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  ملخص
اني والثالث  دفت الدراسة إلى الكشف عن نسبة انتشار صعوبات القراءة لدى طلبة الصفوف الث            ه

ة األساسية رة في فلسطين المختلطة والرابع في المرحل ة  في مدارس محافظة رام اهللا والبي وتكونت عين
ا ) ١٣٣٨٥( ضم  من مجتمع الدراسة الذي    %) ١٠(ة، وهو ما يعادل /طالباًُ ) ١٣٨٥(الدراسة من    .ة/طالب

 تحصيلي  استخدام مقياس  : أوال. دراسة استخدمت الدراسة ثالث أدوات لجمع البيانات لإلجابة عن أسئلة ال   
 غير لفـظي  استخدام مقياس:ثانيا. "اسيةـاألسللمرحلة المهارات القرائية " اللغة العربيةمهارات  للكشف عن

ة     ة الثقافي ن الخلفي ر ع ة بغض النظ درة العقلي اس الق ا. لقي ة : ثالث راتقائم ذوي   المؤش زة ل لوآية الممي الس
ار عينة صعوبات القراءة     صعوبات التعلم على معلمي ومع   .لمات الصفوف األساسية للتأآد من صدق اختي

تعلم    ق محكات التشخيص لصعوبات ال تعلم من خالل تطبي ة صعوبات ال د طلب م تحدي د . وت م تحدي ا ت آم
ار التحصيلي باستخراج المتوسطات الحسابية             م بعد االنتهاء من االختب ديهم صعوبات تعل األطفال الذين ل

وتم التحقق من معامالت   ).  ١- ( وآان فراد العينة؛ قامت الباحثة بحساب االنحراف المعياريلعالمات آل أ
آثر  هي أ  مظاهر صعوبات القراءة    أن سفر التحليل اإلحصائي للبيانات أ. الصدق والثبات ألدوات الدراسة

 . شيوعا لدى طلبة المرحلة األساسية في الصفوف الثاني و الثالث والرابع األساسية
 
Abstract 

The study mainly aimed at surveying and identifying students with 
learning disabilities in the second, third and fourth grades in Ramallah- Al-
Beirah District in Palestine. A number of 1385 male and female students in 
co-educated primary schools, with a percentage of 10% of the total 
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population which consisted of 13385, were chosen to be the target stratified 
sample of the study. Three quantitative measures were employed to address 
the four questions of the study. The first measure was an achievement test in 
the Arabic language reading skills that was prepared by the researcher to 
assess basic reading skills. The second measure was non-verbal test which 
aimed at testing the students` mental abilities regardless of the individuals` 
cultural background. The third measure was a checklist of the indicators of 
the behavioral learning disabilities to be filled by their teachers. The 
reliability and validity of the instruments were verified. Generally, in the 
process of the implementation of the three measures, diagnostic criteria for 
learning disabilities were mainly taken in consideration. In addition, children 
with learning disabilities were identified after conducting an achievement 
test in the Arabic language by calculating the means of all the students` 
marks of the study sample and then calculating the standard deviation which 
was proved by the results to be (-1). The results showed that there was a 
positive correlation between the reading and learning skills and the results of 
the achievement test of target sample students. 

 
  ةـمقدم

هناك اهتمام على المستوى العالمي بفئات التربية الخاصة، حيث ترآز معظم الدول حديثا على توفير    
الي تيسر من            لهذه ا الدعم وإتاحة الفرص التعليمية لفئات ، شأنهم في ذلك شأن أقرانهم من العاديين، وبالت

. يعيشون فيه، فيصبح لهم دور فعال في الخطط التنموية للمجتمعات  دمجهم وتفاعلهم مع أفراد المجتمع الذي
ى ذوي االحتياجات الخاصة،      اليب الكشف، والتشخيص للتعرف عل وع أس ي تن ذا التطور ف اء ه د ج وق
ادة عدد المتخصصين والمخدومين، آل            ة، وزي والتحسن الملموس في نوعية الخدمات الصحية والتعليمي

يعات إنسانية وأخالقية صيغت لهذه الفئات حيث أمكن من خاللها تطوير برامج    ذلك في إطار قوانين وتشر
ائي والعالجي لذوي الحاجات الخاصة         وقد آان االهتمام بالتربية الخاصة في        .خاصة في المجالين الوق

ة، واإلعاقة السمعي            تعلم، واإلعاقة العقلي ة في  بطء ال ة، الماضي منصبا على فئات التربية الخاصة المتمثل
ة، واضطرابات النطق   ة الحرآي ة، واإلعاق ة البصرية، واالضطرابات االنفعالي انون واإلعاق د رتب ق وق

م اإلعاقة         ١٩٧٥التربية لألطفال المعاقين، والذي ظهر عام  م السمعية ث دئا باإلعاقة العقلية ث ، اإلعاقات مبت
رية   م البص ة ث م  اللغوي حية ا    ث ات الص م اإلعاق ة ث طرابات العاطفي تعلم    االض عوبات ال ا ص رى يليه ألخ

)Individuals with Disabilities Education Act, 1975 .(   وترآز االهتمام بصورة خاصـة في
   .منذ مرحلة الروضة) Learning disabilities(السنوات الحالية على الطلبة ذوي صعوبات التعلم 

تعلم         ة إلى أن صعوبات ال ذات طابع عام ألجناس   هي مشكلة  ويعود اهتمام الدارسين بهؤالء الطلب
وهو األمر   . وأعراق وثقافات مختلفة، وليست مشكلة محلية مرتبطة بمجتمع أو بدولة أو ثقافة بعينها فحسب
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تعلم      انه   حيث توصلت الدراسات إلى    . الذي أآدته الدراسات التي أجريت على األطفال ذوي صعوبات ال
م اللغة         ليس لدى الطلبة الذين لديهم صعوبات تعلم مشك ديهم صعوبات حادة في تعل ذآاء، ولكن ل الت في ال

م الحساب، والمشاآل الدراسية      ابة أو النطق، ومنهم من يعاني منسواء في القراءة أو الكت صعوبات في تعل
د من المظاهر السلوآية       مثل العدوان    - ليست هي الوحيدة التي يعانون منها، بل أن لدى هؤالء الطلبة العدي

دة، االنسحاب واالنطواء، ومصاحبة رفاق السوء، واالنحراف        اللفظي والج بسبب   - سدي، والحرآة الزائ
 وترآز دراسة مورو ). ٢٠٠٩ بطرس،(عدم معرفة األهل والمعلمين آيفية التعامل معهم بالشكل الصحيح 

تعلم في    ) Morrow & Paratore, 2005(و باراتوري  على ضرورة االهتمام بالطلبة ذوي صعوبات ال
ى محاوالت تصحيح     مرا ا عل ة إيجاب ة من الطلب ذه الفئ ام المبكر به نعكس االهتم رة، إذ ي ة مبك حل عمري

ة لهم    اء معلوماتهم عن       . مسارات تعلم هؤالء الطلبة، وتقديم البرامج العالجية الفاعل آما أنهم يستمرون ببن
احثين ينصب       ونتيجة . اللغة المقروءة والمكتوبة أثناء مرحلة الطفولة المبكرة وما بعدها  دأ اهتمام الب ذلك، ب ل

   .بشكل آبير على تطوير تعلم الكتابة والقراءة في سنوات الطفولة األولى

وتشكل القراءة أحد المحاور األساسية الهامة لصعوبات التعلم األآاديمية فهي تؤثر في صورة الذات      
  .شعوره بالكفاءة الذاتية لدى الطالب، وفي

د من أنماط السلوك الالتوافقي، آنقص         وأآثر من هذا فإن صعوبات ا لقراءة يمكن أن تعود إلى العدي
ة، و دنيالدافعي رين   ت ذات واآلخ رام ال اط      . احت ن أنم د م ف العدي راءة خل كالت صعوبات الق ن مش وتكم

 ).١٩٩٨الزيات،  ( الحساب، واإلمالء، والكتابة، والتهجئة مثل  المشكالت والصعوبات األآاديمية األخرى
م اللغة   تعد عملية ا باإلضافة إلى ذلك، فإن القراءة      . لقراءة إحدى مخرجات اللغة، وهي مهارة تسهم في تعل

ه مع النص     . عملية نفسية لغوية أي . وتفسير ذلك أن القارئ يبني أثناء عملية القراءة، معنى من خالل تفاعل
م تعد القراءة عملية     . ها أن عملية القراءة عملية نشطة، وتتضمن إسهام القارئ في صياغة المعاني وتقييم  فل

ه،       . فك رموز فقط؛ وإنما هي عملية تعتمد على التفكير أيضا   القراءة ينمو فكر اإلنسان، وتتهذب انفعاالت فب
الحداد،  ( ويكتشف العالم بما فيه من أساليب تفكير وتعبير؛ فتنمو أفكاره على التفسير، والتحليل، والنقد              

د تحصيل المواد الدراسية           وغالبا ما يعتبر الخبراء التح  . ٢٠٠٦ صيل في القراءة العامل الحاسم في تحدي
تقوم أنماط صعوبات القراءة في أساسها على الحواس وخاصة السمع، والبصر، حيث تكون              .األخرى

ى       دورها إل ؤدي ب ي ت معي والت ي اإلدراك الس ي اإلدراك البصري أو صعوبة ف ا صعوبة ف الصعوبة إم
  .سواء أآانت سمعية، أم بصرية - لحسية للدماغمشكالت في تفسير المدخالت ا

  
  مشكلة الدراسة
يم    توفر نظام  لتشخيص اإلعاقات التعال ي يالحظ أنه قد جاء غرض    و، ليمية في وزارة التربية والتعل

ة         ة المرحل دى طلب ا ل راءة وطبيعته ي الق ة ف تعلم األآاديمي ى نسب صعوبات ال رف عل ة للتع ذه الدراس ه
يم     األساسية في الصفوف ا رام اهللا والبيرة من    -  لثاني، والثالث، والرابع األساسية في مديرية التربية والتعل

يم            ة األساسية التابعة لمديرية التربية والتعل تم إجراؤها في مدارس المرحل رام اهللا  - خالل دراسة مسحية ي
رة اعدة أصحاب ال      . والبي دف لمس طيني، ته ع الفلس ن الواق ة م ات دقيق وفير بيان ذلك ت اذ  وآ ي اتخ رار ف ق

  .الالزمة للحد من ظاهرة انتشار صعوبات التعلم اإلجراءات
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  عناصر المشكلة
  :تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ة األساسية في      الصفما مظاهر صعوبات القراءة لدى طلبة      .١ اني، والثالث، والرابع في المرحل الث
 محافظة رام اهللا والبيرة؟

اني، والثالث، وا   ما نسب شيوع صعوبات الق .٢ ة األساسية     راءة لدى طلبة الصفوف الث لرابع في المرحل
 محافظة رام اهللا والبيرة ؟في 

هل تختلف نسبة الطلبة الذين لديهم صعوبات قراءة  في المرحلة األساسية في محافظة رام اهللا والبيرة    .٣
 باختالف جنس الطالب؟

الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصفوف        ما بين القراءة والتحصيل      ارتباطيههل توجد عالقة  .٤
  الثاني، والثالث، والرابع في محافظة رام اهللا والبيرة ؟

  
  أهمية الدراسة

ة    ة المرحل دى طلب ة ل تعلم األآاديمي ام على صعوبات ال ا ترآز االهتم ة الدراسة من آونه ع أهمي تنب
يم     وفي  . ى مديريات الضفة الغربية في فلسطين     رام اهللا والبيرة آإحد   - األساسية في مديرية التربية والتعل

