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 كممة شكر

ـ لي دربي، وفتح لي أبواب العم الحهد هلل ىحهدي وىشكري عمى عظيـ فضمً وجزيؿ رحهتً، الذي أىار
وهشرفتي  وأسدي شكري العهيؽ بدءا بأستاذتي  وأهدىي بالصبر واإلرادة ألتـ اىجاز ٌذا العهؿ

  عمـالذيف تمقيت عمى أيديٍـ الاـ ، كها أشكر كؿ األساتذة الكر "عميمش فم "الهوقرة األستاذة 
 والهعرف  طيم  سىوات تعميهي.

كها ال أىسى شكر كؿ هف هدير الهدرس  االبتدائي  وأشكر بصف  خاص  جزيؿ الشكر الهعمـ الذي 
و بهثاب  األب لي "فايد هحهد" والى كؿ تالهيذ قسـ  ساعدىي وصبر هعي إلتهاـ ٌذا العهؿ ٌو

 لشٍيد هقدـ هحهد.السى  الثالث  ابتدائي بهدرس  ا

ي االدلي درب العمـ والهعرف  وحرصا عمي هىذ الصغر واجتٍدا في تربيتي واالعتىاء بي و  اهف أىار و 
ارجوا  أبيوؿ أف يسكىٍا فسيح جىاىً. أرجو هف الهولى عز وج أمي، الحبيباف القريباف إلى قمبي

 لً دواـ الصح  والعافي  .

 .وكؿ أفراد عائمتي وري هعي وأخواتي حوري  وصأخي العزيز الذي ساىدىي في حياتي ووقؼ 

راء قوعيش هغىي  وسيسباف إلى الهشرفيف عمى هىاقش  ٌذي الهذكرة األستاذة لى كؿ طمب   فاطه  الٌز وا 
 .2016/2017هاستر تعميهي  العمـو وخصوصا دفع  
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 ة:ـــــــدمــــقـــم

يحتػػػؿ هوضػػػوع اإلدراؾ أٌهيػػػ  كبػػػرل لػػػدل الهختصػػػيف بالدراسػػػات الىفسػػػي ، فٍػػػو يهثػػػؿ العهميػػػ      
عطائٍػػا الهعػػػاىي الخاصػػ  بٍػػػا  الرئيسػػي  التػػػي هػػف خاللٍػػػا يػػتـ تهثػػػؿ األشػػياء فػػػي العػػالـ الخػػػارجي وا 
 ويىقسػػـ اإلدراؾ إلػػى اإلدراؾ البصػػري الػػذي يعتبػػر هػػف أكثػػر العهميػػات الهعرفيػػ  أٌهيػػ  فػػي هعالجػػ 
وتجٍيز الهعموهات فٍو العهمي  التي هف خاللٍا يتـ تحديد هعاىي الهعموهات البصػري  والتفاعػؿ هػع 

 العالـ الخارجي والتعرؼ عمى األشياء الهجودة فيً.

وكػػػذلؾ اإلدراؾ السػػػهعي يمعػػػب دور ٌػػػاـ وكبيػػػر فػػػي ظٍػػػور وتطػػػوير المغػػػ  فٍػػػو يقػػػـو بوظيفػػػ      
والكػػالـ إال أىػػً إذا كػػاف اضػػطراب فػػي اإلدراؾ السػػهعي أساسػػي ، فبػػالرغـ هػػف سػػاله  جٍػػاز الىطػػؽ 

 يسبب خمال في المغ  والقراءة، فاإلدراؾ يرتبط ارتباطا وثيقا بالقراءة والفٍـ القرائي.

كهػػا تعػػد القػػراءة إحػػدل الهٍػػارات األساسػػي  التػػي يىبغػػي عمػػى اإلىسػػاف تعمهٍػػا فػػالقراءة ٌػػي أحػػد     
ي ٌػو الغايػ  الرئيسػي  هػف القػراءة يقػـو عمػى التىظػيـ واالسػتىتاج هياديف الىشاط المغوي و الفٍـ القرائػ

والقدرة عمى فؾ رهػوز الكمهػات فٍػو عهميػ  هعقػدة لػف يتحقػؽ إال إذا بمػذ التمهيػذ حػد إدراؾ هػا تعمهػً 
 هف الهعارؼ.

 ولقد احتوت الدراس  عمى ست  فصوؿ والهتهثم  فيها يمي:    

شػكالي  والفرضػيات ودوافػع اختيػار الهوضػوع وأٌػداؼ الفصؿ األوؿ فصؿ تهٍيدي و يشهؿ طرح اإل
 الدراس  وأٌهيتٍا، وتحديد التعاريؼ اإلجرائي  لهفاٌيـ الدراس .

بيىهػػا الفصػػؿ الثػػاىي تهثػػؿ فػػي اإلدراؾ البصػػري والسػػهعي فػػتـ فيػػً عػػرض تعريػػؼ اإلدراؾ و اإلدراؾ 
عي وصػػػػػػعوباتً البصػػػػػػري و صػػػػػػعوبات اإلدراؾ البصػػػػػػري وهظػػػػػػاٌري وكػػػػػػذلؾ تعريػػػػػػؼ اإلدراؾ السػػػػػػه

 وخطواتً وعىاصري وأخيرا هٍارات اإلدراؾ السهعي.
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أهػػػا الفصػػػؿ الثالػػػث تىػػػاوؿ الفٍػػػـ القرائػػػي، ويشػػػهؿ تعريػػػؼ الفٍػػػـ القرائػػػي وكيفيػػػ  حدوثػػػً وهسػػػتوياتً 
 وهٍارات الفٍـ القرائي.

و الفصػػػػؿ الرابػػػػع تهثػػػػػؿ فػػػػي اإلجػػػػراءات الهىٍجيػػػػػ  لمدراسػػػػ  بقسػػػػهيٍا، شػػػػػهؿ القسػػػػـ األوؿ الدراسػػػػػ  
طالعي  حيػػػث تىػػػاوؿ فػػػي البدايػػػ  أٌػػػدافٍا، هكػػػاف وزهػػػاف إجرائٍػػػا، هواصػػػفات عيىتٍػػػا وأدوات االسػػػت

الدراسػػ  الهيداىيػػ  هػػف بطاريػػ  تحتػػوي عمػػى هقيػػاس اإلدراؾ البصػػري و السػػهعي، واختبػػار تحصػػيمي 
لمفٍػػػـ القرائػػػي، والخصػػػائص السػػػيكوهتري  لػػػبدوات، وعرضػػػت الباحثػػػ  فػػػي القسػػػـ الثػػػاىي هػػػف ىفػػػس 

س  األساسي  بداي  بالتعريؼ بالهىٍج الهتبع فػي الدراسػ  وهكػاف وزهػاف إجرائٍػا، هجتهػع الفصؿ الدرا
البحػػػث وهواصػػػفات عيىػػػ  الدراسػػػ  األساسػػػي ، وأدواتٍػػػا وأسػػػاليب الهعالجػػػ  اإلحصػػػائي  الهتبعػػػ  فػػػي 

 تحميؿ ىتائجٍا، وطريق  إجراء الدراس ، لمتحقؽ هف فرضيات البحث.

ج الدراس  األساسي  هفصم ، هتبوع  بتعميقات يسػتعاف بٍػا وقد خصص الفصؿ الخاهس لعرض ىتائ
في تحميؿ ىتائج الدراس  وهىاقش  فرضياتٍا، هعتهديف في ذلؾ األساليب اإلحصائي  التي تـ اإلشػارة 

 إليٍا في الفصؿ السابؽ.

