرة تنمك نبتة كبيرة؟ ،قالت يكجد نبتة صغيرة

 قاؿ خالد: جربي.
 كضعت ليمى حبات فكؿو في صحفو فيو ماًء.

 كدعت صديقاتيا لرؤية النباتات الصغيرة. ،أياـ شاىدت نباتات صغيرة. فرحت ليمى بعدك 
 اجب عن األسئمة التالية:

 كضح كيؼ تحث التبلميذ عمى القياـ بالتنبؤ بحبكة القصة لتفعيؿ خمفيتيـ المعرفية؟ .1
 كأف يراقبكا استيعابيـ عندما يقرؤكف؟ أنفسيـكيؼ نشجع التبلميذ عمى أف يطرحكا أسئمة عمى  .2
 النتيجة( -المشكمة -قـ بإعادة السرد لمنص السابؽ مركزان عمى )الشخصيات .3

مستخدمان  االستيعابكيفية تطبيؽ استراتيجيات األسئمة التي يطرحكنيا حكؿ  فييناقش الباحث المعمميف  
 التعزيز المناسب.

التي تستخدـ في تحسيف االستيعاب لذكم صعكبات  ياتاالستراتيجانتياء الباحث مف عرض أىـ  بعد -
يكضح لممعمميف بأف ذكم صعكبات القراءة يكاجيكف مشكمة أيضان في طبلقتيـ القرائية كمف  ،القراءة

 كاجب المعمـ أف يجد األسمكب المناسب  لتحسيف ىذه المشكمة لدييـ.
األسئمة التي انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي يقكـ الباحث بمناقشة المعمميف في  بعد -

 بعرضيقكـ الباحث ذلؾ  بعد. مستخدمان التعزيز المناسب استراتيجيات تعميـ االستيعابحكؿ  يطرحكنيا
دان ثـ القياـ بالنشاط التدريبي جي قراءتيا"( طالبان منيـ 2عمى المعمميف )المادة العممية " الثانيةكرقة العمؿ 

       (.2رقـ)
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 (2المادة العممية)                                             
  ( دقيقة.20استراتيجيات تعميم الطالقة لذوي صعوبات القراءة: ) -ثانياً 
كزيادة سرعة القراءة مف جية  ،القدرة عمى تعرؼ الكممة مف جيةإف اليدؼ مف تعميـ الطبلقة ىك تحسيف    

ذلؾ أف قراءة الكممات في حد ذاتيا  ،أخرل. ككسيمة الستيعاب المعنى كدمجو في خمفية التبلميذ المعرفية
كبالتالي فالمعنى الصحيح لمطبلقة ىك سرعة فيـ المادة  ،ىك ناتج ال قيمة عممية لو ،دكف فيـ لممقركء

 وفيما يمي عدد من االستراتيجيات لمساعدة التالميذ عمى تطوير طالقتيم القرائية:. المكتكبة
 :مستكل  إلىأف يصؿ التمميذ  إلى ،تقكـ عمى قراءة فقرات قصيرة ذات معنى عدة مرات القراءة المتكررة

حيث تستند ىذه الطريقة عمى  ،ثـ يتكرر ىذا اإلجراء مع فقرات جديدة ،مقبكؿ مف الطبلقة في قراءتيا
 يصبحكف طمقيف ككاثقيف بأنفسيـ أثناء القراءة. ،الفكرة القائمة بأنو مع تكرار قراءة التبلميذ لمنص

  :اآلخريف كمراقبتيـ  إلىالطبلقة في القراءة مف خبلؿ القراءة كاالستماع  تبلميذيطكر الالقراءة الجيرية
 (. 421 ،2003، )الكقفي مسمكع مرتفع ك  كىـ يقرؤكف بصكت

 :عتبارىا طريقة فعالة لزيادة معدؿ القراءة ككذلؾ الفيـالقد دافع البعض عف القراءة الحرة ب القراءة الحرة، 
. و تزيد بشكؿ آليفأف سرعة قراءت ،عمى قراءة كتب سيمة تقع ضمف اىتماماتو التمميذفإذا ما شجع 

قصص شيقة كسيمة مف حيث المفردات كطكؿ كلكي نتجنب الصعكبة في القراءة الحرة نقكـ باختيار 
  العبارات كتركيب الجمؿ.

  :فالمدرس يستخدـ  ،كالمدرس معان  تمميذكؿ مف ال أيقر  ،نظاـ مف القراءةلفي ىذا اطريقة التأثير العصبي
 ،كءةحيث يتبع اإلصبع الكممة المقر  ، أكؿ كممة كما تقر  إلىكيشير  ،مكقع الكممة إلىإصبعو في اإلشارة 

. إف اليدؼ مف ىذا تمميذيككف أعمى كأسرع مف ال فأحيانان  ،كقد ينكع المدرس في صكتو كفي سرعتو
 ،التمميذكبر عدد مف الصفحات ضمف الكقت المحدد دكف إحداث تعب أك ممؿ عند أة ءاإلجراء ىك قرا

 ،كالمدرس مميذتف الفكرة األساسية كراء ىذا األسمكب في أف التغذية السمعية الراجعة لكؿ مف المكتك
 (.295 ،1988 ،)كيرؾ ككالفانت  تحقؽ عممية التعمـ كبالتالي تزيد مف سرعة القراءة كتزيد مف الفيـ

 عمى تحسيف االستيعاب كتعرؼ الكممات مف  تمميذ: تساعد ىذه الطريقة الالقراءة الصامتة المستمرة
القراءة  كجزء مف برنامج كميان كتقكـ عمى قراءة صامتة لمدة عشر دقائؽ دكف تكقؼ ي ،خبلؿ المحتكل

 ( دقيقة.30الذم مدتو ثبلثكف )لمتمميذ 
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 حد  إلىفيك يعرؼ  ،يمكف أف يتنبأ التمميذ بأحداث بعض القصص بسيكلة :قراءة الكتيبات القابمة لمتنبؤ
يصبح التمميذ قادران عمى  ،فعندما يقرأ المعمـ القصة عمى التمميذ عدة مرات ،ما الحدث أك الفكرة التالية
 أم أف ىذه الطريقة تساعد عمى سرعة تعرؼ الكممات.  ،التنبؤ بالكممات كالعبارات

  :يدؼ لكا ،هبعدبقراءتيا  التمميذيقرأ المعمـ جممة مف النص ثـ يقؼ كيقكـ القراءة بمحاكاة المعمم
كفرصة لممارسة التغيرات الصكتية التي  ،لمقراءة الجيرية المرنة نمكذجان  تمميذاألساسي ىنا إعطاء ال

 (.40 ،2004 ،السبايمةتعكس ما يجرم في القصة )
 (2) النشاط التدريبي                                              

 أخي المعمم/ أختي المعممة:
 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:  ،إلييا مرة أخرل أرجع ،اطبلعؾ عمى استراتيجيات تعميـ الطبلقة بعد -
 ؟القراءة بمحاكاة المعمـ كاستراتيجيةالقراءة الجيرية  استراتيجيةما الفرؽ بيف  -
 أعط مثاالن لكيفية تشجيع التبلميذ عمى القياـ بالتنبؤ في قراءة الكممات كالعبارات؟ -
 ما اليدؼ مف استخداـ طريقة التأثير العصبي؟ -