، فإن توفير بيانات دقيقة من   )في حدود علم الباحثة(السياق نفسه، ونظرًا لندرة الدراسات السابقة في الميدان 
الواقع الفلسطيني آون الدراسة دراسة مسحية تظهر مدى انتشار صعوبات القراءة في إحدى أآبر مديريات  

م العالي الفلسطينية، سيساعد أصحاب القرار في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من          وزارة التربية والتعلي
من مجتمع الدراسة وهي طالب      % ١٠من ناحية أخرى، فإن عينة الدراسة بلغت ما يقارب          . الظاهرة

يم      نات  رام اهللا والبيرة، وهي نسبة تعكس بيا     - الصفوف الثاني، والثالث، والرابع في مديرية التربية والتعل
  :آما يمكن اإلضافة إلى أهمية الدراسة  ناحيتين مهمتين، وهما .دقيقة عن مجتمع الدراسة

وتترآز في إثراء الجانب المعرفي عن صعوبات التعلم لدى طلبة المرحلة األساسية  : األهمية النظرية .١
تعلقة وخاصة ما يرتبط بصعوبات القراءة، حيث قامت الباحثة بمراجعة األدبيات الم       نفي فلسطي  

ة، والتعرف على             ة الترآيز على األدبيات الخاصة بالدول العربي تعلم، محاول بصعوبات القراءة وال
 .وأعدادهم االطلبة الذين يعانون منه

تعلم األآاديمية في          : األهمية التطبيقية .٢ وتكمن في توفير أدوات للكشف، والتعرف على صعوبات ال
يم األساسي بمدارس الضفة      القراءة، وهي األآثر شيوعا في الصفوف الثال ة التعل ثة األولى من مرحل

ار لقياس مهارات القراءة في اللغة العربية       .  الغربية . ولتحقيق ها الهدف، قامت الباحثة بتصميم اختب
ار في دراسات مستقبلية ادة من هذا االختب ائج الدراسة في  .ويمكن اإلف ادة أيضا من نت ويمكن اإلف

  .وبات التعلم، وبالتالي تيسير تقديم برامج التدخل منهاإجراءات التشخيص لطلبة صع
  



 ١٥٦١ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ناديه أبو دقه

 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محددات الدراسة
اقتصرت عينة الدراسة على طلبة الصفوف الثاني والثالث والرابع : تتلخص حدود الدراسة بما يلي

ة   ة من مدارس المرحلة األساسية المختلطة/لب طا) ١٣٨٥(األساسي والبالغ قوامها  ة  ل التابع مديري
ط  في محافظة    التعليمالتربية و رة فق ة في الكشف      استخدمت  .رام اهللا والبي الدراسة أدوات مالئم

ا      في  عن صعوبات التعلم في القراءة ة األساسية ومدى صدقها وثباته تحددت الدراسة   و .المرحل
ة            راءة بالمرحل تعلم في الق بمدى مالئمة أدوات الدراسة المستخدمة في الكشف عن صعوبات ال

   .األساسية

م د ت ي   تحدي ة الت م الطلب تعلم وه ي ال ن صعوبات ف انون م ذي يع ة ال ت الطلب اتهم  آان عالم
راف ة دون انح ابي  المعياري ن الوسط الحس د ع اري واح م. معي ذين   ث ة ال بة الطلب اب نس م حس ت

ى      يعانون من صعوبات في ال   ي للصف   تعلم بقسمة عدد هؤالء الطالب عل دد الكل ويوضح    .الع
م راءة للصف الوسط الح) ٨(جدول رق ار صعوبات الق بة انتش اري ونس ابي واالنحراف المعي س

  .الثاني والثالث والرابع األساسي
  

  ) العملية(التعريفات النظرية واإلجرائية 
تعني اضطرابا في واحدة أو أآثر من العمليات النفسية األساسية والمتضمنة في فهم    : صعوبات التعلم

ة أو المكتو  ة المنطوق تخدام اللغ ى       أو اس درة عل ن خالل نقص الق ها م ر عن نفس ن أن تعب ي يمك ة، والت ب
ابية    ات الحس راء العملي ي إج ة، أو ف ة، أو التهجئ الم، أو الكتاب ر، أو الك تماع، أو التفكي ذا . االس ويتضمن ه

دماغ  إصابات  (perceptual handicaps) االصطالح حاالت اإلعاقات اإلدراآية    (brain injury) ال
وظ دماغ وسوء األداء ال يا، وعسرالقراءة )(minimal brain dysfunctionيفي البسيط لل  الديسلكس

إلى  ) ٢٠٠٩(وقد أشار عواد     ).٢٠٠٩عواد،  ( (Developmental Aphasia)وحبسة الكالم النمائية    
تعلم ال تشمل المشكالت      اعتبرأن تعريف اللجنة االستشارية الوطنية لألطفال المعاقين والذي        مشكالت ال

ي تر ة    الت ات السمعية، أو البصرية أو الحرآي ا عن اإلعاق ات الناتجة أساس ى اإلعاق جع بصفة أساسية إل
)visual, hearing, motorhandicaps (  أو التخلف العقلي)mental retardation(االضطراب   ، أو

افي أو البيئي واالقتصادي   أوالحرمان   )emotional disturbance االنفعالي،   environmental( الثق
disadvantage.(   

ارات    :Reading Disabilitiesبوجه عام  صعوبات القراءة إن وجود صعوبات في مه
التهجئة والصوتيات هو أساس صعوبات القراءة، وتشير صعوبات القراءة إلى عجز الطالب عن   

راءة  ات أو الجمل ق راءة الحروف أو الكلم ليمة ق روك . س ا يشير ب ر  ،)Brock, 1990( وآم تعتب
اهج              القر ر من المن ي فشال في آثي راءة يعن دارس والفشل في الق م في الم ي تعل اءة من أهم المهارات الت

  . المدرسية، وصعوبة القراءة هي عدم قدرة الطالب على التمييز بين الكلمات ومهارات االستيعاب
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  الدراسات السابقة
استخدام إستراتيجية   إلى معرفة أثر    ) Spires &Donly, 1998(هدفت دراسة سبايرز ودونلي     

ا وطالبة من    ) ١٢(وتكونت عينة الدراسة من     . تنشيط المعرفة السابقة في تحسين االستيعاب القرائي   طالب
م توزيعهم على مجموعتين       واستخدم الباحثان من أجل ذلك      ) ضابطة، وتجريبية  (طلبة الصف التاسع، ت

م يقوموا بدراسته بعد     مجموعة من النصوص القرائية تم اختيارها من منهاج الطلبة م   م تدريب    . ما ل وقد ت
د قراءتهم لعنوان النص الذي سيدرسونه       د قراءة   . الطلبة على آتابة آل ما يعرفونه عن الموضوع عن وعن

ديهم وبين تلك المعلومات الموجودة       آل فقرة من الدرس آان عليهم أن يقوموا بالربط بين المعلومات التي ل
نتهاء من قراءة جميع فقرات الدرس يقوم الطلبة باإلجابة عن مجموعة من             في الفقرة القرائية، و بعد اال

ائج     ) ٤٥(هذا، وقد تلقى الطلبة حصصا تدريسية مدة آل منها         . األسئلة االستيعابية دقيقة، وقد أشارت نت
ة القرائي في المجموعة     تيعاب الطلب ى تحسين اس ابقة أدى إل ة الس ى أن أسلوب تنشيط المعرف الدراسة إل

   .تجريبيةال

واي        ولر وآون وتي وف ر ووراش ندر ووانج ون والكس ة تيرجس دفت دراس   وه
 (Torgesen, Alexander, Wagner, Rashotte,. Voeller, Conway, 2001)    في الواليات

ديهم صعوبات شديدة         المتحدة إلى  ذين ل الوصول في التطور القرائي مع وجود مهارات القراءة لألطفال ال
ديهم خصائص لغوية       . ا في المستوى العاديفي القراءة ليصبحو ذين ل اعلتين لألطفال ال وتعتبر الطريقتان ف
ة ة مختلف ين  . ومعرفي ين مختلفت ائمين على طريقتين منهجيت دريس ق امجين في الت واستخدمت الدراسة برن

رآزان  ويحتوي آل منهما على عناصر من التدريس الفعال ولكنهما يختلفان في النشاطات التدريسية التي ي  
امجين            ) ٦٠(اختيار  عليها، وقد تم م وضعهم عشوائيا في برن م لدرجة آبيرة وت ديهم صعوبات تعل طفال ل

تلقى  . تعليميين مختلفين في العمر، وفي مدى تدريس الوعي الصوتي، ومهارات الترميز للمقاطع الصوتية   
وقد  . دقيقة ) ٥٠(مدة آل جلسة    ساعة على مدار ثمانية أسابيع متتالية       ) ٦٧.٥(آل األطفال تدريسا مدته  
. إلى أن البرنامجين التعليميين ساعدا على تحسين مهارات القراءة العامة       - الطولية - توصلت نتائج الدراسة

وبالرغم من تحسن نقاط قراءة الطالب بما يتعلق بالدقة      . وتمت متابعة هذا التقدم على مدى سنتين متتاليتين
ايي   د معظم الطلبة       في القراءة واالستيعاب فإن مق وخالل سنة من    . س القراءة أظهرت استمرار العجز عن

يم الخاص   %) ٤٠(متابعة البرنامجين تبين أن  ا التدريس     . من الطلبة ليسوا بحاجة إلى التعل م تشكل طريقت ل
اختالفا بالنسبة للطالب الذين دخلوا الدراسة بمستويات مختلفة من القدرة الصوتية وآانت أهم عوامل التنبؤ    
ة   درة اللفظي ام والسلوك والق ة المصادر بالنسبة لالهتم م غرف ديرات معل د هي تق للتطور على المدى البعي

  .العامة والمستويات السابقة من مهارات القراءة

اي ه دير   ) Stone and May, 2002(دفت دراسة ستون وم ي تق ة ف د درجة المبالغ ى تحدي إل
ة  دى الطلب ة والدراسية ل تعلمالمهارات األآاديمي ة الدراسة من . ذوي صعوبات ال من ) ٥٢(وتكونت عين

تعلم و د تراوحت الصفوف من   ) ٤٩(ذوي صعوبات ال ا وق اديين في الصفوف العلي ة الع ا من الطلب طالب
وطبق على العينة مقياس مفهوم الذات لتقدير المهارات األآاديمية     . الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر

أدائهم على مهمتين أآاديميتين          مهارة أآادي) ١٧(لديهم في  مية ودراسية محددة ، وطلب من الطلبة التنبؤ ب
آما طلب إلى آباء الطلبة وأمهاتهم ومعلمي اللغة اإلنجليزية ومعلمي التربية الخاصة أن       . قبل القيام بأدائهما

ائج إلى أن     وقد . يجيبوا عن مقياس لتقدير مهارات الطلبة وأدائهم والتنبؤ بأداء الطلبة بالمقياسين   أشارت النت
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 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغوا في تقدير          القرائية ،  الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية   أظهروا مفهوم ذات أآاديمي منخفضًا إال أنهم ب
  .مهاراتهم الدراسية واألآاديمية التي ترتبط بتقديرات اآلخرين وأدائهم الواقعي

 Swanson, Trainin, Necoechea & Hammill 2003)(وهدفت دراسة ساونسون ورفاقه     
حول مقاييس الوعي الصوتي والتسمية السريعة   ) meta analysis(إلى تحليل عدة دراسات  - بشكل عام - 

وفي  ) ٢٠٠١(حتى عام   ) ١٩٦٦(وقد آانت الدراسات خالل السنوات      . والقراءة والقدرات ذات العالقة  
ام بتحليل   : بيات إلى ثالثة أموروهدف تحليل األد. دراسة بناء على معايير محددة) ٣٥(النهاية تم اختيار  القي

