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  شـــــــكر وتـــــقـــــديــــــر

ه                          الحمد هللا رب العالمين ، الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما لم يعلم ، أحمده حمد العارفين بنعمت

ان ، و     ق واالمتن سان ، والتوفي ضل واإلح احب الف و ص ضله ، فه شاآرين لف ك إال أن ، وال ال أمل

م                           ى معل لم عل ق ونجاح ، وأصلي وأس أسجد هللا شكرا ، على ما حباني به من سداد وفالح ، وتوفي

  .             صلى اهللا عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه الكرام– سيدنا محمد –البشرية 

  ،،،... وبعد 

االعتراف ب         ..     إنها لمحاولة صعبة     ات، ف ه   محاولة تجسيد الشكر في آلم وشكرهم  , الفضل لذوي

ه       م آيات ال في محك دنكم   "قد أمرنا به اهللا سبحانه وتعالى ، إذ ق ئن شكرتم ألزي ول   " ل ، ومصداقا لق

لم -رسول اهللا  ه وس اس "– صلى اهللا علي شكر الن شكر اهللا من ال ي ذي ". ال ي ل ال ا بالجمي وعرفان

ان هللا                  دير والعرف شكر والتق ات ال دم بأسمى آي إني أتق ي، ف ي          طوق عنق ذي أآرمن دير ، ال ي الق  العل

  .بأسرتي الحبيبة التي تحملت معي عناء البحث بنفس راضية ، فجزأهم اهللا خير الجزاء

التي المتواضعة            /      آما أتقدم بالشكر إلى األستاذ الدآتور      ذي شرف رس د شوآت ال . محمد محم

ساطته، وسمو               ل روحه،      والذي أعطاني من وقته وجهده الكثير فجمال علمه، وروعة ب ه، ونب خلق

  .تجعله يتبوأ مكانا في القلب

ع                ا تتطل ان، فحينم ا بالبن شار إليهم       وزاد آرم اهللا علي، فشرفت دراستي بأن يناقشها أستاذين ي

ى رأس          ا عل راهم دائم ا ن حياتنا اإلنسانية إلى أساتذة نتلقى عنهم ومن نهجهم فن العلم والبحث، فإنن

دآتور       / تلك القلة النادرة، الدآتور      د هوساوي وال ي محم سيرتهما        / عل دالعزيز التميمي ف د عب أحم

ذا                    شة ه ا مناق ى قبولهم الباهرة تشكل نموذجًا من األخالق واألدب  فلهما جزيل الشكر والتقدير عل

  .البحث

ة    ب ومعاون ن ترحي دوه م ا أب سير، لم يم ع ى إدارة تعل دير إل شكر والتق الص ال دم بخ ا أتق       آم

  .لبحثلتطبيق تجربة ا

     أسأل اهللا تعالى في أن أآون قد وفقت فيما قصدت إليه من إضافة عمل جديد إلى حقل 

دراسات التربية الخاصة عامة، وحقل التربية الفكرية خاصة، وإلى سد مكان شاغر في المكتبة 

        .التربوية، وهو نعم المولى ونعم النصير وهو حسبنا ونعم الوآيل
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  امللخص
ذ من           ,  القراءة الجهرية لها أهمية آبيرة في الحياة              فهي تتميز بأنها تسهم في النمو العام للتلمي

ددة  واح متع سية, ن ة , نف ة , واجتماعي ة, وتربوي درات    , ولغوي ن الق ة م زوده بمجموع وت

ادات الصحية          , والمهارات ساب الع سليمة   , التي تساعده على اآت درج في    , واالتجاهات ال والت

ذه ة ه تخدام    تنمي ن اس ه م ذي يمكن د ال وي الجي و اللغ ستوى النم ى م صل إل ي ي ارات حت  المه

  .المهارات التي تساعده في السيطرة على المواد الدراسية المختلفة في المدرسة

ة                      رح في تنمي امج حاسوبي مقت ة برن ى فعالي           ولهذا هدفت الدراسة الحالية  إلى التعرف عل

البرامج          بعض مهارات القراءة الجهري    ة للتالميذ المعاقين فكريًا بدرجة بسيطة الذين يدرسون ب

ى                      د اشتملت مجموعة البحث عل سعودية، وق ة ال ة العربي الملحقة بالمدارس العادية في المملك

ن   ( عينتين متماثلتين من مدرسة الدمج هما عينة المجموعة التجريبية للتالميذ بمدرسة             سعيد ب

د ددهم ) زي الغ ع ة   تالمي) 9(الب ذ بمدرس ضابطة للتالمي ة ال ة المجموع ن ( ذ وعين ارث ب الح

شام ددهم ) ه الغ ع ة    ) 9(الب ة بالمملك ة فكري دائي تربي ع االبت صف الراب ذ ال ن تالمي ذ م تالمي

دد من             , العربية السعودية بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير       ذ لع ار هؤالء التالمي م اختي وقد ت

  :األسباب يمكن إيضاحها فيما يلي

 ).1999,طعيمة, حنورة, الناقة, يونس( الصف الرابع مرحلة النمو السريع في القراءة يعد_ 

ي         _  راءة ف ي الق شكالت ف ن م انون م ذين يع ًا ال اقين فكري ال المع ات أن األطف دت الدراس أآ

ا                    رانهم في الصفوف العلي ا  , الصف الرابع إذا لم يتم تعليمهم فإنهم يظلون تحت مستوى أق آم

سبة ان  غ     أن ن ًا تبل ين فكري ع المعلق ال الصف الراب دى أطف راءة ل شار مشكالت الق ، %92ر3ت

صف            ذا ال ي ه راءة ف شكالت الق سبة م اع ن ى ارتف رًا عل د مؤش ي تع الم( وه ؛ 1999, س

  ).1992, عبدالحميد

ى                 _  درة عل ديهم الق أن تالميذ الصف الرابع االبتدائي المعاقين فكريًا من المفترض أن يكون ل

راءة و يهم   الق ق عل وف تطب ي س ارات الت داف االختب ات وأه م تعليم فه

  ).2005,الموجي(وتنفيذها

ن      _  ة م ة العمري ي المرحل ذ ف ياء      ) 11 -8(أن التلمي ل األش ى عل م عل ه أن يحك نة يمكن س

 ).1980,عبدالرحيم(وأسبابها
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ة   _  ي المرحل ذ ف ى    ) 12 -8(أن التلمي ل إل ارات والمي سب المه نة يكت س

 ).1976,العصرة(الموضوعية

ذ                     _  دى التالمي ا ل د تكونت مظاهره راءة ق ة خاصة الق أن أصول آثير من المشكالت التعليمي

ا وقياسها                  ذه المظاهر يمكن مالحظته ى أصبحت ه تعلم حت بفعل عوامل الممارسة ومبادئ ال

  ).1983,الشرقاوي(في الصف الرابع االبتدائي

  :    وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية 

د _  ة        توج ارات الخاص دي لالختب ق البع ي والتطبي ق القبل ين التطبي صائيا ب ة إح روق دال  ف

ة    ة التجريبي راد المجموع دى أف دي ل ق البع صالح التطبي راءة موضوع البحث ل ارات الق بمه

 .نتيجة لتعرضهم للبرنامج الحاسوبي

ة ف                     _  ضابطة والتجريبي وعتين ال ين متوسطي درجات المجم ة إحصائيا ب روق دال ي توجد ف

ارات الخاصة دي لالختب ق البع ة  التطبي صالح المجموع راءة موضوع البحث ل ارات الق  بمه

  .التجريبية

  :وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بما يلي 

ذ     _  د التالمي ة عن ارات اللغ و مه ي نم رامج ف شطة الب ة أن م  (أهمي دث والفه تماع والتح االس

 . نمو شخصية التلميذ المعاق فكريًا وزيادة ثقته في نفسهوأثرها اإليجابي على) اللغوي

اق               _  دى المع أهمية مشارآة األسرة في األنشطة وما له من انعكاسات على مستوى القراءة ل

وقيمة األنشطة المتضمنة   . فكريًا، ومدى إحساسه باالنتماء لألسرة التي ترعاه وتوليه االهتمام        

شارآة أ          ا تضمنته من م ًا نحو           بالبرنامج وم اق فكري ذ المع سرية، في التوجه اإليجابي للتلمي

ة                ل التجرب ه قب ا آانت علي ذ عم مدرسته، والذي ظهر من خالل نسب ومعدالت تغيب التالمي

 .حيث انخفض معدل تغيب التالميذ بشكل واضح
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  : مقـدمة الدراسة 
يم                ادين التعل م مي راءة من أه يم الق ى اإلطالق                يعتبر ميدان تعل ا عل م يكن أهمه ك أن   , إن ل ذل

ة والمعلومات      ادين        , القراءة وسيلة اإلنسان في آسبه للمعرف ى مي ا عل ذة التي يطل منه وهي الناف
ا ألن           , المعرفة المختلفة  وتزداد أهميتها بالنسبة لطالب العلم ال لكونها مادة يدرسونها فحسب وإنم

  . فيها يعتمد أساسًا عليهانجاحهم في المواد الدراسية األخرى وتقدمهم 
ذ                      ساب التالمي ة اآت ا عملي ة التي تتوقف عليه ى المراحل التعليمي       وتعد المرحلة االبتدائية أول
صيتهم        ب شخ ة جوان ة لتنمي ة الالزم رات التعليمي ة والخب ارات المعرفي ًا   للمه ين فكري المتخلف

سلوك       المختلفة؛ العقلية والمعرفية والوجدانية والجسمية، ففي        هذه المرحلة يكتسب التلميذ أنماط ال
ارات                    ذ اللغوي ويكتسب مه و التلمي ا نم والتفكير الالزمة لإلنسان، وهي المرحلة التي يزدهر فيه

ة،      .القراءة التي تساعده على الفهم والتعبير     ة االبتدائي ادة أساسية في المرحل وتعتبر مادة القراءة م
م              ألنها الجسر الموصل لدراسة المواد األ      ا، تمكن من تحصيل وفه خرى، ومتى تمكن التلميذ منه

تعلم                     , المواد األخرى  ة ال ه نحو المدرسة وعملي ى اتجاهات لبًا عل سيؤثر س سابها ف وإذا فشل في اآت
  ).1985,المال(بصفة عامة

ى             ًا وتوصلت إل اقين فكري دى المع ة ل راءة الجهري       ولقد اهتمت العديد من الدراسات بتناول الق
ك في الحذف واإلضافة                أن غالب  ة ويظهر ذل راءة الجهري أخر وضعف واضح في الق يتهم لديهم ت

  ). 2002,؛ سالم2003,؛ الخشرمي2004,السيد(واإلبدال واإلدخال والتعرف الخاطي على الجملة 
ى                            لبًا عل ؤثر س ة ي راءة الجهري ًا في الق اق فكري ذ المع ى أن ضعف التلمي بعض إل       آما أشار ال

ة            , لمواد األخرى آالرياضيات والعلوم   تحصيله في ا   ه رغب راءة يترتب علي وان فشل التلميذ في الق
ة   رك الدراس ي ت راد         , ف واد وأف ن م القراءة م ة ب ق بالدراس ا يتعل ل م اه آ ة تج شاعر عدواني وم

  ). 1999,؛ موريس1999,؛ سالم2000,الشعيبي(
سعودي         ة ال ة العربي ـ،  1416(ة       وجاء في تقرير وزارة المعارف، بالمملك يم  ) م1995 ه أن تعل

ا يقرب من            اقين            % 25القراءة يواجه مشكلة تتعلق بم ذ المع اديين؛ فكيف بالتالمي ذ الع من التالمي
ون   % 75فكريًا ؟ ويعزى ذلك إلى أن الغالبية العظمى من التالميذ، وربما ما يقرب من                منهم يكون

راءة          دًء من الصف األول،            في مستوى متوسط، إذ تنمو مهاراتهم األساسية في الق ول ب دل مقب  بمع
واد                          راءة الم ؤهلهم لق ة ت ا يضعهم في مكان يم األساسي، مم وما يليه من الصفوف األولى من التعل
م            تعدادهم لفه ن اس ضالً  ع ا، ف دورهم فهمه ون بمق ي ويك صف الدراس ستوى ال ي م ة ف المقدم

ذه        الموضوعات المختلفة من خالل قدرتهم على توظيف المهارات التي اآ           سبوها، ونظراً  ألن ه ت
راءة                   ارات الق ة مه النسبة من التالميذ بمقدورها أن تستفيد مما يقدم لها من إجراءات تدريسية لتنمي
ون                        دائي يكون ع االبت ا يصلون الصف الراب إنهم حينم يم األساسي، ف في الصفوف األولى من التعل

بتين  ة وسرعة مناس م بدق ة له واد المقدم راءة الم ى ق ادرين عل صفوف ,ق ام بال ذا يجب االهتم  وله
  .األولية للمرحلة االبتدائية أآثر من غيرها

راءة   ة الق ي تنمي رامج ف ض الب ة بع اول فعالي ات بتن ن الدراس د م ت العدي ذا اهتم      له
ة وجي(الجهري د2005,الم د2002,؛ محم ال1992,؛ عبدالحمي ذه   ) 1985,؛ الم دت ه د أآ وق

  .مة في تنمية مهارات القراءة الجهرية لدى المعاقين فكريًاالدراسات على فعالية البرامج المستخد
ارات                        ة مه ي في تنمي ستخدم الحاسب اآلل رامج التي ت ة الب       وقد تناولت بعض الدراسات فعالي

ًا  اقين فكري دى المع راءة ل ارآر(الق سين وب ع2005,تورج شيل 2005, ؛ ربي توك ومي ز وس ؛ ديفي
ر ت وبارثول  2004,وهم شلينج و جاس وتو2003,د؛ مي ات أن   ) 1994,؛  س ذه الدراس دت ه وأآ

استخدام الحاسب اآللي مع المعاقين فكريًا في تدريبهم وتعليمهم على القراءة له تأثير السحر عليهم               
ل                          ة حيث يزي رة وممتع يم مثي ة تعل م طريق دم له ه يق ذات وأن فهو يعطيهم إحساسا باالعتماد على ال

ذ الشعور باإلحباط ويقوم على التعليم ا  شجع       لفردي لكل تلمي ا ي ة آم ة المالئم ة الراجع دم التغذي  ويق
  .والتذآر، ونقل أثر التعلم, على االنتباه
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ر شير وينب ا ي اريو1987,      آم ر، م ي  "2004,؛ إدج شلت ف ة ف ائل التعليمي ب الوس ى أن أغل إل
ي       ح ف ده نج ه وح ي فإن ًا، إال الحاسب اآلل اقين فكري راءة للمع م الق ارات تعل ة مه ك تنمي ة تل تنمي

  ".المهارات آما أنه يعتبر أهم الوسائل التي تشجع التالميذ على تعليم الهجاء
ة         راءة الجهري راءة ذات  ,       وهكذا يتضح أن المعاقين فكريًا يعانون من مشكالت في الق وأن الق

ستخدم     , أهمية خاصة في عملية تعليم المقررات الدراسية األخرى      رامج الم ة الب ا يتضح فعالي ة آم
وم الباحث                  , في تنميتها لديهم   ذا سوف يق ي؛ وله وخاصة تلك البرامج التي استخدمت الحاسب اآلل

ذ       دى التالمي الحالي بالتحقق من فعالية برنامج حاسوبي مقترح في تنمية مهارات القراءة الجهرية ل
رامج الحاسوبية تعتب        . المعاقين فكريًا بالصف الرابع االبتدائي     ذه الب ل ه ة في   خاصة وأن مث ر قليل

  .  المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع السعودي بصفة خاصة
  

  : مشكلة الدراسة
داد الصفوف الدراسية من      ,       على الرغم من أن القراءة الجهرية لها أهدافها     ى امت ووظائفها عل

  .)1985,المال(إال أن آثيرًا من المعلمين يواجهون صعوبات في تدريسها, المرحلة االبتدائية
ة            ة الفكري ا ذوو اإلعاق اني منه .       ويعد تدني مستوى القراءة الجهرية من أهم المشكالت التي يع

ى                           ؤدي إل ا وي ة برمته ة التعليمي ى العملي لبيًا عل ؤثر س ليم ي شكل س ذلك أن عدم التمكن من القراءة ب
رى    ية األخ واد الدراس ي الم ذ ف شل التلمي شعيبي(ف الم2000,ال وريس1999,؛ س ؛ 1999,؛ م

  ).1992,مرشد, عويدات
ة                   دارس العادي ة بالم رامج الملحق       وقد وجد الباحث من خالل عمله طوال عشر سنوات في الب

ع          , بالرياض وأبها وخميس مشيط    ًا بالصف الراب اقين فكري ذ المع ر من التالمي اك عدد آبي أن هن
, قراءة الكلمات البسيطة  لديهم تأخر واضح في القراءة الجهرية والذي تمثل في تمييز الحروف، و           

ارة   ماء اإلش تخدام أس سية واس الم الشم ز ال صورة صحيحة، وتميي د ب شكلة نطق حروف الم وم
راءة لهؤالء                      . بصورة صحيحة   دريس الق ي في ت ين للحاسب اآلل ا الحظ عدم استخدام المعلم آم

ر إيجابي   مع أن العديد من الدراسات أثبتت أن استخدامه في تدريس المعاقين فكري  . التالميذ ًا له أث
اعي     سي واالجتم اديمي والنف ستواهم األآ اء بم ي االرتق ر ف ارآر(آبي سين وب ؛ 2005,تورج

  ).2002,؛ هوساوي2004,؛ ديفيز و ستوك وميشيل وهيمر2004,؛ السيد2005,ربيع
ذ    دى التالمي ة ل راءة الجهري ارات الق ة مه امج لتنمي ة وضع برن ى محاول ك الباحث إل ع ذل د دف وق

شكلة الدراسة في          . فكريًا بدرجة بسيطة باستخدام البرامج الحاسوبية     المعاقين   ورت م ومن هنا تبل
  :السؤال التالي

ما فاعلية استخدام الحاسوب في تنمية مهارات القراءة الجهرية للتالميذ المعاقين فكريًا بدرجة              _  
  بسيطة ؟

  :ويتفرع من هذا السؤال مايلي
  ًا لدى التالميذ المعاقين فكريًا بدرجة بسيطة ؟ ما هي مشكالت القراءة األآثر شيوع-
   ما أثر البرامج الحاسوبية في تنمية مهارات القراءة الجهرية للتالميذ المعاقين فكريًا ؟-
   ما األدوات المناسبة للتعرف على مشكالت القراءة الجهرية لدى التالميذ المعاقين فكريًا؟ -
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  :   أهداف الدراسة
دف ال راءة              ته ارات  الق ة مه وبي لتنمي امج حاس ة برن ن فعالي ق م ى التحق ة إل ة الحالي دراس

  .الجهرية لدى التالميذ المعاقين فكريًا بدرجة بسيطة
  :وبعبارة أخرى سوف تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية

ضابطة والتجري                   1 وعتين ال ين متوسطي درجات المجم ة إحصائيًا ب روق دال ة في    ـ هل توجد ف بي
  التطبيق البعدي لالختبارات الخاصة بمهارات القراءة موضوع البحث في الدراسة الحالية؟

ارات الخاصة    2 دي لالختب ق البع ي والتطبي ق القبل ين التطبي ة إحصائيًا ب روق دال د ف ل توج ـ ه
  بمهارات القراءة لدى المجموعة التجريبية موضوع البحث؟

  

  أهمية الدراسة
  :ةاألهمية النظري/  أ
تنبع أهمية الدراسة الحالية في آونها من الدراسات التي سعت إلى دراسة القراءة الجهرية لدى               / 1

اً  اقين فكري ذ المع ة    , التالمي رامج المدمج تخدام الب ارات باس ك المه ة تل امج لتنمي ع برن ووض
وبية ة ال  . الحاس ة والمملك صفة عام ي ب الم العرب ي الع درة ف سم بالن ذه الدراسات تت ل ه ة ومث عربي

  .- حسب علم الباحث–السعودية بصفة خاصة 
ة؛ حيث                    / 2 ة االبتدائي ا، وهي المرحل ة التي تتناوله أيضا تبرز أهمية الدراسة من المرحلة العمري

نظم شخصية    م وت ا ترس ن خالله ي م ية الت د األساس دعامات والقواع اء ال ة بن ذه المرحل ي ه تم ف ي
ي، والجانب          التلميذ، فالسنوات المبكرة من حياة الفرد        ي المعرف هي األساس التكويني للجانب العقل

اط                 ر من األنم ى آثي اج إل ة يحت ذه المرحل ا في ه ل المتخلف عقلي ضا، نظرًا ألن الطف الوجداني أي
والنماذج والخبرات والمهارات التربوية المتنوعة، وإلى أساليب الرعاية التربوية والنفسية في جو            

ة       ة القصوى في                يسوده التعاطف الوجداني، وبيئ ة ذات األهمي ة والثقافي المثيرات اللغوي وءة ب  ممل
  .تحقيق النمو المتكامل للطفل المعاق فكريًا في هذه المرحلة النمائية المهمة من عمره

  
  :األهمية التطبيقية/  ب
راءة       -1 ارات الق ى مه دريب عل ي للت وبي عمل امج حاس ديم برن ي تق ة ف ة التطبيقي ل األهمي   تتمث

  .وهذا يفيد في إعداد البرامج التربوية الخاصة لهم, تالميذ المعاقين فكريًا بدرجة بسيطةالجهرية لل
ساعد   -2  أن وضع مثل هذه البرامج التعليمية والتدريبية للتالميذ المعاقين فكريًا في هذه المرحلة ي

مناسبة  آثيرا في تحسين اآتساب اللغة ونمو الحصيلة اللغوية من جهة، ووضع الخطط التربوية ال            
 .لتالميذ هذه المرحلة من جهة أخرى إن شااهللا

د إن شااهللا                     -3 د تفي  تكمن أهمية الدراسة آذلك فيما تسفر عنه من نتائج وما تقدمه من توصيات، ق
العاملين في المجال التربوي والتعليمي؛ لمساعدة هذه الفئة من األطفال، التي هي في أشد الحاجة                  

  .للمساعدة والرعاية
ين     تقدم  _ 4 ة، والمهتم ة عام هذا الدراسة إطارًا نظريًا قد يستفيد منه العاملون بحقل اإلعاقة الفكري

راءة،        بتعليم القراءة لهذه الفئة بصفة خاصة، وذلك من خالل التعرف على طبيعة مشكالت تعلم الق
  .وأساليب وطرق تدريسها
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  :متغيرات الدراسة
  . سنة12 – 10ـ السن من 

   ذآورـ جميع أفراد العينة
  . درجة70 – 55ـ درجة الذآاء من 

  
  : حدود الدراسة

  :    الحدود المكانية* 
ق             ة الملح ة الفكري امجي التربي ي برن ًا ف اقين فكري ذ المع ن التالمي ة م ة الدراس دد عين       تتح
ة                      وزارة التربي ة ل ة خميس مشيط التابع ة بمدين بمدرستي سعيد بن زيد والحارث بن هشام االبتدائي

  .يم بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعوديةوالتعل
  :الحدود الزمانية * 

  .هـ1428/1429الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
  : العينة* 

ة من               ا والمكون ستخدمة فيه ة الم ذ الصف        ) 18(      تتحدد الدراسة الحالية بالعين ذًا من تالمي تلمي
سيطة بمدرستي       الرابع االبتدائي الذآور من المعاقين فكرياً      ن          ( بدرجة ب د والحارث ب ن زي سعيد ب

  .بمحافظة خميس مشيط التابعة إلدارة التربية والتعليم بعسير) هشام
  

  :أدوات الدراسة * 
ة       ًا بدرج اقين فكري دائي المع ع االبت صف الراب ذ ال ة لتالمي راءة الجهري ي الق ار األداء ف اختب

  ).إعداد الباحث(بسيطة
  ).إعداد الباحث(  القراءة لتالميذ ذوي اإلعاقة الفكري بدرجة بسيطة اختبار االستعداد لتعلم

اً               اقين فكري ذ المع ة للتالمي راءة الجهري داد الباحث   (برنامج حاسوبي مقترح لتنمية مهارات الق ). إع
ة الفكري           , استمارة استطالع آراء الوالدين    ذ ذوي اإلعاق والمعلمين ألنواع المعززات الهامة للتلمي

  ).إعداد الباحث( ةبدرجة بسيط
  

  : فروض الدراسة
ة         -1 ارات الخاص دي لالختب ق البع ي والتطبي ق القبل ين التطبي صائيا ب ة إح روق دال د ف   توج

ة                راد المجموعة التجريبي دى أف ق البعدي ل صالح التطبي بمهارات القراءة موضوع البحث ل
 .نتيجة لتعرضهم للبرنامج الحاسوبي

ين متوسطي  -2 ة إحصائيا ب روق دال د ف ي توج ة ف ضابطة والتجريبي وعتين ال  درجات المجم
ارات الخاصة      صالح المجموعة         التطبيق البعدي لالختب راءة موضوع البحث ل ارات الق  بمه

  .التجريبية
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  :مصطلحات الدراسة
  :القراءة 

ا   صد به ا    "      يق ا، وفهمه ة، وتمييزه وز المطبوع ى الرم رف عل ة التع ًا , عملي ا نطق ونطقه
  ).7ص,2006,رزق"(صحيحًا

 :القراءة الجهرية
ين                 "        يقصد بها    الجمع ب ا ب خ، وفهمه ى الم ين إل ر الع التقاط الرموز المطبوعة وتوصيلها عب

تخدام  ا بإضافة األصوات واس م الجهر به ي المخ ث ه ف زن ل ى المخت الرمز آشكل مجرد والمعن
  .)11ص,2006,رزق"(أعضاء النطق استخداماً  صحيحًا

  :  فكريًا بدرجة بسيطةالتالميذ  المتخلفين 
رامج   ي ب ون ف سيطة المنتظم ة ب ًا بدرج اقين فكري ذ المع ة التالمي ذه الدراس ي ه م ف صد به        يق

ين        , التربية الفكرية الملحقه بمدرسة سعيد بن زيد االبتدائية         55الذين تتراوح معامالت ذآائهم ما ب
  .  سنة12 ـ10وأعمارهم الزمنية ما بين  ,  درجة70ـ 
  :رنامج الب 

ة، يهدف                    "  ة المختلف هو برنامج قائم على التشخيص الدقيق في مجال من المجاالت التعليمي
ه        ي تواجه ة المشكالت الت تعلم وإزال دى الم وة ل واحي الق ة ن واحي الضعف وتقوي ى عالج ن إل

ساه                   ة التي ت شطة المختلف اد وممارسة األن م أثناء عملية التعلم، وذلك من خالل التوجيه واإلرش
 ".في تحقيق األهداف المنشودة
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  الفصل الثاني
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  مفهوم اإلعاقة الفكرية: اوًال

     مفهوم القراءة: ثانيًا

  اإلعاقة الفكرية: ًاوال 

ه ال             ذي ينتمي إلي اختالف اإلطار النظري ال ًا ب اق فكري , باحث       تباينت مصطلحات الطفل المع
ة  ات التربوي اك التعريف ة , فهن ات الطبي سية ,والتعريف ات النف صطلحات  . والتعريف ت الم واختلف

ر   د آخ ى بل د إل ن بل ستخدمة م ي    . الم صور العقل صطلحات الق تخدمت م ة اس دول العربي ي ال , فف
ى            , والضعف العقلي   , والتأخر العقلي  ذا االختالف إل ة ويرجع ه ة الفكري ي واإلعاق والتخلف العقل

  : وفيما يلي توضيًحا لتلك التعاريف) 2001,القريطي.(رجمة المصطلحات األجنبيةت

ة                    سير يصف حال وم أو تف       تعتبر التعريفات الطبية من أقدم التعاريف التي حاولت تعريف مفه
ة        , بوضوح  اإلعاقة الفكرية ة آالوراث ة الفكري سببة لإلعاق ى العوامل الم اريف عل وترآز هذه التع

ا                 أو اإلصا  از العصبي وضمور في خالي ل في الجه ى حدوث خل ؤدي إل ا ي بة بأحد األمراض مم
  ).2001,القريطي( المخ وينعكس بالتالي على الوظائف العضوية أو الحرآية للجسم

ل عن                  ) Tredgold,1937(أما تريد قولد     ا العق ة يعجز فيه ا حال ة بأنه ة الفكري فقد عرف اإلعاق
  ).1997,الشناوي(  أو استكمال ذلك النموالوصول إلى مستوى النمو السوي

ي        ) Macmillan,1971 (ويرى ماآميالن  نقص العقل ة من ال ارة عن حال ة عب أن اإلعاقة الفكري
ذه   , الناتجة عن سوء التغذية أو عن مرض ناشئ عن اإلصابة في مرآز الجهاز العصبي              وتكون ه

  ).2004,البطوطي(اإلصابة قبل الوالدة أو في مرحلة الطفولة 
نتيجة للتطور الواضح في عملية القياس على        ظهرت التعريفات السيكومترية لإلعاقة الفكرية

ذآاء   1905يد بينيه في عام     سلر لل م وظهور مقاييس للذآاء مثل مقياس ستانفورد بينية ومقياس وآ
اسي في   وقد رآزت هذه التعريفات على نسبة الذآاء آمحك أس    , وغيرها من مقاييس القدرة العقلية    

ائهم عن                   . تعريف التخلف الفكري   سبة ذآ ل ن ذين تق راد ال ات األف ذه التعريف  و  70حيث اعتبرت ه
ًا75 اقين فكري ى مع د أعل ه آح ة .  درج درة العقلي ع الطبيعي للق ى التوزي ي منحن ك ف ر ذل .( ويظه

  ). 1997,الشناوي
ادات ة لالنتق ة نتيج ة الفكري ة لإلعاق ات االجتماعي رت التعريف اييس       وظه ددة لمق  المتع

ة           تانفورد بيني ذآاء وخاصة س سلر   , واختبارات ال اس وآ اس      , ومقي ى قي درتها عل شكيك في ق والت
ة   درة العقلي رد   الق ا بعوامل           , للف اييس وصدقها وتأثره ك المق وى تل ى محت ادات إل د وجهت انتق فق

ة   عرقية ة  واجتماعي ة      , وثقافي اييس االجتماعي ى ظهور المق ذي أدى إل يس مدى    األمر ال  والتي تق
ر   اه ميرس ذا االتج ادت به د ن ة وق ات االجتماعي تجابته للمتطلب ع واس ع المجتم رد م ل الف تفاع

)Mercer,1973 .( ات دول ة تعريف ات االجتماعي رز التعريف ن أب ساراسون  ) Doll,1941(وم
)Sarason,1955 ( مازالند)Masland,1963).(1997,الشناوي.(  
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  :ية لإلعاقة الفكرية والنمائيةتعريفات الجمعية األمريك
ادات   الجمعية األميرآية لإلعاقة الفكرية       ظهر تعريف ى     والنمائية نتيجة االنتق التي وجهت إل

ة وحدها في    ة الفكري     التعريف السيكومتري والذي يعتمد على معيار القدرة العقلي تعريف اإلعاق
اعي وال    ف االجتم ت للتعري ي وجه ادات الت ة لالنتق صالحية   ونتيج ار ال ى معي د عل ذي يعتم

ة                 ة لإلعاق ة األمريكي ات الجمعي االجتماعية وحدها في تعريف اإلعاقة الفكرية، لذلك جمعت تعريف
اعي       ) AAIDD(الفكرية والنمائية    ار االجتم سيكومتري والمعي ك تعريف      , بين المعيار ال ومن ذل

ة ا     1961والذي روجع في عام     ) Heber,1959(هيبر   ه الجمعي ة الفكري      م وتبنت ة لإلعاق ألمريكي
سلوك التكيفي             والنمائي وينص على انه ًً أداء عقلي وظيفي دون المتوسط مصحوبًا بقصور في ال

ةً     رة النمائي الل الفت سرطاوي( خ سالم, ال صطلحات  ). 88ص,1992,سي ر الم دد هيب د ح وق
  :المستخدمة في تعريفه على النحو التالي