أها الفصؿ السادس واألخير في ٌذي الدراس  فقد خصصتً الباحث  لهىاقش  الىتائج الهتوصؿ إليٍا 
في الدراس  الهيداىي  التي تهثؿ الجزء التطبيقي هف البحث، واستخالص الىتائج الىٍائي  حوؿ هدل 
تحقؽ الفرضيات التي وضعتٍا الباحث ، لموصوؿ في الىٍاي  إلى وضع خاته  لمدراس  وتقديـ 

 هجهوع  هف االقتراحات عمى ضوء الىتائج الهتوصؿ إليٍا، وأخيرا قائه  الهراجع والهالحؽ.
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 الفصل األول: مدخل الدراسة.
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 مشكمة الدراسة: -1

تعػد هرحمػػ  التعمػيـ األساسػػي الهرتكػز الحقيقػػي واألساسػي الػػذي يبىػى عميػػً ىجػاح أو فشػػؿ التمهيػذ فػػي     

الدراسػػ  وفػػي الهراحػػؿ التعميهيػػ  الالحقػػ  باإلضػػاف  إلػػى كوىٍػػا الهرحمػػ  التعميهيػػ  التػػي فيٍػػا يظٍػػر عمػػى 

 العهمي  التعميهي . التمهيذ صعوبات التعمـ بصورة واضح  وصريح  والتي قد تعوؽ هسيرة تقدهً في

وتعتبر صعوبات الػتعمـ هػف الهشػكالت التعميهيػ  التػي تػؤثر بشػكؿ هباشػر عمػى الىظػاـ التعميهػي ولقػد    

صػىؼ عمهػاء صػػعوبات الػتعمـ إلػى هجهػػوعتيف ٌهػا صػػعوبات الػتعمـ الىهائيػ  والىفسػػي  والثاىيػ  صػػعوبات 

ؾ البصػري السػهعي الػذي يعػاىي هىٍػا بعػض التعمـ األكاديهي  أو الدراسي ،و هف ثػـ فػ ف صػعوبات اإلدرا

الطالب ٌي أحد صعوبات الػتعمـ الىهائيػ  التػي تمقػي بظاللٍػا عمػى صػعوبات الػتعمـ األكاديهيػ  فػاإلدراؾ 

البصري ٌػو التفاعػؿ هػع العػالـ الخػارجي والتعػرؼ عمػى األشػياء الهوجػودة فيػً وكيفيػ  توسػعٍا وتواجػدٌا 

ئصػػٍا هػػف خػػالؿ هطابقتٍػػا وهقارىتٍػػا هػػع بعضػػٍا الػػبعض فػػي هكػػاف هعػػيف و ذلػػؾ هػػف أجػػؿ تحديػػد خصا

 (.Bagot :1999 , 173وتسهيتٍا.) يفٍاقصد تصى

فالتمهيػػذ ذو صػػعوب  اإلدراؾ البصػػري يجػػد صػػعوب  فػػي التحميػػؿ والتهييػػز والتػػذكر والتػػداعي والتكاهػػؿ     

 (.275:2008البصري والحركي باستخداـ اليد أثىاء عهميات الكتاب .)الزيات،

وكػػذلؾ اإلدراؾ السػػػهعي ٌػػو قػػػدرة التعػػرؼ عمػػػى هػػػا يسػػهع وتفسػػػيري ويعػػد وسػػػيطا إدراكيػػا ٌاهػػػا لمػػػتعمـ،   

وتشير الدراسات والبحوث في ٌػذا الهجػاؿ إلػى أف العديػد هػف ذوي صػعوبات القػراءة يعػاىوف فػي األصػؿ 

 (.68هف صعوبات إدراكي  سهعي .)جاف فياض، د س:
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  الرئيسػػي  هػػف درس القػػراءة فقػػد حظػػي باالٌتهػػاـ بػػً هػػف وزارة التربيػػ  كهػػا يعتبػػر الفٍػػـ القرائػػي الغايػػ    

والتعميـ وجعمتً ٌدفا رئيسػيا هػف أٌػداؼ المغػ  العربيػ  بالهرحمػ  االبتدائيػ  حيػث ىصػت عمػى ضػرورة فٍػـ 

التمهيذ الهعىى العاـ والتفصيمي لها يقرأ وهف حيث اٌتهاـ الباحثيف بتىهي  ٌػذي الهٍػارة، إذ يػرل إسػهاعيؿ 

الصاوي:"أف الفٍـ القرائػي عهميػ  عقميػ  هيتػا هعرفيػ  تعتهػد عمػى هراقبػ  التمهيػذ لىفسػً وإلسػتراتيجيتً التػي 

يسػػتخدهٍا أثىػػاء القػػراءة وتقييهػػً لٍا،باإلضػػاف  إلػػى كوىٍػػا عهميػػ  تقػػـو عمػػى التهييػػز والتىظػػيـ واالسػػتىتاج 

دراؾ العالقػػػات وتتطمػػػب قػػػدرة التمهيػػػذ عمػػػ يسػػػتجيب لٍػػػا التمهيػػػذ  بوعػػػ  التػػػيى فػػػؾ رهػػػوز الكمهػػػات الهطوا 

هجػاؿ قػد أكػدت عمػى وجػود (. إف الدراسػات والبحػوث فػي ٌػذا ال57: 2009الصاوي، إسهاعيؿبصريا" )

تالهيػػػذ الهرحمػػػ  االبتدائيػػػ  فػػػي هٍػػػارات الفٍػػػـ القرائػػػي فكػػػاف إلزاهػػػا الوقػػػوؼ عمػػػى الهٍػػػارات ضػػػعؼ لػػػدل 

يػػتـ تفسػػير  دراؾاإلفبػػب خمػػال بػػالقراءة الجٍريػػ  اإلدراكيػػ  البصػػري  والسػػهعي  التػػي إذا كػػاف خمػػؿ فيٍػػا يسػػب

ػػذا هػػا دفػػع الباحػػث إلػػى البحػػث فػػي العالقػػ  بػػيف اإلدراؾ البصػػري  هػػدخالت الحسػػي  الكثيػػرة والهختمفػػ ال ٌو

السػػهعي والفٍػػـ القرائػػي لػػدل تالهيػػذ السػػى  الثالثػػ  ابتػػدائي وعميػػً سيىصػػب هوضػػوع دراسػػتىا الحاليػػ  حػػوؿ 

و:كم  لمتصدي لٍذي الهشتساؤؿ عاـ   ٌو

لدل تالهيذ السى  الثالث   ٌؿ ٌىاؾ عالق  دال  إحصائيا بيف اإلدراؾ البصري السهعي والفٍـ القرائي -

 ؟ابتدائي

 التساؤالت الفرعية:

 ؟ي لدل تالهيذ السى  الثالث  ابتدائيالبصري والفٍـ القرائ ٌؿ ٌىاؾ عالق  دال  إحصائيا بيف اإلدراؾ -

 ؟ابتدائيلدل تالهيذ السى  الثالث   اإلدراؾ السهعي والفٍـ القرائيٌؿ ٌىاؾ عالق  دال  إحصائيا بيف  -
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 فرضيات الدراسة: -2

 هف خالؿ اإلشكاليات الهطروح  ىضع الفرضيات التالي :

 الفرضية العامة:

لدل تالهيذ السى  الثالث   توجد عالق  دال  إحصائيا بيف اإلدراؾ البصري السهعي والفٍـ القرائي -

 .ابتدائي

 الجزئية: الفرضيات

 .ابتدائيلدل تالهيذ السى  الثالث   توجد عالق  دال  إحصائيا بيف اإلدراؾ البصري والفٍـ القرائي -

 .ابتدائيلدل تالهيذ السى  الثالث   توجد عالق  دال  إحصائيا بيف اإلدراؾ السهعي والفٍـ القرائي -

 دوافع اختيار الموضوع: -3

 هايمي:تتمخص أٌـ دوافع اختيار الهوضوع في 

 تزايد ىسب  الضعؼ والتدىي في الفٍـ القرائي لدل تالهيذ الهرحم  االبتدائي . -

عدـ إدراؾ وهعرف  بعض األساتذة األسباب التي تؤدي إلى تدىي الفٍـ القرائي واطالعٍـ عمى  -

 استراتيجيات عالجي .