 ق( دقائ5تقويم الجمسة: )
 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة

 .مف خبلؿ الحاسكب (Power point)استخداـ برنامج العرض 
عندما نكاجو تمميذ يعاني مف صعكبة في جميع مككنات ميارات القراءة. ما ىي االستراتيجيات  .1

 استخداميا في ىذه الحالة؟المناسبة التي عمينا 
 كيؼ نشجع التبلميذ عمى القراءة الحرة ؟ .2
 ما اليدؼ الرئيسي مف تعميـ الطبلقة لذكم صعكبات القراءة ؟ .3

 : النشاط األسبوعي
السابقة كتطبيقيا عمى التبلميذ الذيف تـ  االستراتيجياتمف  استراتيجيةيكمؼ الباحث كؿ معمـ باختيار 

 يعانكف مف صعكبات في االستيعاب أك الطبلقة. اختيارىـ مف قبميـ بأنيـ 
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 الجمسة الثامنة عشر: 
 الكتابة.صعكبات  تعميـ الخط لذكم: استراتيجيات عنوان الجمسة

 :أىداف الجمسة
 باستراتيجيات تعميـ  مف التعميـ األساسي : تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلىاليدف العام لمجمسة

 الخط لذكم صعكبات الكتابة.
 األىداف السموكية لمجمسة: 
 تعميـ الخط لذكم صعكبات الكتابة. استراتيجياتأف يذكر المعمـ المتدرب أىـ   -1
 مف استراتيجيات تعميـ الخط لذكم صعكبات الكتابة. استراتيجيةأف يذكر المعمـ المتدرب ىدؼ كؿ  -2

  دقيقة.  (50): مدة الجمسة
 -أكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية كاألنشطة التدريبية(.  -: الوسائل المستخدمة في الجمسة
 -أقبلـ ممكنة كالسبكرة.  -. ( لعرض محتكل الجمسةpower pointالحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض )

 .ممخصات كرقية بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية الجمسة
 -دراسة النصكص -التعزيز –: طريقة الحكار كالمناقشة التدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال

 .التغذية الراجعة
جراءات الجمسة  )المكاد العممية كاألنشطة التدريبية( :محتوى وا 

                                        ( دقائق10تمييد: ) -
 تناكلو في الجمسة السابقة.يقـك الباحث بمشاركة المعمميف بمراجعة ما تـ  -
 (.استراتيجيات تعميـ الخط لذكم صعكبات الكتابةيكتب الباحث مكضكع الجمسة عمى السبكرة ) -

 ثـ القياـجيدان قراءتيا "( طالبان منيـ 1المعمميف )المادة العممية " إلىكرقة العمؿ األكلى  بتقديـيقكـ الباحث 
  (.1بالنشاط التدريبي رقـ)

 (1المادة العممية)                                           
 ( دقيقة.30: )استراتيجيات تدريس ومعالجة صعوبات الكتابة اليدوية )الخط( - أوالً 
يمكف تدريب األطفاؿ عمى استخداـ ىذه األنشطة قبؿ أف يبدأ المعمـ  أنشطة السبورة الطباشيرية: -1

الدركس المتعمقة بالكتابة لميدكية )الخط(. كما أف تزكيد السبكرة بالدكائر كالخطكط كاألشكاؿ اليندسية 
كالعددية أك األرقاـ بخط كبير يمكوف التبلميذ مف تحريؾ كتدريب عضبلت األكتاؼ كالذراعيف كاليديف 

 (. 312 ،2006 ،صابع كالتآزر الحسي الحركي )ممحـكاأل
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: تمثؿ عممية تدريب الطفؿ عمى استخداـ األلكاف توفير مواد أخرى لممارسة الحركات الدقيقة لمكتابة -2
الطباشيرية كالصمصاؿ عامبلن مساعدان في إكساب الطفؿ لمميارات كالحركات الدقيقة لمكتابة المتعمقة 

 (.528 ،1998 ،)الزيات بالحركؼ كاألشكاؿ كاألرقاـ
: إذا كانت لدل التمميذ صعكبة في التحكـ بالقمـ أًكد عمى استراتيجيات تعويضية لمخط اليدوي الضعيف  -3

 ،ترتيبو كنظافتو. فإذا استطاع المعمـ أك التمميذ أف يقرأ الكاجب البيتي أك التعييف إلىال  ،مقركئية الخط
 فما عميؾ إال قبكلو كما ىك. 

كاقعية حتى يستمر  طكؿ إلكماؿ الميمات الكتابية أك قمؿ كمية الكتابة المطمكبة. ضع أىدافان أ أعط كقتان  -
 .في دافعيتو نحك الكتابة التمميذ

زكده بنسخ مطبكع تشمؿ  ،سيأيكاجو صعكبة في النقؿ عف السبكرة أك جياز العرض الر  التمميذإذا كاف  -
 األفكار الرئيسية كالتفاصيؿ.

 لذلؾ. متحاف معدة خصيصان باإلجابة المختصرة عمى نماذج لبل لمتمميذاسمح  -
 . تبلميذباستخداـ معالج الكممات في الحاسكب. عمـ ميارات الطباعة لم األكبر سنان  لمتمميذاسمح  -
كسرد قصة عمى شريط تسجيؿ أك رسـ صكر  ،بديمة طرائؽبعرض معمكماتيـ مف خبلؿ  لمتبلميذاسمح  -

 (.50 ،2004 ،ـ)عبد السبلإلظيار معارفيـ 
 مف خبلؿ السماح ليـ بأخذ فترات استراحة مف الكتابة.  ،قمؿ كمية الكتابة المطمكبة مف التبلميذ -
: يمكف عمؿ حركؼ أك قكالب ببلستيكية لمكتابة تشمؿ الحركؼ استخدام قوالب وحروف بالستيكية -4

الحركؼ كاألرقاـ بأحد كاألرقاـ كبعض الكممات كاألشكاؿ اليندسية. كيطمب مف التمميذ تحسس ىذه 
كبالقمـ أك بصباع الطباشير. مع تثبيت كضع الحرؼ عمى الكرؽ أك السبكرة حتى ال تتحرؾ  ،أصابعو

أثناء كتابة التمميذ لمحرؼ. كقد لكحظ استمتاع التبلميذ بكتابة الحركؼ أك األرقاـ مف خبلؿ القكالب أك 
 (.312 ،2006 ،( ) ممحـ529 ، 1998 ،الحركؼ الببلستيكية ) الزيات

 : تحسين مسكة القمم استراتيجية -5
  :نشاطات لتحسيف الضبط الحركي )التحكـ بالحركات(: اجعؿ الطالب يقكـ بما يمي 
  .مستقيمة كمتعرجة يتتبع بإصبعو خطكطان  -
 يرسـ داخؿ ممرات مف الخطكط كمتاىات. -
 يمكف ضمف خطكط مرسكمة.  -
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 مستمرة لتطكير المسكة الثبلثية المناسبة في الصفكؼ  : ينبغي أف يبذؿ المعمـ جيكدان راقب مسكة القمـ
. فمسكة القمـ الضعيفة تؤثر عمى سرعة الطالب كتحكمو كشعكره باالرتياح بالكتابة. كيمكف االبتدائية