)meta-analysis (     والهدف  . االرتباط بين الوعي الصوتي، والتسمية السريعة للكلمات، وقراءة الكلمات
ة مثل العمر، والوضع  د بعض العوامل األخرى التي تلعب دورا في تخفيف هذه العالق اني هو تحدي الث

د والقارئ الضعيف     االقتصادي االجتماعي، والمقياس المستخدم ف     د القارئ الجي واستخدمت هذه   . ي تحدي
ائج   . العالقات اإلرتباطية في فحص نماذج العالقة بين القراءة والعمليات المعرفية األخرى           وأظهرت نت
بينما ارتبط آل    . الدراسة إلى  أن العالقة اإلرتباطية بين الوعي الصوتي، والتسمية السريعة آانت منخفضة

ومن النتائج األخرى التي توصلت إليها الدراسة    . ، والتسمية السريعة مع قراءة الكلماتمن الوعي الصوتي
أن قراءة الكلمات ارتبطت مع تهجئة الكلمات والقراءة الخطأ للكلمات وآان االرتباط مع التسمية السريعة        

ردات، واإلمالء منخفضا   وعي الصوتي والمف ات، وال ر . للكلم ين الق اط ب وع االرتب ا وتن وعي آم اءة، وال
أهمية  وتفترض النتائج . القراء األضعف الصوتي والتسمية السريعة باختالف العمر ولكنه آان أضعف عند

  . مقاييس التسمية السريعة، والوعي الصوتي في القراءة

إلى قياس   ) Morris, Bloodgood, Perney, 2003(هدفت دراسة موريس وبالدجود وبيرني     
وتم تقييم التحصيل في القراءة  . طفل في بداية ووسط ونهاية فترة الروضة) ١٠٢( مهارات ما قبل القراءة ـل

أطفال للقراءة لما قبل الروضة على التنبؤ         ٦وقد اختير   . في نهاية الصف األول والصف الثاني األساسي
لكلمة  التعرف على الحروف، ومفهوم ا: وأظهرت النتائج أن أربع مهارات هي. بالتحصيل في القراءة الحقا

تم  تعلمها في الروضة تنبأت              في النص، والتهجئة من أول إلى آخر حرف، والتعرف على الكلمة التي ي
ائج أن التنبؤ الفعال للتحصيل في القراءة يمكن أن          . بالنجاح في القراءة في الصف األول   آما أظهرت النت

ة الروضة ة ا. يحصل  في منتصف مرحل ة هي أن مهمة تهجئ اطع الصوتية آانت في والنتيجة الثالث لمق
  .مقدمة المهام التي يمكن أن تتنبأ في نجاح بداية القراءة

م القراءة         ),Deluca 2003(آما هدفت دراسة دليوآا  إلى التعرف على العالقة بين القدرة على تعل
ديهم   ) ١٥٦(وتكونت عينة الدراسة من     . والتهجي والحساب ومهارات اإلدراك البصري والسمعي طفال ل

طفال  ) ٤٨٠(وبات في القراءة والتهجي والحساب تم اختيارهم عشوائيًا من مجتمع دراسة تكون من       صع
ديهم معوقات حسية أو حرمان بيئي      أثيرات مختلفة ألنماط         . ليست ل ائج الدراسة عن وجود ت وأسفرت نت

عوبة  اب  (الص ي، حس راءة، تهج معي،     ) ق ارات اإلدراك البصري والس ي، ومه يل الدراس ى التحص  عل
  .وسمات الشخصية، والحالة النفسية للطفل

اني والثالث   ) ,Farrag 2003(دراسة فراج وآخرين  تشيرآما  إلى معرفة قدرة الطلبة في الصفين الث
د الطلبة ونسبة تمييز األحرف         ) ٢٨٧٨(وقد تكونت العينة من     . على القراءة إلى قياس القدرة اللغوية عن

ائهم في       . ساسيينطالبا في الصفين الثاني والثالث األ وقد قيم األطفال ثم أعيد تقييمهم بعد ثالث سنين من إبق
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ة ة ونسبة تمييز األحرف. برامجهم التقليدي درة اللغوي ارات آأداة تقيس الق د استخدمت الدراسة االختب . وق
ائج عن حصول   ى %) ٣(وأسفرت النت ال عل ذآاء ) IQ 90(من األطف ار ال ر في اختب م تجد . أو أآث ول

والنتيجة األخرى التي    . دليال على وجود أثر لإلعاقة الحرآية أو الحسية في القدرة على القراءة          الدراسة
م يطرأ تحسن على     . قد اآتسبوا مهارات مقبولة في القراءة  %)٢(توصلت إليها الدراسة أن  ذآرا  ) ٢٧(ول

  .قراءةطالبا وطالبة ألن لديهم أعراضا معينة في صعوبات ال) ٣٧(إناث من مجموع ) ١٠(و

ا  اطور   وأم رو والن ة عم عت  )٢٠٠٥(دراس د س ى       فق ابقة عل ة الس يط المعرف ر تنش ة اث ى معرف إل
تعلم من مستوى الصف الرابع األساسي             آما  . االستيعاب القرائي لدى عينة من الطلبة ذوي صعوبات ال

ئي في مستواه    حاولت هذه الدراسة التعرف إلى اثر تنشيط المعرفة السابقة على آل من االستيعاب القرا         
تكونت  . الحرفي واالستنتاجي، وما إذا آانت هناك فروق في االستيعاب القرائي تعزى إلى جنس الطالب       

من الطلبة ذوي صعوبات    ) نصفهم من الذآور والنصف اآلخر من اإلناث     (عينة الدراسة من ستين طالبًا 
في أربع عشرة مدرسة حكومية       التعلم الذين يقرؤون بمستوى الصف الرابع والملتحقين بغرف المصادر   

تجريبية  : وقد تم توزيع أفراد العينة إلى مجموعتين    . وخاصة تم اختيارها عشوائيا من مدارس تربية عمان
طالبا تم تدريسهم نصوصا قرائية باستخدام استراتيجية تنشيط المعرفة السابقة، وضابطة      ) ٣٠(مكونة من 
م قياس االستيعاب القرائي لدى الطلبة من        . الطريقة العاديةطالبا تم تدريسهم باستخدام ) ٣٠(مكونة من  وت

تيعاب القرائي في مستوييه    يس االس دد يق ار من متع تنتاجي(خالل االختي ذا ) الحرفي واالس ع ه د تمت وق
ائج التحليل اإلحصائي إلى فاعلية استخدام أسلوب         . االختبار بدالالت الصدق والثبات الالزمة وأشارت نت

لدى طلبة ذوي   ) الحرفي واالستنتاجي  (ة السابقة في تحسين االستيعاب القرائي في مستوييه    تنشيط المعرف
ائج الدراسة آذلك إلى عدم وجود أثر للجنس على االستيعاب القرائي لدى               صعوبات التعلم، وأشارت نت

  .الطلبة

د   تمحورت حول) Swanson, 2005  &Howard(دراسة ساونسون وهوارد  في حين نرى تحدي
يم   إذ ا ما آان يمكن فصل األداء المعرفي للقراءة للذين يواجهون صعوبات في القراءة باستخدام إجراءات تقي

ة ديناميكي  . ديناميكي التقييم ال اييس المستخدمة والتي تتعلق ب ا إذا آانت المق ة م ا هدفت أيضا إلى معرف آم
ار  . (ي القراءةتضيف فرقا مميزا عن استخدام اختبارات الذآاء في التنبؤ للتحصيل ف الفرق بين استخدام اختب

ديناميكي  يم ال ذآاء، والتقي ن ). ال ة م ة الدراس ت عين وب   ) ٧٠( وتكون ي جن ية ف ة األساس ي المرحل ال ف طف
ال؛ حيث  تمت          . آاليفورنيا في مدراس خاصة وحكومية     وضمت هذه العينة أربع مجموعات من األطف

، وأطفال لديهم صعوبات في القراءة والرياضيات   )١٢( أطفال لديهم صعوبات في القراءة وعددهم: مقارنة
وقد  ). ٢٥(وأطفال متميزون في القراءة عددهم      ، )١٤(فال قراءتهم ضعيفة وعددهم  ، وأط)١٩(وعددهم 

ة  تخدمت األدوات التالي ة     : اس ذاآرة العامل اييس لل يات، ومق راءة ورياض ارات ق ذآاء، واختب ارات ال . اختب
ي  أن  (hierarchical regression)وجد تحليل االنحدار الهرمي     : ن مهمتين وتوصلت الدراسة إلى نتيجت

ار             ا عما يطلق عليه باختب القراءة والرياضيات مختلف ا في التنبؤ ب عامل مقياس التقييم الديناميكي أوجد فرق
بات القراءة  آما أظهرت النتائج أن طلبة صعو .  الذآاء اللفظي والنقاط األولوية  ذات العالقة بالذاآرة العاملة

  .لديهم قصور في الذاآرة العاملة

تانلي   ة س دفت دراس ا  ) Stanley, 2007(وه ة م ى معرف ان إل امجإذا آ  for Discoveryبرن
Reading  Rx ) م تصميمه سيرفع من الوسط في مجاالت المعالجة          ) رآس للقراءة االستكشافية الذي ت
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امج  واستخدمت هذه ال   .الصوتية والترميز والطالقة الشفهية   for Discovery Reading  Rxدراسة برن
ذين هم    وهو التدخل الذي صمم من قبل المعهد الوطني لتطوير القراءة للتأثير على قدرات القراءة للطالب ال

راءة   ي الق توى صفهم ف ن مس ل م راءة   . أق ارة الق ب اآتساب مه ل جوان ة آ امج لمخاطب د صمم البرن  .وق
واستخدم   ت معينة منه مثل المعالجة الصوتية والترميز والطالقة       ولغرض هذه الدراسة تم استخدام مجاال

وآان التدخل على شكل خمسين جلسة واستغرقت الجلسة        . الباحث اختبارا قبليا وآخر بعدي آأداة للدراسة
 واشتملت العينة  . وعمل آل اختصاصي مع أربعة طالب      . دقيقة على مدار السنة الدراسية ) ٤٥(الواحدة 

ذ ) ٢٩( ارات التحصيل         طالبا ال وأشارت   .ين آان تحصيلهم منخفضا مقارنة بمستوى الصف حسب اختب
في قدرات   ) عالمات االختبار البعدي (النتائج إلى أنه قد ارتفعت عالمات الطلبة الذين طبق عليهم البرنامج 

إجراء دراسات أخرى لتجد أثر        . القراءة المتعلقة بالمجاالت الثالثة المذآورة  امج  وأوصت الدراسة ب البرن
   .على مجالي المفردات

إلى تحليل    Swanson, Zheng, Jerman, 2009)(هدفت دراسة سوانسون وزاهنج وجيرمان      
ديهم صعوبات في          البحوث السابقة التي قارنت األطفال الذين لديهم صعوبات في القراءة مع أطفال ليس ل

ذاآرة الع  دى، ولل ذاآرة قصيرة الم راءة باستخدام مقياسين لل ةالق ا مجموعه  . امل احثون بحساب م ام الب وق
ابع        "حجم أثر) ٥٨٧( أثير المتغير المستقل في الت وذلك من خالل عينات     " هو معامل إحصائي يوضح ت

ذآاء   ارات ال ائج أن المتوسط الحسابي    . مختلفة من العمر، والقراءة، ونتائج اختب  mean of) وأظهرت النت
effect size)  ١.٠٣(حراف المعياري  واالن.) ٨٩ - ( )لحجم األثرSD= (    ووجد أن ما مجموعه)٢٧٥ (