 

 



- 5 - 
 

 أىداف الدراسة:  -4

 يٍدؼ ٌذا البحث إلى:

 الصحيح لمهوضوع الهقروء. التمهيذ هف فٍهً الهعىىتحسيف هٍارة القراءة وتهكيف  -

  .ب الرئيسي لضعؼ الفٍـ القرائيٌو السبالسهعي هعرف  إذا كاف اضطراب اإلدراؾ البصري  -

 .الكشؼ عف عالق  اإلدراؾ البصري بالفٍـ القرائي لدل تالهيذ السى  الثالث  ابتدائي -

 .تالهيذ السى  الثالث  ابتدائيالكشؼ عف عالق  اإلدراؾ السهعي بالفٍـ القرائي لدل  -

 أىمية الدراسة: -5

 تكهف أٌهي  الدراس  في:

ا الهرحم  األساسي  التي يكتسب فيٍا الهٍارات. -  أٌهي  هرحم  التعميـ االبتدائي باعتباٌر

 تحسيف هستول التالهيذ في القراءة وفٍـ الهقروء. -

تساعد في تىهي  هٍارة الفٍـ القرائي لدل هساعدة األساتذة في اختيار أفضؿ الطرؽ واألساليب التي  -

 التالهيذ

 المفاىيم اإلجرائية لمدراسة:   -6

ويعرؼ في ٌذي الدراس  عمى أىً قدرة التمهيذ عمى التحميؿ البصري لمصور  اإلدراك البصري:أ/ 

واألشكاؿ والحروؼ واألعداد وفؽ قدرات هعرفي  وهٍاري  باستخداـ الحواس التي تساعد التمهيذ في 

 تـ قياسً باختبار اإلدراؾ البصري.يالكتاب  والقراءة والرسـ والحساب و 
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لدراس  بأىً قدرة التمهيذ عمى التحميؿ السهعي لمكمهات يعرؼ في ٌذي ااإلدراك السمعي: ب/ 

 تـ قياسً باختبار اإلدراؾ السهعي.يوالحروؼ واألرقاـ و 

يعرؼ في ٌذي الدراس  عمى أىً قدرة التمهيذ عمى فٍـ ها يقرأ هف جهؿ الفيم القرائي: ج/ 

التحصيمي لمفٍـ اسً عف طريؽ االختبار يتـ قيوىصوص وفؾ رهوز الكمهات واستىتاج الهعىى و 

 القرائي.
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 الفصل الثاني: اإلدراك البصري والسمعي
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 تمييد:

 حكػـ وتػأثيري عمػى ألٌهيتػً والبػاحثيف  الهعػرفييف الػىفس عمهػاء هف كبير باٌتهاـ اإلدراؾ حظا      

 .اليوهي  حياتً في يصادفً ها كؿ اتجاي الفرد
 لحظػ  كػؿ فػي الفػرد عمػى تىٍػاؿ التػي والهختمفػ  الكثيػرة الحسػي  الهػدخالت تفسػير يػتـ فبػاإلدراؾ

 الفرد. ذاكرة في يقع ٌوها إدراكً يتـ ها وكؿا، يعيشٍ

رد لدرجػػػػػ  أف الصػػػػػعوبات ويمعػػػػػب اإلدراؾ دوار بػػػػػالذ األٌهيػػػػػ  فػػػػػي تشػػػػػكيؿ الصػػػػػعوب  لػػػػػدل الفػػػػػ        

تعريفػػات صػػعوبات ، كاىػػت ٌػػي التسػػهي  األصػػمي  لهجػػاؿ صػػعوبات الػػتعمـ وقػػد أوضػػحت األكاديهيػػ 

الػػػػتعمـ أف األطفػػػػاؿ ذوي صػػػػعوبات الػػػػتعمـ يعػػػػاىوف هػػػػف قصػػػػور أو ضػػػػعؼ فػػػػي القػػػػدرة عمػػػػى إدراؾ 

ا كأحػػػد العهميػػػات الىفسػػػي  التػػػي تػػػؤثر فػػػي التعمػػػيـ فعمػػػى سػػػبيؿ الهثػػػاؿ ال  الهثيػػػرات الهختمفػػػ  وتفسػػػيٌر

ب  فػػػي لوجػػػود هشػػػكالت فػػػي اإلدراؾ البصػػػري وصػػػعو  يسػػػتطيع الطفػػػؿ قػػػراءة قطعػػػ  هػػػف الىثػػػر وذلػػػؾ

 (.321: 1998لهعموهات البصري )الزيات،تكاهؿ ا

 (تعريف اإلدراك:1

ٌػػو العهميػػ  التػػي يصػػبح األفػػراد هػػف خاللٍػػا عمػػى وعػػي بالبيئػػ  الهحيطػػ  بٍػػـ هػػف خػػالؿ  اإلدراك :

: 1990تىظػػيـ وتفسػػير الػػدالالت والشػػواٌد التػػي يحصػػموف عميٍػػا عػػف طريػػؽ الحػػواس )عبػػد الػػرحيـ،

101) 
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و العهمي  ال     ىفسي  التي تسٍـ في الوصوؿ إلى هعاىي ودالالت األشياء واألشػخاص والهواقػؼ ٌو

ا وصػػياغتٍا فػػي  التػػي يتعاهػػؿ هعٍػػا الفػػرد عػػف طريػػؽ تىظػػيـ الهثيػػرات الحسػػي  الهتعمقػػ  بٍػػا وتفسػػيٌر

 (   326: 1998كميات ذات هعىى. )الزيات،

ىػػى، فػػالحرؼ والكمهػػات فهػػا يػػدرؾ لػػيس هجهوعػػ  هػػف اإلحساسػػات الحسػػي  التػػي تفتقػػر إلػػى الهع   

شػػارات الهػػرور وأصػػوات السػػيارات أو اإلسػػعاؼ أو الشػػرط  و الىجػػدة ،كػػؿ ٌػػذي الهثيػػرات الحسػػي   وا 

لٍػػػػػػػػا هعىػػػػػػػػى  ليسػػػػػػػػت رهػػػػػػػػوزا خاليػػػػػػػػ  هػػػػػػػػف الهعىػػػػػػػػى، فكػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػف ٌػػػػػػػػذي اإلحساسػػػػػػػػات أو الهثيػػػػػػػػرات

 (  330: 1998خاص.)الزيات،

ميٍػػػا الػػػتعمـ الهعرفػػػي ويهثػػػؿ ويشػػػكؿ اإلدراؾ وهحدداتػػػً أساسػػػا ٌاهػػػا هػػػف األسػػػس التػػػي يقػػػـو ع   

ػػػو كهػػػػا يػػػػراي الجشػػػػتالطيوف "عهميػػػ  تأويػػػػؿ وتفسػػػػير لمهثيػػػػرات  اإلدراؾ لػػػب الىظريػػػػ  الجشػػػػتالطي  ، ٌو