لتحدد التمكضع المناسب  ،تكضع في قمـ الرصاص ،استخداـ أدكات مصنكعة مف المطاط أك الببلستيؾ
 (. 50 ،2004 ،ت متكفرة في محبلت بيع القرطاسية )عبد السبلـلؤلصابع عمييا. كىذه األدكا

:  يمكف تدريس كتابة الحركؼ حسب درجة صعكبتيا تدريس كتابة الحروف حسب درجة صعوبتيا -6
ثـ  –ك  –ؾ  –ز  –ر  –ذ  -د –ث  –ت  –ب  –مبتدئان بالحركؼ سيمة الكتابة كىي حركؼ : أ 
ؽ –ؼ -غ   –ع  –ض –ص  –ش –س  –خ  –ح  – الحركؼ صعبة الكتابة نسبيان كىي حركؼ: ج

 (.530 ، 1998 ،ل  )الزيات –ق  -ظ  –ط  –ف  –ـ  –ؿ  –
:  مع أف بعض التبلميذ يمتمككف قدرة عمى ضبط استراتيجيات لمتغمب عمى مشكالت المعالجة والتخطيط -7

دراكان بصريان جيدان  إال أنيـ يكاجيكف مشكمة في معالجة االثنيف معان. فيؤالء  ،الميارات الحركية الدقيقة كا 
كما يكاجيكف صعكبة  ،التبلميذ قد يكاجيكف صعكبة في تخطيط الكيفية التي يرسمكف بيا حركفان معينة

كتنظيـ صفحة الكتابة ككذلؾ  ،كترؾ مسافات مناسبة بيف الحركؼ كالكممات ،في التحكـ بحجـ الحرؼ
 كر الشكؿ الذم تبدك عميو بعض الحركؼ. لذا عمى المعمـ أف يقكـ بما يمي: قد يكاجيكف صعكبة في تذ

 نمذج تشكيؿ الحرؼ لمتمميذ مع تقديـ تكضيح بصرم لذلؾ.  -
 كفر تمميحات لفظية تصؼ تشكيؿ الحرؼ كالمبلمح المميزة لو.  -
 استخدـ منحى تعددم الحكاس مف خبلؿ تكفير:  -
  كالطباشير كأقبلـ التمكيف.مجمكعة متنكعة مف أدكات الكتابة 
 ككرؽ الزجاج )مع الطباشير(. ،كلفائؼ األلمنيـك  ،كالكرتكف ،مثؿ الكرؽ الخشف ،مكاد متنكعة لمكتابة 
يمكف إتباع ما يمي لمساعدة التبلميذ  :استراتيجيات التغمب عمى عكس الحروف والكممات وكتابة المرآة  -8

 ذكم صعكبات الكتابة الذيف يعكسكف الحركؼ أك الكممات أك العبارات: 
مع الكممات التي يستطيع التمميذ قراءتيا كلكنو يعكس حركفيا  ((VAKTاستخدـ منحى تعددم الحكاس  -

 في الكتابة.
 يعكسيا باستمرار. تحت الكممات أك الحركؼ التي ،اليسار إلىارسـ أسيمان تشير  -
أطبع الكممات التي يعكس حركفيا بمكنيف. حيث يطبع الحرؼ األكؿ بالمكف األخضر كبقية الحركؼ  -

 بالمكف األحمر. ككذلؾ ضع خطان أخضر تحت الحرؼ األكؿ كخطان أحمر تحت الحرؼ األخير. 
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رؼ كاحد فقط في لتكشؼ عف ح ،كحركة الكرقة ببطء نحك اليسار ،استخدـ بطاقة كممات مغطاة بكرقة -
 (. 51 -50 ،2004 ،المرة الكاحدة )عبد السبلـ

: مف الجدير بالذكر أف ىناؾ قدران كبيران مف األدلة التي تؤيد العبلج القريب ذات التعزيز استراتيجية  -9
كيتضمف  ،التكجو السمككي لمشكبلت الخط. كيعتبر اإلجراء الذم يمكف استخدامو في سيبؿ ذلؾ بسيطان 

 ما يمي: 
 ة المستيدؼ بكذلؾ عندما يقكـ التمميذ بكتا ،عمـ بتقديـ التعزيز البلـز كالثناء أك المديح مثبلن ميقكـ ال أف

 .أك كممة أك رقمان  ف يككف ذلؾ حرفان أأك الغرض المنشكد كذلؾ بصكرة صحيحة ك
  قكـ بتصحيحو. يـ يطمب منو أف مف المعأبشكؿ غير صحيح ف معينان  عندما يكتب التمميذ بندان 
 (1) النشاط التدريبي                                        

 أخي المعمم/ أختي المعممة:
 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:  ،إلييا مرة أخرل ارجع ،اطبلعؾ عمى استراتيجيات تعميـ الخط بعد -
 كيؼ يمكننا التغمب عمى مشكمة التمميذ في عكس الحركؼ كالكممات؟ -
مع الكممات التي يستطيع التمميذ قراءتيا  ((VAKTمنحى تعددم الحكاس استخداـ  ةمثاالن لكيفي أعط -

 كلكنو يعكس حركفيا في الكتابة؟
في الصفكؼ لمتبلميذ ذكم صعكبات الكتابة الثبلثية المناسبة  تطكير مسكة القمـالمعمـ كيؼ يستطيع  -

 ؟ االبتدائية
 التبلميذ ذكم صعكبات الكتابة؟متى نستخدـ القكالب كالحركؼ الببلستيكية مع  -
 متى نستخدـ أنشطة السبكرة الطباشيرية مع التبلميذ ذكم صعكبات الكتابة؟ -
 األسئمة التي يطرحكنياانتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي يقكـ الباحث بمناقشة المعمميف في  بعد

 .مستخدمان التعزيز المناسباستراتيجيات تدريس الخط حكؿ 
 ( دقائق10الجمسة: ) تقويم

 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة
 .مف خبلؿ الحاسكب (Power point)استخداـ برنامج العرض 

 ؟المستخدمة لتحسيف الخط لذكم صعكبات الكتابة  طرائؽبماذا يفيدنا تنكع االستراتيجيات كال -1
 المعمـ ىك المسؤكؿ كحده عف تنفيذ برامج العبلج لذكم صعكبات الخط ؟ كلماذا؟ىؿ  -2

 : النشاط األسبوعي
السابقة كتطبيقيا عمى التبلميذ الذيف تـ  االستراتيجياتمف  استراتيجيةيكمؼ الباحث كؿ معمـ باختيار 

 اختيارىـ مف قبميـ بأنيـ يعانكف مف صعكبات في الخط.
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 الجمسة التاسعة عشر: 
 الكتابة.صعكبات تعميـ التيجئة لذكم : استراتيجيات عنوان الجمسة

 :أىداف الجمسة
 تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلى باستراتيجيات تعميـ التيجئة لذكم اليدف العام لمجمسة :

 صعكبات الكتابة.
 األىداف السموكية لمجمسة: 
 التي تستخدـ في تعميـ التيجئة لذكم صعكبات الكتابة. االستراتيجياتأف يكضح المعمـ المتدرب  -1
 أف يذكر المعمـ المتدرب ىدؼ كؿ استراتيجيات مف استراتيجيات تعميـ التيجئة لذكم صعكبات الكتابة. -2

  دقيقة .  (50): مدة الجمسة
( لعرض power pointالحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض ) -1: الوسائل المستخدمة في الجمسة