  :  أداء وظيفي عقلي / 1
  ).اختبارات الذآاء ( سطة اختبارات القدرة العقلية العامة ويقاس بوا

  :دون المتوسط / 2
  .أداء عقلي وظيفي يقل عن مستوى أداء العاديين بمقدار انحراف معياري واحد

  :أثناء فترة النمو / 3
  . سنة آمعيار لنهاية فترة النمو العقلي16ويحدد هيبر سن 

  :القصور في السلوك التكيفي / 4
دم  ل أي ع ة مث ة والبيئي ات االجتماعي اء بالمتطلب ى التكيف والوف رد عل ة الف تعلم : آفاي النضج وال

  ).41ص, م2004, السيد ( والتكيف االجتماعي 
ة    ) Heber(       وعلى الرغم مما تميز به تعريف هيبر  ا لبقي من شمولية والتي جعلته يكون أساس

سبة         تعريفات  الجمعية األمريكية إال انه تعرض لالنت        قاد وذلك العتماده انحرافًا معياريًا واحدًا في ن
ذآاء والي    , ال سبته ح ه وضع مان ب علي ذي ترت ر ال ًا   % 13.6األم ين فكري راد آمتخلف ن األف ( م
  ).152ص, م2007, الخطيب

ر    ف هيب ه لتعري ي ضوء ماوج مان   Heber      وف رو س ام ج اد ق ن انتق ام Grossman  م  ع
ذي       ( رف اإلعاقة الفكرية بأنها     حيث ع , م بإعادة صياغته  1973 ي ال مستوى األداء الوظيفي العقل

ويظهر  , ويصاحبه خلل واضح في السلوك التكيفي , بإنحرافين معياريين  يقل عن متوسط الذآاء
سبة     ). 18النمائية منذ الميالد وحتى سن  في مراحل العمر ه إنخفاض ن وهذا التعريف يترتب علي

  ).م2006,الروسان( تقريبًا3%  أي 27. 2% لتصبح المعوقين في المجتمع األفراد
ة   ) 1973(وقد اعتبر تعريف جرو سمان             ة        , أآثر شمولية ودق ة األمريكي ه الجمعي ذلك تبنت ول

ام    , لإلعاقة الفكرية والنمائية   ام جرو سمان          1983وفي ع نفس       Grossmanم ق ادة تنقيحة ب  بإع
صياغة ا , ال ة بأنه ة الفكري رف اإلعاق ذي ع ام دون "وال ي الع وظيفي العقل اض األداء ال  انخف

و            , المتوسط بشكل واضح   ة النم سلوك التكيفي خالل مرحل "   ( ويكون متالزمًا مع قصور في ال
  ).22ص,م1997, الشناوي

  :حيث شمل هذا التعريف على مايلي
  .ويقاس باستخدام اختبارات الذآاء:  األداء الوظيفي العقلي العام / 1
  :شكل واضح دون المتوسط ب/ 2

د          ى أح ط عل ن المتوس اريين ع رافين معي دار إنح ام بمق ي الع وظيفي العقل نخفض األداء ال أن ي
  .اختبارات الذآاء
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  :القصور في السلوك التكيفي / 3
ة من مجموعة                       ة المتوقع تقاللية الشخصية والمسؤولية االجتماعي ة االس رد في تلبي عدم آفاية الف

  .عمرية وثقافية مماثله لحالته
  : فترة النمو /4

  ).23-22ص,م1997,الشناوي(  سنة 18حددت من ميالد الطفل وحتى سن 
ام  ي ع ث    1992      وف ة حي ة والنمائي ة الفكري ة لإلعاق ة األمريكي ن الجمعي ف ع م صدر تعري

ا  ة بأنه ة العقلي ه أداء " عرفت اإلعاق ذي يمكن وصفه بأن الي وال ي األداء الح قصور جوهري ف
ارات                عقلي دون المتوسط ب      ر من مجاالت مه الين أو أآث شكل واضح مصحوبًا بقصور في مج

ة؛ التواصل        ذات  , السلوك التكيفي العشر التالي ة بال ة  , العناي اة المنزلي ة  , الحي ارات االجتماعي , المه
ة   , الصحة والسالمة, التوجيه الذاتي, استخدام مصادر البيئة االجتماعية المحلية    ارات الوظيفي المه

ل سن      , ومهارات العمل , ت الفراغوق, األآاديمية ة قب ة الفكري  Hallahan" (18وتظهر اإلعاق
& Kauffman,2000,P118 .(  

    
  :وشمل التعريف على ثالث محكات رئيسية على ضوئها يتحدد الشخص المعاق فكريًا 

  .أداء وظيفي عقلي دون المتوسط بإنحرافين معياريين عن المتوسط العام/ أ 
سلوك التكيفي التي ذآرت في                        أن يكون مصحوباً  / ب ر من مجاالت ال ين او اآث  بقصور في اثنت

  .التعريف
  .   سنة18أن يحدث التخلف قبل سن / ج

ة                      صنيفات التقليدي تبدال الت ام بإس ه ق سابقة أن ات ال تخلف  (       ومايميز هذا التعريف عن التعريف
ي ح   _ تخلف عقلي شديد _ تخلف عقلي متوسط _ عقلي بسيط    دعم التي    ) اد تخلف عقل ة ال بأنظم

  :يحتاجها الفرد وتشمل أنظمة الدعم اربع مستويات هي 
  الدعم المحدود/ 2الدعم المتقطع               / 1
  ). Hallahan & Kauffman,2000,p121 (الدعم الدائم / 4الدعم المكثف                / 3

ديل تعريف        م قامت الجمعية األمريكية لإلعاقة ال     2002      وفي عام    ة بتع م 1992فكرية والنمائي
ا           ة بأنه ة الفكري ي               " حيث عرفت اإلعاق وظيفي العقل ة تتصف بقصور جوهري في األداء ال إعاق

ة         ة والعملي ة واالجتماعي ة المفاهيمي ارات التكيفي ي المه ًا ف ر جلي ذي يظه ي وال سلوك التكيف , وال
  "ويظهر هذا التخلف قبل سن الثامنة عشر 

 )AAIDD,2002.(   
  

  :ويشمل تعريف الجمعية األمريكية على ثالث عناصر اساسية لإلعاقة الفكرية وهي 

 :األداء الوظيفي العقلي  •
ة     ة العام درة العقلي ى الق ي إل وظيفي العقل شير األداء ال ى    ,       وي رد عل درة الف ضمن ق ي تت والت

ر المجرد      , وحل المشكالت , والتخطيط, التفكير ى التفكي م اال  , والقدرة عل دة   وفه ار المعق تعلم  , فك وال
سرعة ارب , ب ن التج تفادة م ن    , واالس ي يمك ذآاء والت ة ال ي درج ور ف ذه االم ل ه ث تتمث حي

ذآاء           ارات ال ائج تطبيق اختب اني من                , استخالصها من نت ذي يع رد ال دى الف ذا القصور ل ويكون ه
ام        ط الع ن المتوس ي ع وظيفي العقل ي األداء ال اض ف صحوبًا بانخف ة م ة الفكري إنحرافين اإلعاق  ب

سلوك التكيفي          , معياريين فأآثر  ارات ال ر من مه ارتين أو اآث ويحدث  , أضافة إلى القصور في مه
  .18ذلك قبل سن 
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 :السلوك التكيفي  •
  :والذي حدد في المهارات التكيفية الثالث التالية

  :المهارات المفاهيمية وتشمل_ أ 
  .التوجيه الذاتي, خدام النقوداست, القراءة والكتابة, اللغة االستقبالية والتعبيرية

  :المهارات االجتماعية وتشمل_ ب 
  .إتباع القوانين, المسؤولية, العالقات الشخصية

  :المهارات العملية وتشمل _ ج 
صية   ارات الشخ ة , المه ارات الحياتي ة  , المه ارات المهني ن   , المه ى األم ة عل ارات المحافظ مه

)AAIDD,2002.(  

 :الدعم أو المساندة  •
دعم        وم ال ساندة ( مفه ة   ) الم ة لإلعاق ة األمريكي ف الجمعي زة لتعري سمات الممي رز ال ان أب آ

  .م2002وتم التأآيد عليه ايضًا في تعريف الجمعية األمريكية لعام , م1992الفكرية والنمائية لعام 
ة          م 1992م عن تعريف   2002      ومما يميز تعريف الجمعية األمريكية لإلعاقة الفكرية والنمائي

ر            ة أضافت خمسة من األفتراضات والتي تعتب هو أن الجمعية األمريكية لإلعاقة الفكرية والنمائي
  :جزءًا اساسيًا لتفسير هذا التعريف؛ واألفتراضات هي

م                -1  القصور في الوظائف الحالية يتعين توثيقه خالل سياق بيئات المجتمع الطبيعية مقارنة بمن ه
  .بمثل سنه   وثقافته

  .د التقييم يجب االخذ بعين االعتبار التنوع الثقافي واللغوي للفرد عن-2
  . القصور عادة مايصاحبه جوانب قوة-3
  . القصور لدى الفرد يمكن أن ينمو ويتطور إذا وضعت له خطة فردية خاصة-4
   سوف تتحسن القدرات الوظيفية لدى المعاقين فكريًا بالدعم والمساندة المناسبة-5
 )AAIDD,2002   .(  

ضًا     ة أي ات الحديث ز التعريف ا يمي ر   ) م2002_ م 1992(      وم ة لهيب ات القديم و أن التعريف ه
ى مستوى العجز         ى              , وجروسمان آانت ترآز عل رة رآزت عل ات األخي ا التعريف رد بينم دى الف ل
رد    ا الف ي يحتاجه ساندة الت دعم والم دار ال ف  , مق د تعري د أآ ف , م1992فق ى 2002وتعري م عل

وم ا ساندةمفه دعم والم ي  , ل رد الت ضرورية للف ة المصادر ال ن خالل معرف ة دورة م ى أهمي وعل
  .تعمل على تعزيز تقدم وتعلم الفرد ذوي اإلعاقة الفكرية

ة      ة والنمائي ة الفكري ة لإلعاق ة األمريكي ديث للجمعي ر والح ف االخي در التعري , )2007(     وص
ى أن       ة تتصف بقصور ذي          "حيث نص عل ة الفكري ة        اإلعاق ة في آل من الوظائف الفكري ( دالل

تعلم , األستدالل ة     , وال ثًال في              ) وحل المشكالت اليومي سلوك التكيفي مم مصحوب بقصور في ال
  AAIDD,2007ِ)"المهارات االجتماعية والعملية ويظهر ذلك القصور قبل سن الثامنة عشر
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  القراءة: ً ثانيا 
م مي   ن أه راءة م يم الق دان تعل ر مي ى اإلطالق      يعتب ا عل ن أهمه م يك يم إن ل ك أن        , ادين التعل ذل

ه والمعلومات          سبه للمعرف ا       , القراءة       وسيلة اإلنسان في آ ذة الواسعة التي يطل منه وهي الناف
  .على ميادين المعرفة المختلفة

ى مدى           ) 1985(     ويذآر لطفي  ة خاصة، فعل النجاح  أن القراءة في المرحلة االبتدائية تأخذ أهمي
ة                           ى من المرحل سنوات األول ى أخرى في ال ة إل ًا من فرق في القراءة يمكن نقل التلميذ المعاق فكري

  . االبتدائية، فالقراءة أساس تعلمه وأهم وسيلة الآتساب أنواع الثقافة ونواحي المعرفة
ذهب رزق  سان      ) 2006(     وي ستخدمها اإلن ي ي ية الت ارة األساس ي المه راءة ه ى أن الق ي إل ف

دم              استقبال أفكار اآلخرين، وأداة خطيرة في اآتساب المعرفة والثقافة في أي مجتمع متحضر، فتق
له آل ما يبتغيه من معلومات وأفكار ومثل، وتضع أمام ناظريه طموح وآمال الماضي والحاضر                 

  .والمستقبل، ولوالها لظل الفرد حبيس بيئة صغيرة في عزلة جغرافية وعقلية
  

  :ة مفهوم القراء
وبمرور الزمن تطور    ,      آان مفهوم القراءة محدودًا ضيقًا يعني التعرف على الكلمة والنطق بها          

ة    , مفهوم القراءة  ادة المطالب الفردي وذلك نتيجة للبحوث التي اهتمت بطبيعة القراءة من ناحية وزي
را        , واالجتماعية من ناحية أخرى    ى الق دة إل درة   فقد ظهرت بوضوح شدة الحاجة المتزاي ى ق ءة وإل

رأ                    ا يق تمتاع بم شر واالس رة المطبوعات التي تن ة آث وتغيرت  , أآبر للفهم وسرعة متزايدة لمواجه
  ).2006,رزق(طرق التدريس لتؤآد االهتمام بالمعنى بجانب مهارات التعرف على الكلمة 

ة               ة، وطعيم ونس، والناق ورة   ,      وفي نظرة تحليلية لمفهوم القراءة يوضح آل من ي ) 1999(وحن
  :بعض المفاهيم والتعريفات التي من خاللها يمكن الوصول للمفهوم العام للقراءة

راءة -1 ه  :الق وب ومدلول ز المكت ين الرم ة ب ر  ( إدراك العالق ردًا أو غي ز مف ذا الرم ان ه واء آ س
ة        )مفرد، حرفًا أو آلمة أو جملة      ه العقلي رد وقدرات رات الف ، وتفسير ذلك والحكم عليه في ضوء خب

  .لعلميةوا
ة، أو        :الصوت -2 ى مستوى الكلم  هو الصفة المنطوقة للحرف مفردًا، أو عندما يقع في ترآيب عل

ا               ) حاء(يقع بين آلمتين، فحرف الحاء صوته        راء، أم ضاد وال ا هي الحاء وال وآلمة حضر أحرفه
  .ح، ض، ر: أصواتها فهي
واو (ما بين االثنين هو حرف ) حضر محمد وعلي (وفي الجملة    دما      أ) ال ذا الحرف عن ا صوت ه م

  ).َو(ننطق الجملة فهو 
ى                   :الحرف -3 ضام عل د الت ى إال عن ه معن ستقل وال يكون ل ى م ى معن ة عل رد بالدالل ا ال ينف  هو م

  .مستوى الكلمة أو على مستوى أآبر آالجملة والعبارة
ى مستوى ا          ضام عل دما تت ا عن ة تصير   فالهمزة والباء والياء ليس لها معنى في حد ذاتها ولكنه لكلم

اء) (أي(، أو )أب( اء والي زة والب رت   ) الهم ب، إذا تغي ب، لع ب، يلع ال ألع ي، ومث ي ذات معن وه
ى             نسبة الفعل من المتكلم إلى المخاطب إلى الغائب بسبب تجاور الهمزة والتاء، أو عندما تتضام عل

ل تفهام مث ى االس ة عل زة آدالل دخول الهم ة آ ستوى الجمل ود؟: "م ى أو الب" أمعك نق ة عل اء للدالل
ل   م          : "السببية مث ة من اهللا لنت له ا رحم ل                  "فبم ياقه مث ه س د تختلف داللت ل إن الحرف الواحد ق ، ب

  :في الجمل اآلتية فهي) من(معنى 
  .، تدل على االبتداء)سافرت من القاهرة إلى بنها( في جملة - 
  . ، تدل على البعضية)خذ من الطعام ما يكفيك( وفي جملة - 
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 إن آل حرف في اللغة العربية له اسم ثالثي مكون من ثالثة أصوات أحدهما                 :لحروفأسماء ا  -4
اء مكون من األصوات                      الحرف ب د، ف ) ب، أ   ( صوت مد عدا الهمزة واأللف، فليس بهما حرف م

الث أصوات     ن ث ون م ين مك رف ع وات    ) ع، ي، ن(والح الث أص ن ث ون م ون مك رف ن والح
ه         ويبدأ اسم الحرف بالصوت ا     ) ن،و،ن( الحرف خاء أول صوت في ه ف اء   ) خ(ألول من والحرف ب

  ).ب(أول صوت فيه 
ابي للحرف                   :شكل الحرف   - 5 الرمز الكت ابي للحرف، أو الصوت، ف يم ( وهو الرمز الكت هو  ) ج
  ).جرح، حجل، ولج، خرج(آما يتضح في الكلمات ) ج، جـ، ـجـ، ـج(
مس  (و  )  مي  –عز  (و  )  ما –ما  (ات  هو ما يتكون من صوتين أو حرفين فأآثر فالكلم        : المقطع -6
و  –مح (مكون من مقطعين، والكلمات    )  جد – )  هي – ت –من  (و )  في – تش  –مس  (و )  د– م

 : مكونة من ثالث مقاطع والمقاطع في العربية ثالثة

 ).َب، ِب، ُب( مثل : حرف فحرآة •

 ). بو– بي –با (مثل : حرف فحرآة طويلة •

 ). آن–إن  –لم (مثل : حرف فحرآة قصيرة فحرف •
ة -7 ة   : الكلم ستقل، فكلم ى م ى معن دل عل ة أصوات أو أحرف متراصة ت سن(مجموع د ) تح تفي

  :معنى االنتقال من حال إلى حال أفضل، لكن داللتها تتخصص وفقًا للسياقات المختلفة مثل
دي     – تحسن التعلم    – تحسن االقتصاد    –تحسن الجو   " إن آلمتي       ...." تحسنت صحة وال ل ف ، وبالمث
  .لهما مدلوالت مختلفة باختالف موقعهما السياقي وأوصافها) مقالة(و ) بآتا(
ر عن                       :الجملة  -8 ام يعب ى ت ى معن ة عل ر للدالل ين أو أآث أو ) حدث ( صيغة لغوية مرآبة من آلمت
ه ( صف ب ل   )وصف، ومت ه مث وف علي د الوق نفس عن ستريح ال شمس : (، وت ت ال د (و ) طلع محم

  ).انتهي العام الدراسي(، )ناجح
ور              : ( ما تألفت من جملتين فأآثر مثل      : العبارة -9 ار، وتخرج الطي تح األزه ع تتف ل الربي دما يقب عن

  ).من أعشاشها، ويتحسن الجو ويمتلئ بعبق الرياحين
ى               : الترآيب -10 ي، أو معن ًال ذا معن ع لألجزاء، لتكون آ ل، أي هو تجمي ة التحلي هو عكس عملي

ا تكون      ) ح، ر،ب(زائداً  عن األجزاء، فلو أخذنا األحرف         ة واحدة منه فأردنا ضمها وترآيب آلم
ر(، أو )حرب( ح(أو ) حب ر(أو ) رحب(أو ) رب رح(أو ) بح دة  ). ب ستطيع أن ترآب ع ل ت وبالمث

    ).سافر (–) بالقطار (–) محمد(جمل من الكلمات الثالثة اآلتية وفقًا لترتيبات مختلفة 
ى               يعني تحديد العناصر المكونة للشئ       : التحليل -11 شئ إل ا، أوإرجاع ال ه وعزله د تحليل ذي تري ال

ل الموضوع       )المضمون أو األسلوب   (أجزائه، ويكون على مستوى المعنى أو المبنى         اك تحلي ، فهن
ى              ل األسلوب إل اك تحلي ي، وهن ى مستوى المعن إلى أفكاره، وتحليل الفكرة إلى جزئياتها، وهذا عل

رات    عبارته وجمله ونوع آل مميزاته على مستوى المبن        رات، والفق ى، أي تحليل الموضوع إلى فق
ة               : إلى عبارات، والعبارات إلى جمل، والجمل إلى آلمات، والكلمات إلى أحرف وأصوات، فالجمل

رة / تلعب/ سعاد(عندما نحللها إلى آلمات     ) سعاد تلعب الكرة  ( تم أن       )الك ذا ال يتح ل ه د التحلي ، وعن
  :السابقة وفقًا لما يليتلتزم بالترتيب، وهنا قد يرد تحليل الجملة 

  . الكرة– تلعب – سعاد - 
  . تلعب– الكرة – سعاد - 
  . سعاد– الكرة – تلعب - 
  . الكرة– سعاد – تلعب - 
  . سعاد– تلعب – الكرة - 
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  ). دال- ألف – عين –سين (وعند تحليل آلمة سعاد إلى الحروف المكونة منها تكون 
ل     يعرفه بإنه عزل صوت أو حرف      : التجريد -12 ذا الحرف مث ا ه :  معين من عدة آلمات ورد فيه

  .)113ص)( قطار– فرح –رآض (عزل الراء من الكلمات 
  

  :أنواع القراءة
وعين يتضمن تعرف الرموز         ,      للقراءة نوعين هما   القراءة الجهرية والقراءة الصامتة، وآال الن

ار ا         ا في النص من       وفهمها وتفسيرها، وتتميز القراءة الجهرية بالتعبير عن األفك ل م ة، ونق لمكتوب
راءة         ن الق د م ة أعق ة عملي القراءة الجهري ذا ف رين، ول ى اآلخ يس إل شاعر وأحاس م

  )1985,المال.(الصامتة

  : القراءة الجهرية-1
ا          ) 2006(     عرفها رزق    خ، وفهمه ى الم ين إل ر الع بأنها التقاط الرموز المطبوعة وتوصيلها عب

ين الرمز آشكل مجرد وا      ا بإضافة األصوات           بالجمع ب م الجهر به ه في المخ ث زن ل ى المخت لمعن
  ).11ص(واستخدام أعضاء النطق استخداماً  صحيحاً 

اظر   د أوردت ن راءة    ) 2000(     وق ت الق ن وق ذ م ة تأخ راءة الجهري صفين  % 75أن الق ن ال م
ا     األول والثاني ؛ وذلك ألهميتها في تمكين التالميذ من السيطرة على القراءة، وتقل               سبة آلم هذه الن

ى   صل إل ى ي د أخرى حت نة بع ذ س ي التلمي ون  % 25ارتق د أن يك ة بع ة االبتدائي ة المرحل ي نهاي ف
 ).37ص( التلميذ قد سيطر تمامًا على تلك الجوانب األساسية للقراءة

  : القراءة الصامتة-2 
سون   ا جون ا   ) Johnson,) 2007     يعرفه ة وإعطاؤه وز المطبوع تقبال الرم ا اس ى بأنه  المعن

وين                 روءة وتك دة المق المناسب المتكامل في حدود خبرات القارئ السابقة مع تفاعلها بالمعاني الجدي
  ).113ص(خبرات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق

دة                والقراءة الصامتة هي قراءة الحياة التي يمارسها اإلنسان، وهي أآثر شموًال، واستعماًال، ولها ع
  :مميزات منها

تعتمد على استخدام البصر دون النطق الصوتي العلني ؛ ولذلك فهي أسهل             _ 
  .في األداء من القراءة الجهرية

سجيل _  ز وت ضمون والترآي م وإدراك الم ادة الفه ع لزي اً  أوس يح فرص تت
  .الملحوظات الهامة

رعة        _  زمن وس ي ال صادها ف تخدامها واقت سهولة اس ة ب ن الجهري ز ع تتمي
 .اإلنجاز

ان يوجد             يكثر است _  خدامها في أغلب مواقف الحياة، وتناسب أي زمان أو مك
روءة، وهى         ى األسرار المق فيه الفرد دون مضايقة اآلخرين مع المحافظة عل

ة    راءة الجهري ن الق ر م ة أآث وب نطقي ن عي انون م ذين يع سر . تناسب ال ويف
ة مجاور ذلك بأن هناك من مواقف الحياة ما يتحتم فيه أن تكون القراءة صامت              

  :وهذه المواقف مثل
  .  قراءة الصحف والمجالت-أ
  . قراءة اإلنسان لنفسه-ب
  . القراءة لحل مشكلة ما-جـ
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  . القراءة لتكوين رأي-د
  ).1985,المال( القراءة من أجل البحث والدراسة-هـ
  

  :مهارات القراءة
ارات خاصة ين         ) 1998(     يذآر خاطر وآخرون       يم مه ة من مراحل التعل بغي أن  أن لكل مرحل

م                       ى ضعف تعل ؤدي إل تعالج في دروس القراءة، وإهمال تعليم هذه المهارات في الوقت المناسب ي
صلة وليست                , القراءة فيما سيأتي من مراحل     ا مت ى أنه ارات عل ى المه ى المدرس أن ينظر إل وعل

ات صلة  منفصلة، وأن تتم العناية بها في آل وقت، والبد أن تكون المواقف التعليمية ذات معنى وذ               
ذ         . بحاجات التلميذ المعاق فكريًا وخبراته     وفي تعليم المهارات األساسية للقراءة الجهرية فإن التالمي

ا ى تعلمه درة عل ي الق ون ف تعلم يختلف ابلين لل ًا الق اقين فكري روق , المع ذه الف ا فاإلحاطة به ن هن وم
بع , مهمة في تنويع عملية التعلم وفي اإلمداد بمواد قرائية متدرجة           درون        ف ذ ال يق ض هؤالء التالمي

ى الصعب       , على السيطرة على آل المهارات من برنامج القراءة        والبد أن يبدأ الباحث من السهل إل
  .ومن النقطة التي يمكن للطفل النجاح فيها، وتسمح لـه بأن ينمو بأقصي ما لدية من سرعة

  :وسوف يعرض الباحث لمهارات القراءة األساسية وهي
  .رف مهارة التع-أ

  . مهارة الفهم-ب
  .مهارة النطق  -جـ 
  : مهارة التعرف-أ

ذي يظهر           :      ويقصد بمهارة التعرف   سياق ال ذي يوصله في ال ى ال ة المعن ز، ومعرف إدراك الرم
  :إلى أن مهارة التعرف تتضمن عدة مهارات فرعية هي) 1997(ويشير مدآور, فيه
  .إتقان التعرف البصري للكلمة -1
  .ةاستعمال إرشادات معين -2
ل الصوتي          -3 شمل التحلي ذا ي ات، وه ل الكلم ى تحلي ة صوتاً   (القدرة عل تلفظ بالكلم ل  )ال ، والتحلي

ي  ة(الترآيب ن )إدراك أجزاء الكلم م يمك ي ل ات الت اني الكلم اموس للكشف عن مع تعمال الق ، واس
  )107 – 106ص.( التوصل إليها من خالل المهارات الثالث السابقة

  : مهارة الفهم-ب
قراءة من أهم المهارات التي تؤآد عليها مرحلة التعليم األساسي، حيث يحتل تعليم القراءة                   أن ال 

ية - ارة أساس ل المدرسي- آمه ن العم ر م ى  .  الجزء األآب م المعن و فه راءة ه ل ق ن آ دف م واله
أجزاء      ات آ م الكلم ستطيع فه ا ي سياق آم ن ال ات م م الكلم د أن يفه ارئ الجي ستطيع الق ًا، وي أساس

  .، والجمل آأجزاء للفقرات، والفقرات آأجزاء للموضوع آلهللجمل
ى    "مهارة الفهم   ) 1991(     ويعرف حمدان  اد المعن بأنها الربط الصحيح بين الرمز والمعنى وإيج

ار، واستخدامها               ذه األفك ذآر ه من السياق، واختيار المعنى المناسب، وتنظيم األفكار المقروءة، وت
  ).226ص"(رة والمستقبلة فيما بعد في األنشطة الحاض

  : مهارة النطق-ج
ارة النطق هو        , وواسون, وتنكر, نقًال عن بوند  ) 138ص,1984(     ذآر مرسي  أن المقصود بمه

اء    (سالمة إخراج الحروف من مخارجها، وحسن نطق الحرآات الطوال           واو، والي فال  ) األلف، وال
ل (، وال آلمة قيل     )اعتمد(ة اعتماد   ، وال آلم  )عسر(، وال آلمة عثر     )ارتكى(تنطق آلمة ارتقى     ، )ق

ابلين            ). يقل(، وال آلمة يقول     )آسر(أو آلمة آثر     ًا الق اقين فكري ذ المع وأورد أيضا أن بعض التالمي
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راءة   نهج الق راءة م م ق نهم المعل دما يطلب م شكلة النطق ينزعجون عن ن م انون م ذين يع تعلم ال لل
ى حساسيتهم نحو م            راهيتهم             بطريقة جهرية، ويرجع ذلك إل ون من أخطاء في النطق، وآ ا يرتكب

  ).138ص(إلظهارها في مواقف القراءة
  

  : طرق تعليم القراءة
اك           ا، فهن      إن طريقة التدريس تؤثر تأثيراً  قوياً  في تكوين نظرة الدارس إلى القراءة، وميله إليه

مات، وهناك طرق تنمي     طرق تنمي لديه النظرة إلى القراءة على أنها عملية بحث األفكار والمعلو           
م                   ام بفه فيه النظر إلى القراءة على أنها مجرد تعرف على الرموز المكتوبة والنطق بها دون االهتم

  .المعاني ونقدها
أن تنويع طريقة التدريس من حصة إلى أخرى أمر ضروري  , )1994(وعميرة  ,      يذآر شحاته 

شد         للمحافظة على حيوية الدارسين، شريطة أن ينظر إلى ال         درس على أنه عرض درامي له بداية ت
  ).74ص(االنتباه، وتسلسل لألحداث، وتعقد وحل، ونهاية وإغالق

  :وهناك أربع طرق رئيسية لتعليم القراءة وهي
  ).الجزئية ( الطريقة الترآيبية  •

 ).الكلية ( الطريقة التحليلية  •

 .الطريقة التوليفية •

 .الطريقة الفردية •
 ): ية الجزئ( الطريقة الترآيبية  -1

  :الطريقة الترآيبية إلى ثالث طرق هي) 2006(يقسم رزق 
 :الطريقة األبجدية_ أ

ل ووسط                ا في أوائ ز الحروف ونطقه ذ رسم وتميي يم التلمي ى تعل د عل      وهي الطريقة التي تعتم
وأواخر الكلمات، ثم تنتقل إلى مرحلة ترآيب آلمات بسيطة من هذه الحروف تبدأ بحرفين ثم ثالثة                

ة ترآيب الكلمات     ثم ت  ى مرحل زداد تدريجياً ، ثم االنتقال من مرحلة تكوين الكلمات من حروف، إل
  .معا لتكوين جملٍ  متدرجة في مستويات مختلفة

 :الطريقة الصوتية_ ب
الترآيز               ك ب م أسماء الحروف، وذل دا تعل ا ع ا، فيم      وهي تتفق مع الطرقة األبجدية في خطواته

ى الصوت المجرد المقا    شابهة صوتاً ،           عل ين الحروف المت ز ب د التميي وب، وعن ل لكل رمز مكت ب
ال     تخدام، مث ائعة االس ة ش ي أول آلم اهر ف صوت الظ درس بال شهد الم افر( يست ز  ( ، و )س   س

  ).زراعة 
 :الطريقة المقطعية_ ج

  ).217-216ص( وهى خطوة بين الطريقة الجزئية والطريقة الكلية، وال ينتشر استعمالها
صلتين،   – األبجدية والصوتية –أن آال من الطريقتين     ) 1992(يؤآد عطية        و ستعمالن منف  ال ت

ع الخالف           ا يق دئين، وإنم راءة للمبت يمهم الق اء تعل بل إن معظم المعلمين يمزجون بين الطريقتين أثن
داولون بينهم       انوا ي نهم آ واتها ؟، ولك روف أم بأص ماء الح ون بأس دء، أيك ي الب ين ف ين المعلم ا ب
د  اء واح ي هج ا ف د يمزج بينهم ة، وق دعو الحاج ا ت م الحرف أو صوته حسب م ستخدمون اس ( في

  ).                  71ص
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  :مزايا الطريقة الترآيبية
  :إلى مميزات الطريقة الترآيبية فيما يلي ) 2006(يشير رزق 

  .تنمي مهارة التعرف على الكلمات، خاصة الجديدة وبسهولة_ 
 .هارة تمييز الحروف وأصواتها والتهجيتنمي م_ 
  ).218ص(تنمي مهارات القراءة والدراسة في تحديد مكان المعلومات_ 