كسابٍ  ( 97 :2007ا الهعىى والدالل ،)الزيات،وا 

(  أف اإلدراؾ يتػػػػػػػػػألؼ هػػػػػػػػػف االكتشػػػػػػػػػاؼ ، والتهييػػػػػػػػػز، والتعػػػػػػػػػرؼ 1978) Ellisوتػػػػػػػػػرل إلػػػػػػػػػيس    

ػػو يتػػأثر بػػالخبرات  والحكـ.فػػاإلدراؾ عهميػػ  ىفسػػي  يعطػػي هعىػػى لبشػػياء التػػي اسػػتقبمتٍا الحػػواس ، ٌو

ػػو شػػعور وىشػػاط عقمػػي فعػػاؿ .ويعهػػؿ اإلدراؾ عمػػى  السػػابق  وفػػي بعػػض األحيػػاف يعتهػػد عميٍػػا ، ٌو

 (.  98:  2007السهعي  والبصري  والمهسي  )الزيات،تىظيـ وبىاء وتفسير الهثيرات 
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ػػو الفعاليػػ  التػػي هػػف خاللٍػػا يػػتـ التعػػرؼ عمػػى العػػالـ الخػػارجي عػػف طريػػؽ حواسػػىا، ويتطمػػب      ٌو

ىهو القدرة اإلدراكي  تزايدا تدريجيا في حساسي  أعضاء الحس لدل األطفاؿ لمهعموهػات التػي يقػدهٍا 

   (.367: 2008، وأخروف مؾ الهعموهات )ربيعلتسجيؿ ت الوسط، إلى جاىب القدرة الهتزايدة

وعميػػً فػػاإلدراؾ عهميػػ  هعرفيػػ  تهكػػف الفػػرد هػػف فٍػػـ العػػالـ الخػػارجي الهحػػيط بػػً والتكيػػؼ هعػػً هػػف 

 خالؿ اختيار األىهاط السموكي  الهىاسب  في ضوء الهعاىي والتفسيرات التي يتـ تكويىٍا لبشياء.

 ينقسم اإلدراك إلى قسمين ىما:

 القسم األول: اإلدراك البصري:

 (تعريف اإلدراك البصري:  1 

ويعػػرؼ اإلدراؾ البصػػري بأىػػً قػػراءة الهعػػاىي هػػف خػػالؿ اإلشػػارات الحسػػي  والعصػػبي  التػػي تأتيىػػا    

عطائٍػػا هعىػػى، فػػاإلدراؾ البصػػري ال يشػػبع الصػػورة  هػػف العيىػػيف ويكػػوف ىتيجػػ  ترجهػػ  اإلحساسػػات وا 

ىهػػا ٌػػو عهميػػ  تصػػبح هػػف خاللٍػػا واعػػيف بالبيئػػ  التػػي ىعػػيش فيٍػػا عػػف طريػػؽ اختيػػار  الفوتوغرافيػػ  وا 

ا.)الحىفي،                                      (. 954: 1994الهىبٍات التي تأتيىا هف حواسىا كذلؾ تىظيهٍا و تفسيٌر

عطائٍػا الهعػاىي. وتحويػ    ؿ كها يعرؼ بأىً عهمي  تأويػؿ وتفسػير الهثيػرات البصػري  والػدالالت وا 

الهثيػػػر البصػػػػري هػػػف صػػػػورتً الخػػػاـ إلػػػػى جشػػػتالط اإلدراؾ الػػػػذي يختمػػػؼ فػػػػي هعىػػػاي وهحتػػػػواي عػػػػف 

 (. 340: 1998العىاصر الداخم  فيً )الزيات،
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تعريػػؼ ٌشػػاـ هحهػػد الخػػولي: يعبػػر اإلدراؾ البصػػري عػػف طريقػػ  تعاهػػؿ الفػػرد هػػع العػػالـ الخػػارجي 

 (.    248: 2002الخارجي .)الخولي، بطريق  بصري  ويٍدؼ إلى التفسير والتعرؼ عمى الهثيرات

هف خالؿ التعريفات السابق  يتضح أف عهمي  اإلدراؾ البصري عهمي  هعقػدة يحػاوؿ هػف خاللٍػا     

الفػػرد تىظػػيـ و جهػػع الهعطيػػات والهىبٍػػات البصػػري  فػػي شػػكؿ لػػً هعىػػى اىطالقػػا هػػف بعػػض صػػفاتٍا 

ا هثؿ الشكؿ والموف. ا عف غيٌر  الهرئي  التي تهيٌز

 ر صعوبات اإلدراك البصري:(مظاى2

تحػػػدث الصػػػعوبات فػػػي اإلدراؾ البصػػػري عىػػػد الطفػػػؿ حػػػيف تخػػػتمط عميػػػً األهػػػور فػػػال يراٌػػػا أو     

ىهػا يكػوف كهػف يمفػً الضػباب وتحوطػً الغيػـو فيمتػبس األهػر عميػً  ا بشػفافي  بصػري  واضػح  وا  يهيٌز

 (. 160: 2007حيف يقرأ، أو حيف يىسخ الدرس أو يكتب رسال .)البطايى  وآخروف،

باطيػػً دالػػ  هوجبػػ  بػػيف صػػعوبات اإلدراؾ البصػػري والقػػدرة عمػػى القػػراءة وفٍػػـ ٌىػػاؾ عالقػػ  ارتو      

المغ ، ألف اإلدراؾ في أساسً هػا ٌػو إال تأويػؿ أو تفسػير لمهػدركات الحسػي  سػواء كاىػت بصػري  أو 

 (.  155: 2000سهعي   )السيد،

فػػػي القػػػراءة  ، وبصػػػف  خاصػػ بػػالذ األٌهيػػػ  فػػي الػػػتعمـ الهدرسػػيويمعػػب اإلدراؾ البصػػػري دوار      

والكتابػػ  .ويجػػػد األطفػػػاؿ ذوي صػػعوبات الػػػتعمـ، صػػػعوبات همهوسػػ  فػػػي الهٍػػػاـ التػػي تتطمػػػب تهييػػػزا 

 (.340: 1998بصريًا لمحروؼ والكمهات.)الزيات،
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 (مظاىر اإلدراك البصري:3

 األطفاؿ الذيف يعاوىوف هف خمؿ في اإلدراؾ البصري يعاىوف هف: -

شويش في استقباؿ وتىظيـ وفٍـ هعىى الهثير البصري هع . تشويش في اإلدراؾ البصري )أي ت1

 أف هركبات العيف سميه (.

. صعوب  التهييز بيف األشياء والعالقات التي ترتبط بيىٍا في الحيز )لذلؾ يفقدوف ثقتٍـ بأىفسٍـ 2

 ألىٍـ يدركوف عالهٍـ بطريق  هشوش  وغير صحيح (.