ممخصات كرقية بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية  -3أقبلـ ممكنة كالسبكرة.  -2الجمسة محتكل 
 كاألنشطة التعميمية(. ،أكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية -4. الجمسة

طريقة دراسة  -التعزيز –: طريقة الحكار كالمناقشة التدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال
 .الراجعةالتغذية   -النصكص

جراءات الجمسة  )المادة العممية كاألنشطة التدريبية( :محتوى وا 
                                        ( دقائق10تمييد: ) -
 يقـك الباحث بمشاركة المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة. -
 (.التيجئة لذكم صعكبات الكتابةاستراتيجيات تعميـ يكتب الباحث مكضكع الجمسة عمى السبكرة ) -

 ثـ القياـجيدان قراءتيا "( طالبان منيـ 1كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف )المادة العممية " بتقديـيقكـ الباحث 
  (.1بالنشاط التدريبي رقـ)

 (1المادة العممية )                                        
 ( دقيقة.30صعوبات الكتابة: )استراتيجيات تعميم التيجئة لذوي  -
يختبر التبلميذ أكالن في قائمة كممات ثـ يطمب منيـ  حيث " :االختبار –الدراسة  –طريقة "االختبار  -1

كتعمـ ليـ االستراتيجيات التي تذكر بالتيجئة الصحيحة ليذه الكممات  ،فييا ؤكادراسة الكممات التي اخط
أم لفظ الكممة عند كتابتيا أك تيجئتيا بصكت  ،سط المفظيكغالبان ما تتضمف ىذه االستراتيجيات التك 

التكجييات كالدراسة يعاد اختبار التبلميذ في الكممات نفسيا. ثـ يكمؼ التبلميذ  بعدعاؿ أماـ شريؾ  ك 
 (. 2003 ،ىذه عامبلن ميمان في تعمـ التيجئة  )الكقفي حبتصحيح االختبار. كتعد عممية التصحي
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تعمـ ىذه الطريقة في التيجئة التبلميذ تخيؿ التيجئة الصحيحة لمكممة ككسيمة : طريقة التصور الذىني -2
 مف خبلؿ استخداـ اإلجراءات التالية:   ،لمتذكر

قراءتيا كلكنو يعجز عف تيجئتيا أك عمى قصاصة مف  التمميذيكتب المعمـ عمى السبكرة كممة يستطيع  -
 الكرؽ 

 الكممة بصكت عاؿ. التمميذيقرأ  -
 .حركؼ الكممة  التمميذ أيقر  -
  .الكممة عمى الكرؽ التمميذينسخ   -
 كيمتقط صكرة ليا كما لك كانت عيناه آلة تصكير. الكممة إلىأف ينظر  التمميذيطمب المعمـ مف  -
يطمب المعمـ مف التمميذ أف يغمؽ عينيو كييجئ الكممة بصكت عاؿ متصكران الحركؼ في أثناء تيجئتيا  -

 ليا 
 ،يطمب المعمـ مف التمميذ أف يكتب الكممة كيطابقيا مع النمكذج لمتأكد مف صحتيا)عبد السبلـ  -

2004 .) 
أف الممارسة تساعد الفرد عمى إتقاف ما يقـك بو كخاصة  إلى: يشير الباحثكف التدريب والممارسة طريقة -3

لقد قدمت الكثير مف الدراسات التي تـ   ،عندما يتـ الجمع بيف الممارسة كتعزيز سمكؾ التيجي الصحيح
 العديد مف التكصيات التي ترل أف المعمميف ينبغي أف يقكمكا بما يمي:  المجاؿإجراؤىا في ىذا 

ضركرة أف يقدـ المعمميف اختبارات يكمية تتعمؽ بما قد تـ التدريب عميو أك ممارستو كجزء مف اختبار  -
 قد االختبار األسبكعي ذاتو.التيجي األسبكعي كذلؾ قبؿ أف يقكمكا بع

تحديد تمؾ الكممات التي يخطئكف فييا خبلؿ االختبارات التي  بعدضركرة أف يطمب المعمـ مف التبلميذ  -
 تتعمؽ بما قد يككف قد تـ تدريبيـ عميو أك ممارستيـ لو أف يقكمكا بكتابتيا عدة مرات.

ذلؾ  بعدثـ يطمب منيـ أف يقكمكا  ،التبلميذ ضركرة أف يقـك المعمـ بتقديـ محاكاة لؤلخطاء التي يرتكبيا -
 بكتابة تمؾ الكممات بصكرة صحيحة.

حتى يقكمكا بالتدريب عمييا كثيران كممارستيا  ،ضركرة أف يقـك المعمـ بتقديـ عدد أقؿ مف الكممات لمتبلميذ -
 كذلؾ عمى فترة زمنية أكثر. 

 (.2007،كآخركف فاألقراف )ىاال ىا ضركرة الترتيب لتمقي جانب مف التعميـ عف طريؽ الكالديف أك -
 طريقتاف:  طرائؽ: يبرز مف ىذه التعددية الحواس طرائقال -4
 تتضمف ىذه الطريقة اإلجراءات التالية:  طريقة فيرنالد: ( أ)
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 عمى السبكرة أك الكرقة. التمميذيكتب المعمـ الكممة التي سيتعمميا  -
 كيكرر التمميذ لفظ الكممة كىك ينظر إلييا.  ،يمفظ المعمـ الكممة بكضكح -
ذا كاف التمميذ متعممان حركيان  - فأف  ،يتيح المعمـ كقتان أماـ التبلميذ لدراسة الكممة مف أجؿ تذكرىا الحقان. كا 

المعمـ يكتب الكممة بقمـ شمع ممكف كيجعؿ التمميذ يمرر إصبعو فكؽ حركؼ الكممة. كترل فيرنالد أف 
بع ضركرم في تعمـ التيجئة كبخاصة عندما تترافؽ صعكبة التيجئة بصعكبة تتبع الحركؼ باإلص

 القراءة.
 المعمـ الكممة كيكمؼ التمميذ بكتابتيا مف ذاكرتو. بعدي -
 يقمب التمميذ الكرقة كيكتب الكممة مرة ثانية.  -
 يخمؽ المعمـ فرصان أماـ التمميذ كي يستخدـ الكممة في تعبيره الكتابي.  -
 رينات في التيجئة مكتكبة ال شفيية. يعطي المعمـ تم  -
أسماء حركؼ  إلىإف التيجئة كفؽ ىذه الطريقة ترجمة األصكات  طريقة جمنغيام وستيممان: ( ب)

أشكاؿ الحركؼ )التيجئة المكتكبة( كتعمـ التيجئة كفؽ ىذه الطريقة باستخداـ  إلى)التيجئة الشفكية( أك 
 اإلجراءات التالية: 

المعمـ. كىك ما يشار إليو عمى أنو "  بعدديد كبكضكح كيكرر الطالب الكممة يمفظ المعمـ الكممة ببطء ش -
  كبلـ الصدل أك المحاكاة".

