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 كلمة شكر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

النعم تدوم بحمده الذي هلل الحمد  

سبحانه هلل الشكر بعد االحترام و العرفان و بالشكر تقدمأ تخرجي بمناسبة  

 

المذكرة هذه  إلنجاز العون يد تقديم في أسهم من كل إلى  

دفعتي  على أشرفوا الذين األساتذة  بالذكر خصأ و  

    :األستاذ، العمل هذا على للمشرف الشكر عبارات أثمن و بأرقى تقدمأ أن نسىأ ال كما

"معمر عبد هللا"  

البحث هذا إعداد في وفقت قد كونأ أن القدير العالي هللا سألاألخير أ في و  

. التوفيق و العون هللا من و  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 ـاهداء  

( المؤمنون و رسوله و عملكم هللا فسيرى اعملوا قل ) 

 بعفوك اال االخرة تطيب وال..  بطاعتك اال النهار يطيب وال بشكرك اال الليل يطيب ال الهي

برؤيتك اال الجنة تطيب ال و..  

جالله جل هللا  

العالمين نور و الرحمة نبي الى..  االمانة ادى و الرسالة بلغ من الى  .. 

سلم و عليه هللا صلى محمد سيدنا  

 اسمه احمل من الى.. انتظار بدون العطاء علمني من الى.. والوقار بالهيبة هللا كلله من الى

 انتظار طول بعد قطافها حان قد ثمارا لترى عمرك في يمد ان هللا من ارجوا.. افتخار بكل

االبد الى و الغد في و اليوم بها اهتدي نجوم كلماتك وستبقى  .. 

العزيز والدي  

 و الحياة بسمة الى.. التفاني و الحنان معنى والى الحب معنى الى..  الحياة في مالكي الى

الحبايب اغلى الى جراحي بلسم حنانها و نجاحي سر هادعاؤ كان من الى الوجود سر  

الحبيبة امي  

 اخي و ،و ابنهما محمد عائشة زوجته و احمد سيد الغالي اخي  عائلتي أفراد إلى أهديه كما

 اختي و ،ميساءوزوجته ر اسماعيل اخي ،و حسام و مريم ابنائهما و نادية زوجته و بلقاسم

 اكرام

لي سندا كان و بجانبي وقف من الى  

 منو خديجة و سهيلة وسامية وسليمة وسهام  سميرة أمي تلدهن لم اللواتي االخوات الى

  أضيعهن أال علمنني و أجدهن كيف عرفت

 صديقاتي

الحميد بن تخصص اللسانيات العربية بجامعة عبد  طالب باهلل اخوتي هللا جعلهم من الى

.باديس  
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مقدمة

هلل و الصالة و السالم على أشرف املرسلين و على آله و صحبه الطيبين و من دعى  الحمد       

 .بدعوته و اهتدى بهديه الى يوم الدين

 

القديمة نسبيا في ميدان التربية و تعد اللغة يعتبر موضوع صعوبات التعلم من املواضيع       

الجديرة بالدراسة فاللغة كمساهمة انسانية هي لب بمشكالتها املتعددة من املجاالت الهامة 

 الكتسابة هامة في املدرسة بصفتها موضوع الدرس و وسيلة نالوجود الانساني ملا لها من مكا

تربط , املعارف و أداة للتفكير و إلابداع و هي قبل ذلك وسيلة للتواصل بين أفراد املجتمع 

 .حاضرنا بماضينا و مستقبلنا

 

في اطار الطرق التعليمية الجديدة للغة العربية و الكشف عن أهم النشاطات يندرج بحثنا      

فالقراءة ذات أهمية بالغة ينظر اليها كأداة مهارية , اللغوية التي تدرس في املدارس الابتدائية

 كما يعتبر الفشل القرائي عامال , فيعتمد تقدم التلميذ في جميع النشاطات عليها بصورة كبيرة

   .اساسيا في احداث الفشل الدراس ي

 

تشكل صعوبة القراءة أو العسر القرائي أحد املحاور الاساسية الهامة في مجال صعوبات      

حيث يرى العديد من الباحثين و املتخصصين في مجال صعوبات التعلم أن  ,التعلم الاكاديمية

تؤثر على صورة الذات لدى عسر القراءة يمثل السبب الرئيس ي وراء الفشل املدرس ي فهي 

التلميذ و على شعوره بالكفاءة و أكثر من هذا فعسر القراءة يمكن أن يقود الى العديد من 

و القصور في السلوك الاجتماعي القلق و الافتقار الى الدافية , أنماط السلوك الالتوافقي

 .نفعاليالا و
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نماط صعوبات التعلم كألكاديمية كما يرى باحثون اخرون ان عسر القراءة تمثل أكثر ل       

 .من التالميذ ذوي صعوبات التعلم لديهم عسر في القراءة(  08%)شيوعا و أن 

 

لكنها حالة يكون فيها الفرد مختلفا عن الاخرين في عمليات , إن عسر القراءة ليس إدمان      

الرموز تخزين املعلومات و عي و البصري و التفكير و التعلم و ما يتطلبانه من مهارات الادراك السم

و استدعائها في عمليات الاتصال اللغوي و غير اللغوي و التعلم حيث يجد , و التعامل معها

و في التعبير عن كألفكار أو في فهم الكلمات أأفكار  إلىبات في ترجمة اللغة  املصاب بها صعو 

و تكمن الخطورة في مشكلة عسر القراءة كونها صعوبة خفية ذلك أن من يعاني منها . املكتوبة

عادة ما يكون سويا وال يالحظ املعلم أو الاهل أية مظاهر شاذة تستوجب تقديم أية معالجة 

, خاصة بحيث ال يجد املعلمون ما يقدمونه لهم الا نعتهم بالكسل و الالمباالة أو التخلف و الغباء

, املدرس يلنتيجة الطبيعية ملثل هذه املمارسات تكرار الفشل و الرسوب و بالتالي التسرب و تكون ا

غير ما يحتاجه هؤالء التالميذ وجود بيئة تعليمية و دعم دراس ي مالئمين و رعاية فردية مناسبة 

كما وجب التركيز . للتعامل مع نواحي القوة و التركيز عليها و تعزيزها و تقليص مواطن الضعف

على الصحة النفسية لهؤالء التالميذ و تتأكد بتحقيق قدر من التوافق النفس ي ذلك إلشباع 

حاجاتهم النفسية و الانفعالية  كالحب و الامن و الطمأنينة و تذوق لذة النجاح و تعلم الاعتماد 

بالنقص و ظهور السلوك العدواني على الذات و اكتساب الاستقاللية الذاتية و عدم الشعور 

النفس ي و الانفعالي نموا سليما كل ذلك ليواصل نموه الجسمي و , ضطرابات الانفعاليةالا و

 .طبيعياو 
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باعتبار  الاضطرابات الاكثر شيوعا و الاخطر أثارا على مستقبل املتعلممن عد يعسر القراءة      

خبايا هذا كتساب جميع املعارف املدرسية الاخرى و الكشف عن القراءة بمثابة بوابة ال

الاضطراب شرعا في هذه الدراسة حيث انصب اهتمامنا على ظاهرة عسر القراءة عند تالميذ 

 :الطور الثاني و من هذا املنطلق طرحنا التساؤالت التالية

 

و ما مراحلها و مبادئها  ما هو مفهوم القراءة؟ و ما هي أنواعها؟ و ما هي طبيعة عملية  القراءة؟ 

 .ليها؟ و ما مشكالتها؟العوامل املؤثرة عو 

 

و ما مفهوم العسر القرائي؟ و ما هي أنواعه؟ و أسبابه؟ و ما عالقته بالتحصيل الدراس ي؟ و ما   

 مظاهره و أعراضه؟

 

كل هذا أجبنا عنه عبر خطة بحث انتهجناها للوصول الى املعلومات ابتدأنا بالفصل كألول         

و طبيعتها و مراحلها و أسس تعلمها و العوامل املؤثرة فيها الذي تكلمنا فيه عن القراءة و مفهومها 

تكلم عن عسر القراءة و مفهومه و أسبابه  و عالقته لأما الفصل الثاني فقد خصصناه ل, 

و أخيرا الفصل الثالث الذي جعلناه لعالج العسر , بالتحصيل الدراس ي وعن مظاهره و أعراضه

ت بشكل دراستنا امليدانية في جمع البيانات و املعلوماالقرائي سواء تشخيصا و عالجا مستثمرين 

 .أدق
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ـــــهيـــــــــــــمـــــــــت ـــــــــــــــ  :د ــــــــ

      

خلق الانسان من , اقرأ باسم ربك الدي خلق : )افتتح هللا سبحانه و تعالى محكم التنزيل بقوله          

و في هدا داللة واضحة على أهمية ( اقرأ و ربك ألاكرم الدي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم, علق 

قراءة الناجحة هي التي ولكن ثمة اشارة صريحة الى أن ال, القراءة في الحياة البشرية في هده الدنيا 

يتجلى لنا  و هدا، ( القراءة) تكون باسم الخالق العظيم ربنا سبحانه الدي هدى الانسان لطلب العلم 

فالقراءة عملية معقدة تتطلب أكثر . أن خلق هللا في الارض مقرون بتعلمه و طرقه لكل الابواب املؤصدة

لقد جعل هللا سبحانه .رتقي مع التقدم  العمري من حاسة و يتدرج تعلمها الى عدة مراحل  تصاعدية ت

ألاولوية في ألاهمية للقراءة في عملية التعلم ألن نظامها الشفوي املحكي أو املنطوق و نظامها املسموع 

موجود في بنبة الطفل الدهنية ، و كدلك نظامها البصري  املرئي بعين الراس و نظامها املدرك بالفؤاد 

مند والدته هبة من هللا سبحانه و فضل و لقد هيأ هللا الطفولة الكتساب  موجودان في بنية الطفل

, النظام اللغوي املسموع و املنطوق بلغة ألام في سنوات الطفولة ألاولى بطريقة أبهرت علماء اللسانيات 

ان , ( ثم سواه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع و الابصار قليال ما تشكرون : ) قال هللا تعالى 

اكتساب اللغة الام منحة الهية ناتجة  عن اتباعه السمع و البصر و الفؤاد و النظام التربوي أو التعليمي 

و , الدي يحرم الطفل من هده املنحة الهية نظام معتد على حقوق الطفل مخالف لطبائع البشر 

ثل اتفاقيات حقوق الطفل و املعاهدات الدولية م   و مخالف للمواثيق , مخالف للسنن الالهية الكونية 

وتشير آلاية , و حقوق الانسان اللتان أقرتهما منظمة اليونسكو و منظمة ألامم املتحدة لحقوق الانسان 

 .السابقة  على هداية هللا لإلنسان الكتساب املعرفة في سائر العلوم 

 

السمع و البصر و العقل و في ضوء هدا الفهم فان الفؤاد  هو القدرة الناتجة عن التفاعل املشترك بين 

وألمر ما جمع هللا عز و جل بين السمع و البصر . و القلب التي تمكن الانسان من ادراك املعنى و تصوره

و جعل لكم السمع و ألابصار و ألافئدة قليال : ) و الفؤاد في القرآن الكريم في أكثر من موقع ،قال تعالى 

و البصر و الفؤاد في أكثر من موقع في القرآن الكريم ، إن الجمع بين السمع  9السجدة( ما تشكرون
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يشير إلى أهمية هدا املوضوع وبخاصة في التربية و التعليم ، الدي ينبغي إعطاءه ما يستحقه من التأمل 

فيما  و التفكر العميقين ، و من الجدير أن يأخذ علماء التربية و التعليم هده القضية بعين الاعتبار

 .حداهما تصور آلاخر إبحيث إدا اتصل القارئ  ب، ربوية ميدانيةتيجرونه من  ابحاث 
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 :و أنواعها القراءةم و فهم: ألاول املبحث 

 :القراءةمفهوم  :ألاول املطلب 

 :لغة -1

و لم , أو تتبع كلماته, أي تتبع كلماته نظرا و نطق بها, و قرأنا ورد في املعجم الوسيط قرأ يقرأ قراءة     

 .1و إذا لم ينطق بها كانت القراءة الصامتة, فإذا نطق بها كانت القراءة الجاهرة, ينطق بها

 

تيسر منه و أقيموا  فاقرؤوا ما:" قال هللا تعالى, القراءة آية من القرآن نطق بألفاظها عن نظر أو حفظ     

 .2"و أتوا الزكاة و أقرضوا هللا قرضا حسنا الصالة

 

هناك , قرأ الغيب تكهن به, طلبت منه أن يقرا على أصحابنا السالم, و قرأ عليه السالم أبلغه اياه      

لقرآن ايطلق . بعض الناس يصدقون من يقول الغيب و ترد كلمة قرأ للمستقبل حسابه أي احتاط له

 3.هي قراءة الانسان حقائق الوجود: ألن املعرفة الانسانية  الكريم على املعرفة اسم القراءة

 

 :اصطالحا -2

عملية استخراج املعنى من الكلمات املطبوعة و املكتوبة و هي  و القراءة تعرف في الاصطالح بانها    

 4.املهمة في الحياة اليومية أساسية في التعليم و تعد احدى املهارات

 

                                                                                       
1
 . 11ص   2115دار الوفاء لدنيا طبعة الاولى , ءةالقراهبة عبد الحليم عبد ربه علم النفس  - 
2
 .3553ص  3لسان العرب ج ابن منظور  - 
3
 .11ص  2112فن القراءة دار الفكر طبعة ألاولى , عبد اللطيف صوفي - 
4
 .11ص   2115دار الوفاء لدنيا طبعة الاولى , هبة عبد الحليم عبد ربه علم النفس القراءة 
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تهدف في أساسها الى ربط لغة , يدخل فيه الكثير من العوامل , و هي نشاط عقلي فكري ايضا    