ا(.. ضعؼ الذاكرة البصري  )ال يستطيعوف تذكر الك3  مهات التي سبؽ أف شاٌدٌو

يػػػػرل كثيػػػػر هػػػػف البػػػػاحثيف أف صػػػػعوبات الػػػػتعمـ هػػػػا ٌػػػػي إال ىتيجػػػػ  قصػػػػور ىهػػػػائي لعهميػػػػات اإلدراؾ 

البصػػػػري والتػػػػي تػػػػؤثر بشػػػػكؿ عكسػػػػي عمػػػػى اكتسػػػػاب الطفػػػػؿ لقػػػػدرات اإلدراؾ الضػػػػروري  لمتحصػػػػيؿ 

 األكاديهي.
 صعوبات التمييز البصري. -أ

التفريػػؽ بػػيف الشػػكؿ الهرئػػي وآخػر )ٌػػو القػػدرة عمػػى التعػػرؼ ٌػػو قػػدرة الطفػػؿ عمػى التمييــز البصــري: 

  عمى جواىب التشابً واالختالؼ لمهثيرات ذات العالق (.
ــــال:  إدراؾ أوجػػػػً الشػػػػبً واالخػػػػتالؼ بػػػػيف الصػػػػور هػػػػف حيػػػػث الطػػػػوؿ والعػػػػرض والمػػػػوف والشػػػػكؿ مث

 والهساحات.
  مث والهربع.يصعب عميً التهييز بيف األشكاؿ الٍىدسي  كالهثالطفل صاحب الصعوبة: 
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)كيرؾ يصػػػػػعب عميػػػػػػً التهييػػػػػز هػػػػػػابيف صػػػػػورة رجػػػػػػؿ بسػػػػػت  أصػػػػػػابع ليديػػػػػً وآخػػػػػػر بأصػػػػػابع كاهمػػػػػػ .

 (.174: 1984وكالفىت،

ٌو قدرة الطفؿ في التعرؼ إلى األشياء الكمي  هف خالؿ رؤي   :صعوبات اإلغالق البصري -ب

 (.معرفة الكل من خالل األجزاءجزء هىٍا )

يقرأ الطالب كمه  بعد إخفاء جزء هىٍا هف خالؿ تمهيحات  كمه  هىٍا.قراءة جهم  بعد حذؼ مثال: 

 (.83: 2006)هحهود سالـ، الكمه  في السياؽ الذي تقع فيً.

ٌو القدرة عمى فصؿ أو تهييز الشيء أو  صعوبات التمييز البصري بين الشكل واألرضية: -ج

ىشغؿ الطفؿ بهثير غير الهثير أف ي الشكؿ هف األرضي  أو الخمفي  الهحيط  بً ويترتب عمى ذلؾ

 الٍدؼ وهف ثـ يتشتت إىتباًٌ ويتذبذب إدراكً ويخطئ في هدركاتً البصري .

 قراءة عبارة داخؿ صورة. مثال:

ٌو قراءة وكتاب  الكمهات بطريق  عكسي  هف اليسار إلى  صعوبات إدراك العالقات المكانية: -د

 الهكاىي(.اليهيف )هشكالت هرتبط  بتكاهؿ اإلدراؾ 

 (374: 2002.)الزيات،ـ(يرل الفرد كمه  )لهع( بدال هف كمه  )عم مثال:

القدرة عمى استرجاع الخبرات البصري  الحديث . تعد ٌذي العهمي  صعوبات الذاكرة البصرية:  -ىـ 

  هٍه  في هعرف  واستدعاء الحروؼ الٍجائي  واألعداد.
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التىاسؽ  مثال: حدوث تىاسؽ سميـ بيف العضالت.عدـ القدرة عمى  صعوبات التآزر البصري: -و

  .بيف اليد والعيف
 تعد القراءة والكتاب  أىشط  تحتاج إلى ٌذا التكاهؿ.

ٌو قدرة الطالب عمى فٍـ واستيعاب الهعموهات الهرئي ،  صعوبات في المعالجة البصرية: -ز

 وهدل قدرتً عمى تذكر ٌذي الهعموهات.

  .والتخطيط والترتيبعؼ في التىظيـ ض - هثاؿ:

 (.84: 2006)هحهود سالـ،صعوب  إدراؾ الفروؽ بيف األشياء. -      

 القسم الثاني: اإلدراك السمعي.

 :السمعي اإلدراك (تعريف1
 التػي الهؤقتػ  الهثيػرات ىهػاذج هػع لمتعاهػؿ هخصػص ىظػاـ أىػً عمػى السػهعي اإلدراؾ تعريؼ يهكف

 كها السهعي الحسي بالشكؿ الشفوي الرهزي الىظاـ فيً يرتبط الذي الحد إلى هتسمسؿ بشكؿ ىظهت

 (36 : 2000الٍادي، عبدي )هتتال تجٍيز ىظاـ أىً عمى يوصؼ أف يجب
ػػػو ػػػو يعػػػد وسػػػيطا إدراكيػػػا ٌاهػػػا لمػػػتعمـ، وتشػػػير  ٌو القػػػدرة عمػػػى التعػػػرؼ عمػػػى هػػػا يسػػػهع وتفسػػػيري ٌو

القراءة يعاىوف في األصػؿ هػف الدراسات والبحوث في ٌذا الهجاؿ إلى أف العديد هف ذوي صعوبات 

 (68)جاف فياض،د س:صعوبات إدراكي  سهعي .
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الطفػػػؿ الػػػذي لديػػػً صػػػعوبات فػػػي اإلدراؾ السػػػهعي يعػػػاىي هػػػف صػػػعوب  فػػػي إدراؾ هػػػا يسػػػهعً هػػػف  

ا.  أصوات وفي قدرتً عمى تهييٌز

كػذا هثػؿ )سػار، صػار(  مثـلحيف يسهع الحػروؼ الهتشػابٍ  لفظػا مثال:  )س،ص( وهثػؿ )ؽ،ؾ( ٌو

، كاؿ( وها شابٍٍا ف ف يختمط عميً األهر فال يػدرؾ هعىػى الصػوت وبالتػالي هعىػى الكمهػ  وهػا )قاؿ

دراكػً وقدرتػً عمػى االتصػاؿ مما يؤثر تدؿ عميً فيقع ىتيج  لذلؾ في االلتباس والخطأ  عمى فٍهػً وا 

 باآلخريف.

 صعوبات اإلدراك السمعي:(2

 ( فيها يمي:64 -63: 2001 ،السيد وفائق)تتهثؿ صعوبات اإلدراؾ السهعي حسب 

ٌػػو عػػدـ قػػدرة الفػػرد عمػػى تهييػػز األصػػوات الهختمفػػ  التػػي يتضػػهىٍا : صــعوبات التمييــز الســمعي -أ

    الكالـ وعدـ التهييز بيف الحروؼ والكمهات الهتشابٍ  في الىطؽ هثؿ )قمب ، كمب(.

 ٌو هعرف  الكؿ حيف يفقد جزء أو أكثر هف الكؿ. صعوبات اإلغالق السمعي: -ب

ــال:  الطفػػؿ الػػذي يعػػاىي هػػف صػػعوب  اإلغػػالؽ السػػهعي يكػػوف لديػػً صػػعوب  فػػي هعرفػػ  الكمهػػ   مث

  ٌاتؼ(. -إذا سهع جزء هىٍا فقط هثؿ )ٌات  الهىطوق 

 صعوبات التمييز السمعي بين الشكل واألرضية: -ج

حيث يتكمـ أو يصرخ الطالب في  )الشكل(صعوب  في االستهاع إلى تعميهات الهدرس  مثال:
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 )األرضية(.الفصؿ أو الهمعب 

 ترتبط ٌذي الهشكالت باالىتباي االىتقائي وسرع  اإلدراؾ. 
ٌو الترتيب الهىطقي لهجهوع  هثيرات تؤدي في  صعوبات التتابع أو التسمسل السمعي: -د

 ىٍايتٍا إلى ىتيج  ذات هعىى كترتيب كمهات جهم  هفيدة.

ى تىظيـ وسمسم  ها يسهعوف لذلؾ ىجدٌـ غير بعض األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ غير قادريف عم

 قادريف عمى االستجاب  لثالث  أواهر هتسمسم ، قد يىجزوىٍا ولكف دوف تسمسؿ.
بعض األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ىجدٌـ غير قادريف عمى  صعوبات الذاكرة السمعية: -ىـ 

 االحتفاظ بالهعموهات والهعارؼ التي تقدـ لٍـ بطريق  لفظي .