كىكذا بالنسبة لبقية الحركؼ في  ،يسأؿ المعمـ التمميذ عف الصكت الذم يسمعو أكالن ثـ الصكت الثاني -
 كىك ما يشار إليو " بالتيجئة الشفكية " . ،الكممة المستيدفة

المعمـ مف الطالب أف يعيف بطاقة الحرؼ المدكف عمييا الحرؼ األكؿ كمف ثـ يقكـ بكتابة ىذا يطمب  -
ثـ يصار  ،كتكضع مرتبة ،الحرؼ. كيستمر بيذه العممية حتى يعثر عمى بطاقات جميع حركؼ الكممة

 ذلؾ " التيجئة المكتكبة" . إلىكتابتيا. كيشار  إلى
كيؤمؿ مف ىذا اإلجراء أف  ،يقـك الطالب بتيجئتيا حرفان حرفان  ،ةيقرأ الطالب الكممة. كعند كتابة الكمم -

 (.47 ،2004 ،)عبد السبلـ حركيان  –سمعيان  -يؤسس لدل الطالب ترابطان بصريان 

كما يقكمكف  ،يقكـ المعممكف عند استخداـ ىذه الطريقة بإعداد قكائـ فردية: لمقائمةطريقة إضافة كممة -5
كعندما يجيد الطفؿ كممة معينة في  ،ىؤالء التبلميذالتي يعدىا في القكائـ الفردية  باختبار التبلميذ يكميان 

إف البحكث التي أجريت  كيرل ماكبلفيف كآخركف ،القائمة يتـ عمى الفكر حذفيا كاستبداليا بكممة أخرل
 . يفي ىذا المضمار قد كجدت أف ىذا اإلجراء يساعد في عبلج مشكبلت التيج
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يقكـ المعمـ عند استخداـ ىذا األسمكب بطرح سؤاؿ عمى التبلميذ ثـ  :لوقت معينطريقة االنتظار   -6
ينتظر لكقت قصير يقدر بحكالي ثبلث ثكاني أك أكثر كي يتيح أماميـ الفرصة لئلجابة عف ذلؾ السؤاؿ. 

كر فأف المعمـ يقكـ عمى الف ،فإذا ما أجاب التبلميذ إجابة صحيحة أثناء فترة التكقؼ مف جانب المعمـ
فأف المعمـ يقكـ بتقديـ  ،أما إذا لـ يجب عف السؤاؿ أك أجاب عنو بشكؿ خاطئ ،بإثابتو عمى ذلؾ

كيرل  ،كيقكـ المعمـ تدريجيان بزيادة فترة االنتظار تمؾ أم فترة التكقؼ ،اإلجابة الصحيحة دكف مكافأة
ثناء قياـ التبلميذ بممارسة الكثير مف الباحثيف أف ىذا األسمكب كانت لو أثار ايجابية عند استخدامو أ

 ،2007 ،)ىاالىاف كآخركف التيجي كالتدريب عميو حتى عند استخداميـ لمكمبيكتر في سبيؿ ذلؾ
605-606.) 

 (1) النشاط التدريبي                                         
 :أخي المعمم/ أختي المعممة

 كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:  ،إلييا مرة أخرل ارجع ،اطبلعؾ عمى استراتيجيات تعميـ التيجئة بعد -
 ؟ما الفرؽ بيف طريقة فيرنالد كطريقة جمنغياـ في تعميـ التيجئة  -
( في تعميـ ىذه االختبار -الدراسة – االختبارلديؾ الجممة التالية: "السماء صافية" كيؼ تستخدـ طريقة ) -

 الجممة ؟
 يد" . كيؼ تستخدـ طريقة التصكر الذىني في تعميـ ىذه الجممة؟لديؾ الجممة التالية: "سامي تمميذه مجت -
 لديؾ الجممة التالية: " العمـ نكر كالجيؿ ظبلـ"   كيؼ تستخدـ طريقة فيرنالد في تعميـ ىذه الجممة؟ -
انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي يقكـ الباحث بمناقشة المعمميف في األسئمة التي  بعد -

 مستخدمان التعزيز المناسب. ،التيجئةاستراتيجيات تدريس  يطرحكنيا حكؿ
 ( دقائق10تقويم الجمسة: )

 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة
 .مف خبلؿ الحاسكب (Power point)استخداـ برنامج العرض 

 كلماذا؟ ؟استخداميان في صفؾ  إلىما ىي استراتيجيات التيجئة التي تميؿ  .1
 عند تعميـ التيجئة؟ كلماذا؟ االستراتيجياتىؿ تعتقد بضركرة تنكيع  .2

 : النشاط األسبوعي
السابقة كتطبيقيا عمى التبلميذ الذيف تـ  االستراتيجياتمف  استراتيجيةيكمؼ الباحث كؿ معمـ باختيار 

 اختيارىـ مف قبميـ بأنيـ يعانكف مف صعكبات في التيجئة. 
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 : ونالجمسة العشر 
 الكتابة. صعكبات  تعميـ التعبير الكتابي لذكم: استراتيجيات عنوان الجمسة

 : أىداف الجمسة
 باستراتيجيات تعميـ التعبير الكتابي : تنمية مستكل معرفة معممي الحمقة األكلى اليدف العام لمجمسة

 لذكم صعكبات الكتابة.
 األىداف السموكية لمجمسة:  

المعمـ المتدرب االستراتيجيات التي تستخدـ في تحسيف التعبير الكتابي لذكم صعكبات  يشرحأف   -1
 الكتابة.

مف استراتيجيات تعميـ التعبير الكتابي لذكم صعكبات  استراتيجيةأف يذكر المعمـ المتدرب ىدؼ كؿ  -2
 الكتابة.
  دقيقة.  (50): مدة الجمسة

( لعرض power point: الحاسكب المحمكؿ مف خبلؿ عرض )الوسائل المستخدمة في الجمسة
ممخصات كرقية بمحتكل الجمسة تعطى لممعمميف في نياية  -3أقبلـ ممكنة كالسبكرة .  -2محتكل الجمسة 

 أكراؽ عمؿ تحتكم عمى )المادة العممية كاألنشطة التدريبية(. -4. الجمسة
طريقة دراسة  -التعزيز –: طريقة الحكار كالمناقشة التدريسية المستخدمة في الجمسة طرائقال

 .التغذية الراجعة  -النصكص
جراءات الجمسة  :محتوى وا 

                                        ( دقائق10تمييد: ) -
 يقـك الباحث بمشاركة المعمميف بمراجعة ما تـ تناكلو في الجمسة السابقة. -
 (.استراتيجيات تعميـ التعبير الكتابي لذكم صعكبات الكتابةيكتب الباحث مكضكع الجمسة عمى السبكرة ) -

 ثـ القياـجيدان قراءتيا "( طالبان منيـ 1كرقة العمؿ األكلى عمى المعمميف )المادة العممية " بتقديـيقكـ الباحث 
  (.1بالنشاط التدريبي رقـ)

 (1المادة العممية )                                        
 ( دقيقة.30استراتيجيات تعميم التعبير الكتابي لذوي صعوبات الكتابة: )

جممة مف االستراتيجيات الكتابية التي تعيف التبلميذ عمى إيجاد أفكار كمفردات تجعؿ  إلى يشير الباحثكف  
 كمف بينيا ما يمي: ،كتابتيـ ىادفة

كيبدأف بالتكاصؿ  ،تمميذاف جانب بعضيما البعض االستراتيجية: يجمس كفؽ ىذه المحادثات الكتابية -)أ(
ذا كانت رسالة أحدىما غير كاضحة يطمب  ،فيما بينيما كتابيان  بحيث يمثبلف دكر مف ال يستطيع الكبلـ. كا 
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 ،إذا عممت بانتظاـ التبلميذ كيفية تسجيؿ أفكارىـ كتابيان  االستراتيجيةإليو األخر إيضاحيا كتابيان. تعمـ ىذه 
 ككيفية تكليد األفكار كحسف استقباؿ أراء اآلخريف كنقدىـ لما يكتبكف.  