 5.التحدث بلغة الكتابة

 

 : نذكر منها . و لقد تعددت و تنوعت و تشابهت التعريفات الخاصة بعملية القراءة       

 

و , اللفظية املطبوعة و املكتوبة تفسير ذات معنى للرموز : للقراءة بأنها " هاريس وسباي"تعريف       

القراءة من أجل الفهم تحدث نتيجة تفاعل بين أدراك الرموز املكتوبة التي تمثل اللغة و مهارات اللغة 

 .للقارئ و يحاول القارئ فك رموز املعاني التي يقصدها الكاتب

  

 :في نقطتين أساسيتين" هاريس و سباي"و يمكن أن نحصر  القراءة حسب    

 

 .تفسير ذو معنى للرموز امللفوظة أو املكتوبة :القراءة  -1

 :يكون  محصلة التفاعل بين :الفهم القرائي -2

 .إدراك الرموز املكتوبة :اللغة * 

  6.املعرفية و الخبراتية, اللغوية: مهارات القارئ * 

 

      

 

 

 

 

                                                                                       
5
 .124ص  3العرب ج  ابن منظور لسان - 
6
 .11م ص 2112 -ه1421أحمد عبد الكريم حمزة  سيكولوجية عسر القراءة دار الثقافة  - 



 الفصل األول مفهوم القراءة
 

2  

 

 :همفعرفها بعضو تطرق الكثير من التربويين املحدثين الى مفهوم القراءة 

 

و فهم املعاني و , إنها عملية انفعالية تشمل الرموز و الرسوم التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه: أوال

 7.الربط بين الخبرة السابقة و هذه املعاني و الاستنتاج و النقد و الحكم و التذوق و حل املشكالت

و الربط ( الادراك) عمليات الفهم هي أسلوب من أساليب النشاط الفكري وهو يمتاز بما فيه من : ثانيا

 .و املوازنة و الاخيار و التذكر و التنظيم و الاستنباط و الابتكار

 

هي فن تحصيل املعرفة ملساعدتهم على التكيف الايجابي مع الحياة و هي عملية فكرية راقية  :ثالثا

 .تتكثل في حل الرموز املكتوبة و فهم معانيها

 

ابراهيم ان القراءة عملية يراد بها ايحاد الصلة بين لغة الكالم و الرموز و يرى عبد العظيم  :رابعا 

 8.الكتابية و تتألف لغة الكتابة من املعاني و الالفاظ التي تؤدي الى هذه املعاني

 

و تقطب منه تحررا , القراءة عملية ديناميكية يشترك في أدائها الكائن كله: "  تعريف أحمد فهيم محمد

 ."و جسميا فإذا أصيب الكائن باضطراب نفس ي أو تغير جسمي أدى الى خلل فيها عقليا و نفسيا

 

و أكد أن القراءة ليست مجرد عملية فيزيولوجية بسيطة و لكنها  محصلة تكاملية تفاعلية سيكو 

 9.نفسيا و جسميا, عقليا: فيزولوجية عقلية ملزمة لسالمة الكائن عامة 

 

                                                                                       
7
 .1ص  2115فهد خليل زايد استراتيجيات القراءة الحديثة دار يافا العلمية  - 
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9
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 :أنواع القراءة

 

  هي القراءة التي يحصل منها القارئ على املعاني و ألافكار من الرموز املكتوبة  :الصامتةالقراءة

دون الاستعانة بالرموز املنطوقة و دون تحريك الشفتين أي أن البصر و العقل هما العنصران 

 هذا املفهوم تعفي القارئ منوهي في اطار " ءة البصريةاالقر " الفاعالن في تأديتها و لذلك تسمى 

 10.الانشغال بنطق الكالم و توجه جل اهتمامه الى فهم م يقرأ

 

و يمكن تعريفها في ان القراءة الصامتة هي القراءة بمجرد النظر دون النطق باأللفاظ و هي 

خالية من الهمس و تحريك الشفاه و اللسان و تتضمن القراءة الصامتة عدة مهارات و 

 :اتجاهات من أهمها

 

 .الكلمات الجديدة مهارة التعرف على -1

 :القدرة على الحصول على املادة بسرعة و تشمل  -2

 .القدرة على استخدام الفهرس ( أ

 .القدرة على استخدام قائمة املحتويات ( ب

 .القدرة على استخدام املعاجم ( ت

 .القدرة على استخدام بطاقات مكتبة ( ث

 .القدرة على استخدام املادة املكتوبة ( ج

 11.روءةالقدرة على السير في املادة املق ( ح

 :القدرة على فهم املادة بسرعة و تشمل -3
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 .25بداعية الجامعة الاسالمية غزة ضمحمد نايف أبو بكر أثر برنامج باأللعاب التعليمية لتنمية بعض مهارات القراءة الا  
11
 .24ص  2115مراد علي عيس ى سعد الضعف في القراءة و أساليب التعلم كلية التربية دار الوفاء الاسكندرية طبعة الاولى  
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 .للعينالحركات املنتظمة السريعة  ( أ

 .عدم تحريك الشفاه ( ب

 12.معرفة املعنى ( ت

 

 هي القراءة بصوت مسموع و حسب قواعد اللغة العربية مع مراعاة صحة : القراءة الجهرية

و تعتمد على ثالثة   13النطق و سالمة الكلمات و إخراج الحروف من مخارجها و تمثيل املعنى

 :عناصر

 

 .رؤية العين للرمز ( أ

 .نشاط الذهن في ادراك الرمز ( ب

 .التلفظ بالصوت املعبر عما يدل عليه ذلك الرمز ( ت

 

إذ يبذل فيها القارئ جهدا , فإن القراءة الجهرية صعبة ألاداء مقارنة بالقراءة الصامتة, و على هذا

مخارجها فهو مع حرصه على ادراك املعنى يحرص على قواعد التلفظ اخراج الحروف من , مضاعفا

جهد هادفا الصحيحة و ضبط أواخر الكلمات و تمثيل املعنى بنغمات الصوت و القارئ يقوم بكل هذا ال

 .14الى فهم ألاخرين و نقل معنى ما يقرؤه اليهم
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 24املرجع السابق ص  
13
 .22محمد نايف أبو بكر أثر برنامج باأللعاب التعليمية لتنمية بعض مهارات القراءة الابداعية الجامعة الاسالمية غزة ض 
14
 .25ص  2115س ى سعد الضعف في القراءة و أساليب التعلم كلية التربية دار الوفاء الاسكندرية طبعة الاولى مراد علي عي 
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 :الاستيعاب

اما الاستيعاب فهو عملية فهم معنى الكلمات و الجمل في السياق الدي جاءت فيه فيستخدم القراء 

و خبراتهم السابقة و خلفياتهم املعرفية في فهم النصوص املكتوبة  , ادراكهم للمفردات و القواعد اللغوية

إن اتقان القراءة هدف تربوي هام لكل طفل و البالغين على حد سواء ألنه يفتح . استيعاب معانيهاو 

 15.لإلنسان آفاقا جديدة للمعرفة تمكنه من قضاء حوائجه في الحياة

لقد دلت نتائج كثيرة  من الابحاث التربوية على أن تعلم مهارات القراءة باللغة ألام أيسر من تعلمها 

و من تم , وإنه من املفضل تربويا أن يتم التركيز على تعلم القراءة باللغة ألام أوال, يةنبباللغة ألاج

وقد أشارت نتائج ألابحاث العلمية امليدانية إلى أن . يستفيد منها عند تعلم القراءة باللغة ألاجنبية 

أما الفترة , و ما قبلها الكتساب مهارات القراءة باللغة ألام هي املرحلة الابتدائية  الفترة املناسبة 

املناسبة لتعلم اللغة ألاجنبية هي فترة البلوغ و بناءا على دلك فإن تعلم مهارات القراءة    و اتقانها 

 .باللغة ألام يساعد على تعلم مهارات القراءة في اللغة الاجنبية 

 

 :القراءة لها مستويات 

من معرفة املقابل الشفهي املحكي للرموز املكتوبة إدا يمكن القول أن القراءة تتكون في مستواها الاول 

 .ثم التفكير في فهم املعنى املنطوق للكلمة و استيعابه , 

أما في املستوى الثاني يرتقي املتعلم ليدرك معاني املفردات في الجملة و يفكر في معنى الجملة املحكية و  

 . عالقة الكلمة بسائر الكلمات الواردة فيها 

ى الثالث ترتقي عملية إلادراك لتشمل عالقة الجمل ببعضها البعض و تأثير السياق على و في املستو 

 16. املعنى 

                                                                                       
15
, دار روابط للنشر و تقنية املعلومات و دار الشقري للنشر(.في جميع املراحل الدراسية)موسوعة تعلم القراءة و القرائية . ابراهيم بن أحمد مسلم الحارتي  

 31ص ,الطبعة ألاولى ,2112,القاهرة 
16
 32ص ,نفس املرجع  
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و في املستويات ألاعلى ترتقي عملية التفكير للنظر بعمق و شمولية في التراكيب اللغوية املعتمدة و كدلك 

 .عالقتها بالخلفية الثقافية للقارئ و قدراته إلابداعية 

فعملية القراءة عبارة عن سلسلة من , لية إلادراك في التقدم و عملية التفكير في الرقي وهكذا تستمر عم

 17. عمليات إلادراك و التفكير املتتابعة املتصاعدة

 :بين القلب و الفؤاد

إن عملية الربط بين مدخالت النظام السمعي و مدخالت النظام البصري و مدخالت الحواس الخمسة 

و الخروج باستنتاجات مبنية على عملية إلادراك هي الفؤاد الدي يميز إلانسان ,بينهما و إدراك الغالقة 

و من الواضح أن العقل و القلب يتشاركان في , عن الحيوانات ألاخرى التي تتمتع بالسمع و البصر 

ن و بناء عليه يمكن القول أن الفؤاد يختلف عن القلب و تنسجم هده النتيجة مع م.عملية إلادراك 

و قد يمكن القول أن القدرة التي وهبها هللا سبحانه . يقولون بعدم وجود ترادف في القرآن الكريم 

لإلنسان ليدرك ما وراء املحسوسات في عملية معقدة يشترك فيها العقل و القلب و الروح في ادراك  

رة عن عمليات ما فالفؤاد عبا, العالقات بين مدخالت الحواس الخمس و استخالص نتائج منها الفؤاد

 18.وراء املعرفة العميقة التي تنمو و تتسع مع نمو الطفل عقليا و روحيا و دوقيا 

 

 :طبيعة عملية القراءة و مراحلها :لثانياملطلب ا

 

تختلف باختالف النظر الى , هناك عدد من النظريات و النماذج و الشروح للسلوك اللغوي القرائي        

طبيعة عملية القراءة و مفهومها و كيفية حدوثها فينظر البعض الى القراءة على أنها عملية تفاعلية 

من املادة  تأهيلية تحدث في شكل عمليات مرحلية متداخلة متسلسلة و تستهدف الحصول على املعاني

و في هذه , و تنتهي بالحصول على املعنى, املكتوبة و هي عملية دائرية تبدأ بالتركيز على الكلمة املكتوبة

                                                                                       
17
 44ص, موسوعة تعلم القراءة و القرائية, نفس املرجع 
18
 31ص ,بداعية محمد نايف أبو بكر أثر برنامج باأللعاب التعليمية لتنمية بعض مهارات القراءة الا , الم رجع السابق 
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حيث يركز بصره على نقاط محددة هي بمثابة مفاتيح , العملية يقوم القارئ بتحريك عينيه عبر السطور 

 19.ألهم املعاني املتضمنة في النص

 

فإن معرفة القارئ بأنظمة بناء الجمل و التراكيب و إدراكه , اللغة تراكيب و قواعدو ملا كانت         

للعالقات القائمة بينهما يؤدي بشكل أو بآخر الى الحصول على املعاني املتضمنة فيما يقرأ و بعد 

: انهاالحصول على تلك املعاني تقوم الذاكرة بتخزينها و تنظيمها في حين ينظر البعض الى القراءة على 

حيث يتم ذلك عن طريق تضافر , عملية يتم من خاللها استخالص املعاني من الرموز املكتوبة"

 ".و تتطلب مجموعة من العمليات املتكاملة, عوامل فيسيولوجية و عقلية و انفعالية

 

, ةثم تتحول هذه املؤشرات الى نبضات عصبي, حين تستقبل شبكة العين مؤشرات الرموز املكتوبة        

الاول خاص باملعنى و الثاني خاص  ,الترابطات حيث تستشير نوعين من, تنتقل الى مراكز الدماغ

 20.بالنطق

 

و التفكير فيها و تحليلها يتوصل الى فهم شامل للمقروء و ال , ثم يقوم القارئ بتأمل املادة املكتوبة       

ي تفاصيلها و يستجيب ملا فيها من أفكار و و التعمق ف, يكتفي القارئ بذلك بل يحاول نقد تلك املضامين

 .حقائق إما بالقبول أو بالرفض ثم يسعى  الى توظيف تلك املعلومات و الحقائق

 

بأنها عملية معقدة في غاية  , يتضح لنا من خالل التفسيرين السابقين لطبيعة عملية القراءة       

دف أساسا الى التعرف الى املعنى من الرمز تسير في نظام متسلسل و متداخل و متكامل و ته, التعقيد

 21.و محاولة الافادة منه في حل املشكالت املستقبلية, و التفاعل معه و نقده و إبداء الرأي فيه, املكتوب

                                                                                       
19
 .21ص  2115التربية دار الوفاء الاسكندرية طبعة الاولى مراد علي عيس ى سعد الضعف في القراءة و أساليب التعلم كلية  
20
 .12م ص2112 -ه1421أحمد عبد الكريم حمزة  سيكولوجية عسر القراءة دار الثقافة  
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 :مراحل القراءة و عملياتها:ملبحث الثانيا
 