حجم األثر آانت    ) ٣٢٠(حجم األثر آانت في المدى المتوسط بالنسبة للذاآرة قصيرة المدى، وما مجموعه 
م في      ديهم صعوبات تعل في المدى المتوسط بالنسبة للذاآرة العاملة، وبذلك أشارت النتائج أن األطفال الذين ل

راءة هم اقل  ىالق راء العاديين بالنسبة إل ذاآرة قصيرة المدى؛ ألن ذلك يتطلب استرجاع : حظا من الق ال
ة والكلمات النهائية       . المعلومات ام ضمن تسلسل الجمل والذاآرة العاملة تتطلب معالجات تلقائية وتخزين أرق

ة إحصائية بالنسبة للعمر و        . من الجمل غير المترابطة     ائج ذات دالل م تجد الدراسة نت ارات ذآاء أو   ل اختب
ذاآرة     . مستوى القراءة بالنسبة لحجم أثر الذاآرة ذاآرة قصيرة المدى وال وأشارت النتائج إلى أن اختالفات ال

تيعاب   ة واالس ة    . العامل ر المختلف ات العم ي فئ ة ف ات المختلف ين المجموع س    - .ب ة وي دفت دراس   ه
)Weiss, 2009(    ي ت ؤ ف ى التنب ؤدي إل ي ت ل الت م العوام ى فه ي  إل تعلم ف ة ذوي صعوبات ال د الطلب حدي

يم          ) legit(المستقبل باستخدام التحليل اإلحصائي     يم فردي تترآز أهدافه على تعل امج تعل ديم برن وذلك لتق
رات      ة متغي ة أربع د تمت دراس امس األساسي وق ث والخ ي الصفوف الثال راءة ف ول  : الق د دخ ر عن العم

، ومهارات القراءة المبكرة،  وتدريس القراءة من ناحية        الروضة، والسلوك األآاديمي االجتماعي المبكر  
يم المعرفي المباشر مع طالب      : ولقد استخدمت الدراسة األدوات التالية   .  العالقة بين الرمز والصوت التقي

ع استبيانات على معلمي الروضة   ة، وتوزي الي الطلب ابالت المباشرة مع أه د قسمت . الروضة، والمق وق
يم والمدرسة،       : ة أقسام هياالستبانة إلى ثالث م من خالل نظرته للتعل معلومات صفية، ومعلومات عن المعل

ة   ي الدراس ارآين ف ة المش ات خاصة بالطلب ر دخول الروضة،   . ومعلوم ى أن عم ة إل وتوصلت  الدراس
تعلم في القراءة      ائج أيضا   . والسلوآيات األآاديمية، ومهارات القراءة تنبئ بوجود صعوبات ال  وأشارت النت

ديهم     إلى أن الطلبة األآبر عمرا الذين لديهم سلوآيات اجتماعية، وعالماتهم أقل في القراءة،يتوقع أن يكون ل
ذا يجب الترآيز على         صعوبات خاصة في القراءة في الصفين الثالث والخامس األساسيين في المستقبل، ل



 "......صعوبات التعلم في القراءة لدى طلبة المرحلة األساسية في "ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٦٦
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المحور  : راسات السابقة إلى محورين    سبق وأشارت الباحثة إلى أنها ارتأت تقسيم الد. برامج التدخل مبكرة
تعلم بشكل عام اول الدراسات التي تتعلق بصعوبات ال اني، و يتعلق بصعوبات . األول، ويتن والمحور الث

القراءة  تعلم الخاصة ب د  .ال ا   وق المتغيرات التي تناولته ة جاهدة البحث عن دراسات تتعلق ب حاولت الباحث
وآذلك إيجاد دراسات تخدم الهدف األساسي لدراستها وهو         . لصفآالعمر، والجنس، وا: دراستها الحالية

الهدف المسحي، إال أنها وحسب حدود علمها لم تجد إال عددا محدودا من هذه الدراسات وقد أشارت إليها        
ابقة  ات الس م األدبي ة    نظرتو. في قس ة والطريق ة تشمل العين ابقة نظرة إجمالي ى الدراسات الس ة إل الباحث

ا   المنهجية الم  ائج التي توصلت إليه ا هذه الدراسات والنت تباينت  .تبعة في البحث والمتغيرات التي تناولته
ا إلى   ) ٢٠(ففي الدراسات الطولية تراوحت من   . العينات في الدراسات السابقة في عددها آما  ) ٤١٤(طالب

) ٢٨٧٨(، وإلى  )Shaywitz, Escober, Shaywitz, Fletcher, & Makudu, 1992(دراسة  في  
وقد مال حجم العينة إلى أن يكون صغيرا في الدراسات التجريبية      ).٢٠٠٣(آما في دراسة فراج وآخرين 

الك           ة ب ل دراس راءة مث تعلم أو الق ق بصعوبات ال ل يتعل ى عام ين عل دخل مع ر ت ت تفحص أث ي آان  الت
) 2003,Black (    ودراسة صوفي وريكو)Sofi & Ricco, 2002 .(    في  وتنوعت الطرق المنهجية

فبعض الدراسات آانت تجريبية هدفت إلى تقييم أثر تدخل أو برنامج أو أآثر على متغير   . الدراسات السابقة
ودز    ل دراسة فيجان وميري ر، مث وعتين أو أآث ة مجم ين أو مقارن  ,Feagan & Merriwether)مع

القة ذلك بالقدرة على  والتي درست على سبيل المثال العالقة بين القدرة على التمييز البصري، وع  (1990
آما آان   . أما الدراسات الطولية فكانت نوعية في تتبع أثر العمر والصف لدى الطالب  - .القراءة والتحصيل

بعض منها لغرض الكشف عن عوامل تساعد على التنبؤ بحدوث أو عدم حدوث صعوبات القراءة لدى          
  ).٢٠٠٩(الطالب، وارتباط ذلك بعوامل مختلفة، ومثال ذلك دراسة ويس 

العمر أم   وهدفت بعض هذه الدراسات إلى معرفة ما إذا ما آانت صعوبات معينة في القراءة مرتبطة ب
 ,Shaywitz, Escobar, Shaywitz)يتز واسكوبر وشويتز وفلتشر ومكوتش     وال، آما في دراسة ش   

Fletcher, Makuch, 1992) . -     وأشارت دراسات أخرى(Shaywitz et al, 1992)    إلى وجود
نسبة عالية الستمرار ضعف الطالب من الصف األول إلى الصف الرابع، وآان العامل الصوتي مهما في     

وقد تراوح العمر الزمني للعينات التي اختارها   .التنبؤ بالضعف المستقبلي، أو استمرار الضعف في القراءة 
ما أن هناك بعض الدراسات     الباحثون في الدراسات السابقة ما بين عمر قبل الروضة حتى عمر التاسعة آ  

م معينة من               التي تعدت هذا العمر إلى فترة المراهقة للكشف عن إمكانية استمرار ظاهرة أو صعوبة تعل
ا ما بين          .مرحلة الصفوف األولى إلى مرحلة المراهقة وقد أوضحت الدراسات السابقة إلى أن هناك فروق

صعوبات التعلم لدى الذآور أآثر منها لدى اإلناث،      الجنسين فيما يتعلق بصعوبات التعلم، حيث آانت نسبة
ال ذلك  د وصلت هذه النسبة في بعض الدراسات إلى الضعف)١٩٩٣صوالحة، (مث ا أظهرت .، وق آم

يم والتحصيل الدراسي والمهارات اإلدراآية البصرية،           الدراسات وجود عالقة  طردية بين مهارات التعل
إلى أن وجود مشاآل في التمييز      ) Feagan and Merriwether, 1990(أشارت دراسة   : مثال ذلك  

ائج دراسة شويتز      . البصري مما يؤثر سلبا على التحصيل العام وعلى التحصيل في القراءة   آما أشارت نت
)Shwytiz et al, 1992 (   إلى أن صعوبات التعلم تحدث آنتيجة للتوزيع الطبيعي الذي يشتمل أيضا على

حاولت الدراسات السابقة اإلشارة إلى العوامل التي ترافق أو تؤدي إلى صعوبات   وقد .القدرة العادية للقراءة
راءة تعلم والق تعلم بمشاآل في االستيعاب القرائي  . ال ال ذلك . وربطت بعض الدراسات صعوبات ال ومث
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 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأظهرت الدراسات أيضا إلى أن التأخر في النمو   ). Drossam, et al., 2001(دراسة دروسمان ورفاقه 
ى        اإل ية األول فوف الدراس الل الص يل خ تمرة بالتحص ة مس ه عالق ي ل ان     .دراآ ة ويبم ك دراس ال ذل مث

ة إحصائية        ). Wapman & Morency(ومورينسي  آما أشارت الدراسات إلى وجود فروق ذات دالل
الك          ك ب ال ذل المي، مث نخفض، واإلدراك الع ة ذوي اإلدراك الم ي للطلب يل القرائ ط التحص ين متوس  ب

)Black, 2003(.      أشارت بعض الدراسات إلى أهمية مهارات اإلدراك البصري في عملية القراءة، مثال
أشارت بعض الدراسات إلى أهمية خصائص التنظيم اإلدراآي الحسي بمستوى     ). ١٩٩٣صوالحة، (ذلك 

ة إحصائية         (Gunnigham, 2000). التعلم جنجهام   أشارت دراسات أخرى إلى وجود فروق ذات دالل
د است اييس   عن ه بالكلمات واالستيعاب، والمق تم إلحاق ا ي اييس للتحصيل للتعرف على الكلمات وم خدام مق

أشارت   - )Sofi & Riccio, 2002(الصوتية لإلدغام، والطالقة في القراءة، ومثال ذلك صوفي وريكو     
أثيرات مختلفة ألنماط الصعوبة       لتحصيل  القراءة والتهجي والحساب على ا    : الدراسات أيضا إلى وجود ت

ة النفسية للطفل، ومثال ذلك           الدراسي، ومهارات اإلدراك البصري والسمعي، وسمات الشخصية، والحال
تعلم   (Deluca, 2003)دليوآا  دراسة . مما يشير إلى أهمية الخصائص الشخصية للمتعلم على صعوبات ال

ذي    م     آما أشارت الدراسات إلى أهمية مفهوم الذات األآاديمي، حيث إن الطلبة ال ن يعانون من صعوبات تعل
لم تجد بعض الدراسات دليال على وجود     ). May & stone, 2002(لديهم مفهوم ذات أآاديمي منخفض 

آما أظهرت   ). Farrag et al, 2003(أثر لإلعاقة الحرآية أو الحسية في القدرة على القراءة، مثال ذلك      
صوتي والمعرفة في المهارات الصوتية،      بعض الدراسات أن المعلمين غير مؤهلين في مجال الوعي ال      

م في      ). ٢٠٠٥طيبي وآخرون، ( ديهم صعوبات تعل ذين ل وأشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن األطفال ال
ة     ذاآرة العامل ا    . القراءة هم أقل حظا من القراء العاديين بالنسبة للذاآرة قصيرة المدى وال آما أن هناك فروق

ة، مثال ذلك دراسة           في فئات العمر المختلفة بالنسبة ذاآرة العامل ذاآرة قصيرة المدى وال لالختالفات في ال
Swanson, et al, 2009) .(     لوآيات ول الروضة، والس ر دخ ى أن عم ات إل ارت بعض الدراس أش

راءة  ارات الق ة، ومه ك         األآاديمي ال ذل راءة، ومث ي الق تعلم ف ؤ بصعوبات ال ي التنب اعد ف ل تس ي عوام ه
)Weiss, 2009.(د - و وعي الصوتي، والتسمية السريعة    ق اط آل من ال وجدت بعض الدراسات ارتب