: يسجؿ التبلميذ كتابيان في ىذه المجبلت الحكادث أك الخبرات اليكمية كمشاعرىـ مجالت الشخصيةال -)ب(
 .بعدكآراءىـ الخاصة لقاء ىذه الحكادث كغير ذلؾ مما يستطيعكف قراءتو فيما 

كىي عادة دفتر بأكراؽ مسطرة كيقـك بعض التبلميذ بإطبلؽ أسماء  ،كيقكـ كؿ طالب بتأليؼ مجمتو الخاصة 
 ى مجبلتيـ كيزخرفكف صفحاتيا.عم

باستخداـ كتب تسير عمى أنماط معينة  االستراتيجية:  يقكـ التبلميذ كفؽ ىذه الكتابة المنمطة -)ت(
يحكككف عمى غرارىا كتبان خاصة بيـ. تساعد ىذه الطريقة عمى تزكيد التبلميذ بإطار آمف لكتابة إجاباتيـ 

لكتيرة التالية: ياعصفكر ياعصفكر ماذا ترل؟ كيجيب التبلميذ الشخصية. كمف ذلؾ اإلطار الذم يسير عمى ا
إطار آخر. كيمكف أف يجمع عدة تبلميذ إجاباتيـ كيككنكا منيا كتابان يكضع  إلىعف ىذا التساؤؿ ثـ ينتقمكف 

 (.  439 ،2003 ،في المكتبة إلطبلع اآلخريف )الكقفي
تدريس التالميذ ذوي صعوبات التعبير الكتابي عن وجود  مجالأسفرت نتائج الدراسات التي أجريت في   

ومن ىذه  ،العديد من االستراتيجيات واألساليب الفعالة التي يمكن بمقتضاىا تعميم اإلنشاء لمتالميذ
 األساليب ما يمي: 

يقكـ المعممكف في إطار ىذا االتجاه بتدريس االستراتيجيات الخاصة : التنظيم الذاتي ستراتيجيةا -1
كىناؾ ست خطكات أك مراحؿ تدريسية تمثؿ اإلطار المرجعي األساسي  ،بتخطيط النص كمراجعتو

 :التنظيـ الذاتي ىي الستراتيجية
تطكير المعارؼ التي تمثؿ األساس أك الخمفية: يقـك المعمـ بمساعدة التبلميذ عمى تطكير ما قبؿ  -

ا تعد ميمة لفيـ أك اكتساب أك تنفيذ كىي م ،الميارات كالتي تتضمف معرفة محكات الكتابة الجيدة
 .استراتيجيات الكتابة  أك إجراءات التنظيـ الذاتي المستيدفة مف التعميـ

؛ يناقش المعمـ كالتمميذ األداء الكتابي اكمغزاى راتيجيةتاالسأىداؼ كفيو يحدد عقد المؤتمر األكلي:  -
 لمتمميذ.  االستراتيجيةالراىف لمتمميذ كاالستراتيجيات المستخدمة لتنفيذ تكميفات معينة. كيقـك المعمـ بتعميـ 

 ،الكتابة استراتيجية؛ يقكـ المعمـ بصكت مرتفع بتقديـ نمكذج لكيفية استخداـ االستراتيجيةنمذجة  -
يقكـ المعمـ كالتبلميذ بمناقشة كيفية تغيير  ،تحميؿ أداء المعمـ بعدذاتية المبلئمة. ك كاستخداـ التعميمات ال

لكي تصبح أكثر فعالية. كيقكـ التبلميذ بتطكير العبارات أك التقارير الذاتية التي يخططكف  االستراتيجية
   .أثناء الكتابة االستخدامي
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كيمكنيـ في ذلؾ  ،كخطكاتيا كالتقارير الذاتية االستراتيجية: يعمؿ التبلميذ عمى تذكر االستراتيجيةتذكر  -
 الكقت أف يقكمكا بإعادة ما يتذكركنو. 

كذلؾ إلنياء  ،الكتابة كتعميمات الذات استراتيجيةالممارسة المشتركة: يقكـ المعمـ كالتبلميذ باستخداـ  -
إجراءات تنظيـ الذات كالتي بعض تكميفات معينة في الكتابة. كيمكف عند ىذه النقطة إدخاؿ كاستخداـ 

 تتضمف تحديد األىداؼ أك التقييـ الذاتي.
كما يتـ تشجيعيـ عمى استخداـ  ،الكتابة بشكؿ مستقؿ استراتيجيةالممارسة المستقمة؛ يستخدـ التبلميذ  -

 (.617 ، 2007 ،تعميمات الذات)ىاالىاف كآخركف
حيث تعتمد عمى التمقيف  ،لتحسيف كتابة القصة االستراتيجيةكتستخدـ ىذه كتابة القصة:  استراتيجية -2

مف خبلؿ تصميـ بطاقات تحمؿ عناصر القصة كتدريب التبلميذ عمى استخداميا. إذ  ،كجمب االنتباه
يقكـ المعمـ بقراءة قصة عمى التبلميذ ثـ يطمب منيـ تحديد عناصرىا باإلجابة عف أسئمة تدكر حكؿ 

ثـ كيؼ كانت خاتمة القصة  ،ككيؼ تـ حميا ،ي تدكر حكلياكالمشكمة الت ،أبطاؿ القصة ك كمشاىدىا
كثـ يقكـ المعمـ بعرض البطاقة التي تحمؿ عناصر القصة أماـ التبلميذ كيشرح ليـ كيفية استخداميا عف 

 (.43 ،2004 ،طريؽ النمذجة )عبد السبلـ
لتي تتضمنيا عممية إف التعميـ الصريح لتمؾ الخطكات اتعميم الخطوات المتضمنة في عممية الكتابة:  -3

حدكث أثار فعالة عمى جكدة  إلىيؤدم  ، كالمراجعة ،ككتابة المسكدة  ،الكتابة كالتي تتمثؿ في التخطيط
كفي ىذا اإلطار يجب أف يستخدمكا المعممكف كما يرل بيكر كآخركف  ،الكتابة مف جانب التبلميذ

(2003 )Baker et . al كما أف تعميـ التبلميذ  ،العديد مف األمثمة  كالمستكيات المتباينة مف المساندة
استخداـ أكراؽ التفكير أك أكراؽ التخطيط التي تساعد عمى التذكر أك أم نمط أخر مف تمؾ األساليب 

كر مساعدة التبلميذ عمى تذ إلىحيث تعمؿ مثؿ ىذه األساليب  ،المساعدة عمى التذكر يعد أمر ضركريان 
كعمى تكفير بنية معينة تحثيـ كتشجعيـ عمى إكماؿ الخطكات الحاسمة المتضمنة  ،الخطكات الحاسمة
 في المخرج الكتابي.