أن نتجلى باإلصرار و  عليهم ان يحلوها و علينا, أن تعليم القراءة يمثل مشكلة كبرى أمام التالميذ      

و أال نتسرع في التعويل على الاختبارات وحدها و إنما علينا أن نعني , املداومة و الصبر و الاستجابة

 .باملتعلم نفسه أكثر من ظروف تعليم القراءة

 : و آلان ما نود تقديمه عن مراحل القراءة و عملياتها وهو كما يلي

 

 :مراحل القراءة  :املطلب ألاول 

 

I. لة التمثيلمرح: 

قبل أن نخوض في هذه املرحلة نشير الا نتكلم عنها منسوبة الى متعلم تجاوز املرحلة الابتدائية و قد      

تمكن كليا في فهم الكلمات املنفردة و يستطيع تمييز الكالم بأنواعه املختلفة وفقا ألعراف قواعد اللغة 

الجمل في اللغة العربية و مكونات تلك خصوصا الصرف و بعض مضامين التركيب و بخاصة أنواع 

الجمل أما مرحلة التمثيل فنقصد بها ذلك املوقف الذي يجابه الفرد أصوات اللغة و أشكالها في 

 .مواجهة املوضوع

 

فالذات هي القارئ في املوضوع هي النص املقروء و مرحلة التمثيل في هذا املوقف تعني أن تحرك      

بالتحديد شكله , خالل مطالب الذات و أغراضها و خصائص املوضوعالذات صوب املوضوع من 

 22.الظاهر  في الصفات املكتوبة

                                                                                                                                                                                                                                                                               
21
 .13املرجع السابق ص  
22
 .55ص  1111لحديث الاسكندرية تعليم القراءة منظور علم اللغة النفس ي مدخل مقترح نظريته و تطبيقاته املكتب العربي ا حسني عبد الباري حسن - 
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ففي مرحلة التمثل في تعلم القراءة و تعليمها البد من التعويل كل على البنية الظاهرة للنصوص       

 .املكتوبة من حيث أربعة مظاهر مهمة

 

 .الصرفية في املوضوع نىالب ( أ

 .ضوع و الوعي بحدود كل جملةتقسيم جمل املو  ( ب

 .بين جملتين( الترقيم)الفواصل املرسومة  ( ت

 23.نظام الفقرات املتبع في املوضوع املكتوب ( ث

 

II.  هي املرحلة التي تدور مجرياتها في داخل الدماغ البشري اعتمادا على تمثل  و: مؤ مرحلة التال

أن  يحدث أن يحاول العقلو في هذه املرحلة , و كل ما فيه من بني صرفية, القارئ شكل النص

 .و بين ما هو موجود في العقل نفسه, يربط بين ما أخذه من املوضوع الظاهر

 

و في عبارة أخرى ففي مرحلة التمثل ما يسمى بشكل البنية املعرفية أما في مرحلة التالؤم فيوجد في        

أي " بنية املعرفة" أن هو " فاملعنى"  و هنا.  "البنية املعرفية"أهم معنى بنية املعرفة و هذا بدوره يسمى 

 :بين شكل املقروء و ذاللته في أهم عملية الربط هذه تقع في احتماالت هي

 

وهنا معناه تمام الفهم اي أن الشكل املكتوب له داللته الواضحة املستقرة في  :تمام الربط ( أ

 .الذهن

                                                                                       
23
 .55حسني عبد الباري حسن املرجع السابق ص  
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أو هو تفاهم املشوه بمعنى أن الشكل املكتوب ليس له , أي التوسط في الفهم :تعثر الربط  ( ب

و في , إما تزداد فيه الروابط على تفككات, و بعضه فاق, و إنما بعضه تام, تام في الذهن استقرار 

 24.هذا الاحتمال يكون الفهم مشوها متعثرا أو محرفا

 

أي شكل املقروء ال داللة له مطلقا فالبنية املعرفية في ذهن القارئ و تلك  :تمام التفكك ( ت

الثالثية تشير الى ثالث حاالت للفهم عن ثالثة أنواع من النصوص املكتوبة و ثالثة الاحتماالت 

فالفهم قد يكون تماما مكتمال أو غير تام و غير مكتمل أو , مستويات للتعقد الاسلوبي في املقروء

. النصوص منها ما هو مألوف تماما و ما هو وسط و ما هو مهجور غامض كل الغموض متعثر و 

 .و املعقد تماما و املتوسط بين هذا و ذاك, أما الاسلوب فمنه السهل تماما

 :بنيتان عميقتان هما , و في هذه املرحلة الثانية

و بين هاتين البنيتين , ر  خبرات سابقةو ما فيه من أثا, بنية النص املقروء ذاته و بين الذهن الانساني      

 .يكون الربط بحاالته و الفهم بمستوياته

 

III.  و , و هي مرحلة لإلعالن و الكشف عن مستوى التالؤم (:املوازنة)مرحلة التكيف و التوازن

و إذا كان التالؤم عمال , و هي كذلك أشبه ما تكون بقياس جودة التالؤم, تمام التمثل من عدمه

أو قد يدفع اليه , داخليا فالتكيف عمل متجه من الداخل الى الخارج و قد يؤديه القارئ اخيارا

يرية في القياس الذي تعنى به كل أنواع املقاييس و من دفعا وفقا لألسئلة الشفهية أو التحر 

املنظور التعليمي فإذا كان التمثل و التالؤم عملين منتميين الى مرحلة التنفيذ بما فيها من شرح 

فإن التكيف و املوازنة مجالها مرحلة التقويم و املتابعة بما فيها , و تدريس و إغالف جزئيا أو كلي

الاستدالل على هاذين املستويين من خالل أدوات مثل و التالؤم و من تشخيص ملستويات الت

 .القياس

                                                                                       
24
 .52املرجع نفسه ص  
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  :باد  الاساسية لعملية القراءةامل :الثانياملطلب 

أنه هناك خمسة مبادئ أو تعميمات أساسية لعملية القراءة تؤثر على  1991يذكر فتحي زيات       

 :تعلمها و هي

 

 :القراءة يجب أن تتصف بالطالقة  ( أ

ولذا , القراءة يجب ان تقوم على الطالقة و القراء املهرة يتعرفون على الكلمات بسرعة و بسهولة        

يجب ان تكون عملية تحديد الكلمات الية وليست شعورية تقوم على بذل الجهد فاذا اتجه القراء الى 

فمن الاهمية بمكان بنسبة ولذا , ز فسيفقدون التركي, توجيه تركيزهم الى شكل او تركيب بنية الكلمات

 .للقراء اتقان الترميز حتى يمكنهم ادراك الكلمات والتعرف عليها بسرعة و دقة و سهولة

 

 :القراءة عملية بنائية تراكمية ( ب

و لذا فإنه يتعين على القارئ أن ينش ئ أو ينتج أو , تقوم على استحضار أو بعث املعنى في النص املطبوع

 25.املعنى في النص اعتمادا على املعرفة و الخبرة السابقة املختزنة لديهيولد أو يبني أو يقيم 

 

 :القراءة عملية استراتيجية ( ت

القراء املهرة يتصفون باملرونة الذهنية و يستخدمون الاستراتيجيات املالئمة لكل موقف أو نص قرائي و 

و درجة , يغيرون و يوجهون أسلوبهم القرائي اعتمادا على طبيعة النص موضوع القراءة و الغرض منها

  26.ألفتهم بهاتعقيد املادة املقروءة ومدى 

 

 

                                                                                       
25
 .22ص  2115محمود فندي العبد هللا أسس تعليم القراءة لذو ي الصعوبات القرائية عالم الكتب الحديث ألاردن  
26
 .53ار املسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ص صالح محمد علي أبو جادو علم النفس التربوي طبعة الثامنة الاردن د 
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 :القراءة تقوم على الدافعية ( ث

تتطلب عملية تعلم القراءة استمرار تركيز الانتباه خالل القراءة و يصعب استمرار املحافظة على        

 .التركيز ما لم يكن النص موضوع القراءة مثيرا الهتمام القارئ أو على ألاقل له معاني و أفكار جديدة

 

 :27القراءة عملية مستمرة مدى الحياة ( ج

أي , القراءة مهارة مستمرة النماء تتحسن مع استمرار عملية املمارسة كما أنها تتعمق من خاللها       

الوصول بالقراءة الى مستوى الاتقان سريعا باإلقبال عليها وال يمكن  بطرادالتي تزيد  املمارسةمن خالل 

و العقلي املعرفي من أو من مرة أو عدة مرات و أنما يحدث التحسن فيها تدريجيا اعتمادا على النم

 28.ناحية و استمرار ممارستها من ناحية أخرى 

 

 :العوامل املؤثرة في عملية تعلم القراءة

 

 :املؤثرات الشخصية -1

أثبتت مجمل الدراسات أن عملية القراءة تؤثر فيها عوامل مختلفة قد تكون لها بالغ ألاثر السلبي و        

 .القرائيةاملسببة بذلك ملجموع الصعوبات 

 

 :اء ــــــــــالذك ( أ

و قد اتضح من بحوث عديدة أن " تعلم القراءة" و " الذكاء" هناك عالقة و طيدة الصلة بين عامل         

 29.عنه بين التالميذ ذوي الذكاء املرتفع, الـأخر القرائي أكثر انتشارا بين التالميذ ذوي الذكاء املنخفض

 

                                                                                       
27
 .21ص  2115مراد علي عيس ى سعد الضعف في القراءة و أساليب التعلم كلية التربية دار الوفاء الاسكندرية طبعة الاولى  
28
 .53 صالح محمد علي أبو جادو علم النفس التربوي طبعة الثامنة الاردن دار املسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ص 
29
 .53ص  1111أحمد أحمد عوادة مدخل تشخيص ي لصعوبات التعلم لدى الطفل مقاييس و اختبارات طبعة ألاولى املكتب العلمي للكمبيوتر الاسكندرية  
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دليل واضح على ذلك حيث أكدت أهمية الذكاء كمؤشر بالغ "  Gestes 1958جاتس "و لعل دراسة        

يكون بين , فتبينت بأن العمر العقلي للطفل الذي يتناسب و دخوله للمدرسة, ألاهمية للنجاح القرائي

 30.إال أن عامل الذكاء ال يكون لوحده كافيا إال بتوافر الاساليب التعليمية الفعالة, سنة 6.6  6)

 

 :نتائج الابحاث أثبتت أن و عصارة 

  و نسبة , أشهر( 4)سنوات و أربع ( 6)ست سنوات و ( 6)إذا كان عمر الطفل الزمني بين ست

 .فإن نحاجه قد يكون أكيدا, أو أكثر 111ذكائه 

 أو أكثر فإنه ينجح في الدراسة و  121و نسبة ذكائه , سنوات( 6)ست ذا كان عمر الزمني أقل إ

 .العوامل الشخصية عنده موضع الاعتبارلكن يجب أن تكون 

  فإن حظه من  111و نسبة ذكائه أقل من , سنوات( 6)إذا كان عمر الطفل الزمني أقل من ست

 31.النجاح في الدراسة يكون قليال

 

 :الطالقة اللغوية ( ب

أن يقرأ كلمات غير مألوفة أو بعيدة عن خبرته و عندما  نستطيع أن نتوقع من الطفل ال       

, للطفل الطالقة في القراءة فإنه يستطيع استخدام هذه القدرة لتفسير السياق و فهمه تتحقق

  32.بحيث يستطيع من خالل ذلك زيادة ثروته اللغوية و زيادة فهم املقروء

 

 

 

 

 

                                                                                       
30
 .24ص  2111ألاردن , طبعة ثالثة مجدالوي ( أسبابها و طرق عالجها)أوجيني مدانات الطفل و مشكالته القرائية  
31
 .55ص  1122دار النهضة العربية القاهرة ( ط. د )تبار الذكاء املصور أحمد زكي صالح اخ 
32
 .54ص  2111احمد عبد هللا أحمد فهيم مصطفى محمد الطفل و مشكالت القراءة طبعة الرابعة الدار املصرية اللبنانية القاهرة   
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 :القحرة البصرية ( ت

املكتوبة تكون باستجابة العين للمثير أو التلفظ بالكلمة , إن آلالية ألاولى لتعلم القراءة  

' : بين أن السيرورة املعالجتية ألاولية تكون "  seymour" "زيمور "و لعل نموذج , البصري الخطي

 'سيرورة معالجة بصرية 

 

 نشاط سيكوفيزيولوجي: " محددا للنشاط القرائي بأنه " deleplanaque" "دلبالنك"و هذا ما أكده      

أو تتابع , يهدف الى اعطاء معنى لجملة من الاشارات الخطية املستقبلة من الرؤية لفهم الفكرة, معقد

 .أفكار الاشارات 

 

يتبين لنا أن النشاط السيكوفيزيولوجي للقراء يرتكز أساسا على عملية " دلبالنك"من خالل تعريف       

 33(.للكلمة املكتوبة)منها نصل الى فهم تتابع أفكار الاشارات الخطية  فإنطالقا, (الرؤية)الابصار 

 

فقد أكد جزما العالقة بين الامراض البصرية في الصفوف "   Tourner" 1991"  تورنر" أما دراسة       

ندرك الاشياء بحواسنا الخمس لكن القراءة وحدها تعتمد : " الابتدائية و تعذر التقدم القرائي بقوله 

 .   34("السمع و البصر)قط على حاستي ف

 

و دليله على ذلك " القراءة نشاط بصري " فقد عبر عن القراءة بأنها " Bredart" " بردارت"أما     

الدراسات املوضوعية املؤكدة للتماثل بين القراءة و الرؤية فهي بذلك نتاج انتقال منظم للعين لنص 

 .للذكاء و الذي يكون محدودا جداو تؤكد بأن هذا النشاط يعود , مقدم

      