  :مزايا أخرى لتلك الطريقة، وهي) 1998(شحاته, طعيمة, عبدالموجو, الحمادي, ويضيف خاطر
ة،                *  سيط وأصواتها ثابت  أنها وسيلة سهلة في التعليم ألن عدد الحروف محدود ورسمها ب

  .ومن السهل على المتعلم أن يحفظ أشكال الحروف ويربط بينها وبين أصواتها
 .تساعد التلميذ على صحة الكتابة والدقة في رسم الكلمات رسماً  صحيحًا* 
 .تساعد على حسن نطق الكلمة وإخراج الحروف من مخارجها* 
سيط                 *  ى الصعب، ومن الب سهل إل د ومن       تتدرج بالمتعلم تدرجاً  طبيعياً  من ال ى المعق  إل

 .الحروف إلى الكلمات، ثم الجمل
ارئ                       *  ساعد الق ذي ي ذا تضع األساس ال ة، وب ذ البداي ان الحروف من تمكن المتعلم من إتق

ى                 التعرف على أية آلمة تقابله، وبالتالي توفر عليه الوقت والجهد فيما بعد في التعرف عل
  ).145ص(الكلمات التي لم تمر به من قبل

  
  :ة الترآيبيةعيوب الطريق

ة                            • ذا مخالف ة، وفي ه ل، وهو الكلم ى الك ل إل م تنتق أنها طريقة تبدأ بتعليم الجزء وهو الحرف، ث
ي إدراك      ل ف ا العق سير عليه ي ي ة الت ة الطبيعي ث الطريق ن حي نفس م م ال ائق عل ة لحق طبيعي

م ي                      ا، ث ا إجمالي ا آلي شيء إدراآ درك ال ل ي ى    المحسوسات أو المعاني المجردة ؛ ألن العق تعرف عل
ذي                   درك األوراق وال األغصان، وال أجزائه ويحلله إلى عناصره المختلفة، آالذي يري شجرة ال ي

 يقرأ قصة فإنه يخرج منها بفكرة عامة أوال ثم يحللها إلى أفكار جزئية 

اني، والغرض                      • ة المع ا يعوق معرف ا، مم ا حرف التعلم بهذه الطريقة يؤدي إلى تجزئة الكلمة حرف
رة                األساسي من    ة، وآسب خب ادة المعرف القراءة وهو فهم المعاني المقروءة ؛ ألن القراءة هدفها زي

 .جديدة

يم                       • ى تعل ة تصر عل تعلم، والطريق أن الحرف من حيث شكله أو رسمه ليس له معنى في ذهن الم
ى             الحرف أوالً  سواء من حيث شكله أو رسمه، وهي أشياء ال يفهمها المتعلم، ومن ثم يؤدي ذلك إل

 .ه في القراءة فضالً  عن أن ذلك ال يتصل بحاجة من حاجات المتعلمضعف

تعلم للحروف                  • الطريقة تخلو من عوامل التشويق ؛ ألنها ال تهتم بالمعنى، بل الغاية منها حفظ الم
سواء من حيث شكلها أو صورتها، فالطريقة فضال عن أنها مخالفة لقوانين اإلدراك عند الجشتالت               

ة                      فهي ال تثير شوقا ف       ذه الطريق تعلم به ى أن الم ا، فضالً عل اه الحروف وتعلمه تعلم تج ي نفس الم
م سه عن المعل ستقل بنف ى ي اً  طويالً حت اج وقت دالموجود. (يحت ادي وعب ة, خاطر والحم , ووطعيم

 )154، ص1998: وشحاته

ى           ) Bastshaw )2007آما يرى باست شو      • أن هذه الطريقة تدفع مؤلفي الكتب التي توضع عل
ذي                         أساسه ى الحرف ال شتمل عل ا دامت ت ى م ر ذات معن ا إلى اإلتيان بألفاظ غريبة، وقد تكون غي

 ). 248ص(يريدون أن يتعلم التلميذ قراءته
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  ): الكلية ( الطريقة التحليلية _ 2
ل،        ) Johnson) 2007 جونسن        يذآر ذ آك أن الطريقة الكلية تهتم بإدراك وتعرف وفهم التالمي

ة ال ى نظري اء عل ذا بن ي ه تحكم ف دد الكلمات وال تخدامها ع ي اس ي اإلدراك، ويراعى ف جشتالت ف
ى        . العدد الذي سيستعمله التلميذ، خالل فترة دراسية محددة        ويضيف أن الطريقة تقوم في بدايتها عل

م العمل          رر المعل دها يق تعداداتهم، وبع اً  الس اختبار استعدادات التالميذ للتعلم، ثم يقسم التالميذ طبق
م يرآز في       . هؤالء الذين يظهرون نضجًا واستعداداً  آافيًا لتعلم القراءة بهذه الطريقة          مع   وأن المعل

ال          دريب األطف ه ت هذه الطريقة على مهارات التعرف على المفردات أآثر من أي شيء آخر، فعلي
شبه واالختالف                     ات، ومالحظة أوجه ال سياق أو استخدام الصور المصاحبة للكلم  على استخدام ال

  :بين الكلمات، وذلك من خالل الخطوات التالية
يقدم المعلم المفردات المراد تعلمها بطرق عديدة للتالميذ، من حيث طرق التدريس والوسائل               -1

  .التعليمية المستخدمة
ان معلومات                        -2 د مك ل تحدي ذ، مث م للتالمي سبقة يحددها المعل صامتة لتحقيق أهداف م القراءة ال

 .راج بعض االستنتاجاتبالمادة المقروءة، أو استخ
شة    -3 اتهم مناق شون إجاب ا صامتين، ويناق رأون عنه انوا يق ي آ ئلة الت ذ عن األس ب التالمي يجي

 .جماعية
يقرأ التالميذ المادة مرة أخرى بعد تقسيمها إلى أجزاء، ويتنافسون في آل جزء على حدة بعد                 -4

 .قراءته مباشرة
ساعدة في الت               -5 م الم ذ من المعل ى             إذا طلب أحد التالمي دة، أو صعبة، فعل ة جدي ى آلم عرف عل

ة         ه اإلجاب صعبة، وال يعطي المعلم أن يطلب منه استخدام مهاراته التي تعلمها للتعرف على الكلمة ال
 .مباشرة

 .تنمية المهارات الخاصة بالقراءة آطرق التعرف على المفردات -6
 ).53ص(تطبيق اختبار تشخيصي للتأآد من تحقيق أهداف الدرس -7
  

  :ألدبيات التي تناولت هذه الطريقة بأنها تنقسم إلى طريقتين هماوتشير بعض ا
 :طريقة الكلمةـ 

ة من الكلمات           ) David) 1998     يذآر ديفيد    تعلم آلم ى الم أن هذه الطريقة تبدأ بأن تعرض عل
د         التي يعرف لفظها ومعناها، ولكنه ال يعرف شكلها ويطالبه المعلم بأن يدرك شكلها ويحفظه، وبع

ة                         أن يت  ة ورابع ة ثالث ه آلم دم إلي م يق ة، ث أآد من أنه قد حفظ شكلها يقدم إليه آلمة ثانية بنفس الطريق
ذه الكلمات            " ،  ........أسد، قطة     "وهكذا و مثال ذلك      ر من ه در آبي تعلم ق دى الم دما يتكون ل وعن

ا، و                     ا والنطق به ا وفهمه ى تعرفه ه عل تعلم ويمرن ستخدم  يدخلها المعلم في جمل يعرضها على الم ت
ذه الكلمات                    ر من ه تعلم رصيد آبي د الم إذا تكون عن دة، ف هذه الجمل أيضا في عرض آلمات جدي
د                         ة تحدي ة، وهي مرحل ة الثاني ى المرحل ه إل ل ب ا انتق وأخذ يالحظ أوجه الشبه واالختالف التي بينه

تعلم   الكلمة إلى العناصر التي تتألف منها، وهي الحروف، وفي هذه المرحلة تقدم الحروف إل                ى الم
د                       ة، وتعتم رار أصوات الحروف وأشكالها في الكلمات المختلف ه لتك عن طريق استغالل مالحظت
ه في أول                      رار صوت بعين الطريقة في ذلك دائما على الكلمات التي تعلمها المتعلم حينما يالحظ تك

ه        " عروسة، عصفورة   " الكلمة مثل العين في آلمتي     ى أساس أن ين عل ه حرف الع دم إلي رمز  يق
تعلم   إذا عرف الم دة، ف ة جي ا معرف ى يعرفه ة الحروف، حت ي بقي ذا ف ذي الحظه، وهك للصوت ال
ى                        ر عل ا أآب رأ جمال أطول وقطع تعلم يق رك الم د انتهت، فتت ة تكون ق ة الطريق الحروف فإن مهم

  ).73ص(أساس أن معرفته بالحروف تمكنه من تعرف أي آلمة تقابله
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   :طريقة الجملةـ 
و    ) 1997(د      توضح محم ه وه وم علي ذي تق اس ال ي األس ة ف ع الكلم ق م ة تتف ذه الطريق أن ه

االهتمام بالمعنى، ويري أنصار هذه الطريقة أن تعليم القراءة يجب أن يتم من خالل الجملة، فهناك                
ة                            راءة الهادف ى الق تعلم عل دريب الم أتى ت ه ال يت ك أن يلهم في ذل دة للدارسين ودل الطريقة األآثر فائ

ع       . مة على وحدات فكرية   القائ إال إذا اصطنعت طريقة تعتمد على الجمل باعتبار أن الجملة في جمي
القراءة                  ردة، ف ة المف رة، وليست الكلم ة للفك ل         –اللغات هي الوحدة الطبيعي دفها األسمى هو نق  وه

ل التفاصيل          –األفكار   ات قب ل، وإدراك الكلي أمر   ينبغي أن تبني على هذه الوحدة، والجملة آل آام
دم                           ة تق ا وأصواتها، فالجمل م حروفه ا ث م آلماته ة ث طبيعي، فالنظام الذي ينبغي أن يكون هو الجمل
ى الحروف واألصوات التي                         ك إل د ذل ل الكلمات بع أوال آكل، ثم تقدم الكلمات التي تؤلفها، ثم تحل

  ).177ص(تؤلف آل آلمة
  

  ):الكلية ( مزايا الطريقة التحليلية 
  :ن مزايا هذه الطريقةأن م) 2006(يرى رزق 

  .أنها مخططة بعناية ودقة -1
 .مبنية على خبرات واهتمامات األطفال -2
 .يقوم بها مدرسون جيدو اإلعداد فقط -3
 .تقوم على اختبارات استعدادات التالميذ للتعلم -4
 .يراعى فيها تدرج مستويات المشكلة في المفردات -5
 .يراعى فيها تدرج مستويات المشكلة في األفكار -6
 . أساس علم النفس التعليميتقوم على -7
  ).223/224ص(بها مواد إضافية آثيرة إلثراء خبرات التالميذ -8

  :مزايا أخرى للطريقة الكلية, نقًال عن جوهانسون) 153ص1998(آما يذآر قاسم 

 تعنى بالمعنى أآثر من اللفظ، فيتعود التلميذ منذ بدء تعلمه القراءة أن يبحث عن المعني، فتكون                 •
  .وبة وسيلة فقط إلى فهم المعاني، وبهذه الطريقة يتحقق الغرض العام من القراءةالعبارة المكت

ة أو                • ذه الكلم ى ه رأ سينظر إل دما يق ه عن د ألن ا بع سان فيم  هذه الطريقة هي التي سيتبعها آل إن
أ مطبعي في بعض                            ا خط ة به رأ آلم د يق ا، فق ة له العبارة دفعة واحدة، وال يهتم بعناصرها المكون

 .راءة صحيحة دون أن يحس بهاحروفها ق

ى    • ه عل ة إلقبال ة طبيعي راءة آنتيج ي الق سرعة واالنطالق ف ى ال تعلم عل ة الم ذه الطريق ود ه  تع
 ).153ص(القراءة، وفهمه لما يقرأ، وتعوده تعرف الكلمات من النظرة األولى

 :إلى أنها) 2000(ومصطفى,   آما يشير محمد

ى العناصر والتفاصيل                تتفق مع القانون الطبيعي لإلدراك وهو       • م التعرف عل ات، ث دء بالكلي  الب
 . عن طريق التحليل أو التجريد

د،      • تطالع جدي ى اس ه إل شبع حاجت ه، فت ة لدي ارات مفهوم رأ عب ة يق ذ البداي المتعلم من ائعة، ف  ش
 .وتشعره أن القراءة تحقق غاية في نفسه
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دة        تساعد هذه الطريقة على تنمية الثروة اللغوية للتلميذ بما ي          • . تعلمه في آل درس من آلمات جدي
ا                تراعى دوافع المتعلم وخبراته خاصة إذا أشرك المعلم التالميذ في اختيار الكلمات التي يجعل منه

  ).72ص(مادة    دراسية
  :سلبيات هذه الطريقة) Lahey) 2001ويذآر الهي 

ى       • رة األول ه      تجعل المتعلم بها ضعيفًا في التهجي واإلمالء، وبخاصة في الفت ا أن ه، آم  من تعلم
ا                 ين ؛ ألنه ى التخم ه عل ا يحمل ا، مم يبدي عجزًا في مواجهة الكلمات التي لم يسبق له التعرف عليه

  طريقة تعتني بالمعنى وتقلل في الوقت ذاته من أهمية الرسم اإلمالئي للكلمة

ك حدوث                    • ى ذل ًا ؛ فيترتب عل ًا خاطئ راءة تتجه اتجاه اء الق  ارتباطات   تجعل عينا التلميذ في أثن
راءة                               تعلم ق ذ ي ك أن التلمي ة، وأساس ذل ة الكلم ذي يحدث في طريق ى مدى أوسع من ال خاطئة عل
ذي يتكون في                   الجملة عن طريق إدراك صورتها العامة آكل، والمفروض أننا نعتمد على الربط ال

ين صوت ورمز ال                  ط ب ذ أن يخل دل  ذهنه بين األصوات المنطوقة والرموز المكتوبة، فلعل التلمي  ي
 ).208ص(عليه

 :في نفس االتجاه إلى عيوب هذه الطريقة فيما يلي ) Lyon) 1999  آذلك يشير ليون 

ى               • ال تفي الطريقة بتكوين المهارات الالزمة لتعرف الكلمات الجديدة إلهمالها تدريب التالميذ عل
 . تحليل الكلمات الجديدة ومعرفة حروفها وأصواتها

تمكن من                تتطلب هذه الطريقة معلمًا مع     • تعمالها لي ى اس ًا عل دريبًا آافي دًا إعدادًا خاصًا، ومدرب ت
 .التعلم على نهجها، إذ من الضروري أن يكون المعلم عارفًا باألسس والخطوات التي تتبعها

ى            • دريبًا شامًال إل دريبهم ت ة أو ت يلجأ بعض المعلمين رغبة منهم في إثراء حصيلة التالميذ اللغوي
 ).      97ص(هم، مما ال تحرك في نفوسهم شوقًا أو عاطفة نحوهامدهم بكلمة غريبة عن

   
 : الطريقة التوليفية_ 2

أنه لما آانت الطريقة الترآيبية تعني بالترآيز على سالمة النطق ) Donna)2003      يذآر دونا 
إن الط  م ف ى الفه درة عل ى والق ى المعن الترآيز عل ي ب ة تعن ة التحليلي ة وصحة األداء، والطريق ريق

راءة                      ة الجودة في الق ى قم ارئ إل التوليفية تجمع بين محاسن هاتين الطريقتين، وذلك للوصول بالق
احثين         . دون ترآه لكي يقع تحت تأثير محاذير الطرق األخرى           ان الب ة إليم ذه الطريق شأت ه د ن وق

ة مي                 ى أفضل طريق يم   والعلماء المهتمين بتطوير أساليب تعليم اللغة إلى أهمية الوصول إل سرة لتعل
ا          سابقة يعتريه رق ال ل الط ى أن آ راتهم إل وثهم وخب ة لبح لوا نتيج د توص دئين، وق راءة للمبت الق
واحي                  ه ن النقص، وتشوبها المحاذير، وأي واحدة منها ال تكفي لتكوين القارئ الجيد الذي تتكامل في

ة راءة المختلف ا    . الق ة منه ة التوليفي ى الطريق ة عل سميات مختلف ت ت د أطلق ة، "وق ة التوفيقي الطريق
  ). 141ص"(الطريقة المزدوجة، الطريقة االنتقائية، والطريقة الترآيبية التحليلية

  
  :والطريقة التوليفية تمر بأربع مراحل هي

 .مرحلة التهيئة واإلعداد  -أ 
 .مرحلة التعريف بالكلمات والجمل-ب
 . مرحلة التحليل والتجريد-ج
  .زئياتمرحلة الترآيب وتكوين الكليات من الج-د

  :وفيما يلي شرح موجز لهذه المراحل
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 : مرحلة التهيئة واإلعداد-أ 
ذه               ) Perri) 1999   يوضح بيري    ة، وه ذه المرحل ا في ه الخطوات التي يجب على المعلم إتباعه

  :الخطوات هي 

روق    • م الف ك    أن يتعرف المعلم على قدرات المتعلمين في محاآاة األصوات، وإدراآه ا، وذل بينه
  . أصوات بعض الحيوانات آالثور والحصان وغيرهابأن يقلد

م        • ع فهمه ا م ة منه دهم بطائف ا، وتزوي تماعها وأدائه سن اس ات بح ق الكلم ين لنط ان المتعلم إتق
ل           ل وقصير         "لمعانيها، وتدريبهم على التمييز بين األضداد مث ر وصغير، وطوي دريبهم  .." آبي وت
 .فكارها، وترتيب أجزائهاعلى القصص وفهمها، وحكايتها وتمثيلها، وإدراك أ

ذآر أسماء                     • البتهم ب اظ ومط تمكين التالميذ من نطق وإلقاء ما يكثر دورانه على ألسنتهم من األلف
النجوم     ياء آ ا بعض األش رون فيه ي ي اآن الت ن األم ؤالهم ع رانهم، وس م وأصدقائهم وجي زمالئه

 .والسفن واألزهار وغيرها

اء بعض القصص التي             إلقاء بعض األلغاز السهلة عليهم ومطالبت      • هم بالتفكير في حلها وآذلك إلق
 .تقال لهم أو يقولونها هم، وجعل هذه القصص مجاال للمناقشة والمحادثة

 .تدريب حواس التالميذ وأعضائهم التي يستخدمونها في القراءة والكتابة •

ات أو اختالف ب              • ياء من عالق ين األش ا ب ذه  تعويد المتعلمين على دقة المالحظة، وإدراك م ين ه
 ).237ص(األشياء

 :مرحلة التعريف بالكلمات والجمل_ ب 
  :آما يلي) Smith)2001 وفي هذه المرحلة يتم إتباع عدة خطوات، يوضحها سميث  

  .عرض آلمات سهلة على التالميذ، وتدريبهم على النطق بها •

ا                 • يئا    إضافة آلمة جديدة أو أآثر في آل درس يستجد لتزيد حصيلة األلفاظ التي يتعلمه ذ ش التالمي
 .فشيئا

 .تكوين جمل من األلفاظ التي سبق للتالميذ تعلمها وتدريبهم على قراءتها والنطق بها •

راءة                   • يم الق ى تعل ين عل استخدام البطاقات ولوحات الخبرة وغيرها من الوسائل المتنوعة التي تع
 .وتدريب التالميذ تدريبا آافيا حتى يثبت لديهم ما تعلموه

ة     • ذه المرحل ى األصوات                        وفي ه ون إل م ينتقل ة ث ة أو الجمل راءة الكلم ا بق ذ فيه  التي يؤخذ التالمي
 ). 89ص(والحروف

 :مرحلة التحليل والتجريد_ج  
امز شير ولي ا  ) Williams)2000     ي د مم ل والتجري ارة للتحلي ل المخت ون الجم ه يجب أن تك أن

ذ حيث   وتعتبر مرحلة التجريد أهم , سبق للتالميذ معرفته واإللمام به   خطوة في تعليم القراءة للتالمي
  .تتوقف عليها قدرة التالميذ على معرفة الكلمات الجديدة وقراءتها

ئن                     د إال إذا اطم والبدء بهذه المرحلة يعود إلى مهارة المعلم بحيث ال يبدأ مع التالميذ مرحلة التجري
ك يجعل من ال راءة ألن ذل سابقة للق دريبات ال راءتهم من خالل الت ى ق ى الدارسين أن عل سهل عل

وا        د تهيئ ذ ق م أن التالمي دى المعل ذلك ل ضح ب مها، ويت روف ورس ات وأصوات الح زوا الكلم يمي
  ).73ص(لمرحلة التحليل والتجريد

 : مرحلة الترآيب وتكوين الكليات من الجزئيات_ د
امز   ا ف   ) Williams) 1991     يوضح ولي ل وتواآبه ة التحلي رتبط بمرحل ة ت ذه المرحل ي أن ه

وا                       ا عرف ى استعمال م ذ عل دريب التالمي ة ت ة الترآيبي منطلقها والسير معها والغاية من هذه المرحل
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ا               ة عقب تحليله من الكلمات واألصوات والحروف في تكوين جملة، وبناء الكلمة، ويأتي بناء الجمل
اظ سبق   إلى آلمات، ويكون ذلك بإعادة تكوينها من آلماتها، أو بتكوين جملة جديدة من آلمات         وألف

  ).113ص(للتالميذ معرفتها، ألنها وردت عليهم في جمل أخرى تعلموها
  : مزايا الطريقة التوليفية

  :إليها ومن هذه المزايا أنها) 2007(أما عن مزايا الطريقة التوليفية فقد أشار العزة 

  .تتالفى الثغرات في آل طريقة من الطرائق السابقة •

م                 تعني بتدريب المتعلم على استخد     • اليق الكلمات التي ل تح مغ ام الحروف التي توصل إليها في ف
 .تمر به من قبل، وترآيب آلمات جديدة 

م،            • ا، والفه تحرص على تنمية بعض المهارات لدى المتعلم ؛ آالميل إلى القراءة، واالنطالق فيه
 .والبحث عن المعنى، وزيادة الثروة اللفظية، وصحة النطق، وحسن األداء

سانه،                  تختار الكلما  • ى ل ه عل ر دوران ا يكث اة، ومم ت من بيئة التلميذ، ومما يتصل بنشاطه في الحي
 .آما تختار الموضوعات مما يهتم به التلميذ، ويميل إليه، وبذلك تنتفع من مزايا الطريقة الكلية

تهيئ من خالل المادة اللغوية المتكاملة التي تقدمها الفرص لمعالجة الحروف الهجائية من حيث                •
شكل   صوره ات ال ى حسب حرآ ث أصواتها عل ن حي ا وم طها، وآخره ات، ووس ي أول الكلم ا ف

 ).الفتحة، والضمة، والكسرة، والسكون(

د     • أنواع الم رى آ ة األخ صائص اللغوي ة الخ رص لمعالج يح الف اء  ( تت الواو وبالي األلف وب ، )ب
 ).79-78ص ( والالم الشمسية والقمرية، والتنوين، والتاء المفتوحة والمربوطة

  
  :الطريقة الفردية) 4(

شير رزق  اس       ) 2006(     ي ر، فأس يء آخ ن أي ش ر م رد أآث ذ آف تم بالتلمي ة ته ذه الطريق أن ه
الفرد                       راءة ب ط الق ه ورب ه وميول ه وقدرات ذ ومهارات ين التالمي ة ب الطريقة هو مراعاة الفروق الفردي

ذ أ    ين التالمي سة ب سلبية للمناف ار ال ب اآلث ه، وتجن ه وبيئت بعض  وخبرات ررة ل واد المق شكلة الم و م
ي       الث ه ادئ ث ى مب ة عل ذه الطريق وم ه ذ وتق و    (التالمي ذاتي والنم ار ال ة واالختي ة الذاتي الدافعي

  ).229-224ص)(واالنتقال من مرحلة ألخرى
  :هذه الطريقة تتضمن الخطوات التاليةأن ) 2003(آما يذآر بدير وصادق 

ات              حيث يقوم المعلم بالتخطيط ال    :  التنظيم -أ ى حدة، وتحضير آمي ذ عل دقيق لما سيقوم به آل تلمي
ن مجالت وصحف   ا، م راءة ومحتوياته واد الق ن م ة م رة متنوع ة  ...آبي واد تعليمي ذلك م خ، وآ ال

  .وترفيهية، ويجب أن تكون آل تلك المواد متنوعة وذات مستويات مشكلة متدرجة وعديدة
اني من        ويتم ذ:  المقابلة الشخصية بين المعلم والتلميذ  -ب   ذ يع م أن التلمي دما يالحظ المعل ك عن ل

ى                        رح عل ه يجب أن يقت رر، فإن اب المق راءة الكت بعض مشكالت القراءة أثناء الدرس العادي في ق
ذ                            إذا أظهر التلمي ستواه، ف رر في م اب المق ادل الكت ذ يع ار التلمي اب آخر من اختي التلميذ قراءة آت

م عل        ا يضع                 المشكالت نفسها في القراءة، فإن المعل ة شخصية، وفيه د مقابل ذ لعق دعو التلمي ه أن ي ي
ذ            ى مجموعة صغيرة من التالمي ذ إل سيم التالمي ى تق خطة باالشتراك مع التلميذ تحتوي الخطة عل
ة     الذين يعانون من مشكالت القراءة نفسها، ومن خالل هذه المجموعة يتم العمل على تطوير وتنمي

د التلمي    ضعيفة عن ة ال ارات القرائي ات      المه ن الواجب ددا م ذ ع ذا التلمي م له ي المعل ذ، أو أن يعط
ب ضعفه،       ي جوان ذ ف ذا التلمي ة ه ا تقوي صود به ة مق دريبات دقيق ى ت وي عل ي تحت افية الت اإلض
راوح            وتتراوح مدة المقابلة الفردية ما بين دقيقتين إلى عشرة دقائق، مع المعلم، ولكل تلميذ عدد يت

  .ت أسبوعيا مع المعلم، وقد يحتاج بعض التالميذ إلى مقابلة يوميًاما بين مقابلتين إلى أربع مقابال
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ى             :  تنمية المهارات  -ج   ذ إل يقرر المعلم بناء على تشخيصه لمستوى المهارات التي يحتاج آل تلمي
سها     التدريب عليها، وقد يلجأ المعلم إلى تدريب مجموعة صغيرة من التالميذ معًا على المهارات نف

وى قرائي           في آل مرة، ويجب    ى خطة محددة ومحت ي عل ل مبن ارات لكل طف ة المه  أن يكون تنمي
  .مناسب للتلميذ، حتى يرتفع مستوى التلميذ إلى المستوى العام لزمالئه في فصله الدراسي

ه                  د عمل ة عن راءة المختلف ارات الق ويجب أن يعتمد التلميذ تمامًا على نفسه عند العمل على تنمية مه
ذه ال ي ه م ف ع المعل املة   م ة ش دريس جامع ستخدم طرق ت درس أن ي ن للم ة، ويمك ابالت الفردي مق

سمع والكالم         ه ال لتنمية المهارات اللغوية األخرى بجانب مهارة القراءة، فيمكن أن يتناول في خطت
  .والكتابة إلى جانب القراءة

ائل الت    :  التشخيص والتقييم  -د   شخيص يجب أن تحتوي طريقة التدريس الفردي على استخدام وس
ة          ان المراحل التالي ارة، ولبي ذ في آل مه والتقييم بشكل مستمر، لبيان مدى التقدم الذي يحققه التلمي
سجل                   يم ي ة تقي من التخطيط، فال تكون عملية التعلم عشوائية، ولهذا يخصص المعلم لكل تلميذ بطاق

ة، آروت تحوي           (فيها   شاريع القرائي داف، الم ابالت،   اإلنجازات اليومية، الخطط، األه اريخ المق ت
ي            ذ ف ا التلمي ي قابله ة الت ر معروف دة أو الغي ات الجدي ة الكلم ب، قائم اوين الكت عن

  ).232/233ص)(قراءته
  :مزايا الطريقة الفردية

  :هذه الطريقة ويوضح مزاياها آما يلي) Michael) 2007يستحسن ميشيل 
  .تدفع التالميذ إلى قراءة آم أآبر من المحتويات_ 
روء، آل     نمو واضح   _  في مهارات القراءة نتيجة الشتراك التالميذ في بيان آل ما يحبونه من المق

 .منهم لآلخر
ى                        _  ة، حت ارات مقنن ا وقياسها باختب تم تنميته راءة التي ت ارات الق الزيادة المطردة في مستوى مه

 .تصل إلى الربع األعلى من االختبارات
ذ          إحساس التالميذ باألمن والتفوق واالعتماد ع     _  ين التالمي لى النفس، لقضائها على روح التنافس ب

 .في الفصل
و                       _  ى تحقيق نم ذاتي، والتصميم عل ى التخطيط ال درة عل نفس والق ى ال اد عل تنمي االعتم

 .وتطور ذاتي
 .تحقيق استمتاع حقيقي بالقراءة_ 
 .توفر دافعية ذاتية للتعلم وتطوير المهارات ذاتيا_ 
 .ت المقروءةتحقق نموا في تنوع الموضوعا_ 
دى  _  ذ م ة ألخرى، ويلمس التلمي ن مرحل ال م ي سرعة االنتق ة ف روق الفردي تراعي الف

 .التقدم الذي يحرزه بنفسه
 ).193ص(تغطي الكثير من الموضوعات غير مطروقة في برامج القراءة العادية _ 
  

  :مهارات تدريس القراءة 
وع      أن تدريس ا  ) Gastiglioni) 2005     ترى جا ستجليوني     م ن ق المعل لقراءة يتسم بمحاولة خل

ا فك                              د من األشكال؛ منه ذا التفاعل يأخذ العدي وب، وه ين الرمز المكت ذ وب ين التلمي من التفاعل ب
ارات النطق          , الرموز وتحويلها إلى معان، ومنها إدراك هذا المعنى        ذ مه آما يحاول إآساب التالمي

م           ا، ومن ث ة في نطقه وز، والطالق ذه الرم د وأن       السليم له ارة الب ذه المه دريس ه إن المتصدي لت  ف
  :تتوافر فيه مهارات معينة، منها
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  .اختيار االستراتيجية والطريقة واألسلوب المناسب لتدريس القراءة •

 .تقديم نموذجا صحيحا لقراءة نص مكتوب •

 .توجيه التالميذ أثناء القراءة •

 .اآساب التالميذ العادات القرائية السليمة •

 . في التفكير حول النص المكتوبمساعدة التالميذ •

 .مساعدة التالميذ على إبراز العالقة بين الرموز ومعانيها •

 .تنويع في مصادر المواد المقروءة •

 .خلق من خبرات التالميذ أفكارًا لمواد مقروءة •

 .رسم استراتيجيات تساعد التالميذ على إدراك األفكار في النص المقروء ونقدها •

 .وءة والخبرات المعاشةالربط بين المادة المقر •

 .تنفيذ خطوات االستراتيجيات والطرق واألساليب التي يختارها لتدريس القراءة •

 .تشخيص الضعف في القراءة لدى التالميذ •

 .تحديد األسلوب المناسب لعالج الضعف القرائي •

 .توجيه التالميذ إلى قراءات مناسبة لمستواهم القرائي •

 .ة، في موقف التدريس الجمعيمواجهة الفروق الفردية في القراء •

 .تحليل أنماط الفهم ومستوياته لدى التالميذ، والمشكالت التي تحول دون تحققه •

 .تهيئة الموقف التدريسي المالئم لعمليات القراءة بأنواعها المختلفة •

 .إآساب التالميذ قواعد الصوت الالزمة للقراءة السليمة •

 .الوجدانية لدى التالميذ، وتعديل ميولهم واتجاهاتهماستخدام المادة المقروءة إلنماء الجوانب  •

 .تحديد الميول القرائية لدى التالميذ، الختيار المواد القرائية المناسبة لهذه الميول •