ستدالؿ عمى وجود هشكم  في التذكر قصير الهدل إذا لوحظ أف الطفؿ يعاىي هف يهكف اال 

 صعوب  في تتبع سمسم  هف التعميهات التي تعطى لً.

يهكف االستدالؿ عمى وجود هشكم  في التذكر بعيد الهدل إذا لوحظ أف الطفؿ يعاىي هف صعوب   

  في تذكر الهادة التي سبؽ أف تعمهٍا.
القدرة عمى تكويف العبارات والطالق  المغوي  في الهحادثات  عدـ ٌو السمعي:صعوبات الربط  -و

 أو القراءة، وتساعد الطالب عمى تكويف األصوات والهقاطع المفظي  ثـ الكمهات فالعبارات.

قدرة الطالب عمى فٍـ واستيعاب ها يسهعً  عدـ ٌو صعوبات في المعالجة السمعية: -ز

 ذي الهعموهات.باإلضاف  لقدرتً عمى تذكر ٌ
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صعوب  في التعميـ عف طريؽ التمقيف  –ضعؼ التٍجئ  واالستيعاب من مظاىر ىذه الصعوبات:  

 صعوب  في إتباع التعميهات. –

ٌي هٍارة هعرفي  تعىي أف الكمهات التي ىسهعٍا تتكوف هف : صعوبات الوعي الصوتي -ح

)الكمه  عبارة أصوات هختمف  كصوت الحروؼ والهقاطع لتكوف صوتا واحدا ٌو الكمه  والجهم  

  (.مهجعف عدة أصوات تىطؽ هجتهع  بصوت واحد لتكوف ال

       تالي :وتتـ عهمي  حدوث االدراؾ السهعي عبر الخطوات ال: السمعي اإلدراك خطوات (3

 اإلدراكيػ  العهميػ  فػي أٌهيػ  كبيػرة لٍػا ، الهػؤثر الصػوتي وقوع عىد تحدث تيقظ حال  :االنتباه -أ

 عمى الخطورة ذات الهؤثرات يتفادل أف يستطيع حتى الهؤثر عمى التركيز إلى اإلىساف تدفع حيث

 .حياتً
 .الطفؿ حياة هف جدا هبكر بشكؿ القدرة ٌذي تىهو ها غالبا :الصوت موقع تحديد -ب

 والتعػرؼ الصػوتي الهؤشػر وضػوح ىحػو االلتفػاؼ عمػى قػادروف هثال أشٍر الست  سف في فاألطفاؿ

 .خطر أي لتالشي كبيرة عمً بسرع 
 السػهات هػف سػه  عميػً تضػفي هعيىػ  خصػائص صػوتي هػؤثر لكػؿ :يالمـؤثر الصـوت تحميل -ج

 عمػى اإلطػالع سػبؿ لمػدهاغ تػوفرت إذا خاصػ  الػدهاغ عميٍػا يتعرؼ أف الههكف هف التي الهتىوع 

 وكػوف .الىطػؽ ٌػو بالىسػب  لنىسػاف األوؿ المغػوي التعبيػري الوجػً حيػث أف الصػوتي،و الهػؤثر ٌذا

 الداخميػ  األذف فػي القوقعػ  جٍػاز عمػى الػدهاغ يعتهػد لٍػذا صػوتي ، لفظيػ  رهػوز عػف عبػارة الىطؽ
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 فٍهٍها وهعرفتٍا. )ىوري اإلىساىي يتـ لمعقؿ حتى هختمف  ذبذبات هف الصوت تحميؿ هكوىات عمى

 (15، 14: 1999، القهش
 ألف خاص  المغوي الصوت عمى التعرؼ لنىساف يسٍؿ الصوت هكوىات عمى التعرؼ فهف خالؿ

 .هتالحه  ذبذبات عدة هف يتكوف المغ  أصوات هف صوت كؿ

 لتحديػد الدهاغيػ  الهراكز إلى الواردة الهعموهات بيف العقؿ  فيٍا يتجاىس عقمي  عهمي  :التمييز -د

 .ذاكرتً في هعموهات هف الفرد لدل هحفوظ ٌو بها هطابقتٍا طريؽ عف صفاتٍا

 سػهىي بهػا هطابقتٍػا و عىٍػا البحػث خػالؿ هػف الكػالـ عىاصػر عمػى التعػرؼ يػتـ ٌىػا:التعرف -ه

 (15 :1999القهش ، ىوري (الهخزوى  الدهاغ في الكمهات قاهوس

 : السمعي اإلدراك عناصر(4

ي أساسي ، رئيسي  عىاصر ثالث  توافر هف البد السهعي اإلدراؾ عهمي  تتـ حتى  الهىبً السهعي ٌو

 عبػر وبتىقمٍػا الهحيٌطيػ  البيئػ  السػهعي  هػف التىبيٍػات يسػتقبؿ الػذي السػهعي ،والجٍػاز لمصػوت

 . إدراكٍا و السهعي  الهعموهات هعالج  فيٍا تتـ التي بالهخ السهعي  الهراكز و ،ً  السهعي العصب

 : ٌي و السهعي اإلدراؾ في تؤثر التي العواهؿ (1990 حطب"،) أبو فؤاد ويذكر"

  السهعي اإلغالؽ سرع  أو السهعي  األشكاؿ وحدات هعرف . 

  السهعي التكاهؿ أو السهعي  األشكاؿ هىطوفات هعرف . 
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  الحجػب حالػ  فػي الكالـ،وخاصػ  أصػوات فػي وخاصػ  السػهعي، الهثيػر التشػويً فػي هقاوهػ 

 .الهقحه  لمهثيرات السهعي

 الصوتي  لمدرج  التهيز السهعي عواهؿ. 

 ػو السػهعي ، األشػكاؿ هىظوهػات ذاكػرة  )يوسػؼ .الهوسػيقي  بالػذاكرة يسػهى الػذي العاهػؿ ٌو

 (202 :2010إبراٌيـ،

  السمعي: اإلدراك ميارات( 5

 : التالي  الىقاط عمى السهعي اإلدراؾ هٍارات تشتهؿ و

 طريػؽ عػف الصػحيح  القػراءة لػتعمـ ضػروري  قػدرة اىػً عمػى الىطػؽ إدراؾ يعػرؼ  النطـق: إدراك .1

 عىػد الفػرد عػف تصػدر التػي األصوات خالؿ هف تشكؿ أو تكوف تسهعٍا التي الكمهات أف إدراؾ

 الصػحيح لمىطػؽ يفتقػروف السػهعي اإلدراؾ صػعوب  هػف الػذيف يعػاىوف فاألطفػاؿ ، لٍػا قراءتػً

 ( .المغوي  حصيمتٍـ فتتضاءؿ فٍهٍا عميٍـ يصعب ثـ هف و هعىاٌا يفقدوف بالتالي و لمكمهات

 (2:206 003، ساهي 

تشػخيص  و الصػوتي  بػيف الوحػدات الفػروؽ عمػى التعػرؼ عمػى القػدرة ٌػو : السـمعي التمييـز .2

 الكمهات التهيز بيف في صعوبات يجيدوف فاألطفاؿ ، أصواتٍا في الهختمف  أو الهتهاثم  الكمهات

 و قمػب " " سػبح و صػبح " كمهتػي بيف التفريؽ في صعوب  يجد قد فهثال الهتشابٍ  األصوات أو