                                                                                       
33
 .22ص  1115دار النهضة العربية القاهرة ( د ط )جابر عبد الحميد جابر الذكاء و مقياسه  
34
 .25ص  2111ألاردن , طبعة ثالثة مجدالوي ( أسبابها و طرق عالجها)أوجيني مدانات الطفل و مشكالته القرائية  
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كما ان نتائج أبحاث الدراسات التجريبية لجهاز الرؤية أكدت أن السرعة في القراءة يختلف      

إذ يمكن أن نجد . تجريبيا حسب الحقل البصري و املتغيرات السيكوفيزيولوجية فالعالقة سالبة

ودا جدا و كذلك من نفس الجهة العالقات لهم حقل بصري محدأشخاصا يقرأون بسرعة كبيرة جدا 

 35.املسببة بين النشاط البصري و املتغيرات السيكوفيزيولوجية ألاخرى و القدرات اللفظية

 

 :القدرة السمعية ( ح

القدرة السمعية " "السمع " نستطيع أن نحدد بكل بساطة العالقة الوثيقة الصلة بين       

يذ الذي يعاني مشكلة سمعية يجد عائقا يحول بينه و فال عجب أن التلم, "تعلم القراءة" و " 

التي ( الاصوات) فهو عاجز عن الربط السليم بين النغمات  " الفهم القرائي" بين القراءة و 

فائقة في تعلم الهجاء كما انه يجد صعوبة , (قرأهاي)عها و الكلمات الخطية التي يراها يسم

فينتج عن كل هذا انعكاسات انفعالية , اللغوي  فيعاني من فقر في قاموسه, الصحيح للكلمات

 .قد تعيق الحياة اليومية للتلميذ

 

من املعسرين قرائيا من تالميذ مرده عدم    % 96أن "  Bels " " 1969بالز " كما أكدت دراسة 

و الى عدم مقدرة ألاطفال على تمييز الاختالفات البسيطة في ألاصوات , وضوح أصوات الحروف

 36.و الكلمات

  

    :املؤثرات البيئية -2   

 :اتضح من الدراسات العلمية العالقة املسببة بين املؤثرات البيئية و ضعف القراءة فيما يلي

 

                                                                                       
35
 .31ص  2111سعيد حسني العزة الاعاقة السمعية و اضطرابات الكالم و النطق و اللغة طبعة ألاولى مطبعة الارز الاردن  
36
 .21ص 2111ألاردن , طبعة ثالثة مجدالوي ( أسبابها و طرق عالجها)في الصفوف الابتدائية أوجيني مدانات الطفل و مشكالته القرائية  
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  سرة و الضعف القرائيالعالقة الطردية بين اتساع حجم ألا. 

 العالقة الطردية بين تدني املستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الضعف القرائي. 

  (.نقص الرعاية الوالدية) الطردية بين خروج الامهات للعمل و الضعف القرائي العالقة 

     

ألنها بمثابة املحفز الفعال  هو التي تلزم الاهتمام بالرعاية الوالدي" هاريس"و هذا ما تؤكده دراسة          

 37.للنجاح القرائي

 

طة و كما نجد أيضا من بينهم من ال و من ثم يصعب عليهم قراءة الكلمة حتى و إن كانت بسي        

 :    يستطيع قراءة اسمه و تتخلص العوامل املسببة لذلك فيما يلي

 

املشكالت السمعية و )معاناة الطالب من مشكالت صحية أدت لضعف قدرته على القراءة مثل       

و هذا ما هناك فئة من الطالب تعاني من ضعف البصر و آخرون يعانون من ضعف السمع ( البصرية

من الطالب تعاني من ضعف و كذلك هناك فئة  ,للحروف يعيقهم عن الاستماع الى النطق الصحيح 

 38.القدرة على الاستيعاب و التركيز

 

اتباع الاساليب الخاطئة في تعليم الطالب فمثال هناك معلمون يتبعون أساليب العنف في تعليم       

طالب املرحلة الابتدائية تلك املرحلة الدقيقة التي يحتاج خاللها الطالب الى حسن التعامل معه حتى 

 .يقبل بشغف على التعليم

 

  الحروف بشكل صحيح و هذا خطأتعامل آلاباء مع أبنائهم بضغط حتى يقوموا بقراءة ,

 .فالضغط على الابناء سيجعلهم يملون من التعليم و ال يرغبون فيه 

                                                                                       
37
 .22املرجع السابق أوجيني مدانات ص  
38
 ..52ص  1115دار النهضة العربية القاهرة ( د ط )جابر عبد الحميد جابر الذكاء و مقياسه  
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  و ذلك لوجود ما يشتت  ذهنه سواء , فقدان الطالب القدرة على الانتباه ملا يقوله املعلم

ة انشغاله بأمرها يفكر فيه أو أن هناك مؤثرات خارجية تشتت انتباهه سواء إن كانت هذه كثر 

 39.مقاطعة املعلم أثناء الشرح من قبل آخرين أو أن هناك مصادر للضوضاء تؤثر على الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
39
 .111ص  2111العزة الاعاقة السمعية و اضطرابات الكالم و النطق و اللغة طبعة ألاولى مطبعة الارز الاردن سعيد حسني  



 الفصل األول مفهوم القراءة
 

23  

 

 الفصل  خالصة

  

على تطبيقها ملا لها من تأثيرات القراءة من أهم النشاطات التي حرصت الشعوب منذ القدم        

مختلف املعارف و العلوم و  ايجابية و معرفية تساعد إلانسان على اكتشاف ألامور من حوله في

هي مفهوم يعتد على فهم املكتوب من خالل استيعابها و التعرف على معانيها، يهدف إلى  الثقافات ،

تعرف القارئ على النصوص ، و فهم محتوياتها من أجل زيادة خبراته و مفرداته حول موضوع ما حتى 

، فهي تنمي العقل و تمكن القارئ ها يتمكن من استيعاب معلومات جديدة لم يكن على علم مسبق ب

من التعرف على أشياء جديدة و تقوي مهاراته اللغوية و تقض ي على فراغه ، و هي عملية تقوم على 

 .أسس و مراحل

          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني عسر القراءة

 

42  

 

 :تـــــــــمـــــــــــــهيــــــــــــــــــــــــــــد

        

القراءة عملية عقلية شديدة التعقيد تمثل أحد مخرجات اللغة من الحاالت الخاصة في          

حظيت حيث , في الغالب ألاكاديميةو تعتبر مهارة القراءة مفتاح النجاح في مجاالت , صعوبات التعلم

ا تكتسب فضال على انه, عن باقي الاضطرابات الاخرى املرتبطة بصعوبات التعلم ألابحاثمن  بفيض

القارئ القدرة على استخدام الكلمات املتنوعة لتشير الى املعنى الذي يقصده و تعد أحد املحاور 

الاساسية الهامة لصعوبات التعلم الاكاديمية ان لم تكن املحور الاهم و الاساس ي فيها من هنا يتكون 

 لدينا تساؤل فيما يخص هذا املوضوع القائل ما هو عسر القراءة؟ 
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 :مفهوم عسر القراءة :املبحث ألاول      

 : مفهوم عسر القراءة :املطلب ألاول 

 

فمن بين التالميذ من لديه صعوبة بالغة في الربط , تظهر صعوبات القراءة على أشكال متنوعة         

و في تكوين كلمات تكون مجموعة من الحروف و في التمييز بين الحروف , بين شكل الحرف و صوته

التي قد تختلف اختالف بسيط في شكلها مثل الباء و النون و التاء و الياء و الضاد و الصاد و ما جاء 

 1.على هذا النحو كما يجد اخرون صعوبات فهم ما يقرأون ولو كانت القراءة سليمة

 

أن كما يجدون صعوبة في التعرف السريع على الكلمات في التحليل و تهجه لغرض نطقها كما         

 2.البعض يواجه معطلة في تذكر عالمات التشكيل ما يؤدي على النطق

أو ابدال بعض الحروف ببعض أو تشويه , أما حذف بعض الحروف و إضافة البعض الاخر        

نطقها من الخصائص التي تظهر على قراءة عدد من التالميذ كما قد يعكس بعضهم الحروف أو 

ومن املظاهر املالحظة . اصة بعد الصف الثالث من التعليم الابتدائييقلبها مع أن هذا يبدو نادرا خ

  3.عدم التفرقة بين الالف و الالم أذا وردت الالف وسط الكلمة

                                                                                       
 .82دار الثقافة للنشر و التوزيع ص 8002الاولى الاردن سيكولوجية عسر القراءة طبعة , الكريم حمزةأحمد عبد   1
 .82الدار املصرية اللبنانية ص  8000فهيم مصطفى محمد الطفل و مشكالت القراءة طبعة الاولى مصر   2
 .32مكتبة مصر ص  5821مصطفى فهمي أمراض الكالم طبعة الرابعة مصر   3
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إن شيوع مشاكل الامالء بين التالميذ بشكل عام و هذا ال يستغرب ألسباب العديدة منها صعوبة          

   1.نها ما يرتبط بمشكلة القراءةمهمة الامالء و قلة العناية بتدريسها و م

 كما تظهر صعوبة التعلم في عدم القدرة على التحكم في حجم الحرف حيث قد يكون صغيرا ال         

يمكن قراءته كبيرا ال يتناسب مع بقية الحروف و كذلك عدم القدرة على التحكم في حجم الفراغات 

 2.أو بين الكلمات       بين الحروف املفصولة 

 

و أي , أهمية القراءة في حياة الانسان التي يتعلم من خاللها املعارف بمختلف أصنافها و فروعها        

 .و إنما يؤثر كذلك في جميع املجاالت ألاكاديمية ألاخرى , قصور فيها ال يؤثر فيها فقط

 

لقراءة و عمره أن صعوبة القراءة تتمثل في تباين ملحوظ في قدرة الطفل على ا و يمكن القول         

السبب الذي أدى إليها سواء تعلق بالجانب البنيوي أو الخلل  باختالفدرجاتها  الزمني تختلف في 

                                                                                       
 .88ص  8053جوان  51مجلة العلوم الانسانية و الاجتماعية  العدد  1
 .22دار الفكر و النشر و التوزيع ص / 8000/05محمد عبد الرحيم عدس صعوبة التعلم عمان   2
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العصبي املتمثل في صعوبات إدراكية سمعية أو بصرية ضعاف في الاستيعاب القرائي و ربما يقترن 

 1 .بالصعوبة القرائية

 

   :نظرة تاريخية على عسر القراءة 

  :تاريخية نظرة 

 

"   OTT  "أوت لكن الحال ليس كذلك حيث أن, يعتقد أن عسر القراءة ظاهرة جديدة نسبيا          

بوصف عسر القراءة الذي   7991 " كريتشلي" و استشهدت  7991أعطت نظرة شاملة عنها سنة 

كما , 7111سنة  "برلين"كما استخدمت الاسم الذي تناوله البروفيسور , " توماس ويلسن"  قدمه

من خالل عمله مع املرض الذي يجدون صعوبة "   word- blindness " الكلمة.......  "كوسماول "عرفها 

توفرت مع أواخر القرن التاسع عشر أدلة لعديد من الخبراء لتعريف , في التعامل مع ألارقام و الحروف

و في نفس  7191عام  "ليام برنجلوي"و تحديد أعراض عسر القراءة أو عمي الكلمة و تشمل دراسات 

 7991.2عام  "أورتن"و كذلك  "جيمس كير"السنة 

 

                                                                                       
 28نفس املرجع ، ص   1
 .81دار الفكر و النشر و التوزيع ص   8000/05/05محمد عبد الرحيم عدس صعوبة التعلم عمان  2



 الفصل الثاني عسر القراءة

 

42  

 

رابطة  7911في اململكة املتحدة تأسست سنة ........ و نمت فالخمسينيات دراسات في هذا املجال و        

اللذان دمجا  "هور نسبي"عسر القراءة البريطانية و في ذات الوقت تأسس معهد عسر القراءة و معهد 

 1009.1عام 

 

الطفل يعاني في سنواته الدراسية ألاولى صعوبة في تهجئة الحروف و قراءة الكلمات مما يولد لديه       

بالرغم من . في القراءة الهجاءشعورا بالفشل فعسر القراءة هو اضطراب تعلمي يتضح بشكل أساس ي 

حيث يصاب . عصبي فإنه ال يعد إعاقة ذهنية لالختالالاعتقاد السائد أن عسر القراءة يكون نتيجة 

 .أشخاص من جميع مستويات الذكاء املتوسط و فوق املتوسط و العالي

 

 :مفهوم الديسلكسيا

 " speech " معناها"   lexiaو   bad " معناها باالنجليزية  "pys " مصطلح التيني يتكون من مقطعين         

سوء الكالم أو رداءته و من الناحية الاصطالحية يعد مفهوم  فهو يشير من الناحية املعجمية الى, 

,  مفهومها أكثر تجديدا من املفهوم املوسع و املسمى صعوبات التعلم الصعوبات النوعية في القراءة

في الاستماع و الكالم و التفكير و الكتابة و إجراء  إلاضراباتذلك املفهوم املتضمن لعديد أشكال 

 2.ألاوليةالعمليات الحسابية 

                                                                                       
 .88نفس املرجع  محمد عبد الرحيم ص  1
 دار الثقافة للنشر و التوزيع ص  8002أحمد عبد الكريم حمزة سيكولوجية عسر القراءة عمان . د   2
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و بقدر تعدد أسباب الديسيلكسيا و تعريفات هذا املفهوم ما يوازيها من التعريفات ملفهوم          

 1.صعوبات القراءة أو العسر القرائي هو أنها عجز جزئي في القدرة على القراءة أو فهم ما يقرأ

 

 :التعريفات الشائعة لعسر القراءة

 

صلة  –اضطراب له في معظم ألاحيان "  :عرفته الرابطة الدولية لعسر القراءة و الكتابة بأنه         

و يتضمن مشكالت في النطق و , و تعبيراو يتسبب في صعوبة تعلم و معالجة اللغة استماعا , وراثية

       2".و أحيانا في الرياضيات, القراءة و الكتابة و إلامالء و الخط

 

إن عسر القراءة من الاضطرابات التي اختلف في تعريفها العلماء و الباحثون لتشبعه و اختالف     

ءة هي صعوبة اعسر القر ... " التعريف التالي " Orton " "اورطن"فقد أعطى العالم , هنظريات تفسير 

 3" هذا الدمجكلمة كانت أم جملة مهما تكن آليات ,  في دمج العناصر الرمزية املدركة في الوحدة

 

" موسشيلي" أما العالم ...." بعدم القدرة الوالدية على القراءة ".... " Launay" "لوني"بينما عرفه       

"Mucchiellei " ميدان التعبير و التواصلاضطراب اكتسح و بصورة تلقائية : "يعرفه بأنه".  