ذ     • درات التالمي ة ق ا لتنمي وا به ب أن يقوم ي يج أدوارهم، الت ور ب اء األم ار أولي ه أنظ توجي
  ). 206ص(القرائية

  
  

  :عاقين فكريًا في مرحلة التعلم األساسي مظاهرها وأسبابهامشكالت تعليم القراءة للم
ون         شير لي ة،و ي ة األآاديمي ن الناحي ًا م اقين فكري يم المع ي تعل ة ف ة خاص راءة مكان ل الق      تحت

)Lyon1999 (  ل راءة تمث شكالت الق ى أن م دى   %) 80(إل ة ل شكالت األآاديمي وع الم ن مجم م
ن  ذا يمك ًا، ول اقين فكري ذ المع ة التالمي ذوي اإلعاق اديمي ل ي التخلف األآ سائد ف وع ال ا الن اعتباره

  ).67ص(الفكرية البسيطة 
  :مشكالت القراءة لدى المعاقين فكريًا إلى أربعة تصنيفات, )MichaeL) 2007ويصنف ميشيل 

  :  ذوو العجز القرائي-1
فضًا عن مستوى قدراتهم         ويقصد به فئة التالميذ المعاقين فكريًا الذين يعتبر أداؤهم القرائي منخ          

اديين             دمجين مع الع تعلم والم القرائية، وغالبًا ما تكون هذه الفئة من ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين لل
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ة      ي بقي راءة ف ي الق ستواهم ف لبا بم أثرا س ة مت ذه الفئ ون أداء ه ادي، ويك صل الدراسي الع ي الف ف
ديهم ا              دو ل م يب رغم من أنه ى المدى          الموضوعات المدرسية، وعلى ال م عل تعلم، وأنه ى ال درة عل لق

ستمرون                    راءة، وي ة الق ع في عملي الطويل يستطيعون القراءة، إال أنهم يفشلون في إحراز تقدم متوق
  .في أدائهم القرائي متخلفين

   : منخفضوا التحصيل القرائي-2
شكل مناس    رأون ب ذين يق تعلم ال ابلين لل ًا الق اقين فكري ذ المع م التالمي صد به ًا      ويق د طبق ب وجي

ي        دراتهم ف ن ق ل م ي تحت أو أق صيلهم القرائ ن تح ه، ولك م في ذين ه صف ال ي وال رهم العقل لعم
  .القراءة

  :  ذوو العجز القرائي الخاص أو المحدود -3
ذين يواجهون مشكالت محددة أو                     تعلم ال ابلين لل ًا الق      وهذا العجز يتعلق بالتالميذ المعاقين فكري

ة معينة أو أآثر، وعلى سبيل المثال فقد يحرز التالميذ نتائج جيدة في مهارة              خاصة في مهارة قرائي   
ارة                     شكلة في مه انون من م د يع ه، ولكن ق التعرف على الكلمة وتحليلها بالنسبة للصف الذي هم في

  .التعبير
اً      ذ الضعاف قرائي ا التالمي ، وربما آان هؤالء التالميذ ال يحتاجون إلى برامج مرآزة آالتي يحتاجه

  .فقد يحتاج قصورهم هذا إلى تحديد وسائل عالج منظمة من المدرسة
   : ذوو القدرة القرائية المحدودة -4

ستويات                  بعض التالميذ المعاقين فكريًا القابلين للتعلم يكون لديهم ضعف في مهارات القراءة وم
ت             ك انخفاض في         منخفضة في التعلم، وربما يرجع ذلك إلى قدراتهم العقلية المحدودة، وين ج عن ذل

ه       م في ذين ه ي ال صف الدراس ة بال ديهم بالمقارن ي ل ى    . األداء القرائ اجون إل ذ يحت ؤالء التالمي ه
  .تدريبات وتطبيقات خاصة وإعادة تعلمهم بدرجة آبيرة

تعلم،                   وبغض النظر عن الفئة أو درجة الذآاء التي ينتمي إليها التالميذ المعاقين فكريًا القابلين لل
ا                  فإن ًا لم دراتهم المحدودة وعالج  هناك حقيقة واضحة وهي أنهم يحتاجون إلى تشخيص مستمر لق

  ).226ص(يعانونه من مشكالت في القراءة
  :مشكالت القراءة التي تواجه تالميذ االبتدائي 

م وأخطر              ة من أه ة االبتدائي راءة في المرحل ي الق ًا ف اقين فكري ذ المع أخر التالمي شكلة ت د م      تع
ة     الم بالد العربي ه من         , شاآل التي تواجه التعليم في ال ا تترآ ذه المشكلة وم نظرًا لضخامة حجم ه

فال , ونجد في مدارسنا آثيرًا من التالميذ الذين اليجيدون القراءة        . آثار خطيرة على الفرد والمجتمع    
ة ة, تراعى األحرف اللغوي سية والقمري ات الشم شكيلية ال, وال الالم ات الت ا وال الحرآ رًا م ي آثي ت

ى ي المعن ؤثر ف ين بعض الحروف, ت ذ ب ز التلمي ا, وال يمي ط بينه ًا بحروف , ويخل ستبدل حروف وي
ر سوي, أخرى ي غي وه القرائ ون نم راءة, ويك ي الق ذ مشكالت واضحة ف دى التلمي ون ل ذا يك , له

  .فتشكل صعوبة ومشكلة تعليمية
  : ومن هذه المشكالت مايلي

 :ف موضعه من الكلمةاختالف صورة الحرف باختال_ 
ى اختالف              ) 2006(     يذآر شقير  ؤدي إل أن اختالف رسم الحروف باختالف موقعها في الكلمة ي

رح   " رسم الكلمات التي تتطابق في حروفها وتختلف في ترتيب هذه الحروف آما في الكلمات                 –ف
ر  ح – حرف –حف ذه ال   "  رف كال ه ن أش ا، ولك روف وأنواعه دد الح ي ع ابق ف ث تتط ات حي كلم

  ).87ص(ومدلوالتها تختلف باختالف ترتيب هذه الحروف
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دئ أمر               ) 2007(     ويرى العزة    سبة للمبت أن عملية التعرف على أشكال الحروف والكلمات بالن
ر موضعه في                      صعب خاصة في بداية تعلمه ؛ وذلك لالختالف الذي يطرأ على شكل الحرف بتغي

  ).107ص(الكلمة
 :التشابه بين الحروف_ 
ين أشكال الحروف،                ) 1998(   يذهب الهواري      إلى أنه إذا آان التالميذ يعانون من االختالف ب

دم                 واختالف شكل الحرف الواحد فإن ذلك يواآبه مشكالت ناشئة من التشابه بين الحروف وذلك لع
ي       ين آلمت الفرق ب روف، ف ين الح ذ ب ا التلمي وارق واضحة يلحظه ود ف ر  " وج د، نه شمل " نه ي

 األخيرين في آال منهما وهما الراء، والدال، وقد يختلفان على التلميذ بسبب عدم الدقة في                 الحرفين
دال                       نخفض رأس ال سطر أو ت وق ال سطر أو ف الكتابة، وذلك عندما يعلو حرف الراء إلى مستوى ال

  ).77ص(إلى مستوى السطر
ا، فالنق                     زود فيه اط أو االنتقاص أو الت ال النق شابه من إغف أتي الت ين    وقد ي هو  " خرج، جرح   "اط ب

هو الفرق بين عدد النقط في آل من           " تحت، نحت "النقطة التي تتميز بها الخاء، والفرق بين آلمة         
ا يكون                         ا م ة منه األحرف العربي ا مشكالت في الممارسة، ف ذه المشكالت يواآبه التاء والنون، وه

ة وبعض سماته    تحت السطر أو فوقه أو مساويًا له، بل إن الحرف الواحد تكون بعض س           ماته تحتي
ثال في الفعل        الجيم م ة، ف سفلي     " خرج  " األخرى تكون فوقي صفها ال سطر ون وق ال صفها ف ع ن يق

ات        اءات والتعريج ى االنحن افة إل ذا باإلض ه، ه اء فوق سطر والخ ت ال ع تح راء تق ا ال ه، بينم تحت
 . والتقوسات التي تختلف من حرف آلخر

 :نطق الحروف والكلمات نطقًا سليمًا_ 
دما يكون                 ) 1992(     أوردت عبدالحميد    ى عن ر عن المعن ة، ويعب أن صوت المتكلم يكون ذا قيم

ر المناسب                     ه، وعدم إعطاء الصوت التعبي هادئًا ثابتًا يتغير ويتلون بحسب الموقف الذي يتواجد في
ات، و                       سليم للكلم ذلك النطق ال ه من أحاسيس وعواطف، ويتصل ب هو  والمالئم يسلب الكالم ما في

أة،  ة والثأث التلعثم واللجلجة والتهته سي آ ي أو نف سبب خلق ئة ب وب الناش ًا من العي ذي يكون خالي ال
وة                            شغلها، والق صوتية التي ي ه من حيث المساحة ال ويعني النطق الواضح إعطاء آل صوت حق

  ).83ص( اإلخراجية التي تمكن األذن من التقاطه، والعقل من استيعابه
 :ف وصوتهالفرق بين رسم الحر_ 

ا ينطق               ) 1985(     أوردت المال  المفروض أن يكون رسم الحرف مطابقا لصوته بحيث إن آل م
د   ا، فق ي بعض آلماته ك ف ع ذل ة ال تتب ة العربي د أن الكتاب ا نج ب، ولكن ا ال ينطق ال يكت ب، وم يكت

ا في           " اهتدوا  " زيدت أحرف ال ينطق بها في آلمة         ا آم ك   " وحذفت أحرف ال ينطق به  لكن   –ذل
  .تارة أخرى" الفاء"و" ياء" وخولف رسم األلف اللينة التي تكتب "  طه –

ي   ا ف ة آم ا ال آتاب ماء نطق ذي يلحق آخر األس وين ال ضًا التن ك أي ة ذل د "ومن أمثل ود " محم ووج
ي     ا ف ة آم صورة الكتابي ي ال روف ف رو " بعض الح اك بعض   " عم ل أن هن سية، ب الم الشم وال

اء التأنيث                  الحاالت يرسم فيها الحر    ان في النطق حسب الموضع آت ف ويكون له صورتان مختلفت
  ).131ص(تنطق هاء عند الوقف، وتاء عند الوصل" فاطمة " المربوطة في 

 :الشكل_ 
إلى أن المقصود بالشكل هو وضع الحرآات القصار        ) 1999(حنورة  ,طعيمة,الناقة,     يشيريونس

وف، وتنحصر مشكلة الشكل في تعذر ضبط الكلمات          الثالث الضمة، والفتحة، والكسرة على الحر     
ٌم أو               " علم  " حين تكون مجردة من الشكل، فإذا وجد التلميذ لفظ           َم أو َعَل ان َعِل ا إذا آ ثال حار فيم م

ال                       يم أطف شكل في آتب تعل اة ال د من مراع ه الب ذه المشكلة فإن دة ه م، وللتخفيف من ح ِعْلٌم أو ُعِل
راءة    المرحلة االبتدائية عامة وال  د ق متخلفين قرائيا بصفة خاصة، وذلك إلزالة اللبس والغموض عن

  ).153ص(الكلمات والجمل
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 :وصل وفصل الكلمات_ 
ة       ) 1997(     يذآرمدآور أن طبيعة اللغة العربية تختلف عن طبائع الكثير من اللغات في أن الكلم

سر                م ال يتي ا األصلية، ومن ث اد تضيع معالمه ا، فالفعل   العربية تتصل بغيرها فتك ذ  "  تمييزه " ينب
ه          " لينبذن  " وتتصل بأوله الم القسم وبآخره نون التوآيد فيصبح          ا صار إلي والفرق بين األصل وم

  )61-59ص(من البعد في الرسم والنطق بحيث يصعب على المبتدئ التعرف على أنهما فعل واحد
  :تشخيص التخلف في القراءة الجهرية

وم         , وواسون , وتنكر, نقًال عن بوند  ) 196ص, 1984(     يذآر مرسي    أن أي عمل عالجي ال يق
ك ألن نتيجة                             م؛ ذل ذ والمعل د آل من التلمي ر ضياعًا لوقت وجه دقيق يعتب شخيص ال ائج الت على نت
صميم            اس األول لت ون األس وف تك ة س راءة الجهري ارات الق ي مه ف ف دقيق للتخل شخيص ال الت

  . فكريًا البسيطالبرنامج التعليمي المناسب لمساعدة المعاق
  :ويهدف التشخيص بوجه عام إلى تحقيق ثالثة أهداف

  . توفير المعلومات التي تفيد في مواءمة التدريس للحاجات العامة لمجموعات من التالميذ-1
ى        -2 درة عل ي الق ة ف روق الفردي دريس للف ة الت ة لمالءم ضرورية والالزم ات ال وفير المعلوم  ت

  .القراءة لتالميذ الصف الواحد
ل        -3 ن التحلي دًا م ب مزي ي تتطل ز القرائ ن العج االت م ديهم ح ذين ل ذ ال د التالمي  تحدي

  ).196ص(المفصل
سيكولوجي  ة من حيث العمق ال ستويات مختلف ى م تم عل يمكن أن ت شخيص ف ة إجراء الت ا عملي أم

  :فيما يلي) 1985(والكفاءة يوضحها مدانات 
  :مستوى األعراض الشخصية:  المستوى األول-1
ذه           رات، وه ل والفق م الجم ات وفه ردات، وإدراك الكلم ي المف ضعف ف وة وال اط الق د نق   تحدي

  .المعلومات يمكن الحصول عليها أثناء التدريس في الفصل، ومن االختبارات التقديرية المقننة
  : المستوى الثاني-2

دى ا  ي ل ي األداء القرائ ؤثر ف ن أن ت ي يمك ن مالحظة بعض المؤشرات الت اق      يمك ذ المع لتلمي
ة، أو   سلبية العام ة ال ة الشخصية ؛ ألن الحال ي المقابل ة، وف ي حجرة الدراس تعلم، ف ل لل ًا القاب فكري
ة                    أنماط مستوى الطاقة قد تمنع التلميذ من بذل أقصي جهد، فالنقص في مفردات الكالم، وعدم الدق

رة في      في النطق، وتراآيب الجمل، وغير ذلك من العيوب في االتصال اللفظي          د تقف حجر عث ق
  .سبيل دقة حل الرموز وتفسير المادة المطبوعة، آما أن القلق يمكن أن يعوق التفكير

  : المستوى الثالث-3
اتج، خالل    ى الن دخل إل ن الم راءة م ة الق ي عملي ضمنة ف درات المت ى الق شخيص عل ز الت      يرآ

شاف ا ن اآت ك يمك ن ذل ترجاع وم تقبال واإلدراك واالس وب خطوات االس درات الخاصة، والعي لق
  .آأساس للتدريب العالجي

  : المستوى الرابع-4
ارات         ها باختب ق قياس ن طري راءة ع ي الق اح ف ن وراء النج ي تكم ة الت درات العقلي ي بالق      يعن
ه في          الذآاء، وعند التشخيص البد من معرفة نواحي القصور القرائي عند التلميذ، ومالحظة عادات

ا    ا                       القراءة الجهرية وم ات، وم رره من حروف والكلم ا يك اظ والحروف، وم ه من األلف ود حذف  تع
ذ    ة التلمي ة حال ات ودراس ن حروف وآلم رره م ا يك اظ والحروف، وم ن األلف ره م ه غي ستبدل ب ي
صميم      تم ت ث ي شكالت ؛ حي ن م ه م ا يعاني ة م سمي، ومعرف وه الج ة، ونم ه العقلي سية، وقدرات النف

  )44ص(على تأخره في القراءةبرنامج عالجي يساعده في التغلب 
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ا   ) 1998(ويوضح سمك   راءة م أن من المبادئ التي يجب مراعاتها عند تشخيص المتخلفين في الق

  :يأتي
ق بكل          -أ ا يتعل اهج وفيم  يجب أن يكون االختبار التشخيصي أساسًا التخاذ القرارات في صنع المن

  .طفل من حيث آونه فردًا
أخر                  يجب أن يكون التشخيص عملية م      -ب اط الت ا نق واحي التي توجد فيه ى الن ستمرة وينصب عل

ا                          د م ارات، ولتحدي ائج االختب رة للتحقق من صحة نت شخيص بكث ارات الت آما يجب استخدام اختب
  .يلزم من تغير في مهارات الدارسين

ى                     -ج شجع عل ه، وأن ي وة والضعف في  يجب أن يكون التلميذ المتخلف على علم بطبيعة مواطن الق
ذ            الجهد ا  افئ التلمي ل يجب أن يك لذي يبذله، فال يصح أن يرآز المعلم على اإلجابات الخاطئة فقط ب

ودهم                        ون رضًا عن جه م سوف يلق إذا ما أحرز تقدمًا ونجاحًا في عمله، فالتالميذ إذا ما شعروا أنه
من واعترافًا بها من اآلخرين سوف يخفف هذا آثيرًا من مشاعر القلق الذي يظهره أطفال آثيرون                

  .مواقف االختبار
ارة تكون                  -د واحي المه ت، ففي معظم ن  يجب أن تكون إجراءات التشخيص مناسبة من حيث الوق

وة      د ق ن تحدي ر م ا، أآث ة م ى أداء مهم ا عل ف عقلي ذ المتخل درة التلمي د ق ان تحدي ة بمك ن األهمي م
  .احتمالية وسرعة تتبعه

ـ ضمن     -ه ى ي وح حت ار بالوض ات االختب سم تعليم ب أن تت ذه     يج ًا ه اقين فكري ذ المع م التلمي  فه
ى ضعفه في                      ك إل يمكن إرجاع ذل التعليمات، وعندما تكون درجة التلميذ منخفضة في اختبار ما، ف

  ).  89ص(المهارة موضوع القياس أو نتيجة لسوء فهم التعليمات
  :وسائل التعرف على التأخر في القراءة الجهرية 

ذآر الروسان  ا) 1998(     ي ًا أن من الوس اقين فكري شخيص المع ي ت تخدامها ف ي يمكن اس ئل الت
  :المتأخرين في القراءة ما يأتي

  : المالحظة-1
إلى أن المالحظة هي وسيلة المعلم الآتشاف وتحديد الكثير من األخطاء        ) 2000(     يشير جمعة   

دى ا      ي ل سلوك القرائ ة ال م مالحظ ستطيع المعل ية، وي راءة األساس ارات الق ي مه شائعة ف ذ ال لتلمي
المعاق فكريًا من حيث استمتاعه بالقراءة، وجلسته، وحرآات جسمه وحرآات عينيه أثناء القراءة،             
راءة،                          اء الق سرعة أثن م وال النطق والفه ق ب ا يتعل ه من الحروف والكلمات وآل م وما قد يسئ نطق
ة           ن المالحظ ة م ر دق ا أآث ة به داول الخاص ات والج ا البطاق ستخدم فيه ي ي ة الت  والمالحظ

  ).81ص(العابرة
  : السجالت المدرسية-2

ًا من حيث                  تشمل جميع المعلومات التي يتوصل إليها القائم بالتشخيص عن التلميذ المعاق فكري
ه من مدرسة                 ه عن المدرسة، وانتقال رات تغيب ة، وفت تقدمه في دراسته في المواد الدراسية المختلف

ماعي، وآل العوامل والظروف التي لها صلة بمجال          إلى أخرى واتجاهه نحو القراءة وتكيفه االجت      
  .القراءة

  : االختبارات-3
ًا من                       اقين فكري ذ المع دى التالمي ا ل درك م ه ي ذة، تجعل صيرة ناف      االختبارات تمنح األخصائي ب
ن    ي يمك ارات الت ن االختب ة وم ة واجتماعي ة، ووجداني شكالت قرائي ن م ديهم م ا ل درات وم ق

  :قدرات القرائيةاستخدامها في قياس ال
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  :اختبارات التشخيص التقديرية
ا                          ادة م ًا، وع اقين فكري ذ المع ة عن التالمي ستخدم لجمع المعلومات الالزم ة وت ر مقنن      وهي غي
ة المباشرة                     ة، وهي تعطي معلومات عن األهداف التعليمي ارات المعياري يستخدم المعلمون االختب

  .ومات محددة عن آل طفلالتي يختارها المعلم، وهي أيضًا توفر معل
  :اختبارات التشخيص المقننة

ه   ي عالقت ام ف األداء الع ق ب ات تتعل ي تتطلب معلوم ارات الت ك االختب ا تل ا بأنه      ويمكن تعريفه
ارات              وع من االختب ذا الن ًا وه اق فكري ذ المع د التلمي راءة عن بمجال مهاري واسع، مثل مستوى الق

دد آب     ار          التشخيصية تعطى أول األمر لع اتهم آمعي ستخدم درج م ت ًا، ث اق فكري ذ المع ر من التالمي ي
  :تقارن به المجموعات التالية، وهذه االختبارات مناسبة لألغراض التالية

 .تتفق ومبدأ الفروق الفردية بين التالميذ المعاقين فكريًا •

  . تقويم البرامج الجديدة •

  .سية معينة مقارنة المجموعات المختلفة لتحديد التدريب أو مادة درا •

ي   • أخرين ف سيطة والمت ة الب ة الفكري ة اإلعاق ًا فئ اقين فكري ال المع امج تعليمي لألطف  وضع برن
ذه  وة ه تعلم، وتكمن ق ل ال ي تعرق ة الت ات البدني ة، والمعوق راءة، والمشكالت االنفعالي ارات الق مه

  .االختبارات في صدقها وثباتها واإلجراءات الدقيقة عند تطبيقها وتصحيحها
ى أجزاء           ) 1984(   وأوضح جابر    د إل ل األداء المعق صية هو تحلي ارات التشخي أن وظيفة االختب

ا عن                   آثيرة، وعلى هذا توضح نواحي قوة التلميذ وضعفه، وهذا النوع من االختبارات ال يكشف لن
ذه ال                    وة  مجرد قوة الفرد أو ضعفه في المادة التي يختبر فيها فحسب بل تظهر لنا أيضًا أين تكمن ه ق

  ).216ص(أو هذا الضعف
  :االختبارات التحصيلية

ا                  ) 1998( الهواري        يذآر د من األمور منه اس بالعدي ة يق ة العربي ذ في اللغ أن تحصيل التالمي
ي، أو   م القرائ ا جانب الفه ة، ومنه ية للغ د األساس ات المرتبطة بالقواع اهيم والمعلوم تحصيل المف

  ).299ص(الفهم السماعي لدى هؤالء التالميذ
ة      ) 1997(     يوضح عدس  أن االختبارات التحصيلية هي اختبارات يضعها المختصون في التربي

دد     ر أن يح ستطيع المختب ل ي ة، ب ة معين ي مرحل ة ف ذ القرائي درة التالمي ه؛ ق ل من يس آ ة ويق واللغ
  ).69ص(مستوى تأخر التالميذ في القراءة، إذا آان بسيطًا أو متوسطًا أو شديدًا

  :التدريبية للتخلف في القراءة الجهريةالبرامج 
  :أنواع البرامج التدريبية

  :وواسون أن البرامج التدريبية تنقسم إلى, وتنكر, نقًال عن بوند) 1984(يوضح  مرسي
  : برامج تدريبية فردية-أ

ة التي تواجه                       فمن المعروف أن التلميذ المتخلف في القراءة الجهرية يحتاج إلى البرامج القرائي
راءة     ي الق ًا ف اق فكري ذ المع ا التلمي اني منه ي يع شكلة الت دأ الم ا تب ًا م ه، وغالب ه واحتياجات متطلبات
دأ           بعض التعليمات فيب بصورة تدريجية، وذلك أن التلميذ يجد في بادئ األمر مشكلة في االستجابة ل

 ومن المحتمل   .في التخلف أآثر عن زمالئه وليس في وسعه أن يقرأ بصورة تمكنه من اللحاق بهم       
  .أن ينمي هذا الوضع عنده بعض العادات القرائية الخاطئة

ستواه                      د م ًا لوجه وتحدي ذ وجه      وفي مثل هذه الحالة يتطلب لحل هذه المشكالت العمل مع التلمي
ى                        وع من العالج عل ذا الن ل ه وم مث راءة ويق القرائي وتحديد أخطائه القرائية التي يرتكبها أثناء الق



 31

نجح                          إدراك الس  ى ي راد حت ى انف ة عل ذ وأن يكون التخطيط لكل حال ة الجسمية لكل تلمي مات العقلي
  .المعلم في التغلب على نواحي الضعف التي يعاني منها التلميذ المتخلف قرائيًا

  : برامج تدريبية جماعية-ب
ارات قرائ ي مه أخر واضح ف اني من ت ذي يع ًا ال اق فكري ذ المع اج التلمي ًا يحت ى أن      أحيان ة إل ي

وع                       ذا الن تم ه اني، وي ا يع ل م يشارك تجارب أقرانه العاديين في مدارس الدمج ممن يعانون من مث
دعم                            ا ي الج بعضهم بعضًا، ومم ذ بعضهم بعضًا، ويع ا التالمي م فيه من العالج في مجموعات يعل

ا                      ا يع ل م ة مث انون من مشكالت قرائي اًال آخرين يع ري أطف ًا أن ي اق فكري ني يتعلمون  التلميذ المع
اراتهم              د نجحوا في استخدام مه ذ ق القراءة، وقد يكون ذلك في حجرة المصادر وأن هؤالء التالمي

ات        . القرائية، واستطاعوا التغلب على مشكالتهم القرائية      سيكولوجيون وأصحاب نظري ويعترف ال
ة                    ين مجموعة      التعلم أن أهم تعزيز يناله التلميذ المعاق فكريًا في حجرة الدراسة في العالق ه وب بين

  .أقرانه
د     ) 1984(ويذآر مرسي     ًال عن بون ر , نق د تصميم            , وتنك ا عن ارات يجب مراعاته وواسون اعتب
  :برامج القراءة

  :  يجب أن يكون التدريب محددًا ال عامًا-1
  .  أي يرآز التدريب على تلك المشكالت القرائية التي أظهرها التشخيص

  :ة  استخدام أساليب عالجية متنوع-2
ى المدرس أن     يحدث                          ل عل ط، ب رر فق  بحيث ال تقتصر على التدريبات الواردة في الكتاب المق

  .من التنويع ما يجعل البرنامج جذابًا
  :  يجب أن تكفل وحدات البرنامج ودروسه تدريبات تتسم بالنشاط-3

ذا                     شطًا، وله ًا ن اق فكري ذ المع راءة يتطلب أن يكون التلمي ه ال        فتحقيق النمو في الق ول بأن  يمكن الق
ة حال فمن                    يتوقع للتلميذ المعاق فكريًا القابل للتعلم المرهق من التعب أن يتقدم في القراءة وعلى أي
ى                       ًا عل اقين فكري ذ المع ال التالمي دريب طوًال وقصرًا بحيث يكون إقب رة الت تحكم في فت الواجب ال

  .القراءة نشيطًا
  : التلميذ المتخلف عقليا  يجب أن يهتم محتوى البرنامج بتشجيع-4

ى                           ه عل ة في قدرت ًا ثق اق فكري ذ المع دى التلمي حتى يحدث التعلم بفاعلية من الضروري أن يكون ل
ف      امج تتوق ة البرن تعلم ؛ ألن فعالي ي ال ة ف ه ورغب د تحقيق دف يري ضًا ه ه أي ون لدي تعلم وأن يك ال

سه، وال تن                  ًا بنف اق فكري ذ المع ة التلمي و ثق ى نم ه          بدرجة آبيرة عل شعر بأن دما ي ة إال عن ذه الثق و ه م
أثرًا                 , حقق تقدمًا في القراءة    ا يكون مت ًا م راءة غالب والتلميذ المعاق فكريًا المتأخر عن أقرانه في الق

د يصبح              سه، وق ة بنف سبه ثق انفعاليًا أو لدية شعور بعدم االطمئنان إذا لم يصادف من قبل مواقف تك
د             ذا ميول عدوانية أو انطوائية، وعلى ا       سلبية عن ذه االتجاهات ال لبرنامج المقترح أن يتغلب على ه

  .التلميذ المعاق فكريًا وأن ينمي لدية الرغبة في التعلم
ه                    ومن المسئوليات األولى للمدرس أن يحظي بثقة التلميذ المعاق فكريًا، ويحس بأنه يهتم به وأن

ا بذل جهدًا حقيقيًا أو تقدمًا بسيطًا في        سوف يساعده في تنمية مهارات القراءة لديه، وأن يشجعه آلم         
تعلم                   ة في ال ة الرغب د لدي سه وتتول درك    . القراءة حتى يستعيد التلميذ المعاق فكريًا ثقته بنف دما ي وعن

سه وهي مشاعر هو في أشد                         هذا التلميذ أن هناك من يهتم به وبمشاآله فسوف يشعر بقيمته في نف
  .الحاجة إليها

  :ن ينوه بالنجاح  يجب على البرنامج أ-5 
وه بنجاحات                   لكي يكون التقدم في البرنامج مثيرًا لحماسة التلميذ المعاق فكريًا، فعلى المدرس أن ين
ادة                      ذه م دأ عالجه بإعطاء تلمي هذا التلميذ، وال يرآز على أخطائه، ويتطلب ذلك من المدرس أن يب
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ذ المتخلف   سهلة بالنسبة لمستواه القرائي حتى يصبح نجاحه في قراءتها واضح          ًا وبازدياد ثقة التلمي
ذ        , عقليا في نفسه يرفع المدرس من مستوى مشكلة المادة         ادة بالتلمي وعلى المدرس أن يسارع باإلش

ًا ق نجاح ًا وحق دًا حقيقي ذل جه ا ب اق . آلم ذ المع ة التلمي شبع رغب ذي ي ك ال و ذل ال ه امج الفع فالبرن
  .، وال يجعله يشعر بقلق أثناء تقدمه في القراءةفكريًا، ويجعله يشعر بأنه يمضي قدمًا بصورة طيبة

  : يجب أن تكون المواد القرائية والتدريبات مناسبة-6
ى                    إن اختيار المادة القرائية والتدريبات المناسبة للتلميذ المعاق فكريًا من أهم األمور التي يجب عل

ار ا     د اختي ا عن دريبات    الباحث االهتمام بها، وهناك عدة اعتبارات يجب مراعاته ة والت ادة القرائي لم
  :منها
  .   يجب أن تكون المادة مناسبة من حيث مستوى مشكلتها-أ
  . يجب أن تكون المادة مشوقة وفي صورة مقبولة للتلميذ المعاق فكريًا-ب
  . يجب أن تكون المادة وفيرة ومتنوعة-ج
  :  يجب أن يستخدم البرنامج خطوات تعليمية فعالة-7

ك ا    شبه تل ي ت ي الت وات        وه ي خط ا وه ة مهاراته راءة وتنمي يم الق ي تعل ستخدمة ف وات الم لخط
دائي      صف األول االبت ن ال ستويات م ة الم ي آاف راءة ف ى الق د عل دريب الجي ق الت ضرورية لتحقي
درس          ة ال وات خط ذه الخط ون ه ذ وتك ؤالء التالمي يم له ل التعل ة مراح ى نهاي ًا حت اق فكري للمع

  :للتدريب على القراءة وهي آاآلتي
  . اإلعداد للقراءة-أ
  . تقديم الكلمات الجديدة أو الصعبة-ب
   تحديد الهدف من القراءة-ج
  . توجيه القراءة-د
  . مناقشة محتوى المادة المقروءة-هـ
  . إعادة القراءة إذا آان ذلك ضروريًا-و
  . تنمية المهارات والقدرات الخاصة-ك
  :  على المدرس أن يكون متفائًال-8

ذ              , سمًا بالنشاط والمرح  أي يكون شخصًا مت    شعر التلمي ه وأن ي ة ب وعليه أن يجعل تلميذه يشعر بالثق
ذ             ى التلمي دورها إل ل ب ا المدرس تنق بأنه واثق بأنه سوف يتقدم في قراءته وهذه الثقة التي يحس به