 ( 205: 2008، )قحطاف  " كمب
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 أو هثيػرات هػف ىسػهعً هػا اسػترجاع تخػزيف و السػهعي  إلػى القػدرة تشػير : السـمعية الـذاكرة .3

 كتذكر أيػاـ ، هعيى  فعالي  بً ترد الذي الترتيب تذكر عمى القدرة السهعي  تهثؿ الذاكرة هعموهات

 .هرتب  أعهاؿ بأداء القياـ أو لتواردٌا وفقا الٍجائي  هرتب  الحروؼ أو السى  شٍور أو األسبوع

 (199: 1999الوقفي، ( 

 :خالصة

تعد صعوبات اإلدراؾ البصري والسهعي هف أعقد الهشكالت التي تؤثر عمى هسػتقبؿ التمهيػذ     

ذا لػـ تكتشػػؼ فػي وقػت هبكػػر فػ ف  تػداعياتٍا تػػؤثر سػمبا فػي الجاىػػب األكػاديهي والىفسػػي التعميهػي ،وا 

لمتمهيذ، لذا يىبغي تشخيص الصعوب  التي يعاىي هىٍا التمهيذ، واف تجاٌػؿ التربويػوف لٍػذي الصػعوب  

 يعىي أىٍا قد تستهر هستقبال وتدـو هع التمهيذ حتى الشيخوخ  هاداـ لـ يتـ هعالجتٍا سابقا.
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 ائي.: الفيم القر الثالثالفصل 
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  :تمييد

ذا .الصحيح بهفٍوهٍا قراءة ال تعد فٍـ بال فقراءة القراءة، عهمي  أساس الفٍـ  القرائي الفٍـ ٌو

 الهكتوبػ  الرهوز عمى التعرؼ حد عىد تتوقؼ هيسورة سٍم  عهمي  ليست ألىً فجأة يحدث ال

 رافالهػ هػف الكثيػر إلػى تحتػاج هتبايىػ ، هسػتويات فػي تسػير هعقػدة عهميػ  لكىٍػا بٍػا، والىطػؽ

ذا .والتدريب  الفصؿ. ٌذا في إليً سىتطرؽ ها ٌو

 تعريف الفيم القرائي: (1

خراج الهعىى هف السياؽ،  الفيم القرائي: الفٍـ في القراءة ٌو الربط الصحيح بيف الرهز والهعىى، وا 

بعض واختيار الهعىى الهىاسب وتىظيـ األفكار الهقروءة وتذكر ٌذي األفكار، واستخداهٍا في 

 (37: 1994،اضرة والهستقبمي  )أحهد األىشط  الح

غاي  القراءة ،وكغيري هف الوظائؼ المغوي  ف ىً ال يهكف إدراؾ ٌذي الغاي  كها يعرؼ عمى أىً    

بالمغ  الهكتوب  إال إذا تـ التحكـ في الهيكاىيزهات الىوعي  لمفعؿ الهعجهي ،ولتخيؿ ٌذي 

  (casalis, 1996 : 3)ضهف غاي  القراءة.الهيكاىيزهات والعالقات التي تدخؿ 

و ىتاج تفاعؿ بيف إدراؾ : HARRIS"ىاريس"وعرؼ الفٍـ  أىً التفسير ذو الهعىى لمغ  الهكتوب  ٌو

 الفرد لمرهوز التي تهثؿ المغ  والهٍارات المغوي  والهعرفي  وهعرف  العالـ.
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عهمي  استخالص الهعىى  وآخروف الفٍـ القرائي بأىCOOPERً "كوبر" وفي ىفس السياؽ يعرؼ 

هف الدالئؿ الهتضهى  في الىص، والهعموهات الهوجودة في الخمفي  الهعرفي  لمفرد ،أي أف عهمي  

 استخالص الهعىى ٌذا تىطوي عمى التفاعؿ بيف القارئ والىص.

الصاوي : أف الفٍـ القرائي "عهمي  عقمي  هيتا هعرفي  تعتهد عمى هراقب  التمهيذ  إسهاعيؿيرل 

سً والستراتيجياتً التي يستخدهٍا أثىاء القراءة وتقييهً لٍا، باإلضاف  إلى كوىٍا عهمي  هعرفي  لىف

دراؾ العالقات وتتطمب قدرة التمهيذ عمى فؾ رهوز الكمهات  تقـو عمى التهييز والتىظيـ واالستىتاج وا 

ٍا سواء كاىت الهطبوع  التي يستجيب لٍا التمهيذ بصريا وحسف تصور الهعىى الحرفي والضهىي ل

 (.57: 2009الصاوي، إسهاعيؿكمه  أو جهم  أو فقرة وذلؾ خالؿ فترة زهىي  هحددة" )

  :الفيم عممية حدوث كيفية (2

 لمحرؼ هعىى ب عطاء لً تسهح ذٌىي  عهميات بعدة يقوـ التمهيذ أف سىعتبر الفٍـ عهمي  لحدوث

 .الباحثيف بٍا قاـ التي الىهاذج إلى فسىتطرؽ الىص ثـ والفقرة والكمه 

 اإلدارة باسـ يعرؼ الذي التربوي التيار زعيـ جاندوري دوال أنتوان اقترح لقد األول: النموذج

 أثىاء التمهيذ بً يقوـ الذي الذٌىي الىشاط طبيع  بدراس  الباحث ٌذا يٍتـ الذٌىي  لمعهميات التربوي 

  :ٌها أساسييف عىصريف عمى وترتكز التعميهي  العهمي 

 بؿ العمهي ، لمهادة فٍهً هف وراء إليً الوصوؿ يرهي ٌدؼ لمتمهيذ يكوف أف يعىي :المشروع_ 1

 .الهشروع لذلؾ تطبيؽ حال  في التعميهي  العهمي  حدوث عىد ىفسً يتصور وأف
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 أو كاىت سهعي  ذٌىي  صور بتكويف التمهيذ يقـو التعمـ عهمي  أثىاء :ذىنية صورة تكوين_ 2

 ذٌىي  صور إلى الهعموهات بترجه  يقـو أي الدرس. شرح أثىاء الهدرس بً يقوـ لكؿ ها بصري 

 تـ التي والهعطيات الجديدة الهعطيات بيف هعيى  عالق  إيجاد ،تتطمب الذاكرة داخؿ وتخزيىٍا

 صور إلى العمهي  الهادة هضهوف يترجـ أف يستطيع ال العالق  هف ىوع أي إيجاد فبدوف تخزيىٍا،

  .االستيعاب عهمي  تتـ ال وبالتالي ذٌىي 

 بٍا تهر التي هختمف  إلى هراحؿ فيً أشار والذيف إروي جوديث قدهً الذي ٌو  الثاني: النموذج

  :ٌي العهميات ٌذي لمىص هعىى إلعطاء التمهيذ بٍا قاـ التي الذٌىي  العهميات الفٍـ و عهمي 

ي :الصغيرة األولية العمميات -1  عمى بالتعرؼ وتسهح الجهم  عىاصر فٍـ في تدخؿ التي ٌو

 .البعض بعضٍا هع وقراءتٍا الكمهات

ي :والدمج التكامل عمميات -2  بيف الهوجود واالىسجاـ التهاسؾ عف البحث عمى تساعد التي ٌو

 .الجهؿ

ي :الكبرى الذىنية العمميات -3  الجهم  إلى الكمه  هف بداي  العاـ الهعىى فٍـ إلى تٍدؼ التي ٌو