                                                                                       
الهيئة املصرية العامة  لدار الكتب و الوسائل القومية إدارة  8002طبعة ألاولى القاهرة  الديسيلكسيا –مليس الراعي  –ايناس صادق  –ت /ان ديمون  1

 .23الشؤون الفنية ص 
 .32ايناس صادق ص  –ت /املرجع السابق ان ديمون  2
 .15دار واتل للطباعة و النشر و التوزيع ص  8058/ 5 قحطان أحمد الظاهر صعوبات التعلم طبعة الخامسة مجلد 3
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خاصة في التعرف و الفهم و اعادة صعوبة : " فيعرفه على أنه " B.Maisonny " "مايصوني. ب" أما 

 .1"انتاج الرموز املكتوبة و التي من نتائجها اضطراب عميق لتعلم القراءة و النحو

 

إن عسر القراءة هي مشكلة لغوية دقيقة لها : " يعرفها قائال "  F.R Velitino " "فليتينو" أما الباحث 

قدرة على صوت الكلمة و الوصول عدم ال عجز في الترميز الصوتي أي جذورها في مجاالت أخرى منها

 :2".لها بغية تسهيل تذكرها

 

  :القرائي العسر أنواع

ال يعتبر اضطراب بصري بأتم معنى الكلمة أي بمعنى الكلمة أي بمعنى  :عسر القراءة املرئي  (7

أن حاسة البصر ليست مصابة لكن وظيفة الصوت داخل الكلمة هي املصابة ، هناك دراسة 

مختلفة أثبتت بأنهم يقعون في أخطاء تختلف باختالف املعالجة البصرية قبل على حاالت 

فاملصاب لديه التباس في التحليل املرئي للحروف و .الوصول إلى املغزى التام للكلمة 

 : ، وهناك نوعين 3الكلمات

                                                                                       
 .18نفس املرجع قحطان أحمد الظاهر ص  1
 .11 نفس املرجع قحطان أحمد الظاهر ص 2
 522، ألاردن دار وائل للنشر و التوزيع ، ص  8002،  8ة الخاصة ، طقحطان أحمد الظاهر ، مدخل إلى التربي 3
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تغيير في }: هذا الاضطراب  على أنه " وارينتون "و " ساليس"قدم  : إلانتباهي عسر القراءة ( أ

نظام التحليل البصري ، أو اضطراب في مناطق الترابط مع نظام التعرف البصري 

 .{للكلمة

 

املصاب } هذا إلاضطراب بأن  7911" شارمال"و "نوكامب "يصف :  عسر القراءة ألابجدي ( ب

يقوم بتهجئة كل الحروف املكونة للكلمة بطريقة صحيحة ، و هو غير قادر على التعرف 

 1.{على الكلمة كاملة

 

املصاب غير قادر على القراءة بسهولة معظم الكلمات الحقيقية ،  : عسر القراءة الفونولوجي (4

لكن يجد صعوبة في قراءة الكلمات قراءة جهرية ، كما يمتاز بعدم القدرة على تحويل الحرف 

 .إلى صوت 

 

بة ، و يمتاز هذا النوع بعدم القدرة على التعرف على الكلمات املكتو : عسر القراءة السطحي  (0

 . ذلك نتيجة إلصابة املسارات املعجمية بصفة عامة ، كما يالحظ أحيانا أخطاء بصرية 

 

اضطراب حاد في اكتساب القراءة ، يمتاز بصعوبات في التقطيع :عسر القراءة العميق  (2

 2.الصوتي ، صعوبات في التسمية و وجود أخطاء داللية أثناء قراءة الكلمات املعزولة 

                                                                                       
 580نفس املرجع ، ص 1
 508، ص 8008،  5التعليمية ، ط الصعوبات  ذوي   عدنان غالب راشد ، سيكولوجية ألاطفال 2
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نجد أغلب املؤلفين يحددون نوعين من عسر القراءة و ذلك حسب مستوى  الحاضر الوقت في             

 . إلاصابة في النظام اللغوي هما عسر القراءة املحيطي و عسر القراءة املركزي 

 

يتمثل في املعالجة البصرية الخاطئة ألشكال الكلمات و تضم  : عسر القراءة املحيطي ( أ

اللفظية أو إلانتباهية فاالضطراب يكون بعدم القدرة  الصعوبةحرف بحرف و تسمى 

 .تحليل املكونات البصرية للكلمة املكتوبة 

 

و هو تحليل الشفرة من حالة بصرية إلى نوع آخر صوتية كانت أو  :عسر القراءة املركزي  ( ب

داللية و الذي يضم عسر القراءة السطحي و عسر القراءة العميق و عسر القراءة 

 1. عسر القراءة الداللي  الفونولوجي و 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
 111عدنان غالب الراشد ، نفس املرجع ،  1
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  :أسباب عسر القراءة:  الثانياملبحث 

 : الاجتماعيةو  الانفعالية ألاسباب

إن تدني املستوى الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي قد يأخذ شكال حادا في الحرمان        

وثيقة بالتراجع الثقافي داخل ألاسرة مما يؤدي إلى اضطراب في املناخ النفس ي فالفقر ذو صلة 

القرائي ، و كذا التفكك ألاسري الذي ينتج بيوتا غير مستقرة فيحس الطفل بعدم الاستقرار و 

إعاقة جسمانية لديه إحباط فال يتوافق مع فالطفل الذي لديه  1عدم الكفاية الشخصية ،

طفال آلاخرين فينسحب ويخجل و يحذر فال يندمج مع الغير و يقلق ، وإلاهمال و النبذ  فاأل 

و الحماية .الذين ال يتلقون الحب و التقدير من والديهم تخلف لديهم مشاعر العجز و الوحدة 

و العواطف و العناية الفائقة و عزلهم عن الباقين خوفا  باالهتمامالزائدة لألطفال و إغراقهم 

مل عليهم يدفعهم للعدوانية و ألانانية و العصيان فيصبحون حادي املزاج ما يصعب التعا

يشعرون بالخوف من ، و املمارسات املدرسية غير الصحية فالعديد من التالميذ 2معهم 

املدرسة أو من املدرس بسبب التهديد بالرسوب و الاختبارات الفجائية فمعاملة املدرس غير 

الالئقة أو املثيرة أو املثيرة للسخرية تولد لدى الطفل الشعور بالنقص ، و إلاحباط يمثل 

 3.سباب و العوامل النفسية و الاجتماعية  حصيلة ألا 

 

 

                                                                                       
 111، ص  1991القاهرة ،  1، ط 4،صعوبات التعلم ،العدد  الزيات مصطفى فتحي 1
  52م ، القاهرة ، دار الكتاب الحديث ، ص 4112ه، 1441عبد الباسط متولي خضر، التدريس العالجي لصعوبات التعلم و التأخر الدراس ي ، ب ط ،  2
 51نفس املرجع ، ص  3
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 : املكاني و الزماني الفضائين التصور  اضطراب (3

 

نضج الطفل فيما يتعلق بالتصور الفضائي الزماني و إلادراك املكاني يساعده على تعلم      

فضائي إذا ما نشأ التصور ال. القراءة ، بينما يعرقله على ذلك إن كان هذا النضج غير كامل 

مضطربا ، فإنه يمكن أن يحمل الطفل صعوبات التعرف على الترتيب و تنظيم ألاشياء حسب 

 1...أسفل ، أعلى ، يمين ، يسار ، أمام ، خلف : العالقة بين بعضها مثل 

 

 ( ص، ض ، ط ، ظ ) كما يكون هناك خلط بين الحروف املتشابهة في الشكل 

 

ي للحروف داخل الكلمة ، و صعوبات كهذه تمتد و صعوبة إدراك التنظيم التسلسل      

و جذورها إلى مرحلة ما قبل املدرسة و هي كفيلة بعرقلة النمو الطبيعي للغة الشفوية 

 2.الكتابية 

 

 :اختالل الجانبية  (4

إن الذين يعانون من تأخر في القراءة ، يقابلون صعوبات كثيرة في القراءة و } " : أورتون "قال      

الكتابة إذ لهم عجز في نمو أحد نصفي الكرة املخية ، كما لو كانت التأثيرات العقلية اليمينية 

تتصارع ن فالقدرة على القراءة تحتاج التمييز بين الينين و اليسار ، يمكن التغلب و اليسارية 

يها في اقل من سنتين ، و لكنها تصبح خطيرة إذا ما امتد هذا التثبيت في القراءة من سن عل

 3. السادسة إلى بعد الثامنة 

                                                                                       
 30الباسط متولي خضر ،املرجع السابق ، ص عبد  1
 882، الدار املصرية اللبنانية ، ص  8000، الطفل و مشكالت القراءة ، ب ط ، فهيم مصطفى أحمد و أحمد عبد هللا أحمد  2
 882نفس املرجع ، ص  3
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 : التعلمية ألاسباب (7

أحسن ضمان للنجاح هو } : الخبراء العاملين في مشاكل القراءة  أحد" مالكيست"  قال      

إعداد املعلم إعدادا جيدا ، و تجربة ال تقل عن عشر سنوات ألن املهم ليست الطريقة التي 

يتم بها التعليم بل الشخص الذي يطبق هذه الطريقة ألنه هو الذي يقوم ألاطفال و يزيح 

 1.املشاكل التي تواجههم 

 

لعوامل املؤثرة طول املنهج بحيث يأخذ جهد املعلم ووقته فال يتيح له فرصة مراعاة من ا      

 .و مالئمة طريقة التدريس لها الفروق الفردية 

 

الطفل املبتدأ يجد صعوبة في هضم بعض القواعد و قد يرتكب أخطاء أثناء تطبيقها ،       

 2.مام آلاخرين لكن الذي قد يؤثر سلبا هو فرض العقوبات الصارمة خاصة أ

 

 :العيوب البصرية و السمعية  (0

يعتمد اكتساب القواعد ألاساسية للغة و القراءة على تكوين عادة نطقية و سمعية جيدة ، و 

ية سليمة على بناء أوجه حركية صوتية متطابقة ، و هذا يتطلب أعضاء سمعية و صوت

بصره قاصر على الاستفادة  فالطفل  الذي أتلف أو ضعف سمعه أو باإلضافة إلى نظر سليم ، 

 3.بدقة للصوت ، إذ ينبغي إلاصغاء  بصفة طبيعية من تعليم القراءة

                                                                                       
 5000، لبنان ، ص  8000سميح أبو معطي ، طرق تعليم القراءة ، و الكتابة لالطفال ، ب ط ،  1
  82، مصر ، ص 8001طرقه أساليبه و قضاياه ، ب ط ،   فاضل فتحي محمد والي ، تدريس اللغة العربية في املرحلة إلابتدتئية 2
 88نفس املرجع ً  3
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عبر السمع يتعرف على مختلف ألاصوات الكالمية املسموعة و يميز فيما بينها و تزداد تلك 

الحاجة كلما تشابهت ألاصوات من حيث النطق ، و من الحروف من يلفت املالحظة البصرية 

 . نتباه لحركة الشفاه و اللسان بمجرد الا 

 

 : النطق عيوب(9

في إبدال حرف بأخر أو بالحذف السيما نهاية الكلمات  أو بالضغط ، تتجلى عيوب النطق 

 حيث أن بعض الحروف الهجائية كاالم و الراء تحتاج إلى درجة معينة من الضغط يعوم بها

 النمو البطيء للعمليات: اللسان على أعلى سقف الحلق ، كما يرتبط ذلك بعوامل مثل 

العقلية ، و خلل في الجهاز العصبي ، و عدم القدرة على التمييز بين ألاصوات التي تتألف منها 

  1.الكلمات 

 

سر غير أن بعض ألاخصائيين يرون أن عيوب النطق في حد ذاتها تشكل العامل الرئيس ي في ع

 . القراءة بالنسبة لبعض ألاطفال 

 

  :عالقة عسر القراءة بالتحصيل الدراس ي: املبحث الثالث 

 : الثاني الطور  في الدراس ي بالتحصيل القراءة عسر عالقة

                                                                                       
  111، عمان ، دار الفكر للنشر و التوزيع ، ص  4111مجمد عبد الرحيم عدس ، صعوبات التعلم ، ب ط ،  1
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في القراءة هي املهارة ألاساسية التي يجب على ألافراد امتالكها ، إال أنه من املؤسف أن نجد 

" هورنبي " من عسر القراءة فحسب ، فحسب دراسة الكثير من املدارس الابتدائية تالميذ يعانون  

من مجموع التالميذ في العالم بما يعرف بعسر القراءة الذي يعيق تقدمهم ألاكاديمي  70يعاني حوالي 

لقراءة بالتحصيل و يؤثر على حياتهم املستقبلية ، ومنه نطرح إلاشكال القائل ما هي عالقة عسر ا

 الدراس ي ؟ 

 