  .المعاق فكريًا، ويحسن اإلعداد ليتحقق دائمًا التقدم في العالج
  : إلى آل من العمل الجماعي والعمل الفردي  يحتاج التلميذ المعاق فكريًا-9

اً    يحتاج   اق فكري ر               – التلميذ المع ا بدرجة أآب ل ربم ادي، ب ذ الع ك شأن التلمي أنه في ذل ى أن  _  ش إل
شارآة في             ه الم سني ل ى يت يشارك في تجاربه اآلخرين ولهذا فمن األفضل تنظيم عمله بالفصل حت

ذا فمن         أنشطة الفصل الهامة، وحتى يدرك أن هناك أطفاالً  اني، وله ا يع ل م انون من مث  آخرين يع
دما      المعاق فكريًاالواجب أن يعمل التالميذ    ستفيد عن ا، وسوف ي ك ممكن  في مجموعات آلما آان ذل

دمًا في                          وا تق د حقق ا ق ذين يواجهون نفس المشكلة التي يواجهه يري أن التالميذ اآلخرين حوله وال
ى               وآثيرًا ما يظن أن العمل      . التغلب عليها  ه حت ذ عن اآلخرين وتدريب العالجي يتطلب عزل التلمي

راءة في                      اًال آخرين يتعلمون الق يتغلب على نواحي ضعفه، ولكن ما يدعم قدرة التلميذ أن يري أطف
ر من مشكالت                      ى الكثي وا عل دة وتغلب اراتهم الجدي مجموعات وأن هؤالء قد نجحوا في استخدام مه

  ).219-216ص(القراءة التي يعانون منها
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   :آفايات مدرس القراءة تجاه التالميذ المعاقين فكريًا 
ين  راءة  ) Allen) 2006     يوضح  أل ن خالل الق ًا م سه مهني م أن ينمى نف ى المعل ه يجب عل أن

دريس                     اهج وطرق الت ًا ومن اقين فكري يم المع واإلطالع المستمر على آل ما هو جديد في مجال تعل
ر       , راءةالخاصة بهم وخاصة تنمية مهارات الق      ه أن يغي ستمر      -آما يجب علي شكل م ة     - ب  في طريق

صور      تخدام ال ى اس ة إل شطة اللغوي ن األن ل م ث ينتق ه بحي خ ..عرض درات  , ال ين الق ف ب أو يؤل
  ).117ص(المتدرجة لدى التلميذ المعاق فكريًا القابل للتعلم بأنشطة مبتكرة

م اال    ) Ediger)2004      آما يشير إدجر   ى المعل ه يجب عل ذ      أن دى التالمي وة ل ام بجوانب الق هتم
ة    ذآاءات المختلف ي ال ًا ف اقين فكري ذ يجب أن   , المع وي لهؤالء التالمي دخل الترب ى أن الت ذا يعن وه

اءات                دة ذآ ا سبق      , يرآز على جوانب القوة لدى آل تلميذ خاصة تلك التي تجمع بين ع وفضًال عم
م       ون ش د أن يك ًا الب اقين فكري ذ المع يم التالمي إن تقي االت     ف شمل مج ث ي اد بحي دد األبع وليًا متع

ة  ذآاءات المختلف ي       . ال شطة الت ضيره باألن ي تح ام ف درس واالهتم يط لل ه التخط ب علي ذلك يج آ
يقية               تم بالمواهب     , تستثمر الذآاءات المختلفة سواء آانت لغوية أو فنية أو مسرحية أو موس وأن يه

  ).25ص(ستثمارها في العملية التعليميةوالقدرات الخاصة التي قد توجد لدى بعض التالميذ وا
ت   ا آارواي م      ) Karwait) 1999     أم ل الرس صفية مث ر ال شطة غي ي األن ى معلم ار إل د أش فق

ة                      واد األآاديمي ساعدة معلمي الم والموسيقى والتربية البدنية  يجب أن يكون لهم دور أساسي في م
ة التعل    دم العملي ا يخ نهم بم ًا بي امًال مهني دث تك ى يح ة   حت ة الفكري ة اإلعاق ًا فئ اقين فكري ة للمع يمي

  ). 35ص(البسيطة 
دا   رى هيل اقين     ) Hilda) 1999وت ذ المع رون للتالمي ون المتخصصون ينظ رون أن المعلم وآخ

ة                    ن والرياضة البدني ل الف رة مث فكريًا القابلين للتعلم آأشخاص يمتلكون نواحي قوة في مجاالت آثي
  ).311ص( تعليمهم األآاديمي الخ، ومن ثم استثمارها في.......
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  .دراسات تناولت التأخر في القراءة الجهرية_ 
 .دراسات تناولت برامج تدريب القراءة للتالميذ المعاقين فكريًا_ 
ي  _  ي ف رامج الحاسب اآلل ة ب ت فعالي راءة دراسات تناول تحسين الق

 .وتحسين مستوى المعاقين فكريًا
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  :متهيد 
ع          ام اليتناسب م ذا االهتم ان ه ام وإن آ ًا باالهتم اقين فكري دى المع راءة ل شكالت الق حظت م

اك توصيات      ل إن هن ا، ب ة بأهميته درت مقارن ي، وإن ن درس العلم ن ال ة ع ست غائب ا  لي أهميته
اهرة           ب ذه الظ ام به ه واالهتم ادة التنبي ادى بزي ة، تن صادية وثقافي ة واقت ات اجتماعي ة، وحاج حثي

ة                     ات اللغوي دد الكفاي ذر بخطر يه ا تن ا، ألنه وفحصها وتحليل أسبابها، وبحث العوامل المرتبطة به
ي،            شري العرب ل الب تثمار العق ى اس ورة عل ن خط ك م ى ذل ب عل ا يترت ان م ذ، وبي دى التالمي ل

ى                       وانع ؤدي إل ا ي وعي مم ة وال ى المعرف وم إال عل كاس ذلك على مختلف ميادين اإلنتاج، التي ال تق
واد    ي م ذ ف ى تحصيل التالمي ب عل ر والقري ا الخطي ذلك أثره ة، وآ دول النامي ن تخلف ال د م مزي

  .الدراسة األخرى بصورة سلبية
  نبية ذات العالقة بموضوعية واألجويتناول الباحث في هذا الفصل عرضا للدراسات السابقة العرب
  :الدراسة الحالية ومتغيراتها األساسية في ضوء ثالثة محاور

  .دراسات تناولت التأخر في القراءة الجهرية _ 
  .دراسات تناولت برامج تدريب القراءة للتالميذ المعاقين فكريًا _ 
سين      _  راءة وتح سين الق ي تح ي ف ب اآلل امج الحاس ة برن ت فعالي ات تناول دراس

  .ستوى المعاقين فكريًام
  

  :دراسات تناولت التأخر يف القراءة اجلهرية 
الم                 ت س سمعي  ) 2002(قام ارات اإلدراك ال ين مه ة ب اول العالق ى تن دفت إل ة ه , بدراس

ة  ن جه صري م رى  , واإلدراك الب ة أخ ن جه روف م ز الح ارات تميي ة مه ى , وتنمي  وصوًال إل
ذه المشكالت       تطبيقات تربوية تساعد التال    ة ه ى مواجه ًا عل اقين فكري ذ المع ة   .مي  واستخدمت عين

ا  اً  ) 21( قوامه اقين فكري ن المع دائي م ث االبت اني والثال صفين الث ذ ال ن تالمي ذة م ذًا وتلمي , تلمي
  :وتوصلت إلى

ي       _  ارات ه ذه المه راءة ، وه ارات الق ة مه سمعي وتنمي ارات اإلدراك ال ين مه ة ب ود عالق وج
ة آل                     المعالجة الس  ك في تنمي ات، وذل سمعي للحروف والكلم ذآر ال معية للحروف والكلمات والت

دال، واإلدخال،                   ل؛ اإلضافة، والحذف، واإلب مهارات القراءة الجهرية التي تناولها البحث من قبي
  .والتعرف الخاطئ على الكلمة

        .سمعيةلم ترتبط المشكلتان؛ اإلضافة، ودقة القراءة بأي من المهارات اإلدراآية ال_
ى بعض العوامل المرتبطة بمشكالت             بدراسة هدفت ) 1999(                آما قام سالم      إلى التعرف عل

ذ         ا      .القراءة الجهرية لدى مجموعة من التالمي ه قوامه نهم    ) 28(واستخدمت عين ذة م ذًا وتلمي تلمي
ابين     . إناثًا) 13(ذآور و ) 15( ن ) 12.4(, ) 7.8(وتراوحت أعمارهم م دره      س ) 9.3(ة بمتوسط ق

نة ضمن         , س ي ويت سر القرائ شخيص الع ار ت ال واختب ذآاء األطف سلر ل ار وآ تخدمت اختب واس
 ).مهارتي القراءة الصامتة والجهرية إعداد الباحث(
  :وتوصلت إلى 

حدوث تقدم في أبعاد اختبار العسر القرائي فقد طرأ تحسن بالنسبة للقراءة الصامتة فيما يختص                * 
التعرف وف ب  ب ي جان ذ ف ا تحسن أداء التالمي روء، آم م المق ذلك فه ة، وآ م الجمل ة، وفه م الكلم ه



 37

ع األخطاء                       سبة لجمي ة عدد األخطاء في األداء البعدي بالن القراءة الجهرية، والذي انعكس في قل
  ). التكرار– اإلبدال – اإلضافة –الحذف (

ة      طرأ تحسن طفيف بالنسبة لمهارة التعرف، وتحسن ملموس بالن         *  م الكلم سبة لمهارة فه
رة    م الفق ة وفه م الجمل راءة        , وفه ب الق سبة لجان ا بالن صامتة، أم راءة ال سبة للق ذا بالن ه

ق          – اإلضافة    –الحذف   (مؤشر انخفاض عدد األخطاء          الجهرية، فقد تحسنت عن طري
دال  رار–اإلب اء       ) التك سبة ألخط ة بالن صورة ملموس ل ب د ق اء ق دد األخط ان ع ، وإن آ

 .أخطاء التكراراإلضافة و
م  –التعرف (طرأ تحسن بصفة عامة على المهارات األربع للقراءة الصامتة، وهي   *   فه

ة  ة –الكلم م الجمل رة– فه م الفق ع  )  فه ر بوضوح خصوصًا م د ظه ان التحسن ق وإن آ
ة،        صفة عام وس ب سن ملم رأ تح د ط ة فق راءة الجهري سبة للق ة، وبالن م الجمل ارة فه مه

دد  اض ع ن انخف اء واتضح م دال – اإلضافة –الحذف (أخط رار– اإلب ان )  التك وإن آ
       .عدد األخطاء قد قل بصورة واضحة بالنسبة ألخطاء اإلبدال

ؤاد              د الموجود وف ع           ) 1997(     ويتمشى ذلك مع دراسة عب ى واق ى التعرف عل والتي هدفت إل
اخت         ك ب تالف ذل دى اخ دائي، وم ع االبت صف الراب ي ال ًا ف رين قرائي ذ،  المتعث نس التلمي الف ج

ذه العوامل في                   ين ه ر التفاعل ب راءة، وأث والسلوك القرائي لمعلمه، ومساندة أسرته في مجال الق
  .تلميذًا وتلميذة) 48(واستخدمت عينه قوامها , التعثر القرائي

  :وتوصلت إلى 
سلوك الق    رائي   ـ وجود فروق دالة إحصائيًا في التعثر القرائي بين تالميذ المعلمين ذوي ال

  .الجيد، ونظرائهم ذوي السلوك القرائي غير الجيد
 .ـ ال يؤثر مستوى مساندة األسرة لألبناء في مجال القراءة في التعثر القرائي لديهم

  .ـ ال يتأثر التعثر القرائي لدى التالميذ بالفروق بين الجنسين
ة    إلى دراسة ماهية المشكالت، ومستوى      ) 1994(آما هدفت دراسة الجرف           شكلة، والعالق الم

ى             دائي إل اني االبت ال من الصف الث و باالنتق ر النم بين مهارات االستعداد ومهارات التعرف، وأث
اين داخل الصف                          ى دراسة التب ا هدفت إل ة، آم راءة الجهري ارات الق ة مه الصف الثالث في تنمي

شكلة ألخرى ن م د م ا . الواح ة قوامه تخدمت عين صف) 98(واس ات ال ن طالب ة م وف األول طالب
  .والثاني والثالث االبتدائي

ي  دائي يخطئن ف ذات الصف األول االبت ى أن تلمي ز % 50وتوصلت إل ار تميي ردات اختب من مف
ستقال  وأن التعرف على الكلمة آوحدة، أسهل من ربط الحرف المكت    , المسموع ه م ا  , وب بنطق آم

ى                           ا إل ذات الصف األول قياس ى تلمي سياق يصعب عل ة في ال ى الكلم توصلت إلى أن التعرف عل
ردة       ة المنف ى الكلم اني                   , التعرف عل صفين الث ى ال سهل عل سياق ي ة في ال ى الكلم وأن التعرف عل

شكلة بال      , والثالث مقارنة بالتعرف على الكلمة منفردة      ى الصفوف      وأن الالم الشمسية تعد م ة عل غ
  .الثالث

حاته       ا ش ة ) 1981(أم ام بدراس ي  فق ة ف راءة الجهري ارات الق ة مه ى معرف دفت إل ه
ارات       . مراحل التعليم العام في مصر     ذه المه وُبني اختبار تحصيلي متدرج لقياس ه

ث          صف الثال ى ال دائي إل ث االبت صف الثال ن ال داء م ية ابت صفوف الدراس ي ال ف
ص  ث ُيخ انوي ، بحي داهما    الث ان ، إح ان متكافئت ي قطعت ف دراس ل ص ص لك

ن       ة م ى عين ار عل ق االختب دي ، وطب ار البع رى لالختب ي ، واألخ ار القبل لالختب
  .المفحوصين استطالعيا ، ثم طبق في صورته النهائية على العينة األساسية

  وتوصلت الدراسة إلى
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سرعة في                ـ  1 ادة ال راءة ،    أآدت الدراسة انخفاض متوسطات األخطاء ، وزي  الق
  آلما انتقلنا من صف دراسي أدنى إلى صف دراسي أعلى منه في السلم التعليمي 

ى    2 ؤثران عل ه ي صادي ل اعي االقت ستوى االجتم ذ ، والم اء التلمي ة ذآ ـ أن درج
  0أدائه في القراءة الجهرية 

ل    3 م قب ي الفه ة تنحصر ف راءة الجهري يم الق دة لتعل دت أن األسس الجي ا أآ ـ آم
ادة                    القراءة ديم الم ة ، وتق د ، واستغالل المواقف الحيوي  ، واستخدام النموذج الجي

ارات ،                  ى المه دريب عل رة الت المقروءة المناسبة ، وتشجيع اإللقاء الجهري ، وآث
  0واالتزان االنفعالي ، والتوازن الجسمي في القراءة

ستوى أداء مه   4 ي م ات ف ين والبن ين البن ة ب روق ذات دالل د ف ه ال توج ارات ـ أن

ذه          ة ، وفي معظم الصفوف الدراسية في ه القراءة الجهرية بعد المرحلة االبتدائي

  0المرحلة أيضا 

  :ًدراسات تناولت برامج تدريب القراءة للتالميذ املعاقني فكريا

بدراسة هدفت إلى تدريب وتحسين القدرة على اآتساب القراءة من       ) Libby) 2007قام ليبي        
وعي     ة ال ق اإلدراك الحسي           خالل تنمي سمع ( الصوتي عن طري ة     -ال ذ  )  اإلحساس  -  الرؤي للتالمي

  .سنوات) 13 – 9(تم اختيار التالميذ من الفئة العمرية . المعاقين فكريًا
ًا،                  اقين فكري ذ المع بدأت هذه الدراسة ببحث األسباب التي تكمن وراء مشكالت القراءة لدى التالمي

و       فقد يكون السبب هو العوامل البيئ   د تكون نتيجة نم ة، أو ق ر مالئم ة، أو أنها اتجاهات تعليمية غي
  .فقير للوعي باألصوات، وآلها تؤدي إلى مشكالت في القراءة لدى هؤالء التالميذ

ة من خالل                          ا آانت موثق ذه المشكالت ؛ حيث أنه آما أن هناك مشكلة آبيرة في عملية اآتشاف ه
دأت الدراسة في وضع            , لمدرسينتقديرات االختبارات التقليدية ومالحظات ا     وبناء على ما سبق ب

  :استراتيجيات للحلول، وهي آما يلي

شطة   • ف األن من  مختل راءة ض ارات الق ة مه ة بتنمي ة الخاص شطة التعليمي ج األن دم
  .التعليمية المقدمة لتالميذ العينة

  .تنمية الوعي الصوتي لدى التالميذ •

 .ل على اآتساب اللغة وقواعدهاتهيئة الجو التعليمي المناسب لمساعدة الطف •

تدريب التالميذ على األنشطة المرتبطة باآتساب مهارات القراءة مثل اآتساب مسميات            •
  .األشياء، وتحديدها، وربط الحروف باألصوات، وتجميع الحروف في شكل آلمات

  
دخل     )  Abbott & Dori)2006 ودوري ,      أما دراسة ابووت ر الت ة أث ى معرف  التي هدفت إل

ا        ة قوامه ى عين راءة عل ارات الق ى بعض مه ي عل ف القرائ الج التخل ر لع م  ) 48(المبك ًال ت طف
  .تحديدهم من المعاقين فكريًا من قبل مدرسيهم في نهاية الصف األول االبتدائي

راءة           ي الق شكالت ف ن م انون م ذين يع ة ال ة الفكري ال ذوي اإلعاق ى أن األطف ة إل وتوصلت الدراس
  .سنا ملحوظا على مقاييس القراءة المقننةأظهروا تح
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التخلف       ) 2005(أما دراسة الموجي         م العوامل المرتبطة ب ى أه والتي هدفت إلى التعرف عل
و معرفة أهم المشكالت الشائعة في  , في القراءة والكتابة والرياضات لدى التالميذ المعاقين فكرياً     

دى ا  ة والرياضيات ل ة والكتاب راءة الجهري ًاالق اقين فكري ذ المع شخيص , لتالمي ى ت دفت إل ا ه آم
ذ    ؤالء التالمي دى ه ة والرياضيات ل ة والكتاب راءة الجهري ي الق ف ف امج  , التخل ر برن ة أث ومعرف

ة والرياضيات             ة والكتاب ا       .تدريبي مقترح لتنمية مهارات القراءة الجهري ه قوامه واستخدمت عين
دائي المع   ) 30( ع االبت صف الراب ن ال ذًا م راءة     تلمي شكالت الق ن م انون م ن يع ًا، مم اقين فكري

ة                  وعتين ؛ مجموعة تجريبي ي مجم والرياضيات في بعض مدارس محافظة المنيا وتم تقسيمها عل
  . تلميذًا15ومجموعة ضابطة عدد أفرادها ,  تلميذًا15عدد أفرادها 

( ت تتمثل في  وتوصلت الدراسة إلى وجود عوامل مرتبطة بمشكالت القراءة والكتابة والرياضيا   
نهج الدراسي    – العالقة بين المدرس والتلميذ      –الظروف األسرية    العجز وعدم    – الم  اإلحساس ب

  .آما توصلت إلى فعالية البرنامج التدريبي المقترح التي أعدته لذلك, )الثقة بالنفس 
ر           ) 1985(آما قامت المال بدراسة              أخر في الق شخيص الت ى ت ة وتصم    هدفت إل يم اءة الجهري

  برامج عالجية
أخر ذا الت ن ه تخلص م دارس قطر , لل دائي بم ع االبت ات الصف الراب دى طالب ة , ل تخدمت عين اس

  )68(قوامها
  .تلميذه مقسمين على مجموعتين تجريبية وضابطة

ى      التعرف عل ق ب ا يتعل ذات م ين التلمي يوعا ب راءة ش اء الق ر أخط ى أن أآث ة إل وتوصلت الدراس
  الكلمة، واإلضافة،

سبتها والحذف ت ن ث آان ي اخت%. 99% / 98 ؛ حي ائج ف رت النت ا أظه ة آم راءة الجهري ار الق ب
  البعدي الذي

ة أن        ى المستوى ا          % 74طبق على المجموعة التجريبي ذات وصلن إل وب   من التلمي . لقرائي المطل
  آما أظهرت نتائج

سين م   ي تح ر ف أثير آبي ه ت ان ل امج العالجي آ دي أن البرن ي والبع ار القبل ذات ساالختب توى تلمي
  المجموعة التجريبية

  .في مهارات القراءة الجهرية التي تم عالجها

  

دراسات تناولت فعالية برنامج احلاسـب اآليل يف حتـسني القـراءة وحتـسني مـستوى 

  :ًاملعاقني فكريا

ارآر          ام تورجسين و ب اذج      بدراسة ) Torgesen & Barker) 2005ق ديم نم ى تق هدفت إل
يم الق ال  لطرق تعل ساعدة األطف ه م ي بإمكان ي؛ حيث إن الحاسب اآلل ساعدة الحاسب اآلل راءة بم

ة   اءة وفعالي ر آف شكل أآث راءة ب ي الق ة ف ة الفكري ة  , ذوي اإلعاق ى عين ة عل ت الدراس ث أجري حي
نهم              ) 100(قوامها   سيطة م ة الب ة الفكري ارهم من         ) 46(طفالً  من ذوي اإلعاق راوح أعم طفالً  تت

  .شهرًا) 102 – 76(طفًال تتراوح أعمارهم من ) 54(شهرًا و) 93 – 57(

صعبة       ات ال راءة الكلم ى ق ال عل ساعد األطف ي ت رامج الحاسب اآلل ى أن ب ة إل وتوصلت الدراس
ي م المعن راءة لفه ي الق ه ف تخدام قدرات ى اس ل عل شجع الطف ة، وت ارات القرائي ا, باستخدام المه  آم
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ى آل م             الترآيز عل ال ب رأون  تسمح برامج الحاسب لألطف ا          , ا يق ال بم رامج الحاسب األطف د ب وتم
ة      ة فائق رأون بطالق ى يق راءة حت ي الق ة ف رات ناجح ن خب زمهم م ى أن ذوي  , يل ا توصلت إل آم

ارئ           ب الق امج األرن ضل برن ات بف ة للكلم اراتهم القرائي ادة ازدادت مه ة الح شكالت القرائي الم
Reader Rabbit "     ا األطف ة بينم ة معرفي ستوياتهم    وأصبحت لديهم خلفي دئين أصبحت م ال المبت

سيط أن   , عالية في اإلدراك الفونولوجي    وأن برامج الحاسب تتيح لألطفال ذوي التخلف الفكري الب
 .يكتسبوا المهارات القرائية ويجدون آل ما يحتاجونه تعليميًا

ائط إلى الكشف عن فعالية برنامج حاسب اآللي باستخدام الوس         ) 2005( وهدفت دراسة ربيع         
ة                 وم والتربي المتعددة في تحصيل التالميذ المعاقين فكريًا بدرجة بسيطة في تنمية بعض مفاهيم العل

سعودية   ة ال ة العربي ي المملك صحية ف ن  . ال ة م ة الدراس ت عين ي  9تكون ًا ف اقين فكري ذ مع  تالمي
ل محت    , الصف الرابع في محافظة ينبع     نهج  وقامت الباحثة بتطبيق المنهج الوصفي في تحلي وى م

صحية   ة ال وم والتربي ي    , العل امج التعليم ة البرن ة فعالي ي لمعرف نهج التجريب ت األداة . والم وآان
امج التعليمي                 المستخدمة هي اختبار تحصيلي من إعداد الباحثة وطبق على العينة قبل إجراء البرن

د تطبيق    ومن ثم طبق االختبار البعدي على نفس      , باستخدام الحاسب اآللي آاختبار قبلي       ة بع  العين
  :وأسفرت النتائج عن , البرنامج التعليمي 

ي         _  سيطة ف ة ب ًا بدرج اقين فكري ذ المع صيل التالمي ين تح صائية ب ة إح روق ذات دالل ود ف وج

صالح    ك ل دي وذل ار البع ي واالختب ار القبل ي االختب ي ف تخدام الحاسب اآلل امج التعليمي باس البرن

  .االختبار البعدي 

شيل وهيمر  وقام آل        ,Daves, Stock , Michael & Wehmeyerمن ديفيز و ستوك ومي
دى     ) 2004( ارات ل ويم المه ي وتق تخدام الحاسب اآلل ًا باس ه ذاتي دريب الموج ة الت ة فعالي بدراس

ولقد قام أفراد العينة باستخدام البرنامج بأسلوب موجه ذاتيًا لزيادة معدالت  . األفراد المعاقين فكرياً 
ارات األساسية الستخدام الحاسب                   استقالليته ساب المه م واآت تالك وتعل م وسرعتهم ودقتهم في ام

ى          , اآللي وهذه المهارات تمثل ؛ مهارة الضغط على الفأرة           ام الضغط عل اء مه ومهارة سرعة إنه
اتيح         , ومهارات االعتماد على الذات     , الفأرة   ارات  , ومهارات إدخال البيانات على لوحة المف ومه

ة                       . لب المساعدة   تقليل ط  انون من إعاق ار يع راد آب سعة أف ذا البحث ت ة في ه وبلغ عدد أفراد العين
ديهم        49.8وآان متوسط العمر الزمني لهم حوالي       , فكرية    53.6(  عامًا ومتوسط حاصل الذآاء ل
  :وتم التوصل إلى ) . درجة 

ة با   _  اييس الخاص ين المق صائية ب ة إح ات ذات دالل ًا واختالف ود فروق ة وج ارات القبلي الختب
  .واالختبارات البعدية في آل المهارات الخمس 

دل                  _  ولقد ساعد استخدام نظام مهارات الحاسب اآللي آل أفراد العينة في تقليل وخفض عدد ومع
فالضغط على الفأرة آان في االختبار القبلي ينجز في         , األخطاء التي حدثت في االختبارات القبلية       

 . ثانية في االختبار البعدي 2.89نية وأنخفض إلى متوسط زمني  ثا26.22متوسط زمني 
ي          _  أرة في متوسط زمن ى الف ام الضغط عل اء مه  170.28وفي نفس الوقت انخفضت سرعة إنه

 .  ثانية في االختبار البعدي 69.89ثانية في االختبار القبلي إلى 
ساعدة من متوسط             _  ار      طلب في آل        4.11ولقد انخفضت معدالت طلب الم اء االختب حصة أثن

 . طلب في آل حصة أثناء االختبار البعدي 0.33القبلي إلى متوسط 
أ في   4.78وانخفض معدل أخطاء أفراد عينة الدراسة في مهام إدخال البيانات من متوسط    _   خط

 .  خطأ في االختبار البعدي 1.44االختبار القبلي إلى 

ي        التحقق من مستوى    ) Spence & Kimberly) 2004آما قام آل من سبينس و آيمبيرل ب
زة              ات الوظائف المتمرآ ة في بيئ الكفاءة لدى التالميذ الذين لديهم إعاقة فكرية في المدارس الثانوي
دريس             ة طاقم الت ة بأسلوب وطريق ة مقارن حول المجتمع والعالقة بين استخدام الحاسبات المحمول

ار    .  المهارات الجديدة وتعلمها للتالميذ      والتدريب العادي التقليدي لتحديد مستوى اآتساب      م اختي وت
ي المتمرآز                  يم المهن رامج التعل سبين في ب ة من المنت ة الثانوي ذ في المرحل العينة من خمسة تالمي
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ين       , حول المجتمع في والية فلوريدا للمشارآة في هذه الدراسة           –15(وآان متوسط أعمارهم ما ب
وتم استخدام أربعة   , يعاني من إعاقة فكرية بدرجة بسيطة       وتم تشخيص آل تلميذ بأنه      , )  سنة   19

سمى  امج ي دها ببرن م تزوي ة وت ساعد البصري ( حاسبات محمول ن ) الم دخل م ك بغرض الت وذل
ول   ي المحم تخدام الحاسب اآلل الل اس لوب   , خ صور بأس ستخدم بعرض ال امج للم سمح البرن وي

صوتية  وهو من ت             ) خطوة بخطوة ( وأسفرت   ) (Deveds,2002صميم  مع عرض التعليمات ال
  :النتائج 

ت       _ ي وآان ب اآلل ساعدة الحاس دة بم ائف الجدي ام والوظ ة المه تطاعوا تكمل ة اس راد العين  أن أف
تقبال  ارات االس م هي مه ة له ارات المقدم وان , المه د األل ل تحدي سيط مث ارات اإلدراك الب , ومه

ى توصيل الكل   درة عل ل الق ارات التوصيل األساسي مث صور ومه ات بال يط , م ارات التخط ومه
  .الحرآي 

ة                      ى الحاسبات المحمول اد عل دخل من خالل االعتم آما أشارت النتائج إلى أن استخدام أسلوب الت

ادة                       ى زي دي أدى إل ادي التقلي دريب الع دريس والت راد طاقم الت مقارنة بأسلوب التدخل من خالل أف

ائف و  تيعاب الوظ ذ الس دى التالمي ة ل ستوى الدق ي م االت  ف ذه المج ي ه دة ف ارات الجدي المه

  .المتمرآزة حول المجتمع وذلك لصالح األسلوب والطريقة األولى

دريس   ) Mechling , Gast & Barthold)2003 أما ميشلينج و جاست وبارثولد        ا بت فقام
في  التالميذ الذين يعانون من إعاقة فكرية بدرجة متوسطة وشديدة قراءة بعض الكلمات الموجودة              

ي      ب اآلل ى الحاس ائم عل ديو الق طة الفي ات بواس الت التموين امج   . مح تخدم البرن د اس دًا فق وتحدي
ستهدفة وهي بعض األغراض التي تكون                مجموعة من الصور التي تمثل المثيرات األساسية الم

ات     الت التموين ف مح ي أرف ك       . ف ار تل ى أن اختي د عل ة التأآي ادة إمكاني ة لزي ي محاول ك ف وذل
ر ع    األغ ل المجتم ات داخ ع محالت التموين ى جمي ر عل ك األث ل ذل ا ونق تم تعميمه . اض سوف ي

ة                   ديهم إعاق ة المتوسطة ول تكونت عينة الدراسة من ثالثة أوالد وبنت واحدة يدرسون في المرحل
ين         . فكرية بدرجة متوسطة إلى شديدة       ا ب ارهم م م أخذ أدوات     .  سنة    15 – 13وتراوحت أعم وت

وال ن ح ة م ى أرفف خمس محالت  36ي الدراس ة لألغراض الموضوعة عل  صورة فوتوغرافي
ي                        , تموينات   امج التعليمي باستخدام الحاسب اآلل ك الصور في تصميم البرن م استخدام تل , وقد ت

  :وأشارت النتائج أن 
دئي        % ) 80(ثالثة من أفراد العينة قد نجحوا في تكملة         _  دخل المب وحصلوا في    , من برنامج الت

  % ) .100(  النهائي على درجة التدخل
ستوى  _  ي والم تخدام الحاسب اآلل اس التعليمي باس ى المقي ة إل راد العين ن أف ة م د وصل ثالث ولق

بينما نجح الرابع في التوصل إلى المستويات       , المثالي في ذلك المقياس في الحصة التعليمية الثالثة         
 . ثالثة ولكن دون المستوى المثاليال

م التوصل إ و_  امج التعليمي باستخدام الحاسب     ت ين البرن ة إحصائية ب ة ذات دالل ى وجود عالق ل
دد                     ة لع سبة المئوي ة بخصوص الن ة والنهائي دخل المبدئي رامج الت اآللي وتعميم المقاييس الخاصة بب

  .األغراض التي تم اختيارها بشكل صحيح 
ة        ) Hawsawi) 2002     وقام هوساوي    ات الحديث ي       ,بدراسة دور التقني ذات الحاسب اآلل  وبال

شكل      في االرتقاء بالعملية التدريبية والتربوية بشكل عام وتربية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ب
دن موسكو     . وبالذات ذوي اإلعاقة الفكرية منهم  , خاص   ستن  , وتمت الدراسة في م ان  , لوي وبلم