راءة الكلمات راءة الكلمات ارتبطت . بق ا أن ق ةبآم ال ذلك  تهجئ راءة الخطأ للكلمات، ومث  الكلمات والق
(Swanson et al, 2003) .           آما أشارت بعض الدراسات إلى فاعلية استخدام أسلوب تنشيط المعرفة

ديهم صعوبات   ) الحرفي واالستنتاجي(ين االستيعاب القرائي في مستوييه السابقة في تحس لدى الطلبة الذين ل
م  اطور، (تعل ة   .)٢٠٠٥عمرو والن دى الطلب ر للجنس على االستيعاب القرائي ل عمرو (وعدم وجود أث

  ). ٢٠٠٥والناطور، 
  

  مجتمع الدراسة
والرابع األساسي في مدارس محافظة      تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصفوف الثاني والثالث

اني للعام نفسه    ). ٢٠٠٩/٢٠١٠(رام اهللا والبيرة للعام الدراسي  ، وطلبة  )٤٤٤١(وبلغ عدد طلبة الصف الث
ع  )٤٦٧٦(الصف الثالث  ة الصف الراب ي   ). ٤٩٣١(، وطلب ة ف داد الطلب ى أن أع ير اإلحصائيات إل وتش

ي       ة ف دارس الحكومي ي الم ي ف ع األساس أتي     الصف الراب ا ي و آم ة ه فة الغربي ا ) ٢٢٥٠١: (الض طالب
  ). ٢٠٠٨مرآز اإلحصاء الفلسطيني، (طالبة ) ٢٢٢٠٧(و
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  عينة الدراسة
ة تكونت من  ة من الطلب ة في خمس مدارس ) ١٣٨٥(أجريت هذه الدراسة على عين ا وطالب طالب

مدينة رام اهللا بصورة   اختيار المدارس األساسية المختلطة الحكومية الموجودة في    وآان . حكومية مختلطة
. من مجتمع الدراسة الكلي    %) ١٠(وتمثل هذه العينة    .  عشوائية، وبذلك تكون العينة عينة طبقية عشوائية

  %).٤٨(بما نسبته ) ٦٦٥(، بينما بلغ عدد اإلناث %)٥٢) (٧٢٠(وع الذآور في العينة وقد بلغ مجم
  

  أدوات الدراسة

  األساسيةات القراءة مهارعن  للكشفلتحصيلي ا المقياس  :أوًال
. هدف هذا االختبار إلى الكشف عن صعوبات القراءة لكل صف من الصفوف التي شملتها العينة           

اني والثالث والرابع      ) ١٩(وتكون االختبار من  سؤاال في مجال مهارات القراءة، سلمت لطلبة الصفوف الث
وقد تم إعداد هذا  . ابة عن االختباروأعطيت حصتين لكل فصل لإلج. األساسي في آل مدرسة شملتها العينة

على  ) والثاني والثالث األساسية(االختبار في ضوء مهارات القراءة المتضمنة لكتب اللغة العربية للصفوف 
أن تتضمن مهارات الفهم واالستيعاب، وتحليل الكلمات، والنطق، والتهجي، وسرعة القراءة وتكوين الجمل  

ا ي ضوء ). وترآيبه داده ف م إع د ت ي ضوء    وق ابقة، وف ي دراسات س ارات التحصيلية الموجودة ف االختب
تم عرضها في اإلطار النظري للدراسة        الي على       . مهارات القراءة التي ي قامت الباحثة بطرح السؤال الت
ما هي مهارات القراءة التي يجب على        : بعض المعلمين والمشرفين التربويين في مديرية رام اهللا والبيرة  

الثاني والثالث والرابع؟ وقد تم الطلب من   : نها في نهاية العام الدراسي لكل من الصفوف التاليةالطالب أن يتق
بوع        ) ٢٧( الل أس ات خ ترجاع اإلجاب م اس ا، وت ه آتابي ة عن رفا اإلجاب ا ومش ة   . معلم الل دراس ن خ وم

ة العربية لكل صف   اإلجابات، توصلت الباحثة إلى أن إجابات المشارآين تتفق واألهداف العامة لمنهاج اللغ
م للصفوف الثالثة من أجل االسترشاد بها         . من الصفوف الثالثة وقد قامت الباحثة بالرجوع إلى دليل المعل

باإلضافة إلى ذلك،     .للخروج بقائمة مهارات القراءة التي يفترض أن يتقنها الطالب في نهاية العام الدراسي  
ة م  ذآاء على عين ار ال ة بتجريب اختب ر  قامت الباحث ة مدرسة الفجر األساسية المختلطة وهي غي ن طلب

وبعد التأآد من صدق أدوات الدراسة وثباتها،  . مشتملة في العينة بهدف التأآد من صدق اختبار الذآاء وثباته
يم    ة والتعل ة التربي ع مديري يق م ة وبالتنس ت الباحث راء    - قام تبيانات وإج ع االس رة، بتوزي رام اهللا والبي

ارات على ا ةاالختب ه في . لعين ة بتطبيق د قامت معلمات اللغة العربي راءة، فق ار مهارات الق وبالنسبة الختب
المدرسة باإلضافة إلى معلمتين للتربية الخاصة من مؤسسات تعمل على برامج الدمج منتدبتين من الوزارة   

ية    دارس األساس ي الم ردي ف يم ف ديم تعل دارس لتق ي الم ات متجوالت ف أيضا  شارآتو. وتعمالن آمعلم
ة،         ارات اللفظية الفردية للطلب باالختبار معلمة غرفة المصادر إن وجدت،  وآذلك الباحثة التي تقوم باالختب
ة، وهكذا في المدارس الخمس التي شارآت في          وتتنقل من صف إلى آخر في حالة االنتهاء من آل مرحل

ارات معدًا مسبقا   .  ختبارات مهارة القراءةا . وقد آان العمل في التطبيق على شكل فريق ضمن برنامج اختب
اني والثالث        قصة الشبكة والصيادوقد اختلفت آليات التطبيق حيث تمت قراءة  من قبل الباحثة للصفوف الث

   .األساسي، بينما لم تقرأ الباحثة القصة للصف الرابع
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  صدق االختبار
ى     ة بعرضه عل ار التحصيلي قامت الباحث ة لالختب داد الصورة األولي ن إع اء م د االنته بع

ا    غ قوامه ة في السلط، وبعض موجهي         من ) ١٧(مجموعة من المحكمين بل ان األهلي ة عم جامع
ة  في مديرية رام اهللا اللغة العربية في مديرية التربية والتعليم ، و أساتذة في اللغة العربية من جامع

ين        القد ا ب ين م ين لمحكم اق ب ى  % ٨٠س المفتوحة في رام اهللا، وتراوحت نسبة االتف %. ١٠٠إل
ع بصدق        راءة  يتمت ارات الق ُتشير نسب االتفاق بين المحكمين إلى أن االختبار التحصيلي في مه

 .في المحتوى بدرجة عالية

  ثبات اختبار مهارات القراءة

رسة الفجر األساسية المختلطة في الصفوف      نة استطالعية من مدتم تطبيق اإلختبارعلى عي
ا     غ قوامه ع بل الي       ) ١٧٤(الثاني والثالث والراب ى الصفوف آالت ة موزعين عل ا وطالب ، ٣٤(طالب

ل اال  ) ٧٠، ٧٠ اد معام م إيج اطوت ات        رتب ل الثب ان معام اخ وآ ا آرونب ة ألف ة معادل ن طريق ع
  . وهو معامل ثبات دال إحصائيا ٠,٧٧٥لالختبار آكل 

  )١٩٧٨صالح، (الذآاء المصور  مقياس :ثانيا
. وما بعدها  ) ١٧(إلى سن   ) ٨(قياس القدرة العقلية العامة لدى األفراد في األعمار من سن          لهدف 

ين وحدات       ن ب اء الشكل المختلف م كال وانتق ن األش ة م ين مجموع ة ب ى إدراك العالق د أصال عل ويعتم
بنوده من رموز     آانت . تميز به االختبارات غير اللغوية  لما ت المقاييسوقد اختير هذا النوع من . المجموعة

عدم  وويمكن تطبيقها دون استخدام الكالم أو األلفاظ      صح  وأشكال مصورة، وتكون اإلجابة عنها باإشارة  
  ).تأثره بالتحصيل الدراسي للطالب

 االختبارصدق محتويات 
ار غير لفظي ألن    . تميز االختبار بدرجة عالية من الصدق ه ال يعتمد على اللغة إال آوسيلة     وهو اختب

ا  وهو . االختبار  اتصال في شرح تعليمات  ارة عن صور يطلب من الطالب أن يدرك العالقة بينهم هو و . عب
تقوم فكرته الرئيسة على فكرة      . اختبار جمعي إلمكانية تطبيقه على عدد من األفراد أو جماعة منهم في وقت واحد   

شكل المختلف من األشكال الخمسة في آل سطر من خالل عالقة التشابه بينهما،       التصنيف، أي أن الطالب يختار ال
  .ويطبق على األطفال في عمر المدرسة

ار   ذا االختب ه في دراسة تفصيلية له ة،  ان درات العقلي يس مختلف الق ة التي تق ارات العقلي من االختب
ة عشر   ة من ثماني رة ، وومكون بع  فق ذآاء المصور مش ار ال د أن اختب در   وج ام المق ل الع ) ٠,٤٨(بالعام

  ).١٩٧٨صالح، (

 ثبات االختبار المصور
ار في آثير من األبحاث التي استعمل فيها، عن طريق التجزئة               حسبت معامالت ثبات هذا االختب

ين   ات الناتجة ب امالت الثب اين، وتراوحت مع ل التب ة ) ٠,٧٥( النصفية أو عن طريق تحلي ل قيم وهي أق
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ا و ا  )٠,٨٥(حصلنا عليه ة حصلنا عليه ر قيم ات  . وهي أآب ى معامل ثب دل عل ام ت ذه األرق وال شك أن ه
  ).١٩٧٨صالح، ( موثوق به علميا 

ي الدراسة الح ةوف اد  الي م إيج اتت اس ثب ن   للمقي تطالعية م ة اس ى عين ه عل ن خالل تطبيق م
ا    غ قوامه ا ) ١٧٤(مدرسة الفجر األساسية المختلطة في الصفوف الثاني والثالث والرابع بل ة /طالب

اط   ) ٧٠، ٧٠، ٣٤(موزعين على الصفوف آالتالي  ق  في وتم إيجاد معامل االرتب ان   ، التطبي وآ
  .وهو معامل ثبات دال إحصائيا  ٠,٨٢٥معامل الثبات بطريقة اإلعادة لالختبار آكل 

  )٢٠٠٠عواد، (السلوآية المميزة لذوي صعوبات التعلم  المؤشراتقائمة : اثالث
ى ه     ال         يهدف العمل عل د األطف ي في تحدي رز األول أداة للف ى استخدامها آ ذه الخصائص إل

د من صدق تشخيص             أداة للتأآ ذلك استخدامها آ م، وآ ديهم صعوبات تعل الذين يتوقع أن تكون ل
ة       ي اآلتي بة، وه خيص المناس تخدام أدوات التش تعلم باس عوبات ال اه   -:ذوي ص ور االنتب  قص

Attention Deficitه، وتشتت         لذي يعبر عنه بعدما ام الواجب المكلف ب ى إتم ل عل قدرة الطف
ان،      ذلك      انتباهه داخل الفصل الدراسي، أو خمول وآسل في بعض األحي تعلم، آ ة لل وعدم القابلي
 .عدم القدرة على متابعة المعلم أثناء الشرح وصعوبة فهم التعليمات