و القراءة مرتبطة بمستوى التحصيل الدراس ي من خالله نتمكن من معرفة مستوى التلميذ 

ووجود مشاكل يؤثر بشكل مباشر على مدى تحصيله الدراس ي خاصة إذا كان املشكل إمكانياته 

ثقته بنفسه فلعسر و عدم التعرف على الكلمات ما يؤثر سلبا حيث ينقص صعوبات في القراءة  

 1.القراءة تأثير خطير على النمو ألاكاديمي و الانفعالي لعدد كبير من ألاطفال 

 

هناك ارتباط عكس ي بين القدرات العقلية عند التلميذ و عسر القراءة ، ذلك راجع إلى أن 

هر القراءة عبارة عن كفاءة عرضية توجد على مستوى كل النشاطات التي يقوم بها التلميذ و تظ

الصعوبات أكثر في الاختبارات لوجود  صعوبة في الكتابة و استذكار ما حفظ بالخصوص فتتدنى 

 2.النتائج الدراسية 

 

                                                                                       
 16 ينظر ،صالح عمير على  ، صعوبات تعلم القراءة و الكتابة التشخيص و العالج ، ب،ط ، ب ت، عمان ، ص 1

  82، ب ت ، بيروت ، ص  8008إسماعيل لعيس ، صعوبات التعلم ، ب ط ،  2



 الفصل الثاني عسر القراءة

 

02  

 

يواجه التلميذ الفشل لعدم قدرتهم على القراءة أو الكتابة دون عكس الحروف ، فهم أحيانا 

قل عما هو متوقع فيما ال يستطيعون حتى تتبع التعليمات البسيطة فيكون تحصيلهم في القراءة أ

على تحصيلهم في الحساب و يتعلق بعمرهم العقلي و سنوات تواجدهم في املدرسة ، و غالبا ذلك يؤثر 

 . تذكرهم نماذج الكلمة 

 

يتأخر املعسر قرائيا بسبب اهتمامه بالصورة أكثر من الكتابة و يجد صعوبة في التعرف على 

ن املعسر من القراءة الجهرية بطالقة فال يفهمون ما فال يتمك،ألاصوات املوجودة داخل الكلمة 

يقرؤون ، كما أنهم ضعفاء في تحليل أصوات الكلمة الجديدة فيعكسون الحروف و ألارقام عند 

 1. الكتابة ، و يجدون عالوة على ذلك عسرا في التهجئة  مع ضعف الانتباه 

 

 

 

 

  :مظاهر العسر  القرائي: املبحث الرابع 

   : القراءة عسر مظاهر

                                                                                       
  22، دار الفكر ، ص  8000ينظر نبيل عبد الفتاح حافظ ، صعوبات التعلم و التعليم العالجي ، ب ط ،  1
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نتمكن من معرفة  نظرا الرتباط القراءة بمستوى التحصيل الدراس ي ، حيث من خالله

مستوى التلميذ و إمكانياته التحصيلية ، هناك عالمات و مؤشرات تساعد املدرس أو القائم 

بالتشخيص التعرف على التالميذ الذين يعانون من العسر القرائي و تحديدهم ، كي يسهل التعامل 

 عهم ، فما هي مظاهر العسر القرائي لذى التالميذ ؟ م

 :من أهم املؤشرات التي تظهر على ألاطفال الذين لديهم عسر قرائي نجملها كما يلي

هؤالء ألاطفال تحصيلهم في القراءة أقل بصورة كبيرة عما هو متوقع فيما يتعلق بعمرهم  (7

 .في الحساب أقل  العقلي و سنوات تواجدهم في املدرسة ، و غالبا تحصيلهم

 

ال يظهرون أي دليل على وجود أي عجز متعلق بحاستي السمع و إلابصار أو تلف املخ أو  (1

 . أي انحراف أساس ي في الشخصية

 

يظهرون صعوبة كبيرة في تذكر نماذج الكلمة الكاملة و ال يتعلمون بسهولة من خالل  (3

من الاضطرابات فيما يتعلق بالكلمات  حداث نوعن  إل الطريقة البصرية للقراءة ، و يميلو 

 1.الصغيرة و املتشابهة بشكل عام 

ضعفاء في القراءة الجهرية ، فأساسا هم ضعاف من ناحية الهجاء ، على الرغم من أنهم  (4

يستطيعون في بعض ألاحيان التسميع أو استرجاع قائمة محفوظة من كلمات الهجاء ملدة 

 . مختلفة من الوقت 

                                                                                       
 411، عمان ، دار وائل ، ص 4114،  1قحطان أحمد الظاهر ، صعوبات التعلم ، ط 1
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مرض حزين ألن مظهره ألاساس ي هو الفشل الدراس ي ، و الضحية تكون ال العسر القرائي 

تكون قادرة على أن تقرأ أو تكتب دون أن تعكس الحروف فال تستطيع تتبع التعليمات 

 1.البسيطة أحيانا فهم ينظرون إلى عالمات في أيديهم لكي يميزوا بين اليمين و اليسار 

 

 : قرائيا املعسر في امالحظته يمكن التي القرائية املشكالت

القوافي ، )صعوبة إدراك  و ، الكلمات داخل املوجودة ألاصوات على التعرف صعوبة

و دائما ما . سواء في بدايات أم نهايات أصواتها ( السجع، الجناس ،و الكلمات املتشابهة 

يفقد مكانه عند القراءة  فال يعرف عند أي كلمة توقف ، أو يخطئ  و ينظر إلى السطر 

 2. الخطأ ، و يجد صعوبة في نطق الكلمات متعددة املقاطع ، حتى الشائعة منها 

 

من قبل ضعف في التعامل مع الكلمات بصورة عامة السيما الكلمات التي لم يقابلها  -

 .و عدم امليل للقراءة من أجل املتعة أو الهواية 

( سافرت بالطائر) حذف بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمات املقروءة ، مثل عبارة  -

 .(سافر بالطائرة ) قد يقرؤها الطفل 

  

                                                                                       
 825، دمشق ، دار الوفاء ،ص  8003،  5املشاوي ، أطفالنا و صعوبات اللغة و اضطرابات الكالم ، طهدى عبد هللا  1
 21، مصر ، دار الحكمة للنشر و التوزيع ، ص  8001عبد العزيز السرطاوي ، عبد العزيز أيوب ، محمد كلخ ، ت سوزان واينبرتر ، ب ط ،  2
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املوجودة في النص ألاصلي إلى الجملة أو الحرف إلى الكلمة  إضافة بعض الكلمات غير  -

 .1(سافرت بالطائرة إلى أمريكا : )املقروءة مثل 

 

) إبدال بعض الكلمات بأخرى قد تحمل بعضا من معناها فمثال قد يقرأ كلمة  -

 (...تالميذ) بدال من ( أطفال )أو ( املرتفعة ) بدال من ( العالية 

 

فيقول ( غسلت  ألام الثياب )إعادة بعض الكلمات أكثر من مرة بدون أي مبرر مثل  -

 .( غسلت ألام الثياب ... غسلت ألام 

 

قلب ألاحرف و تبديلها حيث يقرأ الطفل الكلمات أو املقاطع معكوسة و كأنه يراها في  -

 .2( برد  ) على أنها( درب) املرآة فيقرأ كلمة 

 

( خ،ح،ج)أو ( ع،غ : ) ضعف التمييز بين ألاحرف املتشابهة رسما و املختلفة لفظا مثل  -

 .( س ،ش ) أو ( ب، ت ،ث ، ن ) أو 

 

 

 

( ث ، د)أو ( ك،ق: ) ضعف التمييز بين ألاحرف املتشابهة لفظا و املختلفة رسما مثل  -

 .3( دود) قول في( توت )و هذا ينعكس على قراءة الكلمات فهو قد يقرأ (س ، ز ) أو 

 

                                                                                       
  81، القاهرة ،الدار املصرية اللبنانية ، ص5822راءة ، عبد هللا أحمد ، الطفل و مشكالت القأحمد  1
  21، القاهرة ، عالم الكتاب ، ص  5885أحمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي ، ب ط ،  2
 22املرجع  ص نفس  3
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 .(فول )فيقول ( فيل)ضعف التمييز بين أحرف العلة فقد يقرأ كلمة  -

 

قراءة الجملة بطريقة سريعة غير واضحة أو قراءة الجملة بطريقة بطيئة كلمة كلمة  -

 1. دون مراعاة قواعد اللغة و النحو من رفع و نصب و جر 

 

 

 

 

   

 

 

         

 

 :خالصة الفصل                                                           

                                                                                       
 22املرجع السابق ، ص  1
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يشكل عسر القراءة أحد املحاور ألاساسية لصعوبات التعلم ألاكاديمية إن لم تكن املحور ألاهم          

في الفشل و ألاساس ي فيها ،حيث يرى العديد من الباحثين أن عسر القراءة تمثل السبب الرئيس ي 

الدراس ي ،فهي تؤثر في صورة الذات لدى التلميذ ، يتجلى في عدة أنواع منها ما هو مرئي  و منها ما هو 

   ...انتباهي و غيرها 
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 :د ــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــت                                                                   

 

لحالية و أهم ما يتعلق بمتغيرات الدراسة ا, بعدما افدنا الجانب النظري ألدبيات البحث        

فهي من , الدراسة امليدانية حيث تعد نقطة انطالق ألي تحقيق ميداني  ىسنتطرق في هذا الفصل إل

أهم الوسائل الضرورية في جمع البيانات املتعلقة بالعملية التعليمية للكشف عن واقعها من حيث 

عن التساؤالت  التي طرحت فهي تهدف إلى إلاجابة , وكذا إثبات الدراسات النظرية , القوة  و الضعف 

ب من العينات و و يتم ذلك بالتقر , ن صحة أو خطاء الفروض ميدانيا و تطبيقيا م ققو التح,

و , و ما إذا كانت هذه املهارات تحقق فعال تحصيل نشاط القراءة ,   امشاكله و االكشف عن مهاراته

ا الخبايا الكامنة وراء العسر القرائي لتشخيصه و من تم عالجه بإتباع إلاجراءات  الالزمة التي تمكنن

 .من جمع املعلومات 
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 :التشخيص و املعاينة: املبحث ألاول 

  

 :العينة (1

، و قد اتخذنا من املدرسة "2020-2019" تم إجراء الدراسة الحالية خالل املوسم الجامعي     

 الثالث  يذات  الطور الثاني تحديدا الصفالابتدائية مكانا انتقائيا لها ، فجعلنا من تالميذ و تلم

تغانم مجاال جغرافيا لها مجاال بشريا خصبا إلجرائنا ، ومن املؤسسات التعليمية الابتدائية لوالية مس

 .و التي شملت بذلك مؤسسة لحول عبد القادر الابتدائية  ،

 

 . نفة الذكر للمجتمع ألاصليآراعين في ذلك تمثيل هذه املدرسة م

 

 :طبيعة العينة  (2

 العناصر،توفير الفرص املتكافئة لكافة ي التي تقتض  العشوائية،تم اختيار أفراد العينة بالطريقة     

 .العينةمعتمدين على تنقية العناصر التي لديها عسر قرائي لتحديد أفضل أفراد 

 

 :العينة  حجم (3

حلة من تالميذ الطور الثاني للمر (  85)تشمل عينة الدراسة الحالية الابتدائية إجماال  

 :الابتدائية محددة  كما يلي 

           

 ذكرا  11أنثى و  11تلميذا من بينهم   11: قسم السنة الثالثة ملدرسة لحول عبد القادر   -            

 .هذا في الدراسة الاستطالعية              
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 :الحالية هو  بعد إجراء الخطوات التشخيصية أصبح قوام العينة إلاجمالية النهائية للدراسة

 

 ينمعسور أفراد   74-             

 فردا سويا   46-              

 

 : املعاينة طريقة (6

فيها ركزنا انتباهنا على  11/21/2215إلى غاية  22/21/2215دامت مدة املعاينة امليدانية من             

املالحظة املستمرة و مقارنة  التالميذ خالل حضورنا الحصص القرائية كي نميز املعسرين قرائيا عبر 

 .تلك القراءة بقراءات سليمة في الفصل 

 

 :مجموعة من التالميذ يالحظ عليهم و بشكل متكرر و مستمر ما يلي       

 

،    (مرسمة )تقرأ ( مرتسمة ) حذف بعض الكلمات أو املقاطع من الكلمة املقروءة مثل  -

 .إلخ (...سافر بالطيارة ) تقرأ ( سافرت بالطائرة )

 

ال تسمح لنفسك )قراءة كلمة غير موجودة في النص أو استبدال كلمة بكلمة مشابهة لها ، مثل  -

 .إلخ(... ال تمسح لنفسك)تقرأ ( 

 

 ( ... فول )بدال من (فيل )ضعف التمييز بين أحرف املد فتقرأ كلمة  -

 

من سطر إلى السطر الذي  صعوبة تتبع مكان الوصول في القراءة و ازدياد الارتباك عند الانتقال -

 .يليه
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 (...يد -التبر)تقرأ ( التبريد: ) إيجاد صعوبة في نطق الكلمات متعددة املقاطع مثل  -

 

 (...يسارع أطفال) تقرأ ( يسارع ألاطفال : )الالم مثلو عدم قراءة ألالف  -

 

 (...َسمر) تقرأ ( الّسمر) تخطي الحرف املشدد ليلفظ غير مشدد مثل   -

 

 ( ...أغالق)على أنها (ألاخالق )يقرا : حرف التي لها نفا املخر   الخلط بين ألا  -

 

 ...قراءة كلمة  كبار على أنها طيار من السبورة  -

 

 (... ربحت)ب ( نجحت)استبدال كلمة بمرادفتها  أثناء القراءة ،مثل  -

 

 : استبدال كلمات أو أحرف بما هو راسخ في الذهن  -

 ( بها   -فيها  )   

 (البحر  -ألارض )       