نطون    داهو وواش ي إي ي واليت ع ف ي تق ل . والت ث األس تخدم الباح ث  واس ي البح ي ف وب الكيف
Qualitative Method           سجل ع الدراسة لي ى ضرورة تواجد الباحث في موق د عل ذي يعتم  وال

  :وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن . مشاهداته ومالحظاته الذاتية أوًال بأول 
دهم        _  دة وتزوي رق عدي ي بط ب اآلل تخدام الحاس ن اس ة م ة الفكري ذ ذوي اإلعاق تفادة التالمي اس

ة           بالمعلوم اءاتهم األآاديمي رامج الحاسب            , ات التي يمكن أن ترفع من آف د من ب وفر العدي حيث تت
راءة       يم الق ة  , اآللي التي يمكن استخدامها في تعل ارات استخدام الحاسب    , والحساب  , والكتاب ومه

  .اآللي وذلك بعدة طرق فيها الكثير من المتعة والتسلية 



 42

ًة واحدة      يمكن تعليم التالميذ استخدام الحاس    _  ا مجموع أو آمجموعات  ) آل الصف   ( ب اآللي إم
 . صغيرة أو بصفة فردية 

تخدامه  _  ون اس ي ويحب تخدام الحاسب اآلل رًا باس ذ ذوي االحتياجات الخاصة آثي ستمتع التالمي ي
 . داخل المدرسة وخارجها 

 . يستخدم الحاسب اآللي آأداة من أدوات التعزيز _ 
 . من وسائل إزالة القلق والتوتر لدى بعض التالميذ يعتبر الحاسب اآللي وسيلة_ 

وتو  ا س ة قامت به ي دراس د ) Soto) 1994     وف يم المعتم امج التعل تخدام برن أظهرت دور اس
ي     ًا ف اقين فكري ال المع ة لألطف ارات العقلي سين المه ي تح ل ف رامج التأهي ي وب ى الحاسب اآلل عل

ة   ل المدرس ا قب ة م ة . مرحل ة الدراس ت عين ة داون    وآان ن متالزم انين م الت يع ع طف ضم أرب  ت
ذه الدراسة           , )  شهرًا   37 – 14( وتتراوح أعمارهن ما بين      ائج األهداف المقترحة له وأسفرت نت

  :عن 
دريبي   _  امج الت ن البرن دف األول م ي اله اح ف ور نج ع   , ظه ن األرب الث م ر ث ل أظه ى األق فعل

والي   تالآهم ح م اخت  % ) 50( ام ي ت داف الت ن األه ي    م امج التعليم صمم البرن ل م ن قب ا م ياره
  .بالنسبة لألشكال واأللوان والحروف واألرقام 

د أصبحن          _  ولقد نجح األربع طفالت في امتالك الهدف الثاني حيث ثبت أن آل الطفالت األربع ق
 أآثر فعاليًة في المشارآة في التعليم المعتمد على الحاسب اآللي وبرامج التأهيل والممارسات التي          

 .لها تأثير ايجابي على إنجازاتهن وقدراتهن الذهنية واإلدراآية 
ل ثالث طفالت                     _  ى اٌألق ه ظهر أن عل صلة ب اعي واألهداف المت وبالنسبة للنمو الوجداني االجتم

ى                          ادًا عل ة أشهر اعتم رة األربع ة خالل فت ارات االجتماعي وًا في المه من أربع قد حققن تقدمًا ونم
هداف والمهارات الموجودة في البرنامج التدريبي للنشئ واألطفال الصغار         مالحظات المعلمين لأل  

. 
ة               _  ة االجتماعي ستويات الوجداني ة والم ة الذهني ارات اإلدراآي وأظهرت الطفالت تطورًا في المه

 . ومستويات التقويم الذاتي 
ال _  ى آل من األطف ه عل ذي يمثل أثير ال سبة للت ضًا بالن ًا أي امج ناجح ان البرن ور وآ اء األم وأولي

وعمومًا آان البرنامج ناجحًا بدرجٍة آبيرة حيث نجح في          . وطاقم التدريس والتدريب في البرنامج      

  . دةتحقيق آل األهداف المحد

ة   ) Lancioni , Smeets & Oliva) 1988آما قام لينكوني و سميتس و وأليفا       ويم فعالي بتق
صميمه وابت  م ت ي ت دعم بالحاسب اآلل امج م راد  برن ة لألف ات الوظيفي ى الفعالي راف عل اره لإلش ك

ذين          , المعاقين فكريًا بدرجة شديدة      ة من تلمي ة مكون ره    , وآانت العين ه  , ) سنة  17(األول عم ولدي
ره      . إعاقة فكرية شديدة   ديدة        )  سنوات    7( والتلميذ اآلخر عم ة ش ة عقلي وآانت األدوات   . ذو إعاق

رتين ت     رتين آبي وفير حج ي ت ستخدمة ه اث     الم ب األث ل وترتي ي الهيك ان ف تملت  . ختلف د اش ولق
  :األدوات المستخدمة على 

  .حاسب آلي صغير بمسجل بيانات وشاشة فيديو داخل حجرة المتابعة والمالحظة _ 
  .صندوق خشبي بواجهة أمامية زجاجية _ 
ور   ( عارض للشرائح   _  ى               ) بروجيكت شرائح وعرضها عل صندوق لعرض ال م وضعة داخل ال ت

  .ة الشاش
  .مفاتيح ومشغالت متصلة بالحاسب اآللي _ 
  .تماثيل وصور خشبية ومعدنية مختلفة _ 

  :وأسفرت النتائج عن 
  .أن آل من التلميذين قد تعلما القيام بالعديد من الفعاليات المخطط لها _ 1
 . تم الحفاظ على مستويات األداء بمرور الوقت _ 2
  .   ليل عدد مشارآات أعضاء طاقم المعلمين تبين وجود العديد من التطورات مع تق_ 3
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ي  ام انكن تخدام الحاسب   ) Ankeny) 1987     وق يم باس ة التعل ويم طريق ى تق دفت إل ة ه بدراس
سيطة    ة ب ًا بدرج اقين فكري ي للمع ين     , اآلل رق ب و ؛ الف ة ه ذه الدراس ويم ه ي تق ار ف ان المعي وآ

سيطة باستخ            ًا بدرجة ب اقين فكري ة         تحصيل التالميذ المع ين تحصيلهم بطريق ي وب دام الحاسب اآلل
ة      راءة والكتاب ارة الق سابية ومه ارات الح ي المه ة ف يم التقليدي ة   , التعل و مقارن اني ه ار الث والمعي

ة        يم بالطريق ام التعل ي وأي تخدام الحاسب اآلل يم باس ام التعل ي أي ة ف ى المدرس ذ إل ضور التالمي ح
  :وأشارت النتائج عن . التقليدية 

ادة التحصيل      أن طري / 1 قة التعليم باستخدام الحاسب اآللي للمعاقين فكرياًً آانت أآثر فعالية في زي
  .للمهارات الحسابية ومهارات القراءة والكتابة وذلك مقارنة بطريقة التعليم التقليدية

ان               / 2 وأن حضور التالميذ المعاقين فكريًا بدرجة بسيطة في أيام التعليم باستخدام الحاسب اآللي آ

  .أآثر من حضورهم في أيام التعليم بالطريقة التقليدية 

ي          ) Vacc) 1985وقامت فاك         بتطبيق برنامج لمقارنة معالجة الكلمات باستخدام الحاسب اآلل
سيطة                ًا بدرجة ب اقين فكري ذ المع اقين         . مقابل الكتابة بخط اليد للتالمي ذ مع ة تالمي ار أربع م اختي وت

ن أن سيطة مم ة ب ًا بدرج ذا  فكري راء ه ة إلج ي آعين ى الحاسب اآلل ة عل يم الطباع زوا دورة لتعل ج
ائل بواسطة الحاسب                , البرنامج   د وستة رس ائل بخط الي ويطبق البرنامج بكتابة آل تلميذ ستة رس

ة في     , والمعيار هو آمية الوقت الذي استغرق إلنهاء آتابة الرسالة    , اآللي   وعدد الكلمات المكتوب
  :وأسفرت النتائج عن , الرسالة الوقت المحدد لكتابة 

  . أن التالميذ يقضون وقتًا أطول عند الكتابة باستخدام الحاسب اآللي مقابل الكتابة بخط اليد_ 1
ة بخط      _2  أن متوسط عدد الكلمات المكتوبة في الزمن المحدد لكتابة الرسالة آانت أآثر في الكتاب

  .  اليد مقابل الكتابة باستخدام الحاسب اآللي 
  
  :عليق على الدراسات السابقةت
دى     ا     راءة ل شخيص مشكالت الق يم وت ي تناولت تعل تعراض الدراسات الت ذ من خالل اس لتالمي

  المعاقين
  :فكرًيا يتضح ما يأتي    

ا                   _ 1 ة بالبحث والدراسة فيم ة واألجنبي ا الدراسات العربي تعدد المجاالت التي تناولته
شكال   شخيص م يم وت وع تعل صل بموض راءة يت الم(ت الق دالموجود 1999,س ؛ عب

ارات          ) 19981,؛ شحاته 1997,وعلي ة مه ومنها ما يتصل بوضع برامج عالجية لتنمي
 ).2005,  ؛ الموجي2006,؛ ابووت ودوري2007,ليبي(القراءة 

صفوف  _ 2 ى ال ة   : اقتصار معظم الدراسات عل سادس من مرحل ع والخامس وال الراب
يم األساسي ًا وقل) 1985,المال(التعل اقين فكري ذ المع ن الدراسات تناولت  التالمي ل م ي

 ).2005, ؛ الموجي2007,ليبي(ً
ترآزت معظم الدراسات على موضوع تدريب وتشخيص وقياس مشكالت القراءة          _ 3

ة          تم بتنمي ي ته ك الت ة تل ة خاص ة تنموي رامج عالجي ت ب ي تناول ات  الت ة الدراس وقل
اقين فكر ذ المع دى التالمي راءة ل ارات الق ًا مه ارآر(ي سين وب  ؛ 2005,تورج

وال شك أن المرحلة    ) 1994,؛ سوتو 2004,؛ ديفيز وستوك وميشيل وهمر    2005,ربيع
اليب                   ك وضع األس ي ذل م يل األساسية في حل مشكالت القراءة هي عملية التشخيص؛ ث
شكالت      ات م ن دراس شود م دف المن و اله تعلم ه ارة، إال أن ال بة للمه ة المناس العالجي

تم         القراءة ولذل  ة التي ته ة واألجنبي ة للدراسات العربي ك فإن الدراسة الحالية تعتبر تكمل
امج                    م وضع برن راءة، ث يم الق ة تعل تهتم بعملي بوضع برامج لتنمية مهارات القراءة، وس

ب  ي مناس ارآر (عالج سين وب ع2005,تورج شيل   2005, ؛ ربي توك ومي ز وس ؛ ديفي
 ).1994,تو؛  سو2003,؛ ميشلينج و جاست وبارثولد2004,وهمر
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ل                     _4 دد اإلجراءات والوسائل التي استخدمت، مث ضًا تع ذه الدراسات أي  يتضح من ه
ارات       صيلية، واالختب ارات التح ل االختب ارات، مث ن االختب ددة م واع متع تخدام أن اس

 ).1981,؛ شحاته2006,ابوت ودوري(المقننة واالستبيانات 
ر في مستوى     أظهرت بعض الدراسات أن المستوى االجتماعي واالق   _ 5 ه أث تصادي ل

القدرة على القراءة ؛ حيث إن الضعف فيها أآثر شيوعا بين تالميذ وتلميذات المستوى               
 ).    1981,؛ شحاته2005,الموجي(االجتماعي واالقتصادي المتدني 

ث         _ 6 ن حي راءة م ارات الق ا لمه ث تناوله ن حي ات م ذه الدراس ين ه اين ب ود تب وج
ارات  رف، وا : مه م، والتع ذف،     الفه دال، والح تنتاج، واإلب سرعة، واالس ق، وال لنط

 ).1999,سالم(والتكرار، واإلضافة 
ى               _ 7 ساعدهم عل ا ي ستواهم آم يؤدي التدخل المبكر لذوي التخلف القرائي إلى تحسن م

 ).2007,ليبي(بين آتابة ونطق الكلمة  الربط 
ا   الحاسب هو أهم الوسائل التعليمية، فهو يتيح الفرصة أمام التال         _ 8 ميذ للتعلم الفردي، بم

ل  ن آ تعداداته  يمك ه واس سب قدرات تعلم ح ن ال ذ م ارآر(تلمي سن وب  ؛2005,تورجي
د       2004,؛ ديفيز وستوك وميشيل وهمر    2005,ربيع شلينج و جاست وبارثول ؛  2003,؛ مي
  ).1988,؛ لينكوني و سميتس و وأليفا1994,سوتو

ذين _9 ذ ال ساعدة التالمي ا م ة يمكنه بات اآللي راءة  الحاس ي الق شكالت ف ديهم م  ل
يات  ارآر (والرياض سن وب ع؛2005,تورجي شيل   2005, ربي توك ومي ز وس ؛ ديفي

  ).1987,؛ انكني2004,وهمر
اءة    _10 ة الكف ى درج تعلم إل سين تحصيل الم ى تح وب عل ساعدة الحاس تعلم بم درة ال  ق

 ).1987,انكني(والفاعلية في وقت أقل وبتكلفة أدني
ل        مساعدة المعلمين على    _ 11 دريس، مث ارات الت ذ      : تحقيق بعض مه اه التالمي جذب انتب

ئلة                  ع األس ر تنوي ين عب ة المتعلم تثارة دافعي اب، واس باستخدام األشكال واألصوات واأللع
 ).1994,سوتو(والمثيرات، وتحقيق تغذية راجعة عبر تعدد الفرص، واالستجابة الفورية

ذ         _ 12 سبة للتالمي رة       فوائد استخدام الحاسب اآللي بالن سيطة آثي ة الب ة الفكري ذوي اإلعاق
  ).2002,هوساوي(جدًا وتفوق بعض مصاعب وسلبيات استخدامه

ذ ذوي  _13 ي للتالمي سها باستخدام الحاسب اآلل ي يمكن تدري ية الت واد الدراس وع الم تن
ة  ات الخاص ن   , االحتياج ل م ة آ ي دراس ك ف ى ذل ير إل م أش ع (آ ؛ 2005,ربي

 ).19985,فاك
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  منهجية الدراسة وإجراءاتها
ة            نهج الدراس ًا لم صل عرض ذا الف اول ه ع ا, يتن ة ومجتم ة , لدراس ة الدراس وأدوات , وعين

  .واألساليب اإلحصائية , وخطوات بناء االختبار, الدراسة
  :منهج الدراسة

رض       ث تتع ابطة حي ة ض ة ومجموع ة تجريبي ي، مجموع نهج التجريب ث الم ستخدم الباح      سي
ا       ق عليه ضابطة فيطب ة ال ا المجموع ي أم ب اآلل تخدام الحاس امج باس ة للبرن ة التجريبي  المجموع

  .البرنامج التقليدي
  :مجتمع الدراسة

ام                     يم الع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة في برامج التربية الفكرية الملحقة بمدارس التعل
ة خميس مشيط          يم بعسير        , التابعة لوزارة التربية والتعليم بمدين ة والتعل ة إلدارة التربي ممن  , التابع

  ).درجة70 ـ 55( مستوى ذآائهم من و) سنة12 ـ 8(تتراوح أعمارهم بين 
  :عينة الدراسة

ة                              ذ التربي دائي من تالمي ع االبت ذ الصف الراب ين تالمي قام الباحث باختيار عينة الدراسة من ب
د عدد           ن زي ذ ) 9(الفكرية من البرامج الملحقة بمدرسة سعيد ب ن هشام     , تالمي ومدرسة الحارث ب

ذ       بمحافظة خميس مشيط ب   . تالميذ) 9(عدد   ار هؤالء التالمي المملكة العربية السعودية، وقد تم اختي
  :لعدد من األسباب يمكن إيضاحها فيما يلي

 ).1999,طعيمة, حنورة, الناقة, يونس(يعد الصف الرابع مرحلة النمو السريع في القراءة _ 
راءة في                   _  انون من مشكالت في الق ذين يع  الصف  أآدت الدراسات أن األطفال المعاقين فكريًا ال

ا صفوف العلي ي ال رانهم ف ستوى أق ون تحت م إنهم يظل م ف تم عالجه م ي ع إذا ل سبة , الراب ا أن ن آم
غ       ًا تبل ين عقلي ع المتخلف صف الراب ال ال دى أطف راءة ل شكالت الق شار م د  %92ر3انت ي تع ، وه

 ).1992, ؛ عبدالحميد1999,سالم(مؤشرًا على ارتفاع نسبة مشكالت القراءة في هذا الصف 
ى   أن_  درة عل ديهم الق ون ل ن المفترض أن يك ًا م اقين فكري دائي المع ع االبت صف الراب ذ ال  تالمي

ذها     يهم وتنفي ق عل ارات التي سوف تطب م تعليمات وأهداف االختب راءة وفه ).2005,الموجي(الق
  

ن  _  ة م ة العمري ي المرحل ذ ف ياء  ) 11 -8(أن التلمي ل األش ى عل م عل ه أن يحك نة يمكن س
 ).1980,رحيمعبدال(وأسبابها

ة _  ي المرحل ذ ف ى ) 12 -8(أن التلمي ل إل ارات والمي سب المه نة يكت س
 ).1976,العصرة(الموضوعية

ذ بفعل                    _  دى التالمي ا ل د تكونت مظاهره أن أصول آثير من المشكالت التعليمية خاصة القراءة ق
ا وقياسها                في الصف    عوامل الممارسة ومبادئ التعلم حتى أصبحت هذه المظاهر يمكن مالحظته

  ).1983,الشرقاوي(الرابع االبتدائي
  :وصف العينة

سيطة          ) 18(يتكون مجتمع البحث من           ة الب ة الفكري دائي ذوي اإلعاق ع االبت تلميذًا بالصف الراب
قسموا إلى  , في مدرستين من المدارس االبتدائية بمحافظة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية          

ة  وعتين تجريبي د تالم) 9(مجم ن زي عيد ب ة س ن مدرس ذ م ة ضابطة , ي ن ) 9(ومجموع ذ م تالمي
  .مدرسة الحارث بن هشام

  



 48

  :خطوات اختيار عينة الدراسة
د                         ذوي االحتياجات الخاصة، فق سعودية ب ة ال ة العربي شهده المملك نظرا لالهتمام الكبير الذي ت

  :قام الباحث بما يلي
امج،  تنظيم حصص الباحث بالمدرسة التي يعمل فيها؛     *  بما يتيح له فرصة تطبيق األدوات والبرن

  .وبما ال يخل بمصلحة العمل
 .تنظيم حصص المعلمين المساعدين أيضًا؛ وذلك لمساعدة الباحث، دون إخالل بالعمل* 
ين *  ة المعلم د، وسهولة متابع ت، والجه وفير الوق د لت ع سكني واح ي مرب تين ف ار مدرس م اختي ت

 .المساعدين
 .لتطبيق البرنامج, اسب اآللي، وحجرات المصادرتوفير معامل الح* 
ي             , تم مجانسة المجموعتين  *  ذآاء والعمر الزمن ضابطة في ال المجموعة التجريبية والمجموعة ال

 :ويظهر ذلك من خالل الخطوات التالية" ت"والتحصيل الدراسي باستخدام اختبار 
 .آل أفراد العينة ذآور: الجنس)  أ (
ي )  ب( ر الزمن راف       ف: العم سابي واالنح ط الح ساب المتوس م ح ر ت ذا المتغي بط ه بيل ض ي س

راد          ات أف ط درج ين متوس روق ب ساب الف م ح ة، ث ضابطة والتجريبي وعتين ال اري للمجم المعي
ار   تخدام اختب ي باس ر الزمن ر العم ي متغي ضابطة ف ة وال ة التجريبي ن " ت"المجموع د م د التأآ بع

 :ج الخاصة بذلكالنتائ) 1(ويوضح الجدول . شروط استخدامه
  
  
  )1(جدول  

  الفروق بين متوسطات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في متغير العمر الزمني

 الداللة ت ع م ن المجموعة البيان

 8.91 169.55 9 تجريبية
 العمر الزمني بالشهور

 7.83 166.3 9 ضابطة
غير دالة 1.38

 ,05عند 

ة  ) 1( يتضح من الجدول          ي              ) 1.38(  ت بلغت     أن قيم ا يعن ة إحصائيا مم ر دال ة غي وهي قيم
أي أن المجموعتين متجانستين من حيث    , عدم وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة      

  . العمر الزمني
ضابطة              : الذآاء)  ج( ة وال وعتين التجريبي راد المجم ين أف روق ب م حساب الف ر ت ذا المتغي لضبط ه

شكالت   ن م انون م ذين يع ار     ال تخدام اختب ذآاء باس ار ال ى اختب راءة عل م الق ، ويوضح "ت" تعل
 .الفروق بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار الذآاء) 2(الجدول 

  )2(الجدول 
  الفروق بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار الذآاء

 داللةال ت ع م نالمجموعة البيان

 6.53 74.65 9 تجريبية
 الذآاء

 7.83 76.4 9 ضابطة
 غير دالة 0.75



 49

  
دول        ن الج ضح م ستوى     ) 2(يت د م صائية عن ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ين ) 0.05(ع ب

وعتين            افؤ المجم ى تك شير إل متوسطات درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في الذآاء مما ي
  .في متغير الذآاء

  :التكافؤ القبلي في مستوى القراءة)  د (
  )3(جدول 

الفروق بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي 
  الختبارات القراءة 

 )9= ن (التجريبية  )9= ن(الضابطة 
 االختبار

 )ع (  )م (  )ع (  )م ( 
 الداللة )ت(

ر  0.09 1.43 1.83 1.44 1.87 صوتاتمييز الحروف المتشابهة  غي
 دال

ر  0.46 0.817 0.57 0.844 0.67 تمييز الحروف المتشابهة رسما غي
 دال

ر  0.83 0.828 0.73 0.712 0.90 تمييز الكلمات المتشابهة ونطقها غي
 دال

ر  0.70 0.679 0.43 0.774 0.57 تمييز وقراءة حرف المد والحرف الممدود غي
 دال

ر  0.46 0.817 0.57 0.844 0.67 لشمسية والقمريةتمييز الالم ا غي
 دال

ر  1.06 0.615 0.37 0.1037 0.60 أسماء اإلشارة غي
 دال

ر  0.21 0.615 0.37 0.563 0.40 اختبار تحصيلي في القراءة غي
 دال

راد المجموعة      أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط       ) 3(     يتضح من الجدول      درجات أف
  بيةالتجري

وعتين          ي تجانس المجم ذا يعن ي وه ة القبل والمجموعة الضابطة في اختبار تحصيل القراءة الجهري
  .من حيث مستوى القراءة

  :أدوات الدراسة

ة     • ًا بدرج اقين فكري ذ المع دى التالمي ة ل راءة الجهري ارات الق ة مه وبي لتنمي امج حاس برن
 ).إعداد الباحث( بسيطة 

ًا بدرجة              اختبار األداء في القراءة الجه     • اقين فكري دائي المع ع االبت رية لتالميذ الصف الراب
 ).إعداد الباحث(بسيطة 
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  ).إعداد الباحث(اختبار االستعداد لتعلم القراءة للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية  •

  :برنامج حاسوبي لتنمية مهارات القراءة الجهرية لدى التالميذ المعاقين فكريًا بدرجة بسيطة_ 

ة،                       يتناول ال  سية والفرعي ه الرئي د أهداف امج، وتحدي داد البرن باحث الخطوات التي اتبعها في إع
ى                    امج عل ة في تطبيق البرن ديمها واإلجراءات المتبع ومحتواه واألنشطة التي يتضمنها، وآيفية تق

  .عينة الدراسة الحالية

  

  األسس التي يقوم عليها البرنامج 

  :مة هييقوم البرنامج على مجموعة من األسس الها

ة -1 الج   : األسس العام ي الع ه ف ذا حق د أو شرط، وآ ل دون قي تعلم والتقب ي ال رد ف ل حق الف مث
ذ ذوي   ين التالمي ة ب ا الدراسات التربوي ي أقرته ة الت روق الفردي اة الف ذلك مراع اديمي، وآ األآ

  .اإلعاقة الفكرية وأقرانهم العاديين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص

سفية  -2 ستمد  : األسس الفل ى     ي سلوآية، إل ة ال ادئ النظري سفية من بعض مب امج أصوله الفل البرن
ي التي                     ات عالج التخلف العقل اة أخالقي جانب اعتماده على األسس الفلسفية التي تتضمن مراع

  .أقرتها البحوث والدراسات السابقة، وآذلك الحفاظ على سرية البيانات

و      : األسس النفسية والتربوية   -3 ة للنم ذا           مثل الخصائص العام أخرة، وآ ة المت ة الطفول  في مرحل
  .الخصائص المميزة للتالميذ المعاقين فكريًا، والفروق الفردية بين أعضاء العينة التجريبية

ر                : األسس االجتماعية  -4 اره أآث ؤتي ثم ا ي القرين، مم تعلم ب مثل العالج األآاديمي الجماعي، وال
ة       من العالج الفردي، خاصة في حاالت ذوي اإلعاقة الفكرية           راءة الجهري عامة والتخلف في الق

ل                 لدى المعاقين فكريًا خاصة؛ حيث يتعلم التلميذ في هذه المرحلة بالتقليد والمحاآاة، آما أنه يمتث
 .للنموذج الذي يراه خاصة إذا آان في مثل عمره

5-   

  :األهداف التي يقوم عليها البرنامج

يمهم       وتتمثل في مساعدة أفراد العينة التج  : األهداف التعليمية  -1 ًا في تعل اقين فكري ة من المع ريبي
  .القراءة الجهرية وتحسين التحصيل األآاديمي لديهم

م خالل التفاعل                    : األهداف االجتماعية  -2 ة وزمالئه راد العين ين أف ات ب دعيم العالق ل في ت وتتمث
 .االجتماعي البناء

ا تتضمنه        : األهداف الترويحية  -3 شطة الحاسوبية، وم من ألعاب   وتتمثل في ممارسة بعض األن
ساعد    ي ت ة الت ة واالجتماعي دمات الفني ذلك الخ ة، وآ دريبات تعليمي سابقات، وت وبية، وم حاس

 .على عالج التخلف في القراءة الجهرية لدى المعاقين فكريًا
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  :التخطيط العام للبرنامج

ذلك اإلجراءات                       ة، وآ ة واإلجرائي د األهداف العام ى تحدي  تشتمل عملية التخطيط للبرنامج عل
ة   ة التدريبي ن الخلفي ه م شتمل علي ا ي امج، وم داد للبرن ضمن اإلع ي تت امج والت ذ البرن ة لتنفي العملي
ستخدمة في                   شطة الم ات والوسائل واألن دريبي والعين والبرنامج في صورته األولية واألسلوب الت

 وتحديد المدى الزمني للبرنامج، وعدد الحصص       , الحصص التدريبية، ثم العرض على المحكمين     
  .التدريبية، ومدة آل منها، ومكان إجراء البرنامج، وأخيرا إجراءات تقويم البرنامج) الجلسات(

  :خطوات إعداد البرنامج

ًا            - 1 اقين فكري سها للمع رق تدري ا وط القراءة وبرامجه ت ب ي اهتم ات الت ى الدراس الع عل ي( اإلط , ليب
تفادة من     )1985,؛ المال  1999, ؛ سالم 2005,؛ الموجي 2006,ودوري, ؛ ابووت 2007 ، لالس

  .الخبرات السابقة في آيفية تصميم البرنامج وبنائه

ة                      - 2 ر المألوف ى غي سيطة إل ة والب رات المألوف  تقديم محتوي البرنامج بصورة متدرجة بحيث يسير من الخب
 .والمعقدة

 : قام الباحث بعد ذلك بعمل برنامج وروعي فيه - 3

  . واهتمامات تالميذ العينةتنوع الخبرات المتضمنة في البرنامج بتنوع ميول* 

 .النظر إلى اللغة على أنها وظيفة إبداعية، محددة البداية ومفتوحة النهاية* 

 .استخدام التعزيز بأنواعه المعنوية والمادية، بصورة صحيحة* 

  .تقديم محتوى البرنامج من خالل الخبرات المألوفة لتالميذ العينة البيئية والثقافية واالجتماعية* 

  :ى دروس البرنامج محتو

 :المادة التعليمية/ 1

شمل           دت لت ل امت روءة، ب واد المق ى الم ط عل صر فق م تقت امج ل ذا البرن ي ه ة ف ادة التعليمي الم
  :حواس التلميذ آكل، بما يخدم الهدف، وذلك آما يلي

 :المادة التعليمية المرئية والمسموعة  - أ 

ة   اب التعليمي ة، واأللع وم المتحرآ شمل الرس امج       وت اء األساسي للبرن ر البن ادة تعتب ذه الم وه
موضوع البحث؛ حيث إن الباحث قد استخدم االسطوانات المدمجة الحاسوبية في عالج التخلف            

طوانات   ن خالل اس ك م راءة، وذل ي الق دوالج"ف ة،  " ال ث االبتدائي اني والثال صفوف األول والث لل
رامج              ستخدم في ب ات الخاصة، وال ت وفرة بالمكتب ى             وهي مت ع الباحث إل ا دف ة، مم ة الفكري  اإلعاق

  .استخدامها؛ لما لها من مميزات، أهمها إثارة الجانب البصري والسمعي

 :المادة التعليمية المسموعة  - ب  

ى      واء عل سجيالت، س ى الت ث عل د الباح ات، واعتم روف والكلم يد والح شمل واألناش      وت
راء             يم الق ك لتعل ًا        اسطوانات مدمجة، أو شرائط آاسيت؛ وذل اقين فكري ة للمع  موضوع  –ة الجهري

  . ولعل أهمها عالج مشكالت تمييز الحروف والكلمات المتشابهة صوتًا–البحث 
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 :المادة التعليمية المرئية  - ج  

ة                 ى شاش ها عل تم عرض ور، وي ات أو ص ى بطاق ئلة عل ات واألس روف والكلم شمل الح وت
ضًا       العرض، آما قام الباحث بأخذ آل فقرات البرنامج المدمج         ، ووضعها على برنامج الرسام، وأي

ك                  امج النظري، وذل وى البرن مجموعة البطاقات والوسائل التعليمية المصورة، ووضعها في محت
ين            ز ب يم التميي ا في تعل د عليه د اعتم حتى يسهل على التالميذ مراجعة الدروس بسهولة ويسر، وق

ة      الحروف والكلمات المتشابهة في الرسم، وآذلك تأخر الربط          بين الرموز المكتوبة والصورة الدال
  .عليه

 :المادة التعليمية المكتوبة والمقروءة  -د  

  :، اعتمد الباحث علىعند بناء البرنامج التدريبي

دائي، والفصل الدراسي              *  اني االبت ذ الصف األول والث ى تالمي ررة عل راءة المق محتوى آتب الق
 .األول من الصف الثالث االبتدائي

  .الفكرية بالمرحلة االبتدائيةمناهج التربية * 

 .آتب المواد االجتماعية، والتربية الدينية، والعلوم* 

دريبات                  *  ة للت ا الطرق المتباين تمد الباحث منه بعض الكتب الموجودة بالمكتبات الخاصة، وقد اس
ا                   ل األخط راءة وتقلي ى تحسين الق ء واألمثلة التي تعين على بناء البرامج الحاسوبية التي تساعد عل

ًا            . التي يقع فيها تالميذ الصف الرابع االبتدائي       اقين فكري ساعد المع امج حاسوبي ي وقام بوضع برن
  .في تعليمهم