 )Hyperactivity( الحرآة الزائدة
دة داخل      ل الزائ ة الطف ق،        وتعبر عن حرآ وتر والقل الفصل الدراسي، وظهور أعراض الت

ى     اه إل والتحدث بصورة مزعجة أمام زمالئه وآثرة الخروج من الصف بدون هدف، وعدم االنتب
  .المثيرات ذات األهمية في موقف التعلم

 االندفاعية
ويعبر عنها في التسرع في اإلجابة عن التساؤالت التي يوجهها له المعلم، وعدم القدرة على 
ا،           ي يكلف به ال، أو األنشطة الت ذ األعم ى تنفي درة عل االنتظار، وأخذ دوره في اللعب، وعدم الق
ة   واحتياجه المستمر إلى اإلشراف والتوجيه، والالمباالة عندما يخطئ في حق اآلخرين، والمداوم

  . على البكاء في الفصل الدراسي

 عدم الثبات االنفعالي
اء، واالستس ه بسرعة البك ر عن ة اآلخرين، ويعب ه، وتجنب منافس ي تواجه اآل الت الم للمش

دم    ه، وع هولة إثارت الي، وس تقرار االنفع دم االس ه، وع تمر داخل الفصل وخارج ه المس وانطوائ
  .القدرة على تحمل المسؤولية

 سوء التوافق االجتماعي

دماج والتفاع   ل يعبر عن قصور في عالقة الطفل بزمالئه في الفصل، وعدم القدرة على االن
ل   ى العم تمر إل ل المس وين صداقات، والمي ى تك درة عل دم الق ه، وع ه ل ة زمالئ ة محب م، وقل معه
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خص          ه ش ل بأن ذا الطف ة، ويوصف ه ؤولية االجتماعي ل المس ى تحم درة عل دم الق ردي، وع الف
   .)٢٠٠٩عواد،(  مستهتر، ودائم الفوضى

 تطبيق القائمة والتصحيح
ي آل        تمثل رداتمف) ١٠(يتضمن آل بعد من أبعاد القائمة  د، ويل ذا البع ل في ه سلوك الطف

م      ردات معل ذه المف مفردة من المفردات، ثالثة بدائل تعبر عن درجة السلوك، ويقوم باالستجابة له
ار السلوك    الفصل الدراسي الذي أمضى مدة في تدريس الطلبة ال تقل عن ستة أشهر، وذلك باختي

ب، من خالل مالحظة الم       ى الطال ق عل ذي ينطب تمرة لسلوآه داخل الفصل الدراسي     ال م المس عل
م في األنشطة      ار السلوك    .وتعامله مع زمالئه في الصف، ومشارآته له ثالث  ) أ(ويعطى الختب

لوك  ات، والس لوك ) ب(درج ين، والس دة) ج(درجت ة واح ة  . درج درجات القائم ى ل د األعل والح
درجات   ) ١٥٠( ى لل ا زادت د  ) ٥٠(درجة، والحد األدن رجات الطالب عن متوسط     درجة، وآلم

ة أو في المجموع       -درجات أقرانه اد القائم بمقدار واحد انحراف معياري فما فوق في أي من أبع
ه،          -الكلي لدرجات األبعاد ق علي ا الطالب وتنطب ذه الخصائص السلوآية يتصف به دل ذلك أن ه

تعلم    ن صعوبات ال انوا  م ل أن يع ن المحتم ذين م ة ال داد الطلب ي ع دخل ف ة و. وي ت درج إذا آان
اديين، أو أن         دخل في نطاق الع ه ي ى أن ك عل الطالب في حدود المتوسط فما دون، فإما أن  يدل ذل

 .سلوآه يعد طبيعيا

 صدق القائمة
د من          ) ٢٠٠٩عواد،  (أشار معد القائمة  ين للتأآ ى مجموعة من المحكم م عرضها عل ه ت أن

ى رأي  صدق المحتوى  في مجال التربية الخاصة وأجريت التعديال ت على فقرات القائمة بناء عل
اد ودرجة        . المحكمين ين األبع اط ب امالت االرتب اد مع م إيج ة لل ت يم معامل     الكلي ة وتراوحت ق طلب

 ).٠,٩١٤ – ٠,٨٨٢(االرتباط ما بين 

 وصدق المحتوى لقائمة الموشرات السلوآية ثبات
ق االتساق ا     ة عن طري ة    أشار معد القائمة بأنه تم حساب ثبات القائم ردات القائم داخلي لمف ل

 – ٠,٧٥٠(ما بين الثبات لمفردات القائمة  باستخدام معامل ألفا آرونباخ، وتراوحت قيم معامالت
ة إحصائيا    )٠,٩٥٣ ات دال ادة         . وجميعها معامالت ثب ق إع ة عن طري ات القائم م حساب ثب ا ت آم

ي       ) ت(التطبيق وذلك باختبار  ق األول د مرور أسبوعين من التطبي ك بع ة     وذل ار عين ك باختب وذل
ة   من طلبةممثلة هي طالبا وطالبة من أفراد العينة السابق ذآرها، و) ٩٠(عشوائية قوامها  المرحل

رة         ساسيةاال يم سلوآهم داخل الفصول، وفي الم يهم تقي من األول حتى السادس، وطلب من معلم
م في التطب       ذين استعين به ين بخالف ال ة،    الثانية تم اختيار عينة من المعلم ي للقائم  ممن يق األول

اد       ات لألبع امالت الثب يم مع أمضوا مدة ال تقل عن ستة أشهر في التدريس للطلبة، وقد تراوحت ق
  ). ٠,٨٨٧ -٠,٦٩٧(وللقائمة آكل ما بين 
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  نتائج الدراسة

ؤال األولا ث         :لس اني والثال فوف الث دى الص ائعة ل تعلم الش عوبات ال اهر ص ي مظ ا ه م
   والرابع ؟

ة لعالمات          لإلجابة ع ات المعياري ابية واالنحراف م حساب المتوسطات الحس ذا السؤال ت ن ه
اني     الطلبة على االختبار التحصيلي في مهارات القراءة الذي تم توزيعه على طالب الصفوف الث

ن   ابية تصاعديا للكشف ع طات الحس ذه المتوس ب ه ية، وترتي ع األساس ث والراب اهر  والثال مظ
ا هؤالء الطالب   صعوبات التعلم التي يعا توضح المتوسطات   ) ٧(، )٦(، )٥(والجداول  . ني منه

ر             تعلم األآث ًا تصاعديا، وهي تشكل مظاهر صعوبات ال ة ترتيب راءة مرتب ارات الق الحسابية لمه
شيوعا التي يعاني منها طلبة الصفوف الثالثة، حيث آلما انخفضت الدرجة على االختبار أشارت 

  .إلى زيادة صعوبات القراءة

ابية :)٥( دولج طات الحس ة حواإلن المتوس ات المعياري ًا   راف ة ترتيب راءة مرتب ارات الق لمه
  .تصاعديا للصف الثاني األساسي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
الحسابي  الرقم الهدف/المهارة

فهم المقروء، االستيعاب، اإلجابة بجمل تامة، تسلسل األحداث  ١.١ ٠.٥٣
  ١ لفقرة طويلة

المقروء، اإلجابة بجمل تامة، تسلسل األحداث لفقرة  فهم ١.٨ ٠.٥٦
 ٢ متوسطة

تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين (التمييز بين حرآات التنوين  ٢.٥ ٠.٧١
 ٣ )الكسر

 ٤ فهم المقروء، اإلجابة بجمل تامة، تسلسل األحداث لفقرة قصيرة ٢.٦ ٠.٧٢٥
 ٥ قراءة آلمات متشابهة صوتا ٣.٣ ٠.٨٢
 ٦ ءة جملة مكونة من آلمتين قراءة سليمةقرا ٤.١ ١.١٢
 ٧ تكوين جمل من آلمات مبعثرة ٤.٤ ١.١٨
 ٨ تكوين آلمات من حروف مبعثرة ٤.٥ ١.٣
 ٩ نطق آلمات مكونة من حرفين فأآثر بالحرآات ٤.٨ ١.٤٥
 ١٠ الوصل بين الكلمة من العمود أ و عكسها في العمود ب ٥.٩ ١.٥٦
 ١١ اد الحرف الناقصتحليل الكلمات بإيج ٦.١ ١.٦١
 ١٢ تحليل الكلمات إلى حروفها ٦.٢ ١.٦٣
 ١٣ التمييز بين األحرف المتشابهة صوًتا ٦.٧ ١.٨١
 ١٤ الوصل بين الكلمة من العمود أ و مرادفها في العمود ب ٧.٢ ١.٤٥
 ١٥ تحليل الكلمات إلى مقاطع ٧.٤ ١.٢٣
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 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٥(تابع جدول رقم ... 
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
حسابيال  الرقم الهدف/المهارة

 ١٦ نطق الحروف بحرآاتها الثالثة ٧.٥ ١.١٥
 ١٧ تحليل الكلمات إلى مقطعين ٧.٦ ١.١
 ١٨ نطق التمييز بين األحرف المتشابهة شكًال ٧.٧ ١.١
 ١٩ نطق األحرف الهجائية بأصواتها ٧.٩ ٠.٩

دى ط     ) ٥(من الجدول  اتضح راءة شيوعا ل اني    أن أآثر مظاهر صعوبات الق ة الصف الث لب
ز         : األساسي، آانت على النحو التالي ة، تسلسل األحداث، التميي ة بجمل تام روء، اإلجاب م المق فه

وين  ات التن ين حرآ وين الكسر (ب وين الضم، تن تح، تن وين الف ابهة )تن ات متش راءة آلم ذلك ق ، آ
رف  ة من ح ات مكون ليمة، ونطق آلم راءة س ين ق ة من آلمت ة مكون راءة جمل أآثر صوتا، وق ين ف

ة          رة، ونطق آلمات مكون رة وآلمات من حروف مبعث بالحرآات، وتكوين جمل من آلمات مبعث
   .للصف الثاني ٦,١ويعني اخر مظهرا متوسطة  من حرفين فأآثر بالحرآات

اري      :)٦( جدول ًا تصاعديا واالنحراف المعي المتوسطات الحسابية لمهارات القراءة مرتبة ترتيب
  .للصف الثالث األساسي

االنحرافات 
  المعيارية

الوسط 
الرقم الهدف/المهارة الحسابي

فهم المقروء، االستيعاب، اإلجابة بجمل تامة، تسلسل األحداث  ١.٨ ٠.٥٩
 ١ لفقرة طويلة

فهم المقروء، االستيعاب، اإلجابة بجمل تامة، تسلسل األحداث  ٣.١ ١.٥
 ٢ لفقرة قصيرة

بة بجمل تامة، تسلسل األحداث فهم المقروء، االستيعاب، اإلجا ٣.٦ ١.٤
 ٣ لفقرة متوسطة

تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين (التمييز بين حرآات التنوين ٣.٩ ١.٦
 ٤ )الكسر

 ٥ .قراءة جملة مكونة من آلمتين قراءة سليمة ٤.٢ ٢.١
 ٦ تكوين جمل من آلمات مبعثرة ٤.٩ ١.٩
 ٧ تكوين آلمات من حروف مبعثرة ٥.٥ ١.١٨
 ٨ حليل الكلمات إلى حروفهات ٥.٨ ١.٤٥
 ٩ نطق آلمات مكونة من حرفين فأآثر بالحرآات ٦.١ ١.٣١
 ١٠ قراءة آلمات متشابهة صوتا ٦.٢ ١.٥٢
 ١١ الوصل بين الكلمة من العمود أ وعكسها في العمود ب ٦.٤ ١.١١
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  )٦(تابع جدول رقم ... 
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
 الرقم الهدف/المهارة الحسابي