 (بين  -بنا )   

 و غيرها ( ... تحوي   -تحتوي )

 

 

 .الضعف الواضح في القراءة الجهيرة و صعوبة التعامل مع الكلمات الجديدة  -

 

سافرت بالطائرة ) تقرأ (سافرت بالطائرة : )إضافة كلمات غير موجودة في النص ألاصلي مثل  -

 (...إلى تامنراست
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 (...غسلت ألام الثياب ... غسلت...غسلت ألام ) :التكرار مثل  -

 

 (...درب )على أنها ( برد ) قراءة الكلمات أو املقاطع معكوسة كأنه يراها في املرآة فقد يقرأ كلمة  -

 

 .قراءة الجملة كلمة كلمة ببطء دون مراعاة قواعد اللغة و النحو  -

 

تنطق         ( دقائق ) لحديث مثل صعوبة في نطق الحروف و الكلمات رغم سالمة النطق أثناء ا -

ق) 
َ
 (...دقاق

 

 .عدم فهم املعنى املقروء  -

 

 حذف املقاطع  -

 

 :أما على مستوى الكتابة هي نفا طبيعة ألاخطاء املتواجدة على مستوى القراءة مثل  

و  الحذف  و  القلب  و  إضافة املقاطع   و  اقتصاد الحروف  و الكلمات و إلصاقها   الخلط 

،وعدم املباالة بمعنى الجملة و قيمتها الداللية ، و الخلط بين املاض ي و املضارع و عدم الوعي 

 .بالجانبين املكاني و الزمني 
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 :اختبارات الذكاء: ملبحث الثاني ا
 

 :اختبارات الذكاء

 :اختبارات  6يتكون من : اختبار الذكاء اللفظي  (1

و الهدف منه تقييم مدى معرفة الطفل بالعالم الذي حوله ، و كم : اختبار املعلومات  ( أ

حجم معلوماته عنه ، باإلضافة إلى الحقائق التي اكتسبها من تفاعله مع البيئة 

 في املنزل و في املدرسة ، و تندر  ألاسئلة من السهولة إلى الصعوبة ،  1املعاشة

 

 ما أعلى قمم العالم ؟  : ماذا يأكل الحصان؟ ثم مثل : مثل 

 

و هو اختبار يقيا القدرة الفعلية للطفل في الحكم على ألاشياء ، و : اختبار الفهم   ( ب

 2.يقة  التي تجري بها درجة فهمه و وعيه ملا يحدث حوله ، و ملاذا تحدث بالطر 

 

 ماذا تفعل لو فوجئت بنزيف من أنفك ؟: مثل 

 

 .و تندر  كذلك من السهولة إلى الصعوبة 

 

قياس  القدرة اللفظية والقدرة على التجديد ، وإدراك  ( :أوجه التشابه ) املشابهات  ( ت

وتحليل العالقات ، وتكوين املفاهيم واسترجاعها بالسؤال عن أوجه التشابه بين 

  3ألاشياء

                                                                                       
 119، دار الفكر ، ص  1991، عمان ،  1محمد عبد الرحمان عدس ، صعوبات التعلم ، ط1
 121نفا املرجع ص  2
 22، دار ألاصالة ، ص  2112تشخيص الضعف القرائي ، ب ط ، الجزائر ، محمد طاه العربي،  3
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 :مثال

ما وجه الشبه بين القطار والطائرة ؟ وتصعب ألاسئلة للوصول إلى  ، ما وجه الشبه العددين 

 ؟  611و  115

 

الاختبار يعطى الطفل بعض املسائل الحسابية العقلية ، التي قد وفي هذا :  الحساب  ( ث

تأخذ شكل املشكالت التي تحتا  الختبار القدرات على التركيز والذاكرة والقدرة 

 .1الحسابية

 

ومن أفضل الاختبارات التي تقيا مستوى ذكاء الطفل ، وتتدر  : املفردات اللغوية ( ج

  2فيه ألاسئلة من السهولة إلى الصعوبة

          ماذا تعني كلمة بقرة ؟ ما معنى الضمير ؟: مثل                       

       

, ا من ألارقام املتتالية بالتسلسلوفي هذا الاختبار يتلو ألاخصائي عدد:  إعادة تالوة ألارقام  ( ح

        متدرجة بالزيادة ، بمعدل رقم كل ثانية ، وعلى الطفل بعد ذلك إعادة تالوتها كما سمعها ،

 .3ثم يطلب منه إعادة تالوتها عكسيا

 

وهذا الاختبار دقيق يمكن من تشخيص الديسلكسيا ، فالطفل الذي يعاني منها يكون بطيئا 

 . بدرجة كبيرة في ألاداء 
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 : و اختبارات أخرى مثل     

 

 اختبارات ألاداء العملية -

  1بطارية مقاييا القدرة البريطانية  -

 

التي تبلغ من العمر  تسع سنوات ، الساكنة بحي  " فاطمة الزهراء بلمكرطار" وعليه نذكر العينة       

مسكن ، من والدين منفصلين ألام من تتولى رعايتها ، و ألاب لم تره يوما لهجرته إلى فرنسا وهي  622

 .في بطن أمها  

 

  أهم النتائج املستمدة من الاختبارات النفسية: 

 

-128)في املدى املتوسط " فاطمة الزهراء بلمكرطار " تقع القدرة العقلية العامة للطفلة        

باملائة ممن هم في مثل عمرها الزمني  و هذا يعني ارتفاعا نسبيا في   61فهي أفضل من ( 118

 . معدل ذكائها 

 

، فكانت قدراتها إال ان الصحة النفسية لها أظهرت تناقضا واضحا بين قدراتها بين قدراتها      

تكوين ) أقل بكثير من قدراتها العملية على ألاداء (كلمات  -مفاهيم  -أفكار) العقلية اللفظية  

 .و خاصة في ما يتعلق باإلدراك البصري ( عالقات  –أنماط  –أشكال 
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و يتجلى القصور في ذكائها اللفظي واضحا في انخفاض درجاتها في أربعة من اختبارات الذكاء 

ظي  ، و هي سرعة معالجة املعلومات و اختبار إعادة تسلسل  ألارقام و تعريف املفردات و اللف

 . اختبار املتشابهات 

 

و هي قدرات تمثل تحديا لألطفال املعسرين قرائيا ، لذا يعتبر انخفاض درجاتها دليال واضحا 

 . على تشخيص حالتها 
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 : عوامل عسر القراءة :املبحث الثالث 

 

 :العوامل املؤثرة في ظهور العسر القرائي 

 

 :هناك مجموعة من العوامل التي يمن تحديدها على النحو التالي 

 

 :تحتوي على مجموعة من املحددات وهي : العوامل املعرفية  -1

 

بالتـأكيد أن القدرة العقلية الضعيفة و الذكاء الضعيف يؤثر و " هيوز "حيث يؤكد : الذكاء ( أ

في قدرة الطفل على القراءة ، حيث أن الطفل الذي لديه صعوبة في كشف العالقات 

وكذلك من خصائص هذا العنصر ضرورة . التنظيمية بين ألاشكال و الكلمات و أصواتها 

 1.وجود عالقة إيجابية و مالئمة بين الذكاء و القدرة على التفوق في القراءة 

 

بقوله أنه ال يوجد عمل خاص بالقراءة ال يتطلب " ماسنجر " أكد :  املحتوى العقلي ( ب

 . خلفية مكثفة من خبرات الفرد

 

حيث هو تفسير املعلومات و تنظيمها ، و قد تشتمل القراءة على نوعين من :  إلادراك ( ت

حيث أن إلادراك البصري هو القدرة على تحديد و تفسير ( البصري و السمعي ) إلادراك 

أما إلادراك السمعي فيرتبط بالتقسيم املقطعي  و تمييز التوليف بين املثير اللفظي ، 

 .ألاصوات 
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حيث يمكن أن تكون عيوب اللغة سببا من ألاسباب أو العوامل املؤثرة في ظهور  :اللغة  ( ث

 .  عا القراءة

 

حيث يعتبر من العوامل ألاساسية بالنسبة ألهم العمليات العقلية كالذاكرة و  :الانتباه  ( ج

 1...  الحداثة ، ألالفة ، الدافعية: يتأثر بدوره بالعوامل منهاالذي 

 

 :العوامل الانفعالية و البيئية -4

 

عدم  عن لعل من أهم ردود الفعل املساهمة في عسر القراءة و الناجمة :النضج الانفعالي ( أ

رفض شعوري للتعلم ، عدوانية صريحة استجابة انفعالية سالبة : النضج الانفعالي 

الاستغراق في عالم خاص ، الاعتمادية ، القلق العام ، الاعتماد بأن النجاح في  للقراءة ،

 .القراءة ش يء مستحيل

  

حيث على العموم لم يتفق العلماء ، وال توجد نظرية شاملة تؤكد :  صفات شخصية ( ب

 .2 وحدة محددة ألهم الصفات الشخصية للمعسرين قرائيا

 

أثبتت الدراسات أن التربية ما قبل املدرسة للطفل أساسية في ظهور عسر  :مفهوم الذات  ( ت

القراءة من عدمه حيث أن الشعور باألمان و الثقة بالنفا و إشباع حاجات الانتماء كلها 

 .ترفع من تقدير املعسر قرائيا لذاته و من تم تدفعه للنجاح القرائي و العكا صحيح 
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يؤثر املستوى الاقتصادي و الاجتماعي على التحصيل :ءة البيت و تأثيره على تحصيل القرا ( ث

القرائي ، إذ هناك عالقة بين مستوى ألاداء  ألاكاديمي و املكانة الاجتماعية و الاقتصادية 

 1للتلميذ 

 

 : العوامل البصرية  -3

نسانية بما فيها حيث يعتبر املخ العضو ألاساس ي لجملة السلوكيات إلا: املخ و القراءة  ( أ

 .القراءةعملية 

 

حيث أن ألاطفال الذين يعانون من العجز القرائي يفسرون عن عجز في نمو :الجانبية  ( ب

ألايمن و ) أحد نصفي الكرتين الدماغيتين ، و القراءة الجيدة تستوجب التمييز بين 

بأن استعمال اليد اليسرى تمثل إشكاال حقيقيا ، ملا " روبن " حيث حدد ( ألايسر

 2ت مدرسية يترتب عنها من صعوبا

 

 :العوامل الجسمية  -6

العالقة إلارتباطية بين الرؤية و  1111" مامليكست "حيث يؤكد : العيوب البصرية  ( أ

النجاح القرائي ن إذ يؤكد بأن الرؤية العادية هي الشرط ألاساس ي للنجاح ألاقص ى 

 .للقراءة و الرؤية الصعبة هي سبب الفشل القرائي 

 

تساعد على التعليم الشفهي الجيد ، و السمع مؤثر  سالمة السمع: العيوب السمعية  ( ب

 3مباشر على النجاح القرائي
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وجب التأكد من الحالة الصحية الجسمية للتلميذ ألنها تؤثر  :الحالة الصحية العامة  ( ت

على أدائه القرائي ، حيث أن ألامراض و املشاكل الصحية تؤدي إلى الفشل في تعلم 

 1. القراءة و التعلم بصفة عامة

 

هناك مجموعة من العوامل تساعد على ظهور عسر القراءة ، من أهمها العوامل 

املعرفية حيث يلعب فيها الذكاء دورا مهما ، و كذلك الخلفية و الخبرات التي يمتلكها 

التلميذ و القدرة على إلادراك من أجل تفسير املعلومات و تنظيمها ، كما للغة من 

املؤثرة في ظهور عسر القراءة  ، كما تلعب  أهمية باعتبارها سبب من ألاسباب

العوامل الانفعالية و البيئة دورا مهما في ذلك ، عالوة على العوامل العصبية و 

 2.  العوامل الجسمية املؤثرة في ظهور عسر القراءة

 

البد ملشكل القراءة من حل لذا البد من تدخل عالجي سريع يحد من العسر أو   

شخيص ال يعني شيئا ما لم يتبعه عال  مناسب ، و هو يخفف منه ، فمجرد الت

 . مسؤولية الجميع في املنزل و املدرسة 
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    :إلاستراتيجيات العالجية: املبحث الرابع 

 

و يجمعها جميعا هدف أساس ي واحد و هو إحراز  تختلف البرامج العالجية من حالة إلى أخرى ،      

 .التقدم بالتلميذ في القراءة و تحصيله الدراس ي 

     

 : أنها ثالثة أنواع من برامج القراءة ، و هي  1166" إيكول " و يوضح      

 

و هي بامج التعلم التي  تمتد في الفصل العادي ، و يتبعها املعلم ملتابعة :  البرامج النمائية (1

 . تياجات التالميذ الذين يتقدمون بمعدل عادي يتفق مع قدراتهم اح

 

و هي برامج لتعليم القراءة عن طريق مدرس الفصل خار  جو الفصل :   البرامج التصحيحية (2

 . الدراس ي لتصحيح صعوبات القراءة الجادة 

 

و هي برامج تعليم القراءة ، تستخدم خار  القسم الدراس ي لتعليم املهارات :  البرامج العالجية (1

 1.النمائية النوعية لتالميذ دون املستوى 

 

 : العالج 

أنت بحاجة لتفهم طفلك أو تلميذك ، و تستوعب ظروفه و مشاكله و صعوباته و البيئة      

من حوله ، أكثر من الوقت الذي تكون فيه القائم على معالجة ما عنده من صعوبات التعلم 

، و أنت أحو  ما تكون إلى هذا الفهم  ، و تقدير هذه الصعوبات عنده ، حيث تشرف على 
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عالجه على ما يعانيه من عسر في القراءة و حسب  ،و إنما تتعدى  عالجه ، حيث ال يقتصر 