 :المناشط الوسائل التعليمية/ 2

ذه               ن ه دة، وم ى ح ل درس عل ة بك ة الخاص ائل التعليمي ط والوس داد المناش ث بإع ام الباح ق
, ليمية مدمجة تشمل الهدف وبعض األلعاب التعليمية      اسطوانات تع ,جهاز الحاسب اآللي    ( الوسائل  

شرائح  , مجموعة الصور والرسوم التوضيحية   ,موصل بالحاسب اآللي    " داتا شو   " جهاز عرض   
Power Point       صة وع الح ل موض ات وجم رف، وآلم ا الح وب عليه سبورة , مكت ال

  )البطاقات,الطباشيرية

 :االستراتيجيات المستخدمة في التدريس/ 3

  .علم بالتعاقد الت_ 

  رالتدريس المباشر وغير المباش_ 

ام                 دروس أرق ، 17، 16، 15،  14،  12،  11،  9،  8،  4،  3(وقد تم استخدام هذا األسلوب في ال
وات    ) 22، 21 ق خط ك وف شابهة صوتا، وذل روف المت ز الح ارة تميي شكالت مه الج م ك لع وذل

  .تدريس مهارات التمييز السمعي

  :التدريس المباشر

ة              رفين، ودرج ق الح ة نط ذ آيفي ح للتالمي وتا، وأوض شابهين ص رفين المت رض الح وم بع أق
ز الحروف              دريب المخصص لتميي التشابه بينهما، ثم أعرض مجموعة من الكلمات الموجودة بالت

ة             ) آلمتين –آلمتين  (المتشابهة صوتا، وأعرضها     ة بالطريق ة الثاني بطء، والكلم أنطق إحداهما ب ، ف
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م،      العادية، وأ  طلب من التالميذ االستماع ومالحظة هذا التشابه، ومراقبة طريقة النطق، وحرآة الف
وم     ".نمذجة"ثم أطلب منهم محاآاتي وتقليدي       سمعي، أق ز ال ارة التميي وفي حالة تعثر التلميذ في مه

  .بإعادة التدريب مع الترآيز على إبراز الصوت المستهدف

  :التدريس غير المباشر

ذ             وقد تم است   ة للتالمي ئلة الموجه ال .خدامه عن طريق األس ) صحر   _سحر (  أنطق آلمتي     : مث
ى       ) ال(وأسأل التلميذ هل تنطق الكلمتان بنفس الطريقة ؟فإذا آانت اإلجابة            نهم االستماع إل أطلب م

صوتي، وأستمر في عرض أزواج أخرى من الكلمات مع                         شابه ال شاف الت ة الآت النطق مرة ثاني
  .د السمعي على الصوت األول، حتى يستطيع التلميذ إدراك الفروق الصوتيةتقليل درجة التأآي

 :التعلم باللعب _ 

وذلك من خالل   ) 26، 25، 24(وقد استخدم الباحث استراتيجية التعلم باللعب في الدروس أرقام           
  .لعبة من أنا ؟

  :لعب األدوار_ 

 )13(س  تم استخدام هذه االستراتيجية في البرنامج، ومن ذلك الدر

   :التعلم التعاوني _ 

درات؛                هو التعلم القائم على التعاون والتفاعل بين مجموعات صغيرة من المتعلمين، متباينة في الق
  .وذلك لفهم وإدراك الجوانب المراد إآسابها لهم، وذلك بمساعدة المعلم واألقران

  :التعزيز المستخدم في البرنامج

لبية، األمر           هو ذلك اإلجراء الذي يؤدي حدو           ث السلوك فيه إلى توابع إيجابية أو إزالة توابع س
د راعى                 الذي يترتب عليه زيادة احتمال حدوث ذلك السلوك في المستقبل في المواقف المماثلة، وق

  :الباحث العوامل التالية عند استخدام فنية التعزيز ما يلي

  :اختيار المعززات

) الملحق    (والثانية ألولياء األمور    ) الملحق  (لمعلمين  تم عمل استبيان من صورتين إحداهما ل       -1
 :وذلك لسؤالهم عن

  .أهم األشياء التي يحب التلميذ شرائها أو امتالآها -

 .أهم أنواع الحلوي واألطعمة التي يفضلها التلميذ -

 .أهم األنشطة واأللعاب التي يود ممارستها خاصة األلعاب اإللكترونية -

  . التي يود سماعهاأحب ألفاظ التشجيع والمديح -

ين            -2 تطالع رأي المعلم ي اس ا ف بق ذآره ي س ئلة الت س األس ذ نف سؤال التالمي ث ب ام الباح ق
ر أن    . والوالدين عن أهم المعززات التي يمكن استخدامها معهم      ى حد آبي واستطاع الباحث إل

 :تالييحدد أهم المعززات التي يمكن استخدامها مع آل تلميذ في العينة التجريبية، وهي آال
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ة  - ززات الغذائي وي،   : المع شار، والحل اطس، والفي شيكوالتة، والبط سكويت، وال ا الب ومنه
 .الخ..... والمرطبات، 

ل        : معززات الحاسب  - ة المدمجة مث ة، والترفيهي وهي عبارة عن مجموعة من األلعاب التعليمي
  .حاسوبية العديدةمن األلعاب ال. الخ..... ألعاب السيارات، والقرد الذآي، وهيا بنا نتعلم، 

ة  - ززات االجتماعي سام   : المع ى رأسه،واالبت سح عل ف، والم ى الكت ت عل ا التربي ومنه
  . الخ.. والتعزيزات اللفظية

  :إعداد البرنامج للتطبيق

  :المدى الزمني

راوح      . استغرق تطبيق البرنامج ثالثة شهور، بمعدل خمس حصص أسبوعياً                دة الحصة تت وم
  .صل الحصة فترة راحة لمدة خمس دقائقدقيقة، تف) 45/50(من 

   :عدد الحصص   

امج   _ 1 دد حصص البرن غ ع صة) 60(بل ع حصص     .ح ى توزي ث إل د الباح ث عم  حي
ا         رات راحة، يتحدث خالله ة مريحة، يفصل نفس الحصة فت رات زمني ى فت امج عل البرن

ؤ        دي ضغط زمن   المعلم مع أفراد العينة، مما آان يمثل لهم تعزيزا ودعما نفسيا، حتى ال ي
م             ا ت ة م ذ مراجع ع للتلمي ذا التوزي يح ه الحصص إلى حدوث ملل وتعب لتالميذ العينة، ويت

 .تعلمه في الحصة أوًال بأول

  ):الجلسة( مكان الحصص التدريبية وسير الحصة 

از الحاسب          تخدام جه ك الس ي، وذل رة الحاسب اآلل صف وحج رة ال امج بحج ق البرن م تطبي ت
ة        . نب ما يتوافر من هدوء المكان وخلوه من المشتتات        بشكل دائم إلى جا    حيث قام الباحث في البداي

يهم       , بالتعرف على التالميذ وتعريفهم بنفسه     ذي سيطبق عل ى    , وتعريفهم بالبرنامج ال شجيعهم عل وت
امج     ن البرن تفادة م ه واالس اون مع راءة     ,التع ستطيعون ق امج سي ة البرن ي نهاي ااهللا ف م إن ش وأنه

  .    والجمل مما يساعدهم على العيش في براحة وسالم في مجتمعهم, لكلماتوا, الحروف

درس           ك ال ,      وقام الباحث في آل حصة بمراجعة الدرس السابق ومناقشتهم في حرف وآلمات ذل
ذاآرة                        ك الحرف من ال ة ذل ذ آتاب م يطلب من آل تلمي ذ ث ع التالمي ه   , بمشارآة جمي ه بحرآات ونطق

بعد ذلك يطلب الباحث من آل تلميذ آتابة        ,  أو ثالث تبدأ بحرف ذلك الدرس      وذآر آلمتين , المختلفة
ق الحاسب مع          التعزيز المناسب       الحرف عن طري ذ ب ز التالمي درس          , تعزي دخل الباحث في ال م ي ث

سط          خالل عرض صور الدرس عن طريق البوير      الجديد من    شرح مب درس ب دثًا عن ال , بوينت متح
دة مرات            . بلون مختلف مشيرًا إلى حرف الدرس الذي آتب        ة ع ة آلم درس آلم ثم يقراء الباحث ال

دة                درس الجدي ى آلمات ال ك يطلب الباحث        , حتى يتأآد من إتقان التالميذ لها مع الترآيز عل د ذل بع
ى الحرف                       أرة عل ة ووضع الف د الحرف من الكلم م تجري م  , من التالميذ قراءة الحرف بحرآاته ث ث

رس وجمله ثم آتابة الدرس في الدفتر ووضع دائرة على حرف           يطلب من التالميذ قراءة آلمات الد     
ك الحرف                  , الدرس شمل ذل أتوا بكلمات أخرى ت ذ أن ي رًا يطلب    . ثم يطلب الباحث من التالمي وأخي

  . الباحث من التالميذ آتابة ذلك الدرس في دفتر الواجبات مع حل التدريبات
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  :صدق  البرنامج

  :صدق المحكمين

ة الخاصة                 10مج على عدد         تم عرض البرنا   نفس والتربي م ال ين المختصين في عل  من المحكم

ديالت            ى بعض التع ارة إل واللغة العربية وقد اجمعوا على مالءمة لتحقيق هدف الدراسة مع اإلش

  .   قام بها الباحث

ة        - ًا بدرج اقين فكري دائي المع ع االبت صف الراب ذ ال ة لتالمي راءة الجهري ي الق ار األداء ف  اختب

  ).إعداد الباحث( سيطة ب

  :الهدف من االختبار 
راءة                ي الق ى األداء ف دائي عل ع االبت صف الراب ًا بال اقين فكري ذ المع درة التالمي اس ق و قي ه

  .الجهرية ومعرفة جوانب الضعف لديهم في مهارات القراءة الجهرية
  :وصف االختبار

ئل      _  ك األس ي ذل ار، يل ات االختب ن تعليم ار م ون االختب ار،   يتك ضمنها االختب ي يت ة الت
ار يتضمن  اس) 12(واالختب ددة للمقي ارات المح ى المه سبيًا عل ًا ن . سؤاال موزعة توزيع

  .سؤاال) 50(ويتكون آل منها من عدد من األسئلة الفرعية بلغ عددها 
سية         _  ارات رئي اني مه زه         ( يقيس االختبار ثم ين صوت الحرف ورم ة ب ربط  , المطابق ال

ين     , فهم معنى الكلمة  , رمزهابين صوت الكلمة و    ز ب سية و    ) ال(التميي ة ) ال(الشم , القمري
ليماً           , تمييز حرف المد   ًا س ة     , نطق الحروف والكلمات والجمل نطق ى الجمل م معن م  , فه فه

 ).معنى النص
ى أن     _  ك إل ع ذل رر، ويرج اب المق وى الكت ن محت ا م د م ى ح ررا إل ار متح د االختب أع

ًا عامال حاسما في استجابات                ارتباط االختبار بمحتوى الكتا    ذآر دائم ب، سوف يجعل الت
وه              سبوه أو فعل ا اآت ذآرا لم التالميذ على المقياس، بمعنى أن استجابات التالميذ قد تكون ت
اس التحصيل أو                         اس قي يس الهدف من القي األداء، ول ه ب سابقا ، وذلك أشبه بالتحصيل من

  .التذآر
  
  
  :خطوات بناء االختبار 
 :ت القراءة التي يقيسها االختبارتحديد مهارا  

ارات    , اعتمد الباحث في ذلك على مهارات األداء في القراءة الجهرية        وقد اختير عدد من المه
ذه                       ار ه د روعي في اختي ة، وق راءة الجهري التي أخضعت لالختبار من خالل اختبار األداء في الق

ة  راءة الثالث ب الق ارات جوان ق، وا, المه رف، والنط فات   التع ى مواص رف عل ن التع م، ويمك لفه
  :المقياس من خالل جدول المواصفات التالي
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   )4( جدول 
  مواصفات االختبار التعليمي في القراءة الجهرية لتالميذ الصف الرابع االبتدائي المعاقين فكريًا

 
 المهارات المقيسة

 فهمنطقتعرف
المجموع

 6 - - 6 المطابقة بين صوت الحرف ورمزه/ 1

 6 - - 6 الربط بين صوت الكلمة ورمزها/ 2

 8 8 - - فهم معنى الكلمة/ 3

 5 - - 5 القمرية) ال(الشمسية و) ال(التمييز بين / 4

 5 - - 5 تمييز حرف المد/ 5

 5 - 5 - نطق الحروف والكلمات والجمل نطقا سليما/ 6

 10 10 - - فهم معنى الجملة/ 7

 5 5 - - فهم معنى النص/ 8

 50 23 5 22 موعالمج

         
  

  :صياغة أسئلة االختبار وتعليماته
  :في ضوء المواصفات السابقة صيغت أسئلة االختبار، وقد روعي في صياغتها ما يلي

  .تنوع الكلمات والجمل المقدمة ضمن األسئلة، مع ضبطها بالشكل* 
 .أن تكون الكلمات مألوفة للتالميذ* 
 .تعدد، واإلآمال، وقراءة الصورتنوع األسئلة بين اختيار من م* 
 .التدرج في تقديم األسئلة من السهل إلى الصعب* 
ة                 * ال لإلجاب دم مث ستدعي       –وضوح المطلوب من آل سؤال، حيث ق ئلة التي ت  في األس

 . لكي يضمن الباحث أن آل تلميذ فهم المطلوب منه–ذلك 
ار  * راج االختب ي إخ نط آب : روعي ف تخدم ب ث اس ة، حي ة، وضوح الكتاب ي الطباع ر ف ي

     .وتنظيم األسئلة، والشكل المقدمة به، والمسافات بين الكلمات، بما يضمن الوضوح التام
 :تعليمات االختبار

م                          ة وفه راءة التعليمات آامل تمكن من ق د ال ي ًا ق اق فكري دائي المع      إن تلميذ الصف الرابع االبت
د ي                ذي ق اوت ال ة، فضال عن أن التف رًا في         المطلوب منها بدق ا آبي نهم يمكن أن يضيع وقت كون بي

  .قراءة التعليمات، ومن ثم اعتمد على التعليمات الشفوية التي يلقيها المعلم
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ات      ت التعليم د تناول ى  : وق ارة إل سها، واإلش ي يقي ارات الت ار، والمه ن االختب د الهدف م تحدي
ع    ه، م ي وردت ب ا الت ق ترتيبه ئلة وف ة عن األس زام باإلجاب ة  االلت ذ، وأهمي وس التالمي يم جل تنظ

فويا  ات ش ئلة (وضوح التعليم اء األس ي إلق بطء ف صوت وال ث ال ن حي ى ) م ال إل تم االنتق ى ي ومت
سؤال، وضرورة توضيح                         ابعون نفس ال يعهم يت ذ جم د من أن التالمي ة التأآ الي، وأهمي السؤال الت

ا رو          د الحاجة، آم ة عن ا، وعرض أمثل عي صياغتها بأسلوب    الصور، ومكان االستجابة وآيفيته
ة                 سهل هذا، وقد قام الباحث بنفسه بإلقاء األسئلة وتوضيحها لعينة الدراسة، لضمان أن تكون طريق

  .اإللقاء وطريقة التوضيح لألسئلة واحدة في آل المجموعات
 :نظام تصحيح وتقدير الدرجات

ى أساس              درجات عل دير ال ة الصحيحة، و  ) درجة واحدة  (حدد نظام تق ة  ) صفر (لإلجاب لإلجاب
دد     ن متع ار م ئلة االختي ث إن أس اس، حي ئلة المقي وع أس ق ون ا يتف ذا م ة، وه ثال –الخاطئ  ال – م

ذ،                     دير أداء التالمي تحتمل إال إجابة واحدة، فضال عن أن ذلك يضمن مزيدا من الموضوعية في تق
  .ويتفق وأسلوب المعالجة اإلحصائية لثبات المقياس

  :ن صدق وثبات االختبار آما يلي وقد قام الباحث بالتحقق م
 :صدق االختبار

ساق                    ه حساب االت ين ، مضافًا إلي      تم التحقق من الصدق الظاهري لالختبار عن طريق المحكم
  :وقد اتبع في ذلك ما يلي, الداخلي للمقياس

ى عدد            _  ار عل ة لالختب صورة المبدئي ين المتخصصين في        ) 10(عرضت ال من المحكم
ة ال د مجال التربي اهج ، وق ة والمن ة العربي ي اللغ دريس ف نفس  وطرق الت م ال خاصة وعل

  ).5(جاءت نتائج التحكيم على أسئلة االختبار آما يوضحها الجدول 
 نتائج التحكيم على أسئلة االختبار ) 5( جدول 

األسئلة التي  المهارة
 تقيسها

عدد 
األسئلة التي  المهارة النسبةالموافقين

 تقيسها
عدد 
نالموافقي

النسبة 
 المئوية

وت  ين ص ة ب المطابق
 الحرف ورمزه

  )1(من 
 )6(إلى 

ز   96% 10 تميي
 حرف المد

  )26(من 
 )30(إلى 

9 91% 

ة       الربط بين صوت الكلم
 ورمزها

  )7(من 
 )12(إلى 

9 91% 

ق  نط
روف  الح
ات  والكلم

 والجمل

  )31(من 
 )35(إلى 

10 96% 

 فهم معنى الكلمة
  )13(من 
 )20(إلى 

م مع 96% 10 ى فه ن
 الجملة

  )36(من 
 )45(إلى 

9 91% 

ين   ز ب ) ال(التميي
 الشمسية والقمرية

  )21(من 
 )25(إلى 

ى  85% 8 م معن فه
 النص

  )46(من 
 )50(إلى 

8 85% 
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  :وقد أسفر تحليل آراء المحكمين وتعليقاتهم عن الملحوظات التالية
ا،       رأى بعض المحكمين أن تكون التعليمات الخاصة بكل سؤال شفوية، ومن          _   ثم ال داعي لكتابته

رأي حيث أن      .حيث قد يؤدي عدم فهم التلميذ السؤال إلى عدم االستجابة له          ذا ال وقد قبل الباحث ه
ل زمن  د يطي ذا ق ه، وه وب من م المطل راءة وفه ي ق ا ف ستغرقون وقت د ي ًا ق اقين فكري ذ المع التالمي

ان يطرح    ,اإلجابة مما قد يبعث في نفوسهم الملل، وينعكس ذلك على أدائهم  ار آ فعند تطبيق االختب
  .آل سؤال لفظيًا على آل تلميذ

ى               _  األلوان حت ا ب ه يجب عمله ر واضحة وان رأى بعض المحكمين أن بعض الصور غي
 . تكون أآثر فهمًا وهذا ماتم فعًال عند تطبيق االختبار

ين   "رأى بعض المحكمين إعادة صياغة السؤال األول الخاص بقياس مهارة           _  ة ب  المطابق
زه ارة " صوت الحرف ورم اس مه اني الخاص بقي سؤال الث ع ال ا م دو متطابق ى ال يب حت

تغناء            " الربط بين صوت الكلمة ورمزها    " اظ واالس الل من عدد األلف واقترح البعض اإلق
رأي      ذا ال ل الباحث ه د قب سؤال، وق ي ال ستخدمة ف ام الم ن األرق ضا –ع شية أن – أي  خ

ا د    ذ إليه ر التلمي ام نظ صرف األرق ن أن     ت ضال ع األمر، ف ة ب ي المعني ات وه ون الكلم
  .ازدحام السؤال باأللفاظ واألرقام قد يكون سببا في استغراق فترة زمنية أطول

  : حساب زمن االختبار
 :حدد الزمن المناسب لإلجابة عن االختبار آما يلي_ 
  :مجموعة تتفق في طريقة االستجابة لها) 12(قسمت األسئلة إلى _ 
لبداية واحدة بين التالميذ، فقد سجل زمن البدء في اإلجابة عن آل مجموعة              نظرا ألن ا  _ 

 .أسئلة، ثم سجل زمن االنتهاء منها بالنسبة لكل تلميذ
ئلة               _  ورتب  , حسب الزمن الذي استغرقه آل تلميذ في اإلجابة عن آل مجموعة من األس

 .التالميذ تصاعديا وفقا لهذا الزمن
ى،             حسب متوسط زمن إجابة تالمي    _  اعي األدن ى، ومتوسط زمن اإلرب اعي األعل ذ اإلرب

واعتبر هذا المتوسط هو زمن إجابة تالميذ اإلرباعي األعلى، ومتوسط زمن إجابة تالميذ             
 .اإلرباعي األدنى، واعتبر هذا المتوسط هو الزمن المناسب لإلجابة عن أسئلة المجموعة

و   _  ل، ه ار آك ن االختب ة ع زمن المناسب لإلجاب ر ال ن  اعتب ة ع ة اإلجاب وع أزمن  مجم
 :مجموعات األسئلة، ويوضح ذلك الجدول التالي

الزمن المناسب لكل مجموعة من األسئلة التي يتضمنها االختبار، والزمن الكلي ) 6( جدول 
  لالختبار

دد  رقم مجموعات األسئلة ع
 المجموعات

ب   زمن المناس ال
 لكل مجموعة

ي   زمن الكل ال
 للمجموعة

)1 ( ،)2 ( ،)3 (،) 4 ( ،)5 ( ،)8(  
)6 ( ،)7 ( ،)9 ( ،)10(  
)11(  

    )12( 

6  
4  
1  
1 

4  
5  
6  

10 

24  
20  

6  
10  
 

  دقيقة60 زمن اإلجابة عن االختبار
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  :حساب االتساق الداخلي لالختبار

الي      سؤال الت ة عن ال ى اإلجاب داخلي إل ساق ال سهم : يهدف حساب االت دى ت ى أي م إل
ار         أبعاد االختبار في األداء الكلي       اد االختب له؟ آما يهدف إلى التأآد من أن آل بعد من أبع

ك من خالل          . يسهم بجزء يختلف عن اآلخر، وإن آان يشترك معه في نقطة ما            م ذل د ت وق
ه               ة ل اس، والدرجة الكلي اد المقي ين أبع اد   . حساب مصفوفة معامالت االرتباط ب ين األبع وب

  .ضحها الجدول التاليبعضها البعض، وقد تم التوصل إلى النتائج التي يو
  مصفوفة االرتباط بين أبعاد االختبار والدرجة الكلية ) 7( جدول 

 أبعاد االختبار
 المهارة

 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س1س
ار  االختب

 آكل

رف 1س وت الح ين ص ة ب   المطابق
 0.82 0.71 0.70 0.67 0.69 0.74 0.68 0.64  ورمزه

ة 2س وت الكلم ين ص ربط ب    ال
 0.80 0.70 0.72 0.65 0.68 0.76 0.64   اورمزه

 0.87 0.76 0.76 0.75 0.78 0.81       فهم معنى الكلمة3س

) ال(الشمسية و ) ال(   التمييز بين      4س
 0.94 0.85 0.82 0.79 0.72     القمرية

ز  5س صوت والرم ين ال ربط ب    ال
 0.93 0.92 0.80 0.74      المعقد

ات  6س روف والكلم ق الح    نط
 0.92 0.78 0.83       الجملو

 0.92 0.79           فهم معنى الجملة7س

 0.94            فهم معنى النص8س

  0.001جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 
د                  وى البع يس محت ار الفرعي تق ارات االختب سابق أن عب أن    . يتضح من الجدول ال ول ب ويمكن الق

  .االتساق الداخلي، مما يعني أن االختبار صادق إحصائيااالختبار يتمتع بدرجة مرتفعة من 
  

  :حساب ثبات االختبار
اين           ل التب ة تحلي شارد سون   "حسب ثبات االختبار باستخدام طريق ودر ريت ، ويوضح الجدول   "آي
  .معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد االختبار، ثم ثبات االختبار آكل)  8(
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   )8( جدول 
   بعد من أبعاد االختبارمعامالت الثبات لكل

  

 معامل الثبات م ع ن األبعاد

  المطابقة بين صوت الحرف ورمزه
  الربط بين صوت الكلمة ورمزها

  فهم معنى الكلمة
  القمرية) ال(الشمسية و) ال(التمييز بين 

  الربط بين الصوت والرمز المعقد
  نطق الحروف والكلمات والجمل

  فهم معنى الجملة
 فهم معنى النص

6  
6  
8  
5  
5  
5  

10  
5 

1.5  
1.62  
1.98  
1.77  
1.84  
1.67  
3.02  
1.85 

4.06  
3.77  
6.09  
2.52  
2.72  
3.75  
5.05  
2.72 

0.50  
0.56  
0.72  
0.75  
0.79  
0.83  
0.81  
0.80 

 0.93 30.69 31.22 50 ثبات االختبار آكل

  
ودر               : يتضح من الجدول السابق    ة آي أن المقياس على درجة موثوق بها من الثبات، حيث أن معادل

  .ريتشارد سون تعطي أدنى معامل للثبات

  )إعداد الباحث( اختبار االستعداد لتعلم القراءة للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية_  

دى               ة ل ة خاص ة والجهري راءة عام وع الق ت موض ي تناول ة الت ات العربي ة الدراس را لقل نظ
تعلم      لهذا ؛ فقد قام البا_ حسب علم الباحث _ التالميذ المعاقين فكرياً   تعداد ل ار االس داد اختب حث بإع

  :القراءة للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بدرجة بسيطة، وآان الهدف من هذا االختبار هو
ا وجده الباحث من                           ك لم تعلم، وذل ابلين لل ًا الق اقين فكري ة المع ذ العين التنبؤ باألداء المحتمل لتالمي

ذ  تأخر شديد في القراءة عامة والجهرية خاصة وذلك من     خالل عمله لمدة عشر سنوات مع التالمي
ذ             دى التالمي ة ل المعاقين فكريًا، وهو ما يتفق مع أغلب الدراسات التي تناولت المشكالت األآاديمي

  ). 2002,؛ سالم2005,؛ الموجي2006,؛ ابوت ودوري2007,ليبي(المعاقين فكريًا
 :وي؛ حيث يتمثل فيمعرفة قدرة التلميذ المعاق فكريًا على التحدث والتعبير الشف

  .معرفة مفرداته اللغوية
 . معرفة قدرته على تكوين الجملة بشكل سليم

 :معرفة قدرة التلميذ المعاق فكريًا على التمييز البصري ومجاالته وهي
 .القدرة على القيام بعملية تمييز األشياء من خالل اإلبصار

 .القدرة على القيام بعملية الترتيب لألشياء
 . القيام بعملية التطابق لألشياءالقدرة على

 .القدرة على القيام بعملية تكملة الشكل الناقص والتعرف عليه
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 .القدرة على القيام بعملية تمييز الشكل المطلوب من بين مجموعة من األشكال
 .القدرة على القيام بعملية تذآر لألشكال المختلفة

 :سمعي ومجاالته وهيمعرفة قدرة التلميذ المتخلف عقليا على التمييز ال
 .القدرة على القيام بعملية تمييز األصوات

 .القدرة على القيام بعملية تكملة الصوت الناقص ومعرفة مصدره
 .القدرة على القيام بعملية تصنيف لألصوات المختلفة

 .القدرة على القيام بعملية تذآر لألصوات
 )  التطابق-تكامل الجزء بالكل (إدراك عالقات 

  الحصيلة اللغويةاستخدام
 االستفادة من الخبرات السابقة

 تحديد األجزاء الناقصة في شكل يقع في بيئة التلميذ المعاق فكريًا
ة من                     راد العين ع أف ة؛ بحيث تكون جمي ضابطة والتجريبي يساعد هذا االختبار في ضبط العينتين ال

ر عل             رح       مستوى متقارب في االستعداد لتعلم القراءة، للتعرف بصورة أآث امج المقت ة البرن ى فعالي
ه ن عدم كال     .م ن صور، وأش ضمنه م ا يت ث م ن حي سعودية م ة ال ا يتناسب وخصائص البيئ آم

 . ما تكون مرت بخبرة الطفل المعاق فكريًا-غالبا–ورسومات 
  :خطوات تصميم االختبار

  :قام الباحث بإتباع الخطوات التالية
صلة بمو   *  ات ذات ال وث والدراس ى البح الع عل ة  االط وع الدراس وجي( ض ؛ 2005,الم

  ). 1985,المال
ة     *  ذ ذوي اإلعاق ة والتالمي ذ عام سبة للتالمي راءة بالن ب بخصوص موضوع الق ا آت ة م مراجع

ذا       ت ه ي تناول سابقة الت ات ال ة الدراس ع مراجع ة، م صفة خاص سيطة ب ة الب الفكري
وع ي(الموض وجي2007,ليب ؤاد2005,؛ الم دالموجود وف رف1997, ؛ عب ؛ 1994, ؛ الج

  ) .1981,شحاته
تحديد المعنى الدقيق لمعنى القراءة الجهرية والمهارات الخاصة بها بصفة عامة مع تحديد دقيق              * 

ة                            ز البصري بصفة عام ارة التميي ل مه ده بصفة خاصة مث ى ح ارة عل للمعنى المتضمن لكل مه
 ).2006,رزق(والمعنى الدقيق لكل مهارة 

ا وخميس مشيط، لالطالع        زيارة ميدانية لبرامج ومعاهد الت  *  ة الرياض وأبه ة بمدين ربية الفكري
ذ، ومن خالل سؤالهم عن            دى هؤالء التالمي على آراء المتخصصين حول طبيعة مفهوم القراءة ل
اقين      ذ المع صفة خاصة للتالمي ة ب ة والجهري راءة عام دريس الق د ت واجههم عن ي ت شكالت الت الم

يهم      ه         فكريًا، وما هي األجزاء التي يصعب عل ارات فهل يصعب علي ذه المه ا من ه ا تمام إدراآه
 .الخ......نطق الحروف أو تكوين جملة 

ا   *  ذ للتعرف عليه ة للتلمي ون مالئم ار أن تك رات االختب صور وفق ار ال د اختي اول الباحث عن ح
  .ومتناسبة مع قدرات التلميذ المعاق فكريًا وإمكاناته

  :وصف االختبار
  :ًال، موزعة على مهارات تهيئة التلميذ المعاق فكريًا للقراءة وهيسؤا) 22( يتكون االختبار من 
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شمل    صري وت ز الب ارات التميي ث  :  ـ مه ن حي ف م ز المختل وين،  : تميي اه، والتك وع، واالتج الن
،  وتمييز أشكال هندسية، وتمييز حروف بوصفها أشكاًال، وتمييز آلمات            )آبير/صغير(واألحجام  

  .تلف من حيث الشكل، وتمييز اللونبوصفها أشكاًال، وتمييز المؤ
شمل          ز وت ارات التميي ات،            : ـ آما يتضمن مه اقص، وإدراك عالق ة شيء ن ار، وتكمل سل األفك تسل

سابقة،        ) التطابق –تكامل الجزء بالكل    ( رات ال تفادة من الخب ة، واالس ، واستخدام الحصيلة اللغوي
  .ع في بيئة الفصلوالتآزر الحرآي البصري، وتحديد األجزاء الناقصة في شكل يق

ى                          دل عل ذ أوامر ت ذ تنفي م يطلب من التلمي اذج، ث ويعتمد في ذلك على عرض صور ورسوم ونم
ار     ق االختب زمن لتطبي ردي، ومتوسط ال شكل ف ار ب ق االختب ها، ويطب راد قياس ارة الم ) 11(المه

  .دقيقة
   :وقد قام الباحث بالتحقق من الصدق والثبات آالتالي

  :الختبار عن طريق ثالث طرقتحقق الباحث من صدق ا
  -):صدق المحكمين: (الطريقة األولى

نفس                             م ال ة وعل ة العربي ى مجموعة من المتخصصين في اللغ قام الباحث بعرض االختبار عل
  :والتربية الخاصة والمناهج وطرق التدريس، وقد أسفر تحليل آراء المحكمين عن مايلي 

ى   _  ة عل ي صورته األولي ار ف ال   عرض االختب ي مج دريس والمتخصصين ف ة الت أعضاء هيئ
م       ة الخاصة وعل ي التربي ذلك المتخصصين ف ة وآ ة عربي دريس تخصص لغ رق الت اهج وط من
دى   ة م ه ومعرف ا وضع لقياس اس م ي قي ار ف ذا االختب دى صالحية ه ي م رأي ف داء ال نفس؛ إلب ال