يعد التعميـ المباشر ألسمكب الكتابة عمى درجة كبيرة مف األىمية نظران  التعميم الصريح ألسموب الكتابة: -4
العناصر البنيكية المختمفة كما يرل بيكر كآخركف  ألف األنماط المختمفة لمكتابة تعتمد في الكاقع عمى

Baker et. Al كالمحفزات  ،كفي ىذا اإلطار يجب أف يستخدـ المعممكف عددان مف النماذج كاألمثمة
 كيجب أف يككف ىذا التعميـ متضمنان في تعميـ عممية الكتابة.  ،الصريحة
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حدكث أثار فعالة عمى كيؼ الكتابة كجكدتيا مف  إلى االستراتيجيةتؤدم ىذه  التغذية الراجعة الموجية: -5
كيمكف أف يككف الحكار المكسع كالتغذية الراجعة بمثابة كسيمة فعالة لمساعدة التبلميذ  ،جانب التبلميذ

 عمى تحسيف كتاباتيـ.
ثابتيـ عمى ذلؾ لو العديد مف اآلثار  التعزيز: -6  إال أف ،اإليجابيةإف تعزيز األداء الكتابي لمتبلميذ كا 

كلذلؾ يجب أف يتـ استخدامو مع األساليب  ،التعزيز رغـ فعاليتو ال يعد بمثابة برنامج تدريسي كامؿ
 (.622 – 619 ،2007 ،األخرل كليس بمفرده )ىاالىاف كآخركف
 (1) النشاط التدريبي                                         

 أخي المعمم/ أختي المعممة:
كحاكؿ اإلجابة عف األسئمة  ،إلييا مرة أخرل ارجع ،التعبير الكتابياطبلعؾ عمى استراتيجيات تعميـ  بعد -

 التالية: 
معظـ االستراتيجيات السابقة تستخدـ مع التبلميذ العادييف. كيؼ يمكف تكيفيا الستخداميا مع التبلميذ  -

 ؟ذكم صعكبات الكتابة
 ؟كامؿ. كضح ذلؾال يعتبر التعزيز بمثابة برنامج تدريسي  -
عند تحسيف التعبير المكتكب لذكم صعكبات الكتابة ينصح بتعميـ الخطكات المتضمنة في عممية  -

 الكتابة. كضح ذلؾ؟
انتياء المعمميف مف القياـ بالنشاط التدريبي يقـك الباحث بمناقشة المعمميف في األسئمة التي يطرحكنيا  بعد  

 مستخدمان التعزيز المناسب. الكتابيالتعبير حكؿ استراتيجيات تدريس 
 ( دقائق10تقويم الجمسة: )

 طريؽ التالية عمى المعمميف عف ةيقكـ الباحث بعرض اإلجراءات التقيمي ،لمعرفة مدل تحقيؽ أىداؼ الجمسة
 .مف خبلؿ الحاسكب (Power point)استخداـ برنامج العرض 

 ؟التنظيـ الذاتي في تعميـ التعبير المكتكب استراتيجيةمثاالن عمى كيفية استخداـ  أعط .1
 كتابة القصة في تعميـ التعبير الكتابي لذكم صعكبات الكتابة؟ استراتيجيةمثاالن عمى كيفية استخداـ  أعط .2

 : النشاط األسبوعي
السابقة كتطبيقيا عمى التبلميذ الذيف تـ  االستراتيجياتمف  استراتيجيةيكمؼ الباحث كؿ معمـ باختيار 

 اختيارىـ مف قبميـ بأنيـ يعانكف مف صعكبات في التعبير الكتابي. 
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                                                     Abstract 

First: Introduction of the Study and its Problem: 

   The researchers point out that reading and writing difficulties are of the 

most learning difficulties visible in primary schools. These difficulties 

have come to represent a challenge for those interested in programs of 

special education, where the danger does not come from the number of 

cases as it comes from the problems faced by this group in school, and 

the extent of the negative impact they pose the classmates, parents, school 

administration, and the community in general, particularly that it is an 

unclear difficulty and it is difficult to infer it easily.   The researchers 

indicate that there are environmental factors exacerbate the difficulties of 

reading and writing among students. Of the most important among these 

difficulties are the lack of teachers' knowledge of the characteristics of 

these students and practicing in a way that doesn't concord with 

preparations-specific to these students. In addition, not interacting enough 

with students of reading and writing difficulties compared with normal 

students, using difficult educational materials that frustrate them, or 

practicing education at more than accommodate them, or ignoring them 

and not paying attention to the repeated quality mistakes committed by 

them until these mistakes become acquired due to recurrence. The 

researchers point out that teachers who have sufficient knowledge of the 

characteristics of students with reading and writing difficulties are more 

effective in responding to their needs. In addition, researchers indicate 

that teachers' knowledge and previous experience in dealing with students 

with learning difficulties are of the most indicating factors to their 

success in the  classroom. 

    It is known that students with reading and writing difficulties in Syria 

are educated in governmental schools, where these students are often 

described as stupid and indifferent, etc.. by their teachers because of their 

low academic achievement, where this may be due to the inability of 

these students to learn through the method or way used by teachers in 

governmental schools. On the other hand, teachers  not receiving an 

extensive training either before or during the service on how to handle 

and teach this group of students increases the obstacles that stand behind 

the disclosure of these students and their education. So teachers' 

knowledge of the characteristics of students with special needs and their 
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educational needs had wide attention from researchers in the field of 

special education in the past two decades. Avramides and Norwich in the 

UK pointed out an assumption that it was difficult to teach students with 

learning disabilities in governmental schools without intensive and 

meaningful training to teachers. There were several studies that have 

supported this assumption, where they showed that the experiences and 

practices of teachers who have received training in teaching methods for 

teaching students with learning difficulties become better after the 

training. 

   Researchers also refer to the importance of training programs in the 

development of knowledge of special education teachers in improving 

their educational practices. If these programs are important for special 

education teachers, then it is more important for the general education 

teachers due to the integration of students with reading and writing 

difficulties in governmental schools. The success of the integration of 

students with reading and writing difficulties in governmental schools 

requires the provision of opportunities for that, the most important of 

which is the preparation of qualified teachers who are able to diagnose 

and educate these students, but the question that arises is the following:  

Does teachers of the first cycle of  basic education know reading and 

writing difficulties? Are they able to distinguish these students from 

others? Are they able to diagnose and build educational programs for 

them? 

   In a prospective study on some primary schools in the province of 

Damascus (Alhuda and almunadel schools) the researcher met at least 

(20) teachers in order to identify the level of their knowledge of reading 

and writing difficulties. The  researcher noted that teachers were worried 

about how to detect these difficulties and find out its source, where some 

teachers attributed these difficulties to the academic delay and the 

laziness of students and other reasons attributable to inaccurate 

speculations,  and some of the teachers expressed their need for training 

programs through which they can handle with these students. From the 

above, the problem of the study can be identified in the following main 

question: What is the effectiveness of a training program in the 

development of the knowledge level of the first cycle teachers of basic 

education of  reading  and  writing  difficulties? 
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The following sub-questions arise from the main study question: 

1 - What is the level of knowledge of the first cycle  teachers of basic 

education of reading difficulties? 

2 - What is the level of knowledge of the first cycle teachers  of basic 

Education  of  writing  difficulties? 