ذلك إلى جميع مظاهر حياته ، و أنواع سلوكياته و تصرفاته في البيت و مع الجوار و في 

ألانشطة التي يزاولها ، و ما كان منها منظما ، و ما كان غير منظم ، و ما يقوم به في املدرسة 

 1. عامة و الخاصة ، أو في أي مكان أو في النوادي و املؤسسات ال

 

حيثما يذهب ولدك أو ابنك كنت القائم عليه املؤهل له ليقوم ب أقص ى ما يمكن من جهد    

و عمل و ما لديه من قدرات ، و أ ن تزوده بالخبرات و التجارب إلايجابية الالزمة ما أمكن 

ضعف بالقدر املمكن بالتعاون  ذلك و أن تعمل على تعزيز قدراته وقواه ، وتالفي ما عنده من

مع املدرسة وأفراد العائلة القائمين على ذلك ، وعندهم استعداد للعمل واملساعدة ، وإال 

فاستعن باملتخصصين في هذا امليدان ، أو بمن قام على تشخيص أعراضه ، وتحديد مواطن 

 2.قواه وضعفه 

 

 : دور املدرسة      

 

لطالب من املدرسة ، وجهازها إلاداري والتعليمي معني من املؤكد أن هناك اهتماما با   

بتقديم املساعدة الالزمة له والعمل على تطوير برامجها الخاصة به ، وعلى آلاباء و أولياء 

 .3ألامور   أن يتابعوا هذا ألامر مع املدرسة لتوفر ذلك
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ب ببرنامج التربية إن الخيار البارز و الشائع ملعالجة صعوبات القراءة هو التحاق الطال   

الخاصة املناسبة له ، وهو أمر ال لبا فيه  ، حيث يلتحق الطالب باملستوى و الصف 

املناسبين في املدرسة وفق  التشخيصات و الفحوص التي أجريت له و التوصيات التي أقرت 

 . 1بناءا على ذلك 

 

ربوية الزمة في هذا إن قيام املدرسة بهذه املهمة على ما هو متوافر عندها من تسهيالت ت

املجال، وما لها من قدرة و تأهيل على معالجة مشاكل التعلم و صعوبة القراءة تحديدا ، و 

إمكاناتها املالية املتوافرة ن وما إذا كانت لديها البرامج الالزمة للمعالجة والتي من ألاجدى أن 

 : تتخذ شكل املساعدة الفردية ،و هو يتطلب

 

 .املطلوبة و نوعها مستوى املساعدة ( أ 

 .من سيشرف على هذه املساعدة و يتولى أمرها و يقوم على تنفيذها( ب 

 2.  تحديد املدرسة التي تتوافر فيها املتطلبات الالزمة لهذه املساعدة(   

إقرار برامج تربوية بشكل فردي لكل من يعاني من العسر القرائي أو مشاكل التعلم بناءا ( د 

 . توصيات مقررة لعالجها على تشخيص سليم و 

 3.نوع العال  و أسلوبه املناسب ، و وسائل التقويم املناسبة ( ه 
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إن أفضل البرنامج يتلقاه املعسر  هو الذي يتوفر على احتياجاته ألاكاديمية و السلوكية و     

 . الاجتماعية دون قيود و بذل أقص ى الجهود فسيلقى التلميذ الطمأنينة ترعى احتياجاته 

 

من املهم أن يكون لدى التلميذ فكرته الذاتية و صورة حسنة عن نفسه و قدراته ، حين    

يتقبل نفسه و الوضع الذي هو فيه ، و يتمتع بروح معنوية حسنة ، وثقة بنفسه ، يتحقق 

  1.ذلك بالصبر و القدرة على الاحتمال 

 

علينا إطالع املعسر على حقيقة حالته و نوضح له تطوره في ظل البرامج العالجية ما يبعث               

 .فيه التفاؤل 

 

وال بد من أن يعي  ما هو ضمن استطاعته و ما يفوقها  و ال يمكن الوصول إليه  ، و من هنا علينا أال 

عماال ضمن طاقته حتى يصادف النجاح فيما نتعاهد له بأي عمل ال يقدر عليه ، و إنما نوكل إليه أ

 2. يقوم به ، ليكون حافزا له للسير قدما ، بذلك يدرك أنه عنصر فعال و عضو صالح في املجتمع 

 

 .في البرنامج و مدى أثره في نفسه ليشعر بأن له رأي فيستطيع التعبير شفهيا  أطلب منه إبداء رأيه     

تبخل عليه باملساعدة ، و ال تعفه من أي نشاط ، كن معه إيجابيا ال تقم بأي عمل موكل إليه لكن ال 

 .  و محفزا ، و أبعده عن ما هو سلبي يحبط معنوياته
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 :دور املعلم     

على املعلم الذي يتعامل مع التلميذ الذي يواجه صعوبات تعليمية أهمها القراءة أن يعرف نوع    

ا لهذا من أثار جانبية عليه  ، و أن يحسن مراقبة تصرفاته و العال  الطبي الذي يتعاطاه التلميذ ، و م

أعماله و أن يكون حذرا في تعامله معه ، فيحترم مشاعره و يحفظ له كرامته فال يشعره أنه مصاب 

 1. بشكل علني 

 

 : توفير أفضل بيئة تعليمية ( أ 

عانون من العسر يجب أن يكون تصميم غرفة الصف يتناسب مع احتياجات الطلبة الذين ي    

القرائي أو أي مشاكل تعليمية أخرى  ، فمن املهم أن التلميذ الذي يعاني من مشكلة قريبا منه ، لكي 

تزداد يقظة املعلم له  و انتباهه منه و إدارته له ، و أن يكون مقعده في ألامام و ظهره تجاه البقية ن 

، و أن يكون من حوله ممن ال يخلقون حتى يتفادى كثرة املثيرات البصرية لتقليصها ألكبر حد 

املشاكل و أن تقل مثيرات الانتباه،كالنوافذ الكثيرة وألابواب املفتوحة ، و أن يكون قريبا من ألاماكن 

 . إلخ... التي تكون فيها إلازدحامات الطرقية أو ألاسواق 

 

 : تزويد الطالب بالتعليمات الالزمة و التوجيهات املطلوبة ( ب 

يعطي املعلم التعليمات عليه أن يدعمها بحركة العين و إشارات اليد ، ليدعم كما يقول و حين    

 ما و تكليف املعسرين قرائيا بواجبات مختلفة في البيت كقراءة قصة ما و إعادة،  يوحي بالهدف املراد

م و الواجبات فهمه منها شفويا ، و من املهم ان يحتفظ املعلم بكراس مذكرات يذكره بتالميذه و حالته

 2. املوكلة إليهم 

                                                                                       
 62، مجموعة النيل العربية ، ص  2112، القاهرة ،  1سيدريك كولينجفورد ، تعلم القراءة ، ط 1
  121، دار اليازوري العلمية ، ص  2111ط ، عمان .يحي محمد نبهان ، الفروق الفردية و صعوبات التعلم ، ب 2
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 : تصنيف أنواع السلوك غير املقبول ( ج    

يجب أن تكون قواعد النظام الصفي و أسسه واضحة و مفهومة ، و أن يكون املعلم ثابتا في    

و أن يكون معلما و مربيا و ليا موبخا و معنفا ، و مشجعا أقرب منه مثبطا ، و  1تطبيقها غير متردد، 

و أن يحفظ اتزانه و هدوءه . ن رد فعله على كل نجاح و تقدم من الطالب إيجابيا و سريعا أن يكو 

 2.أثناء أي نقاش يجريه مع التلميذ متجنبا الحدة و كل ما قد يثير إحساسه أو يجرح شعوره 

 

 : رفع املعنويات و تقدير الذات ( د 

اجب املعلم مكافأة التلميذ على تقدمه إن بناء كيان الفرد و املساعدة عليه أمر هام ، و من و    

كتصفيق الزمالء أو منحه بطاقة عليها رسم مكتوب عليها متميز إن جمع 3بأسلوب عادل و محفز ،

هذه من ... عشر بطاقات حصل على هدية ، و أن يكتب تعبيره على السبورة ليكون نموذجا للدرس 

 . لتعزيز ثقته بنفسه و بقدراته مهما كانت بسيطةالتشجيعات التي الحظناها في دراستنا امليدانية 

 

 : عالج املشاكل العاطفية و الاجتماعية ( ه 

ال يكون ذلك إال باملعرفة املسبقة بالحالة الاجتماعية و العائلية للتلميذ ، خصوصا إن درسهم معلم    

أكثر منها الشفوية ، أكثر من موسم دراس ي و استمر معهم ، و ذلك بالسؤال أو بالتعبيرات الكتابية 

 . ألنها تحافظ على الخصوصية 

 

                                                                                       
 122، الكويت ، سلسلة مركز التقويم و تعليم الطفل ، ص  2112،  2جاد البحيري ، الديسيلكسيا دليل الباحث العربي ، ط 1
  01، عمان ، دار الثقافة للنشر ، ص  2111،  1، طأحمد عبد الكريم حمزة ، سيكولوجية عسر القراءة  2
  22، إلاسكندرية ، دار الوفاء ، ص  2112،  1حسام الدين أبو الحسن ، علم النفا املعرفي ، ط 3
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و يكون العال  عبر التحفيز و تعويض النقص العاطفي فاملدرس يكون ألاب و ألام و املربي و املعلم و 

عليه التواصل املستمر مع الوالدين لتدارك املشاكل و إخبارهم بالوضع و التطورات و تبادل 

ى املعلم توجيه املتعلم إلى أخصائي في املؤسسة أو إلى أخصائي املعلومات ، و إن لم يتم ذلك عل

 1 .عالجي إن تطلب ألامر

 

 : املفاهيم إلادارية للسلوك ( و 

إن أية خطة للسلوك يجب أن تقوم على مفاهيم هامة مستمدة من الخبرة و املالحظة ، و أكبر    

مله على الشعور بالغيرة إلايجابية و احتمال لتطور التلميذ و تحقيقه للنجاح هو تغيير سلوكه و ح

املسؤولية و على مكافأته على كل سلوك مرغوب بدال من إنزال العقاب عليه على كل سلوك غير 

مقبول ، كما يجب أن تكون ردة فعل املعلم سريعة لتترك ألاثر املطلوب دون تأخير ، و على املعلم 

طة سير فال يتناقض أحدهما ما ينغص العال  التواصل مع الوالدين لالتفاق على سياسة واحدة و خ

 2. عليهما و عليهما إلابعاد عن املجاملة و التهديد و الكذب و الخداع 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
  20نفا املرجع ، ص  1
  69ة ، ص ، لبنان ، دار النهض 2110،  1رشراش أنيا عبد الخالق ، طرائق النشاط في التعليم و التقويم التربوي ، ط 2
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 :خالصة الفصل 

 

عدد كبير جدا من ألاطفال يعاني من عسر القراءة أثناء تلقيهم التعليم الدراس ي في بداية        

مراحله،فالقراءة مهارة أساسية تنبني عليها جميع املوارد الدراسية ، بدونها ال يتمكن املتعلم من أن 

أبرزها العوامل  يمض ي قدما في مسيرته التعليمية ، هنالك عدة أسباب تؤدي إلى هذه املشكلة من

الصحية  و النفسية التي تؤثر على قدرات الطفل و إدراكه ، البد من معرفة ألاسباب الحقيقية 

الكامنة وراء العسر لكي يتم العال  فمجرد التشخيص ال يكفي ، يدخل في ذلك دور ألاهل و املعلم و 

 . املدرسة 
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 الخاتمة

ألاخير نستخلص أن صعوبات تعلم القراءة تعتبر من أهم مهارات التعلم في املدرسة باعتبارها  و في

وسيلة أساسية و ركيزة ذات أهمية كبيرة في املجتمع عن طريق عملية تواصل الفرد مع ماضيه و 

لبات مستقبله ، فال نستطيع الاستغناء عن القراءة عير املراحل الدراسية املختلفة لتلبيتها ملتط

التالميذ من مهارات و قدرات و أي مشكلة فيها تعيق تقدم التلميذ و تحصيله الدراس ي، وتنتج هذه 

املشاكل نتيجة عدة أسباب منها النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية و غيرها كونها تؤثر 

ية أو الانسحاب أو على الطفل و على قدراته القرائية و تنتج لديه سلوكيات ال توافقية كالعدوان

لدى يتوجب متابعة هذه الفئة كون املشكلة خفية و منتشرة علينا تسليط الضوء عليها ... الخجل 

ملعالجتها ، و هذا من مسؤولية الجميع من أهل و معلمين و القائمين على املؤسسات التربوية ، علينا 

إذا ما تلقوا العالج و العناية  مد املساعدة للمعسرين قرائيا فهم قادرون على التقدم و التحسن

 .املناسبين 

لقد مررت أثناء إعدادي ملدكرة التخرج لبعض املعيقات من بينها أزمة وباء كورونا التي نمر بها ما 

نغص علي أداء التربص و جعلني أعتمد على تربص ي السابق الدي أديته أثناء إعدادي ملدكرة 

كاك باملعسورين قرائيا تسببين أولهما منع التجمعات و وة على أنه صدن  عن باالحتالليسانس ، عال 

 .ثانيهما توقيف الدراسة 

و تدن  الرسوب العسر القرائ  قد يقف حاجزا بين التلميذ و استيعابه لدروسه مما يؤدي به إلى 

، و  ، لدا أوص ي الوالدين بتفهم أبنائهم و السؤال املستمر عنهم درجاته و الانطواء أو فرط الحركة 

وص ي السلطات املعنية بتوفير مختص نفس ي في كل ابتدائية الن ألاطفال يضلون دائما بحاجة لعناية أ

 .و هم أكثر عرضة لألمراض النفسة املؤدية لعسر القراءة 

 كيف يتجنب املعلم إصابة تالميذه بالعسر القرائ  من الصفوف الاولى؟: وعليه أطرح إلاشكال القائل
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