د عر  . صالحية ودقة ووضوح الصور الموضوعة لقياس البعد المراد قياسه       ى   بع ار عل ض االختب
صور   ن ال ة م صار مجموع ذلك اخت اد وآ ي ترتيب األبع ر ف ى تغيي ائج عل ين أسفرت النت المحكم

  .لبعض األبعاد وليس آلها
م ال داعي     _   رأى بعض المحكمين أن تكون التعليمات الخاصة بكل سؤال شفوية، ومن ث

 . لهلكتابتها، حيث قد يؤدي عدم فهم التلميذ للسؤال إلى عدم االستجابة
م                            راءة وفه ا في ق ستغرقون وقت د ي ًا ق اقين فكري ذ المع رأي حيث أن التالمي ذا ال وقد قبل الباحث ه
ى                          ك عل نعكس ذل ل، وي د يبعث في نفوسهم المل ا ق ة مم المطلوب منهم، وهذا قد يطيل زمن اإلجاب

  .فعند تطبيق االختبار آان يطرح آل سؤال لفظيًا على آل تلميذ,أدائهم
  .وتم تغيير صياغة تلك االسئلة, مين إعادة صياغة بعض األسئلةرأى بعض المحك_ 
سادس                    _  سؤال الخامس وال ون األسود في ال دة الل , رأى بعض المحكمين التخفيف من ح

ن الباحث  ة     _ ولك يهم رؤي سهل عل ى ي ذ حت ؤالء التالمي سبة له ضل بالن ذا أف رأى أن ه
 . الكتابة بشكل جيد

ى          رأى بعض المحكمين أن بعض الصو     _  األلوان حت ا ب ه يجب عمله ر واضحة وان ر غي
  . تكون أآثر فهمًا وهذا ماتم فعًال عند تطبيق االختبار

  -):االتساق الداخلي: (الطريقة الثانية
ى عين        –     قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالختبار        ه عل د تطبيق ة استطالعية بمدرستي      بع

ا   والحارث بن هشام بمحافظة خم     , سعيد بن زيد   ذ الصف     ) 18(يس مشيط قوامه ذا من تالمي تلمي
ار وآل جانب من        –الرابع فكري    ة لالختب  عن طريق حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلي

   :جوانبه باستخدام المعادلة العامة لحساب معامل االرتباط بين الدرجات الخام
  -):حساب معامالت االرتباط: (الطريقة الثالثة

م حساب مع ن      ت راءة وآل جانب م تعداد للق ار االس ة الختب ين الدرجة الكلي اط ب امالت االرتب
  :بعد ضبطه وقد جاءت النتائج آما يلي, جوانب مقياس األداء في القراءة 
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معامالت االرتباط بين جوانب اختبار األداء في القراءة والدرجة الكلية الختبار ) 9(جدول 
  االستعداد لتعلم القراءة

 مستوى الداللة معامالت االرتباط  األداء في القراءةجوانب قياس

 0.001 0.73 المطابقة بين صوت الحرف ورمزه

 0.001 0.77 الربط بين صوت الكلمة ورمزها

 0.001 0.82 فهم معنى الكلمة

 0.001 0.88 القمرية) ال(الشمسية و) ال(التمييز بين 

 0.001 0.91 الربط بين الصوت والرمز المعقد

 0.001 0.90  معنى الجملةفهم

 0.001 0.89 فهم معنى النص

 0.001 0.95 الدرجة الكلية في القراءة واختبار االستعداد

ذ                             دى التالمي راءة ل تعلم الق تعداد ل ار االس أن اختب ول ب سابقة يمكن الق ومن خالل اإلجراءات ال
صدق        ن ال ة م ة عالي ى درج ة عل ي الدراس ستخدم ف ًا الم اقين فكري ين   المع داخلي ب ساق ال  واالت

  .مكوناته
  :ثبات االختبار

  :للتحقق من ثبات االختبار اتبع الباحث اإلجراءات التالية
ردات                        ردة من مف سهولة لكل مف م حساب معامل ال بعد تصحيح درجات التالميذ من أثر التخمين ت

  :       االختبار وذلك باستخدام المعادلة اآلتية

  مصحح من أثر التخمينمعامل السهولة ال) 10(جدول 

 عدد المفردات    المفردات

   5       0.35 إلى أقل من 0.20 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

 7      0.45 إلى أقل من 0.35 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

 10     0.50 إلى أقل من 0.45 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

 12     0.55 إلى أقل من 0.50 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

 20     0.60 إلى أقل من 0.55 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

 14      0.65 إلى أقل من 0.60 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

 13      0.70 إلى أقل من 0.65 :لمفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بينعدد ا

 7     0.75 إلى أقل من 0.70 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين
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 9     0.85 إلى أقل من 0.75 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

اك        0.81 إلى   0.22ت االختبار ما بين     وقد تراوحت معاملة السهولة لمفردا           ومن ثم لم تكن هن
  .مفردات شديدة السهولة

  :وذلك باستخدام المعادلة اآلتية. حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار
  
  

  ):11(وقد حصل الباحث على النتائج التالية يوضحها الجدول 
  معامل التمييز) 11(جدول 

  

دد     المفردات ع
 داتالمفر

 6 0.45 إلى أقل من 0.25 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

 8 0.50 إلى أقل من 0.45 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

 20 0.55 إلى أقل من 0.50 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

 18 0.60 إلى أقل من 0.55 : بينعدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح

 12 0.65 إلى أقل من 0.60 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

 17 0.70 إلى أقل من 0.65 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

 9 0.75 إلى أقل من 0.70 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

 2 0.80 إلى أقل من 0.75 :التي لها معامل سهولة يتراوح بينعدد المفردات 

 3 0.85 إلى أقل من 0.80 :عدد المفردات التي لها معامل سهولة يتراوح بين

سبة     0.85 إلى   0.27ويتضح مما سبق أن معامالت تمييز المفردات تراوحت ما بين                 ذه الن  وه
ى ا               ردات عل درة المف ر عن ق ة في التعبي ذ       تعد معقول ى، وتالمي اعي األعل ذ اإلرب ين تالمي ز ب لتميي

  .اإلرباعي األدنى في اإلجابة عن االختبار
ك                       ل، وذل ار آك ات االختب م حساب معامل ثب ار، ث اد االختب د من أبع ات لكل بع حساب معامل الثب

  " ريتشاردسون–آيودر "بطريقة تحليل التباين لـ 
  
  

ار    عدد= ن  / معامل ثبات االختبار  = ر    :حيث أن  ئلة االختب ذ      = 2ع / أس اين درجات التالمي م  /تب
  متوسط درجات التالميذ= 

  

   عدد اإلجابات الصحيحة في اإلرباعي األدنى–عدد اإلجابات الصحيحة في اإلرباعي األول                       
    =معامل التمييز

 ن×     0.27

  
  ) م–ن ( م – 2ن ع

  = ر 
 2ع) 1 –ن (   
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  حساب معامل الثبات لكل بعد من أبعاد االختبار) 12(جدول 
 الداللة معامل الثبات )م( )ع( ن األبعاد

 0.001 0.54 3.76 1.29 5 تمييز النوع
 0.001 0.50 1.47 1.06 3 تمييز االتجاه
 0.001 0.39 3.40 1.26 5 تمييز التكوين
 0.001 0.53 3.69 1.30 5 تمييز الحجوم
 0.001 0.51 3.50 1.33 5 تمييز الحجوم

 0.001 0.63 3.28 1.51 5 تمييز األشكال الهندسية
 0.001 0.51 3.75 1.56 6 تمييز الحروف بوصفها أشكاال
 0.001 0.70 5.32 2.41 9 تمييز الكلمات بوصفها أشكاال

 0.001 0.61 5.25 2.19 9  من حيث الشكلتمييز المؤتلف
 0.001 0.43 2.39 1.19 4 تمييز اللون

 0.001 0.52 2.10 1.28 4 تسلسل األفكار
 0.001 0.49 3.52 1.31 5 تكملة شيء ناقص
 0.001 0.45 3.47 1.29 5 إدراك العالقات

 0.001 0.55 2.88 1.17 4 استخدام الحصيلة اللغوية
 0.001 0.61 3.92 1.08 8 ات السابقةاالستفادة من الخبر

 0.001 0.62 5.06 2.01 8 التآزر الحرآي البصري
 0.001 0.58 3.71 1.34 5 تحديد األجزاء الناقصة

 0.001 0.965 55.31 22.67 95 االستعداد الكلي لتعلم القراءة

  :الصدق والثبات
 :صدق االختبار: أوال
ارجي-أ ام الباحث بحسا : صدق المحك الخ ق المحك الخارجي ق ار عن طري  –ب صدق االختب

راءة    تعلم الق تعداد ل ار االس ار ومتوسط درجات اختب ى االختب ة عل ين الدرج اط ب ت –االرتب  فكان
اط     د        0.65معامالت االرتب ة عن دير                 0.01، وهي دال اس في تق ات وصدق المقي ى ثب دل عل ا ي  مم
  .نسبة الذآاء للتالميذ

ي المظه    : الصدق الظاهري  –ب   دل                    ويعن ه ي ي؛ أي أن اس العقل ائل القي يلة من وس ه آوس ام ل ر الع
وات     ا للخط ه، وصحة ترتيبه ي وضوح تعليمات ك ف رين، وذل ار للمختب بة االختب دى مناس ى م عل
الزم                   زمن ال األساسية التي يتبعها المختبر في فهمه لألسئلة، وإجابته عنها، وآذلك في دقة تحديد ال

ردات  وع المف ي ن ار، وف تجابة  ألداء االختب ارة االس الحيتها إلث دى ص شكلتها، وم ة م ، ودرج
عر    ًا واضحًا، وش ار إدراآ رة االختب ر فك ل مختب ه إذا أدرك آ ك ألن رين؛ ذل دى المختب بة ل المناس
ذا                   سطحية، وه ة ال ار من الناحي بأهميته، ونشط لإلجابة عليه حينئذ نستطيع أن نحكم بصدق االختب

  )449، ص1979: فؤاد البهي.(ختبارات العقليةالنوع من الصدق له أهميته في بناء اال
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 :ثبات االختبار: ثانيًا
ة                       ى عين ق عل ادة التطبي ة إع ات باستخدام طريق التحقق من الثب ذًا ممن   ) 18(قام الباحث ب تلمي

دره                 ي ق اً  15(حصلوا على درجات أقل من المتوسط في اختبار القراءة بفاصل زمن ، فكانت   ) يوم
  .  مما يدل على ثبات المقياس وصدقه في تقدير نسبة الذآاء للتالميذ0.82معامالت االرتباط 

  :األساليب اإلحصائية

 .لقياس صدق االتساق الداخلي) االرتباط بيرسون(معامل  •

ار       • ة واختب ات المعياري سابية واالنحراف طات الح  T-test )ت ( المتوس
  .والتأآد من تجانس المجموعتين الفروض   الختبار صحة 

 .لحساب ثبات االختبار) آيودر ريتشارد سون (  التباين باستخدام تحليل •

 .معامل السهولة المصحح من اثر التخمين للتحقق من ثبات االختبار •

 .معامل التمييز لمفردات االختبار •
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  الفصل اخلامس
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  
  
  

  نتائج الدراسة: أوال 
  .فرض األولال* 
  .الفرض الثاني* 

  مناقشة النتائج : ثانيًا 
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  الفصل اخلامس
  نتائج الدراسة ومناقشتها

  :عرض نتائج الدراسة: ًأوال
  :الفرض األول 

  : ينص الفرض األول على
ارات الخاصة                 "  ي والتطبيق البعدي لالختب ق القبل ين التطبي ارات   توجد فروق دالة إحصائيا ب  بمه

ة نتيجة لتعرضهم                 القراءة موضوع ا   راد المجموعة التجريبي دى أف لبحث لصالح التطبيق البعدي ل
  ".للبرنامج الحاسوبي 

ار                  ين        T.Test) ت  ( وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختب روق ب ة الف   لمعرف
ة         وعتين التجريبي دي للمجم ار البع ي االختب ة ف ات المعياري سابية واالنحراف طات الح المتوس

  .يوضح النتائج التي تم التوصل إليها ) 13( والجدول . لضابطة وداللة الفروق بينهماوا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق بينهما في  )13(جدول 

  مهارات القراءة

 االختبار التجريبية ضابطةال
 )ت(قيمة  ع م ع م

 *58.241 1.539 16.67 0.563 2.40 تمييز الحروف المتشابهة صوتا/ 1

 *47.451 1.279 13.87 0.712 1.90 تمييز الحروف المتشابهة رسما/ 2

 *39.216 2.572 16.73 0.679 2.43 تمييز الكلمات المتشابهة ونطقها/ 3
رف  / 4 د والح رف الم راءة ح ز وق تميي

 *54.539 1.548 17.50 0.817 3.57 الممدود

 *57.067 2.542 26.43 0.844 2.67 تمييز الالم الشمسية والقمرية/ 5

 *54.539 1.548 7.50 0.855 1.60 ) هذه –هذا (أسماء اإلشارة / 6

 *41.446 5.454 37.67 1.037 5.60 اختبار تحصيلي في القراءة/ 7
  0.01جميع هذه القيم دالة عند مستوى     * 

ة ودرجات المجموعة      ويتضح من الجدول السابق أن الفروق بين درجات المجموعة التج               ريبي
ستوى   د م صائيًا عن ة إح ضابطة، دال راءة 0.01ال ارات الق ارات الخاصة بمه ي االختب ذلك  . ف وب

ة تمثلت في                   ائج إيجابي ة نت أظهرت نتائج تطبيق البرنامج الحاسوبي علي عينة المجموعة التجريبي
شكالت      ي م التعرف عل ة ب ارات الخاص ي االختب ة عل ذ العين سن أداء تالمي راءة موضوع  تح الق

  .البحث في االختبار البعدي

  :الفرض الثاني

  :ينص الفرض الثاني على أنه

ق         "   توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبي
  ". بمهارات القراءة موضوع البحث لصالح المجموعة التجريبية البعدي لالختبارات الخاصة
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ار            وللتحق      ين        T.Test) ت  ( ق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختب روق ب ة الف   لمعرف
ة                ي والبعدي للمجموعة التجريبي ين القبل . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في التطبيق

  .النتائج التي تم التوصل إليها ) 14( ويوضح الجدول 
  )14(جدول 

  يارية وداللة الفرق بينهما في التطبيقين القبلي والبعديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع
  

 )ت(قيمة  ع م ع م االختبار البعدي قبليال

 *58.241 1.539 16.67 0.563 0.40 تمييز الحروف المتشابهة صوتا
 *47.451 1.279 13.87 0.712 0.90 تمييز الحروف المتشابهة رسما
 *39.216 2.572 16.73 0.679 0.43 تمييز الكلمات المتشابهة ونطقها

د والحرف   راءة حرف الم ز وق تميي
 *54.539 1.548 17.50 0.817 0.57 الممدود

 *57.067 2.542 26.43 0.844 0.67 تمييز الالم الشمسية والقمرية
 *54.539 1.548 7.50 0.855 0.60 ) هذه –هذا (أسماء اإلشارة 

 *41.446 5.454 37.67 1.037 0.60 اختبار تحصيلي في القراءة
  0.01دال عند مستوى * 

ي               ين القبل ى التطبيق ة عل يتضح من الجدول السابق أن الفروق بين درجات المجموعة التجريبي
ق         0.01والبعدي آانت دالة إحصائيًا عند مستوى        صالح التطبي  في االختبارات موضوع الدراسة ل

ال           وبذلك يتحقق الفرض الذي افترضه الباحث، ويت      . البعدي ر فع ه أث ضح أن البرنامج الحاسوبي ل
دم ملموس                      ى حدوث تق شير إل ا ي ستة؛ مم في تحسين أداء المجموعة التجريبية على االختبارات ال

  .في مستوى المجموعة التجريبية، نتيجة تعرضهم للبرنامج الحاسوبي

  :مناقشه النتائج : ًثانيا  
  :توصلت النتائج إلى  

صائيا"  _  ة إح روق دال د ف ة توج ارات الخاص دي لالختب ق البع ي والتطبي ق القبل ين التطبي   ب
ة نتيجة                      راد المجموعة التجريبي دى أف ق البعدي ل صالح التطبي بمهارات القراءة موضوع البحث ل

  ".لتعرضهم للبرنامج الحاسوبي 

ي      "  _  ة ف ضابطة والتجريبي وعتين ال ات المجم طي درج ين متوس صائيا ب ة إح روق دال د ف توج
ق الب ة التطبي ارات الخاص دي لالختب ة   ع صالح المجموع ث ل وع البح راءة موض ارات الق  بمه
  ".التجريبية 

ك الدراسات التي استخدمت                            القراءة وخاصة تل ويتفق ذلك مع نتائج الدراسات التي اهتمت ب
ال ؟          و فع اذا ه ه ولم ن فعاليت دثت ع ي وتح وب اآلل رامج الحاس ارآر (ب سن وب  ؛2005,تورجي

ع ز2005,ربي ر؛ ديفي شيل وهم توك ومي د2004, وس ت وبارثول شلينج و جاس ؛  2003,؛ مي
دم في            , )1988,؛ لينكوني و سميتس و وأليفا     1994,سوتو ذا التحسن والتق حيث يرى الباحث أن ه

  :مستوى القراءة الجهرية منطقي و يعود إلى عدة عوامل هي آما يلي
يعطى  آما أنه   ,  الخجل والحياء عنه   ويبعد, أن استخدام الحاسب اآللي ال يضع التلميذ في الحرج        _ 

ة    فرص آثيرة ومحاوالت حتى ة المطلوب تعلم بالحاسب     ينجح الدارس في أداء المهم ا ساعد ال  آم
راءة،      ارات الق ون مه ا يتعلم ن خالله ستويات وم ي م وا ف ى أن يتعلم ًا عل اقين فكري ذ المع التالمي

تعلم؛        ي ال ذ وسرعته ف ين آل تلمي ة ب روق الفردي ًا الف ادة    مراعي ى زي د يكون أدى إل ذي ق األمر ال
  ).1987, ؛ انكي2000,؛ ناظر200, ؛ التويم2005,ربيع(تحصيلهم 
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راءة        _  ي الق ذ ف سن التالمي ور وتح ى تط ي أدى إل ب اآلل تخدام الحاس ي باس امج التعليم أن البرن
ة  ن  , الجهري ل م ات آ ائج دراس ع نت ق م ذا يتف وتو( وه وين 1994, س ميث ,  ؛ لينك , س

ا ذ       ) 1988,أوليف دريس التالمي ي ت ي ف ب اآلل تخدام الحاس ة اس ات فعالي ذه الدراس دت ه ث أآ حي
ي                     ائج فالحاسب اآلل ذه النت ة ه رى منطقي العاديين أو التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة والباحث ي

  .يتميز بالعديد من الخصائص التي تجعله قادرًا على تحسين العملية التعليمية لدى التالميذ 
سرور                 آما أن   _  وحظ الحماس وال د ل الحاسب اآللي يعتبر أداة تقنية جديدة وحديثة في مدارسنا وق

ي    تخدامهم للحاسب اآلل د اس ًا عن اقين فكري ذ المع دى التالمي ن  , ل م يك سرور ل اس وال ذا الحم وه
ة       صفية العادي ة ال سهم بالطريق ت بتدري ذين قم ذ ال د التالمي ودًا عن ة   . موج ع دراس ق م ذا يتف وه

تهم في            ) 1994, ؛ حماد  1994, ؛ بن طالب   1427,اخضر( ذ ورغب ز التالمي ى تحف والتي أآدت عل
ة  ة العادي ل الطريق ي مقاب تخدام الحاسب اآلل ه, اس ا أن ه آم شكل وإعطائ ى تحسن إدراك ال  أدى إل

ا في نفس الوقت                        تم معه ة وي ة بصورة أوتوماتيكي ى الكلم المدلول المناسب، ثم عملية التعرف عل
ث  ى حي م المعن ق    فه ل تطبي ان قب ا آ اه، آم ن االنتب رًا م زءًا آبي ذ ج ة ال تأخ ك العملي أصبحت تل

تم بصورة سريعة   م ت ى الفه ال من التعرف إل ة االنتق ا أصبحت عملي امج، وإنم إن  البرن ذلك ف وآ
ت       التعلم جعل ة ب ارة والمتع شويق واإلث ى عناصر الت دت عل ي اعتم ة الت رامج المدمج رات الب فق

اقين فكر  ذ المع انوا         التالمي ل آ اب ب شل أو العق ن الف وف م راءة دون خ م الق ى تعل ون عل ًا يقبل ي
ة                  ل أو رتاب ى االستجابة الصحيحة دون مل صلوا إل  يستمتعون بإعادة المحاولة أآثر من مرة لكي ي

  .)1987, ؛ انكني 2002,  ؛ الكندري 2005, بارآر, تورجسين (
الكثير الذي يحتاجه المعلم لتدريس موضوع       آما أن التعليم باستخدام الحاسب اآللي يوفر الوقت         _ 

صفية                     , في القراءة  ة ال دريس نفس الموضوع بالطريق م في ت ذي يحتاجه المعل مقارنة مع الوقت ال
درتهم                          , العادية   د من ق ذ ويزي اه التالمي ي يجذب انتب سبب أن الحاسب اآلل ك ب ويمكن أن يكون ذل

ة     وعلى ذلك فهم يتعلمون المهارة بسرعة, على الترآيز  ا بالطريق ذين يتعلمونه ذ ال  أآبر من التالمي
اههم            , العادية   يمهم وجذب انتب ة في تعل ا    . فهم يحتاجون إلى عدة وسائل تعليمي ي بم فالحاسب اآلل

ه               ارة التي أمام م المه ى تعل ذ يرآز عل رات وأصوات وصور تجعل التلمي يتمتع به من وجود مثي
  )2002,  ؛ الفار2004, همر, ميشيل, ستوك , ؛ ديفيز1427,أخضر( بسرعة أآبر

شرحها               اهيم وي رات والمف دم الفق م يق ان المعل ث آ م؛ حي وب دور المعل تعلم بالحاس غ ال م يل ل
رافه   ت إش شطة تح دريبات، واألن ذوا الت سألوا، وينف شوا، وي ذ ليناق ة للتالمي ي فرص ويعط

  ).1994,؛ بن طالب2000, ؛ التويم2002الفار(وتتفق هذه النتائج مع ما ذهب إليه .وتوجيهه
ستخدمة في          وقد يرجع تقدم تالميذ المجموعة التجريبية إلى استراتيجيات التدريس المتباينة الم

ا يناسب                ) التعلم بالتعاقد , التعليم التعاوني ( البرنامج   ا بم م تطبيقه راءة، والتي ت ارات الق ة مه لتنمي
 .آل درس

دد في آل درس،       قد يكون نجاح البرنامج أنه تناول مواد ق             سيطة الع دة ب رائية ذات آلمات جدي
م          درس   "وتدوين عدد تلك الكلمات في دليل المعل وى ال ذ           "محت دم التالمي دريجيًا بتق زداد ت ، والتي ت

في المستوى المهاري، بحيث يسهل عليهم زيادة قدرتهم علي التعرف والفهم واستنباط المعنى من            
ة                 وبما أن البرنامج العالجي شمل    . السياق ة المدمجة اإلثرائي ر من األلعاب التعليمي ى عدد آبي  عل

زز   ي تع اب الت ى األلع افة إل ل، باإلض ات والجم روف والكلم ت الح ي تناول ة، والت والتعزيزي
صحيحة  تجابة ال وبي   , االس امج الحاس ة البرن ى فعالي ك إل كل   . أدى ذل ى ش ان إل ا آ اب "وربم آت

اب      دور في نجاح البرنامج الحاسوبي المق    " الطالب ذا الكت ى أن يكون ه ترح؛ حيث عمد الباحث إل
اههم                     ذ وتجذب انتب ة للتالمي مطبوعًا ويحوي عددًا آبيرًا من الصور ذات األلوان التي تكون محبب
ا                  ة م اب شغوفين بمعرف ذا الكت وتحببهم في المادة القرائية وتجعلهم يقبلون ويقلبون في صفحات ه

  . فيه
ة         ائج الكمي ث النت سر الباح ن       ويف ضابطة م ة ال راد المجموع ان أف ى حرم اني إل رض الث  للف

سمعي               آزر ال اط الحواس والت التعرض لتدريبات وأنشطة البرنامج الحاسوبي، وما وفرته من ارتب
اه   ز واالنتب ادة الترآي ى زي ي أدت إل ة، والت صور المتحرآ ة، وال شطة المختلف صري، واألن الب

ذآر     ي الت درة عل ادة الق م زي ن ث ة    واإلدراك وم ة للمجموع رة وملحوظ صورة آبي تدعاء ب واالس
 .التجريبية
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  الفصل السادس

  ملخص الدراسة وتوصياتها والدراسة املقرتحة

  

  

  

  ملخص الدراسة: أوًال 

  توصيات الدراسة: ثانيًا 

  الدراسات المقترحة: ثالثًا 
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  الفصل السادس

  ة وتوصياتها والدراسات املقرتحةملخص الدراس

  

  .وأهم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة, يتناول هذا الفصل ملخص للدراسة

  :ملخص الدراسة: ًأوال 

ى                              يم عل ذ في التعل تعلم واالتصال؛ حيث يتوقف نجاح التالمي ائل ال تعد القراءة وسيلة من وس
ى مدى النجاح في               وتأخذ القراءة . إتقانه مهارات القراءة   ة خاصة فعل ة أهمي ة االبتدائي  في المرحل

فالقراءة أساس تعلمه واهم    , القراءة يمكن ترفيع التلميذ المعاق فكريًا من مستوى إلى مستوى أعلى          
وهي وسيلة لدراسة المواد األخرى حيث أن         . وسيلة للتوافق والتعايش في مجتمعة الذي يعيش فيه       

  .بر مشكلة آبيرة تؤثر على مستواه الدراسي بالكاملضعف التلميذ في القراءة يعت

القراءة                           ة ب ا إال أن الدراسات المهتم اداة المسؤلين بأهميته راءة ومن ة الق وعلى الرغم من أهمي
  .وهذا ما شجع الباحث على القيام بهذه الدراسة, الجهرية لذوي اإلعاقة الفكرية قليلة جدًا

  :فروض الدراسة
ارات الخاصة               ـ توجد فروق دالة   1 ي والتطبيق البعدي لالختب ق القبل ين التطبي   إحصائيا ب

ة              بمهارات القراءة موضوع البحث لصالح التطبيق البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبي
 .نتيجة لتعرضهم للبرنامج الحاسوبي

ة           ـ    2 ضابطة والتجريبي وعتين ال ين متوسطي درجات المجم توجد فروق دالة إحصائيا ب
ي التطبي  ة  ف ارات الخاص دي لالختب صالح     ق البع ث ل وع البح راءة موض ارات الق  بمه

 .المجموعة التجريبية

  :نتائج الدراسة

ي والتطبيق           تحقق الفرض األول الذي ينص على       _ 1 ق القبل وجود فروق دالة إحصائيا بين التطبي
ة        البعدي لالختبارات الخاصة   صالح   , )0,01( بمهارات القراءة موضوع البحث عند مستوى دالل  ل

  .التطبيق البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية نتيجة لتعرضهم للبرنامج الحاسوبي

ى وجود  _ 2 ذي ينص عل اني وال ين متوسطي درجات تحقق الفرض الث ة إحصائيا ب روق دال ف
ة      ارات الخاص دي لالختب ق البع ي التطبي ة ف ضابطة والتجريبي وعتين ال راءة  المجم ارات الق  بمه

  .لصالح المجموعة التجريبية, )0,01( ذلك ندى مستوى داللة و, موضوع البحث

 توصيات الدراسة: ًثانيا 

ة  -1 ة الفكري ذ ذوي اإلعاق ا يخدم حاجات وخصائص التالمي راءة بم اهج الق اة من ضرورة مراع
 . البسيطة

وبية   -2 رامج حاس داد ب ون بإع ة الخاصة يقوم اهج التربي ي من ود متخصصين ف ى وج ل عل العم
 .عالج وتنمية القراءة للتالميذ المعاقين فكريًالتشخيص و
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د    ) داتا شو ( ضرورة توفير أجهزة الحاسب اآللي بجميع ملحقاتها من جهاز العرض            -3 في معاه
ع                    . وبرامج التربية الفكرية   ة في جمي يلة تعليمي صفته وس ي ب ة استخدام الحاسب اآلل ادة فاعلي وزي
  .دراسيةولجميع المناهج ال, مراحل التربية الفكرية

اقين                    -4 ذ المع دى التالمي راءة ل ارات الق ة مه التدخل المبكر من بداية الدراسة بالصف األول لتنمي
شاآل                    ك من م ع ذل ا يتب ل وم ة للطف سية واألآاديمي فكريًا بدرجة بسيطة، مما يقلل من المشاآل النف

  .أسرية

ة        -5 راءة الجهري دة لممارسة الق ذ فرص عدي راءة     وتوج, يجب أن تتاح للتالمي ذلك آق ه األسرة ل ي
ة   صحف اليومي ي ال اوين الواضحة ف ل    , العن شوارع مث ي ال ات الواضحة ف راءة بعض اللوح وق

 .والتي تساعد التلميذ على ممارسة القراءة الجهرية باستمرار, لوحات المحالت التجارية وغيرها

ة  -6 القراءة الجهري ام ب ستطاع  , االهتم در الم ى ق ية األول صفوف الدراس ن ال ى  ,م ا يجب عل  آم
ليم         راد      , المعلم أن يكون نموذجًا لتالميذه في قراءته بلفظ واضح وس ارات التي ي ا من المه وغيره

 .إآسابها للتالميذ

راءة               -7 تعانة      , يجب على المعلم أال يعتمد على الكتاب المدرسي فقط في دروس الق ل يجب االس ب
ل القصص ة مث ة متنوع ائل تعليمي ة وغير, بوس اوالكتب الملون ى حب , ه ذ عل ساعد التلمي ي ت الت

 .القراءة

شكالت            -8 راآم الم ى ال تت دايتها، حت ي ب ا ف راءة وعالجه شكالت الق ن م شف ع رورة الك ض
الصغيرة وتصبح فيما بعد عائقا آبيرا يؤدي إلى فشل التلميذ أآاديميا وتأثير ذلك سلبيا على الحالة                

 .النفسية للتلميذ

ارات      -9 ي المه ا باستمرار        مراعاة التأآيد عل راءة وخاصة الحروف ومراجعته األساسية في الق
  .قبل االنتقال إلى مهارات الفهم والتعبير

  الدراسات املقرتحة: ًثالثا 

  :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي ، يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية

يم ال           -1 ًا      دراسة فاعلية مناهج القراءة الحالية في تحقيق أهداف تعل اقين فكري ذ المع راءة للتالمي ق
 .بالمرحلة االبتدائية في ضوء خصائصهم وحاجاتهم

ة              -2 ذ المرحل دى تالمي ة ل  دراسة أثر استخدام البرامج المدمجة في تنمية مهارات القراءة والكتاب
 .االبتدائية المعاقين فكريًا

  .  دراسة استخدام الحاسب اآللي في تنمية مواد دراسية أخرى -3

ة                        دراسة أث  -4 ذ المرحل دى تالمي راءة ل ارات الق ة مه اوني في تنمي تعلم التع ة ال ر استخدام طريق
  .االبتدائية المعاقين فكريًا

دى                -5 اديمي ل  دراسة أثر استخدام األنشطة التعليمية على تنمية مهارات القراءة والتحصيل األآ
  .التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

 .ومراحل دراسية مختلفة, رى إجراء دراسات مماثلة على فئات عمرية أخ -6

 . إجراء دراسة للكشف عن أسباب ضعف تالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية الواضح في القراءة -7
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