3 - Are there differences between the performance of the experimental 

group and the control group in the direct post measurement on the test of 

knowledge of reading difficulties with regard to the total degree and in   

each sub-field attributed to the training  program? 

4 - Are their differences between the experimental group performance in 

the previous measurement and the direct post measurement on the test of 

knowledge of reading difficulties with regard to the total degree and in 

each sub-field attributed to the training  program? 

5 - Are there differences between the performance of the experimental 

group in the direct post measurement and deferred post measurement on 

the test of knowledge of reading difficulties with regard to the total 

degree in each sub-field attributed to the training  program? 

6 - Are there differences between the performance of the experimental 

group and the control group in direct post measurement on the test of 

knowledge of writing difficulties with regard to the total degree and in 

each sub-field attributed to the training  program? 

7 - Are there differences between the experimental group performance in 

the previous measurement and the direct post measurement on the test of 

knowledge of writing difficulties with regard to the total degree and in 

each sub-field attributed to the training  program? 

8 - Are there differences between the performance of the experimental 

group in the direct post measurement and deferred post measurement on 

the test of knowledge of writing difficulties with regard to the total degree 

and in each sub-field attributed to the training  program? 

Second :The Study Objectives: 

The present study seeks to achieve the following objectives: 

1 - Knowing the level of knowledge of the first cycle teachers of basic 

education with reading difficulties. 
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2 - Knowing the level of knowledge of the first cycle teachers of basic 

education with writing difficulties. 

3 - Designing a training program for the development of the knowledge 

level of the first cycle teachers of basic education with reading and 

writing difficulties. 

4 - To identify the effectiveness of the training program (the object of the 

current study) in the development of the level of knowledge of teachers in 

the first cycle of basic education with reading and writing difficulties by 

comparing the mean scores of the experimental group and the mean 

scores of the control group before the application of the training program 

and immediately after, and verification of the continued impact of the 

program after several weeks after the end of the application. 

5 - To reach a set of recommendations and proposals that may contribute 

to find some solutions to the problems of the lack of qualified personnel 

in the dimension of learning difficulties and difficulties in general and 

reading and writing difficulties in particular. 

Third: The Hypotheses of the Study: 

1. There are no statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group and the mean scores of the control 

group in the direct post measurement on the test of knowing the 

difficulties of reading at the level of the total mark and in each sub-

dimension. 

2. There are no statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group in the previous and the direct post 

measurements on the test of knowing the difficulties of reading at 

the level of the total mark and in each sub-dimension. 

3. There are no statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group in the direct post and the delayed 

post measurements on the test of knowing the difficulties of 

reading at the level of the total mark and in each sub-dimension. 

4. There are no statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group and the mean scores of the control 

group in the direct post measurement on the test of knowing the 
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difficulties of writing at the level of the total mark and in each sub-

dimension. 

5. There are no statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group in the previous and the direct post 

measurements on the test of knowing the difficulties of writing at 

the level of the total mark and in each sub-dimension. 

6. There are no statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group in the direct post and the delayed 

post measurements on the test of knowing the difficulties of 

writing at the level of the total mark and in each sub-dimension.    

Fourth:  Study Tools: 

To achieve the objectives of the study, the following tools were used: 

1. Test of knowledge of reading difficulties (prepared by the researcher) 

where it was tested for its validity and reliability. 

2. Test of knowledge of writing difficulties (prepared by the researcher) 

where it was tested for its validity and reliability. 

3. The training program for the development of knowledge of first cycle 

teachers of the basic education of reading and writing difficulties ( 

prepared by the  researcher). 

Fifth: The Sample of the study: 

The study sample consisted of a random sample of (305) teachers  from 

the schools of the first cycle of basic education in the province of 

Damascus. Then, an unintended sample of (36) teachers was pulled from 

the same sample to achieve the objective of the experimental study where 

it was divided into two homogeneous groups experimental and control 

with (18) teachers for each  group. 

 

Sixth: The Method of the study: 

    The descriptive method was used in this study to apply the tests of 

knowledge of reading and writing difficulties on the sample of the study 

in order to answer the research questions that have been formulated and 

choose the experimental group and the control group. The experimental 

method was used to know the effectiveness of the training program as an 
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independent variable for the development of the level of teachers' 

knowledge of reading and writing difficulties as a dependent variable. 

This is measured through changes occurred in teachers' scores on the tests 

used in the current research. 

Seventh: Procedures for the implementation of the study: 

 Research tools were designed and then tested for its validity and 

reliability, then, they were applied to the sample between the period from 

(7/11/2012 to 2/12/2012) to determine the level of their knowledge of 

reading and writing difficulties, then an experimental sample was pulled 

and divided into two homogeneous groups experimental group and 

control group, where each group consisted of (18) teachers from the first 

cycle of basic education in the province of Damascus. The training 

program was applied on the experimental group between (03/02/2013 

until 08/04/2013) with two sessions per week. After that,  the direct  post-

test was applied in (10-11/4/2013), and a longitudinal study was carried 

out to verify the continued impact of the training program by reapplying 

the two tests a month after the end of the implementation of the training 

program, and then the results were extracted and analyzed using the 

computer program (spss). 

Eighth: The Results of the Study: 

1. The first result: Most of the teachers in the first cycle of basic 

education had medium levels with reading difficulties on the total score 

of the test of knowledge of reading difficulties and its sub-fields, 

followed by teachers who had low levels with reading difficulties, and the 

lowest proportion was of teachers who had high levels with reading 

difficulties. 

2. The second result: Most of the teachers in the first cycle of basic 

education had medium levels with writing difficulties on the total score of 

the test of knowledge of writing difficulties and its sub-fields, followed 

by teachers who had low levels with writing difficulties, and the lowest 

proportion was of teachers who had high levels with writing difficulties. 

3. The third result: Statistically significant differences appeared between 

the mean scores of the experimental group and the control group mean 

scores in the direct post measurement on the test of knowledge of  

reading difficulties with regard to the total degree and in each sub-field, 
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where the differences where in favor of the experimental  group. 

4. Fourth result: statistically significant differences appeared between the 

mean scores of the experimental group in the previous measurement and 

direct post measurement on the test of knowledge of reading difficulties 

with regard to the total degree and in each sub-field, where the 

differences were in favor of the direct post  measurement. 

5. The fifth result: statistically significant differences emerged between 

the mean scores of the experimental group in the direct post measurement 

and direct deferred measurement on the test of knowledge of reading 

difficulties with regard to the total degree  in favor of deferred 

measurement, while there were no statistically significant differences on 

all areas of the test between the post and delayed  measurements. 

6. Sixth result: statistically significant differences appeared between the 

mean scores of the experimental group and the control group mean scores 

in the direct post measurement on the test of knowledge of writing 

difficulties with regard to the total degree and in each sub-field, where the 

differences where in favor of the experimental  group. 

7. Seventh result: statistically significant differences appeared between 

the mean scores of the experimental group in the previous and direct post 

measurement on the test of knowledge of writing difficulties with regard 

to the total degree and in each sub-field, where the differences were in 

favor of the direct post measurement. 

8. Eighth result: statistically significant differences appeared between the 

mean scores of the experimental group in the previous measurement and 

the direct post measurement on the test of knowledge of writing 

difficulties with regard to the total degree and in each sub-field, where the 

differences where in favor of the direct post measurement. 