 ١٢ تحليل الكلمات بإيجاد الحرف الناقص ٦.٥ ١.١٣
 ١٣  التمييز بين األحرف المتشابهة صوًتا ٧.٤ ١.١٢
 ١٤ تحليل الكلمات إلى مقطعين ٨ ٠.٩
 ١٥ نطق الحروف بحرآاتها الثالثة ٨.١ ٠.٧٥
 ١٦ تحليل الكلمات إلى مقاطع ٨.٢ ٠.٧٨
 ١٧ نطق التمييز بين األحرف المتشابهة شكًال ٨.٣ ٠.٧٩
 ١٨ الوصل بين الكلمة من العمود أ ومرادفها في العمود ب ٨.٧ ٠.٨
 ١٩ نطق األحرف الهجائية بأصواتها ٨.٨ ٠.٨١

ة الصف الث      ) ٦(تضح من الجدول ا دى طلب راءة شيوعا ل  الث أن أآثر مظاهر صعوبات الق
الي     و الت ى النح ت عل ي، آان ة،      : األساس ل تام ة بجم تيعاب، اإلجاب روء، االس م المق ل فه تسلس

وين     ين حرآات التن وين الكسر      (األحداث، التمييز ب وين الضم، تن تح، تن وين الف ة   )تن راءة جمل ، ق
رة،  -مكونة من آلمتين قراء سليمة تكوين جمل من آلمات مبعثرة، تكوين آلمات من حروف مبعث

ات   أآثر بالحرآ رفين ف ن ح ة م ات مكون طة   نطق آلم را متوس ر مظه ي اخ للصف  ٤,٨، ويعن
   .الثالث

دول ع     :)٧( ج ف الراب اعديا للص ًا تص ة ترتيب راءة مرتب ارات الق ابية لمه طات الحس المتوس
  .األساسي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
الحسابي  الرقم الهدف/المهارة

فهم المقروء، االستيعاب، اإلجابة بجمل تامة، تسلسل األحداث    ٤.١  ١.٤٨
 ١ لفقرة طويلة

وي  ٥.١ ١.٤٥ وين      (نالتمييز بين حرآات التن وين الضم، تن تح، تن وين الف تن
 ٢ )الكسر

 ٣ .قراءة جملة مكونة من آلمتين قراءة سليمة ٥.٩ ١.٧

فهم المقروء، االستيعاب، اإلجابة بجمل تامة، تسلسل األحداث    ٥.٩ ١.٢
 ٤ لفقرة متوسطة

فهم المقروء، االستيعاب، اإلجابة بجمل تامة، تسلسل األحداث    ٦.٢ ١.٣
 ٥ لفقرة قصيرة

 ٦ تكوين جمل من آلمات مبعثرة ٧.٢ ١.٢٥
 ٧ تكوين آلمات من حروف مبعثرة ٧.٤ ١.١١٥
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 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٧(تابع جدول رقم ... 
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
الحسابي   الرقم الهدف/المهارة

 ٨ قراءة آلمات متشابهة صوتا ٧.٨ ,٩٦
 ٩ نطق آلمات مكونة من حرفين فأآثر بالحرآات ٧.٩ ,٩٧
 ١٠ كلمات إلى حروفهاتحليل ال ٨.٧ ,٨١
 ١١ تحليل الكلمات بإيجاد الحرف الناقص ٨.٨ ,٨٥
 ١٢ التمييز بين األحرف المتشابهة صوًتا ٨.٩ ,٨٦
 ١٣ الوصل بين الكلمة من العمود أ و مرادفها في العمود ب ٩.١ ,٥٦
 ١٤ الوصل بين الكلمة من العمود أ و عكسها في العمود ب ٩.٢ ,٥٤
 ١٥ بحرآاتها الثالثة نطق الحروف ٩.٣ ,٤٥
 ١٦ نطق التمييز بين األحرف المتشابهة شكًال ٩.٤ ,٤٣
 ١٧  تحليل الكلمات إلى مقطعين ٩.٤ ,٥١
 ١٨ تحليل الكلمات إلى مقاطع ٩.٦ ,٣٧
 ١٩ نطق األحرف الهجائية بأصواتها ٩.٧ ,٢١

ة الصف ا      ) ٧(تضح من الجدول ا دى طلب راءة شيوعا ل ع  أن أآثر مظاهر صعوبات الق لراب
الي     و الت ى النح ت عل ي، آان ل       : األساس ة، تسلس ل تام ة بجم تيعاب، اإلجاب روء، االس م المق فه

وين   وين الكسر      (األحداث، والتمييز بين حرآات التن وين الضم، تن تح، تن وين الف ة   )تن راءة جمل ، ق
ة، تسلسل األح      ة بجمل تام داث مكونة من آلمتين قراءة سليمة ، فهم المقروء، االستيعاب، اإلجاب

   .للصف الرابع ٥,٩ويعني اخر مظهرا متوسطة  لفقرة متوسطة

اني ؤال الث ث     : الس اني والثال فوف الث ة الص دى طلب راءة ل عوبات الق يوع ص بة ش ا نس م
 والرابع؟

ة لكل صف       ات المعياري ابية واالنحراف لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحس
الطلبة الذين يعانون من صعوبات في  تحديدلقراءة، ثم من الصفوف الثالثة على اختبار مهارات ا

ط             ن الوس د ع اري واح راف معي ة دون انح اتهم المعياري ع عالم ذين تق ة ال م الطلب تعلم، وه ال
راءة بقسمة عدد هؤالء               ثم. يالحساب انون من صعوبات في الق ذين يع ة ال م حساب نسبة الطلب ت

ي للصف    دد الكل ى الع ة عل دول الت .الطلب ان   ويوضح الج ات امتح ابية لعالم اط الحس الي األوس
  .مهارات القراءة ونسبة انتشار صعوبات القراءة للصفوف الثالثة
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دول  راءة للصفوف    :)٨(ج ار صعوبات الق بة انتش اري ونس راف المعي ابي واالنح الوسط الحس
  .الثاني والثالث والرابع

النسبة المئوية 
 لصعوبات التعلم

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الصف ة/عدد الطلبة العدد ابيالحس

٤١.٥٧ %١٧  الثاني األساسي  ٦٤ ٣٨٠ ١٠١.٣
٣٥.٩٣ %١٤  الثالث األساسي  ٦٥ ٤٧٢ ١١٢.٣٣
 الرابع األساسي  ٩٢ ٥٣٣ ١٢٥.٩ ٣٠.٣ %١٧

ح دول   اتض ن الج اني       ) ٨(م ي الصف الث راءة ف عوبات ق ديهم ص ذين ل ة ال دد الطلب أن ع
ة    ) ٣٨٠(د الكلي والذي بلغ طالبا وطالبة من أصل العد) ٦٤(األساسي  ة، بنسبة مئوي طالبا وطالب

راءة          %). ١٧(قدرها  ديهم صعوبات في الق ذين ل ة ال غ عدد الطلب وفي الصف الثالث األساسي بل
درها  ) ٤٧٢(طالبا وطالبة من أصل ) ٦٥( ة ق وبالنسبة للصف   %). ١٤(طالبا وطالبة بنسبة مئوي

د  ذين ل ة ال دد الطلب غ ع د بل ع األساسي فق م الراب ن أصل ) ٩٢(يهم صعوبات تعل ة م ا وطالب طالب
تعلم   ) ٥٣٣( عوبات ال ة لص بة المئوي ت النس م   %). ١٧(وآان دول رق ا يوضح الج بة ) ٩(آم نس

   .شيوع صعوبات القراءة لدى الجنسين في الصفوف الثاني والثالث والرابع

  .سينسب انتشار صعوبات التعلم للصفوف الثاني والثالث والرابع األسا :)٩(جدول 

 نسبة انتشار صعوبات التعلم الصـــف
 اإلناث الذآور

 %١١ %١٩ الصف الثاني األساسي
 %١٧ %٢٢ الصف الثالث األساسي
 %١٩ %٢٢ الصف الرابع األساسي

ة    بة المئوي ت النس ث آان اث، حي ت لصالح اإلن راءة آان ار صعوبات الق بة انتش ين أن نس تب
، )١٩٩٣(وهذا يتفق مع دراسة صوالحة  . ور من اإلناثالنتشار صعوبات القراءة أآبر عند الذآ

راءة، حيث آانت         ق بصعوبات الق ا يتعل حيث أشارت الدراسة إلى وجود فروق بين الجنسين فيم
اث     دى اإلن ا ل ى منه ذآور أعل دى ال راءة ل ار صعوبات الق بة انتش ة   .نس ة المتعلق ائج الدراس ونت

ي    ا يل ى م نص عل ذي ي ث ال ؤال الثال ف بالس ل تختل ي    ه راءة ف ة ذوي صعوبات الق بة الطلب نس
يم   ة والتعل ة التربي ي مديري ع ف ث والراب اني والثال نس   -الصفوف الث اختالف ج رة ب رام اهللا والبي

ة    د الدالل م حساب المتوسطات         ) ٠.٠٥= α( اإلحصائية الطالب عن ذا السؤال ت ة عن ه ؟ لإلجاب
ى    الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من الذآور واإلناث ة عل في آل صف من الصفوف الثالث

ة          م الطلب راءة وه انون من صعوبات في الق ذين يع اختبار مهارات القراءة، ثم استخراج الطلبة ال
وبعدها تم حساب  . الذين تقع عالماتهم المعيارية دون انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي

دد هؤالء الطلبة على العدد الكلي لكل نسبة الطلبة الذين يعانون من صعوبات في القراءة بقسمة ع
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اث   ذآور واإلن ن ال ار         . م بة انتش ت نس ا إذا آان ة م ادي لمعرف اين األح ار التب تخدام اختب م اس ت
ة      د مستوى الدالل ار   ). ٠.٠٥=  α(صعوبات القراءة تختلف باختالف الجنسين عن دا الختب وتحدي

ة  ية القائل عوبات ا    : الفرض ار ص بة انتش ي نس روق ف د ف ة    ال توج توى الدالل د مس تعلم عن   ل
)α  =ين) ٠.٠٥ ر الجنس ى متغي ات . تعزى إل ابية لعالم اط الحس ة األوس داول التالي وتوضح الج

ا أم            ان مجتمع ة، سواء آ تعلم للصفوف الثالث راءة ونسبة انتشار صعوبات ال امتحان مهارات الق
   .لى حدهوسوف نستعرض هذه الجداول لكل صف ع. مأخوذا بعين االعتبار جنس الطالب

ث  ؤال الثال ة          : الس ي المرحل راءة  ف عوبات ق ديهم ص ذين ل ة ال بة الطلب ف نس ل تختل ه
 األساسية في محافظة رام اهللا والبيرة باختالف جنس الطالب؟

أن قيمة مستوى   )٠.٠٥= α(دل إحصائيا عند مستوى  استنادا إلى اختبار التباين األحادي،
روق في نسبة انتشار       . )٠.٠٥= α(فا وهي أقل من قيمة أل) ٠.٠٤٧(الداللة هي  ه توجد ف أي أن

  .صعوبات القراءة تعزى إلى متغير الجنس

ع السؤال  د        : الراب ة إحصائية عن ه ذات دالل ة ارتباطي ين   ) ٠.٠٥= α(هل توجد عالق ا ب م
ث     اني والثال ة الصفوف الث دى طلب ة ل ة العربي ي اللغ راءة والتحصيل الدراسي ف صعوبات الق

  رام اهللا والبيرة؟ -ة التربية والتعليموالرابع في مديري
ة المدرسية     لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامالت االرتباط بين متوسط عالمات الطلب

هور   ي الش ي األول   ) ١٢، ١١، ١٠(ف ل الدراس الل الفص اني  ) ٢٠٠٩/٢٠١٠(خ فوف الث للص
راءة  ارات الق ي مه ار التحصيلي ف ي اإلختب اتهم ف ع وعالم ث والراب ت  والثال ة، وآان ة العربي للغ

  : معامالت االرتباط على النحو التالي

ين التحصيل الدراسي و     :)١٤(جدول  اط ب ارات  معامالت االرتب راءة للصفوف    اختب ارات الق مه
  .الثالثة

 معامل االرتباط الصـــــــــــــــف
 ٠.٦١ الثاني األساسي
 ٠.٥٢ الثالث األساسي
 ٠.٦٧ الرابع األساسي

ة   ارتباطيهدول أعاله أنه توجد عالقة من الج اتضح ين العالمات المدرسية للطالب     ايجابي ب
ة،      ة العربي راءة في اللغ الذين يعانون من صعوبات في القراءة وعالماتهم في امتحان مهارات الق

ة    )٠.٠٥(حيث أن معامل االرتباط لكل من الصفوف أآبر من  د وجود عالق ه ، وهذا يؤآ  ارتباطي
   .متحان مهارات القراءة والعالمات المدرسيةايجابية ما بين ا
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 مناقشة النتائج
راءة            اط الق ي أنم عوبات ف ديهم ص ون ل تعلم يك عوبات ال ن ص انون م ذين يع ة ال إن الطلب

ابهة        . والكتابة ذاآرة السمعية والبصرية فيسمعون األحرف المتش حيث يكون لديهم مشاآل في ال
ة   ه آالفنت       .بطريقة خطأ، أو ربما ال يسمعونها آامل ا أشار إلي ذا م ه في    ) ١٩٩٤(وه المشار إلي

راءة، والتهجي،     )٢٠٠٩(عواد  ة، والق ، حيث بين أن  صعوبات التعلم األآاديمية تكون في الكتاب
  .والنطق

يا     ال، الديسلكس أما الصعوبات البصرية، فهناك مشاآل في الوعي الصوتي وعلى سبيل المث
وهناك ). يشبه انعكاس الصورة على المرآة(معكوس  حيث يعاني الطالب من رؤية الحرف بشكل

اط   تخدم النق ة حيث تس ة العربي ذه خاصة باللغ ى األحرف، وه اط عل رون النق ة ال ي بعض الطلب
انون    )٢٠٠٩(وهذا ما أآده السرطاوي وآخرون . بشكل آبير ذين يع ة ال ، حيث أشار إلى أن الطلب

الحروف، وآذلك ضعف في نطق الكلمات    من صعوبات في التعلم لديهم مشكلة في التعرف على
ة ذفون بعض األحرف من . المكتوب تعلم يح انون من صعوبات ال ذين يع ة ال ا أن بعض الطلب آم
  .الكلمة

ة بشكل واضح، حيث إن سلوآات         ذه المرحل تظهر هذه المشاآل لدى هؤالء الطالب في ه
دخول المدرسة؛ ألن عملية  هؤالء الطلبة تكون عادية، وبالتالي تظهر هذه المؤشرات عند مرحلة

ى    .القراءة والحساب والكتابة: القراءة والكتابة تتعلق بالشيء األآاديمي، مثل ا إل وأود أن أشير هن
تيعاب،    روء، واالس م المق اط فه ي أنم ع تنحصر ف ي الصف الراب راءة  ف اط صعوبات الق أن أنم

ات التن    ين حرآ ز ب داث، ولتميي ل األح ة، وتسلس ل تام ة بجم وين  (وين واإلجاب تح، وتن وين الف تن
اني  ) الضم، وتنوين الكسر وقراءة جملة مكونة من آلمتين قراءة سليمة، بينما آانت في الصف الث

ين حرآات        ز ب ة، وتسلسل األحداث، التميي تتمثل  فهم المقروء، واالستيعاب، واإلجابة بجمل تام
آلمات متشابهة في الصوت، قراءة ، و قراءة )تنوين الفتح، وتنوين الضم، وتنوين الكسر(التنوين 

وين        ات، تك أآثر بالحرآ ة من حرفين ف جملة مكونة من آلمتين قراءة سليمة، ونطق آلمات مكون
ة من حرفين            رة، ونطق آلمات مكون وين آلمات من حروف مبعث جمل من آلمات مبعثرة، وتك

ة ف        . فأآثر بالحرآات ا تظل جوهري ل، لكنه اط تق ة األنم إن قائم ذي   وآما نالحظ ف ي المضمون ال
 .يتعلق بصعوبات التعلم البصرية والسمعية

تعتبر نسبة انتشار صعوبات التعلم عالية مقارنة بالمقاييس العالمية، ولكنها ضمن مستويات  
ة والتي           ،التعلم في الدول العربية يم العربي ائج اإلحصائيات في نظم التعل ذا مع نت حيث يتوافق ه

انون  ن يع بة م ادة نس ى زي ير إل ين   تش ا ب بتهم م د تراوحت نس تعلم وق ن صعوبات ال  -% ١٣(م
ة           %) ٤٦ ة العربي ر، والمملك ي مص ة ف حية والتجريبي ات المس ه الدراس ت علي ا أجمع و م وه

ه    ). ١٩٩٢عواد، (السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين  ا أشار إلي وهذا أيضا م
ون  ار )Lyon, 1996(لي بة انتش ين أن نس ث ب ين   صعوبات، حي ا ب راوح م تعلم تت  -% ١٥(ال
وتعود هذه النسبة المرتفعة إلى غياب التشخيص بشكل عام؛ حيث ال يوجد تشخيص في   %). ٢٠

تعلم   ى النسب تكون       . المدارس الفلسطينية الحكومية األساسية لصعوبات ال إن أعل ا ف ا الحظن وآم
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ارات و       ذه الصعوبات مع تطور المه ي يتطلب من     في الصف الرابع، حيث تتضح ه اط الت األنم
ة ك المرحل ي تل ا ف ل . الطالب معرفته ا قب رة م ي فت ة ف اك صعوبات نمائي ه، هن ياق نفس ي الس وف

ة    )٢٠٠٩عواد (المدرسة، حسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية  ، لكن الصعوبات التعلمي
ونالحظ أن نسبة   . ال تتضح إال مع تطور المهارات التي يصبح من المفترض أن يكتسبها الطالب

ا    ع، وربم االنتشار متماثلة تقريبا ما بين الصفين الثاني والثالث، بينما ترتفع قليال في الصف الراب
ع       ارات تتطور في الصف الراب أن المه ذه النتيجة ب ين الصفوف  . يمكن تفسير ه إال أن النسب ب

ع نم       تعلم تتب ى أن صعوبات ال ذا إل ابها في     الثالثة ليست متباعدة، وربما يشير ه ا متش ا توزيعي ط
  .البيئة التعليمية الخاصة بالعينة ومجتمع الدراسة

راءة آانت واضحة           تبين ين الجنسين في صعوبات الق روق ب من خالل هذه الدراسة أن الف
اث في الصفوف      دى اإلن تماما، حيث آانت نسبة انتشار صعوبات التعلم لدى الذآور أعلى منها ل

ت ن   د آان ا، وق ة جميعه بة       الثالث فوف بنس ي الص ين ف ال الجنس تعلم لك عوبات ال ار ص بة انتش   س
ى تكون أنضج   ).١: ١,٥( ين؛ حيث إن األنث ين الجنس ة ب ة البيولوجي ك بالطبيع ويمكن تفسير ذل

ارات    هذه المرحلةعقليا من الذآر لنفس الفئة العمرية  ا اآتساب بعض المه . ، وبالتالي يسهل عليه
اث في     وبالنظر إلى عينة الدراسة ومجتم ذآور واإلن ع الدراسة بشكل عام، نالحظ تقارب نسب ال

  .المدارس، مما ساعد على إظهار الفروق بين الذآور واإلناث في صعوبات القراءة

ه عالقة آانت هناك  ين التحصيل الدراسي     ارتباطي ة،      وا ب ة العربي راءة في اللغ ارات الق مه
ر من     ة أآب ة     )٠.٥(حيث آان معامل االرتباط للصفوف الثالث ي وجود عالق ذا يعن ه ، وه  ارتباطي

مهارات إن لم يتم إتقانها فإنها ربما تدل وذات داللة إحصائية بين التحصيل الدراسي في المدرسة 
تعلم راءة وال ي الق ود صعوبات ف ى وج راءة  . عل ارات الق ار مه ها اختب ي قاس ارات الت ن المه وم

بير عنه باإلجابة عن األسئلة، وهي مرتبطة التمييز بين األحرف والمرادفات وفهم المقروء، والتع
  .باألنماط التي تم الكشف عنها وتم نقاشها في السؤال األول

ة،          ددة ومختلف ز في اتجاهات متع ام والترآي دعاة لالهتم تعلم م إن األطفال ذوي صعوبات ال
ا           ل معه ل ويتفاع ا الطف اني منه ية يع لوآية ونفس ة س ي ذات طبيع راءة، فه عوبة الق ة ص خاص

ر            با ه بنفسه، ولألسف فالنظام التعليمي غي ى شخصيته وثقت دورها عل نعكس ب لشعور بالفشل ، ت
  .المناسب يسهم في تعزيز هذه اإلرهاصات النفسية لديه ولدى أسرته

ى من المتوسط،      وتكمن هذه المشكلة في أن هذا النوع من األطفال ذوو ذآاء متوسط أو أعل
ال وهم الوجدانية والشخصية السلوآية   طبيعة خصائصكشف عن عدم ال وبنفس الوقت يعانون من

ة أال وهو     . يكشف عن خصائصهم العقلية واإلدراآية ة مالئم يلة تعليمي وهذا يبين حاجتهم إلى وس
نن لتحسين مستواهم التعليمي      ه        . التعليم العالجي المق ا تشير إلي ة م ة أهمي ات معرف ومن األولوي

د تتضح في     الدراسات والبحوث النفسية إلى أن التدخ ي ق ل المبكر يساعد في تقليل الصعوبات الت
  . مراحل تعليمية الحقة
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  التوصيات
ة         ديم مجموعة من التوصيات التربوي من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تق

  :إلى الجهات المعنية وآلباء ومعلمي األطفال ذوي صعوبات القراءة وهي على النحو التالي

ة  .١ يات خاص طينية توص الي الفلس يم الع ة والتعل وزارة التربي اد  -ب ة لإلرش اإلدارة العام
يم في            :والتربية الخاصة  ة والتعل ديريات التربي ع م ة في جمي ام بدراسات مسحية مماثل القي

وطن اء . ال ات الفلسطينية من أجل إنش ع الجامع ة خاصة للتنسيق م ة أهمي رى الباحث ا ت آم
اج       تخصصات في التربية الخاصة في الج  ذلك تحديث المنه د الفلسطينية وآ امعات والمعاه

ذوي صعوبات    ة ل ة واألآاديمي لوآية واإلدراآي ع الخصائص الس ا يتماشى م طيني بم الفلس
تعلم ون     . ال ة الخاصة يك ي التربي اء إدارة متخصصة ف م إنش ن المه ك، م ى ذل افة إل باإلض

 .لفةالهدف منها التعرف إلى طلبة صعوبات التعلم األآاديمية المخت

تعلم   :توصيات خاصة بالمشرفين التربويين .٢ وضع خطط وبرامج عالجية لذوي صعوبات ال
في مديرات التربية والتعليم في آافة المحافظات، واالهتمام بتقنين اختبارات خاصة للكشف  

  . عن صعوبات التعلم والقراءة في فلسطين
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