 .هتكاهال كال ،باعتبار الىص ثـ الفقرة ثـ

ي :التكوين عمميات -4  والعهميات الصور بفضؿ آخر هعىى ب عطاء لمتمهيذ تسهح التي ٌو

 (14:  6201ىاصر ، ( الذٌىي . 
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 مستويات الفيم القرائي: (3

 في الفٍـ هٍارات العمهاء صىؼ فقد وأىهاطً، القرائي الفٍـ هستويات تحديد هجاؿ في أها

ىفت وفيً " CLARKET، CALLAHAN "وكالرؾ كاالٌاف" تصىيؼ هىٍا هتدرج ، هستويات  إلى ص 

 السطور، وراء ها وقراءة السطور، بيف ها وقراءة السطور، عمى ها قراءة  :ٌي هستويات ثالث 

و الفٍـ أساس ٌو الهستويات ٌذي هف األوؿ والهستول  والجهؿ لمكمهات المفظي الفٍـ يعىي ٌو

صدار األدل ، عف بالبحث فيٍتـ الثاىي الهستول أها والتراكيب  ويشتهؿ الىتائج، وتفسير األحكاـ، وا 

ا لـ التي والتطبيقات التعهيهات واستىتاج التوقع عمى القدرة الثالث الهستول  ، الكاتب.)غازي يذكٌر

2000: 278) 

 ( مستويات الفيم القرائي إلى مايمي:2002صنف )محمود الناقة،ووحيد حافظ،كما 

  :يمي ما ويضم المباشر، الفيم مستوى -1

 السياؽ هف لمكمه  الهىاسب الهعىى تحديد. 

 الكمه  هرادؼ تحديد.  

 الكمه  هضاد تحديد.  

 الهشترؾ لمكمه  الهعىى هعىى هف أكثر تحديد.  

 لمىص الهحوري  العاه  الفكرة تحديد.  

 لمفقرة الرئيس  الفكرة تحديد.  

 الىص في الداعه  والتفاصيؿ الجزئي  األفكار تحديد.  
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 الزهاىي الترتيب إدراؾ.  

 الهكاىي الترتيب إدراؾ.  

 األٌهي  حسب الترتيب إدراؾ.  

 :ويتضمن االستنتاجي، الفيم مستوى -2

 واالختالؼ الشبً أوجً استىتاج.  

 بالىتيج  السبب عالقات استىتاج.  

 ودوافعً الكاتب أغراض استىتاج.  

 الىص في الشائع  والقيـ االتجاٌات استىتاج.  

 الىص في الضهىي  الهعاىي استىتاج.  

  :النقدي الفيم مستوى -3

 واألساسي  الثاىوي ، األفكار بيف التهييز.  

 والرأي الحقيق  بيف التهييز.  

 بً يتصؿ هاال وبيف بالهوضوع، يتصؿ ها بيف التهييز. 

 األفكار هف الهعقوؿ وغير الهعقوؿ بيف التهييز.  

 الهبتكرة والفكرة الشائع  الفكرة بيف التهييز.  

 وتسمسمٍا األفكار هىطقي  هدل تحديد. 

 الكاتب هصداقي  هدل تحديد.  
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 وهعاصرتٍا الهادة أصال  هدل عمى الحكـ.  

  :مياراتو ومن التذوقي، الفيم مستوى -4

 الهعىى قوة حسب األبيات ترتيب.  

 والتعبيرات الكمهات في اإليحائي  والدالل  الجهالي  القيه  إدراؾ.  

 الىص جو عمى الهخيه  والهزاجي  الشعوري  الحال  إدراؾ.  

 هعيف بيت إلى هعىى األبيات أقرب اختيار. 

  :اإلبداعي الفيم مستوى -5

 هبتكرة بصورة شخصياتٍا ترتيب أو القص ، أحداث ترتيب إعادة.  

 قص  أو هوضوع في وردت لهشكالت جديدة حموؿ اقتراح.  

 هعيى  فرضيات عمى بىاء لبحداث توقعات إلى التوصؿ.  

 قراءتٍا هف االىتٍاء قبؿ القص  أو الهوضوع وحبك  باألحداث التىبؤ.  

 لٍا ىٍاي  الكاتب يحدد لـ ها، لقص  ىٍاي  تحديد.  

  (218-215: 2002وحيد ،و هحهود  ).وتهثيمً الهقروء الىص هسرح 
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 :القرائي الفيم ميارات (4

 الطالب هف تهكيف وتعىى القراءة تعميـ في الهستٍدف  الهٍارات ٌي القرائي الفٍـ هٍارات

 هىطقي تتابع في وتىظيهٍا ببعض، بعضٍا الهعاىي وربط الجهم  الكمه  وهعىى هعرف 

 .الحياة أىشط  في واستخداهٍا واألفكار، االحتفاظ بالهعىى تعىى كها هتسمسؿ،

 :يمي كها هٍارات عدة عمى القرائي الفٍـ هٍارات تشتهؿ

 هعىاي الرهز إعطاء عمى القدرة. 

 كهيا والقطع  والفقرة والجهم  كالعبارة األكبر الوحدات فٍـ عمى القدرة. 

 فكري  وحدات في القراءة عمى القدرة. 

 لٍا الهالئـ الهعىى واختيار السياؽ في الكمهات فٍـ عمى القدرة. 

 الكمهات هعاىي تحصيؿ عمى القدرة. 

 وفٍهٍا الرئيسي  األفكار اختيار عمى القدرة. 

 الكاتب اتبعً الذي التىظيـ فٍـ عمى القدرة. 

 (200 : 2016االستىتاج.) ىاصر ، عمى القدرة

 خالصة:

تعد القراءة هف الهٍارات الضروري  التػي يجػب أف يتعمهٍػا الفػرد ويتقىٍػا العتهػاد الهعرفػ  

وباعتبػػار أف الفٍػػـ القرائػػي أحػػد أوجٍٍػػا، ف ىػػً يتعػػيف عميىػػا أف ىػػولي اٌتهاهػػا أكبػػر بٍػػذا  عميٍػػا

 تباري يدخؿ في هختمؼ الهواد الدراسي .األخير باع
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الفصل الرابع: اإلجراءات المنيجية 
 .لمدراسة
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 تمييد:

تعتبر الدراس  الهيداىي  هرحم  ٌاه  هف هراحؿ البحث وأٌـ ها يتطرؽ إليً الباحث، لتطبيؽ 

فرضياتً أو ىفيٍا، األدوات حوؿ ظاٌرة ها تكوف قيد الدراس  والبحث يستعيف بٍا الباحث لتدعيـ 

كذلؾ فالجاىب الهيداىي يكوف حسب طبيع  الدراس  ويعتبر جزءا أساسيا لمجاىب الىظري، وها 

الهيداىي سوؼ يتـ  اىب، ففي ٌذا الجاطمع إليً الباحث في ىظرة شاهم  حوؿ هوضوع الدراس 

 .األساسي التعرض إلى الدراس  االستطالعي  وهف ثـ الدراس  

االستطالعي  لمدراس  الحالي  سوؼ يتطرؽ الباحث إلى أٌـ الوقفات التي هرت وهف خالؿ الدراس  

بٍا الدراس  االستطالعي  والتي هف أٌهٍا، هجتهع الدراس  وخصائصً وهعرف  أدوات الدراس  

الهىاسب ، ودراس  الخصائص السيكوهتري  لبدوات، والتهكف هف ضبط هوضوع الدراس  ضبطا 

 دقيقا.

 ستطالعية:أوال: الدراسة اال

 تٍدؼ ٌذي الدراس  االستطالعي  إلى: أىداف الدراسة االستطالعية:  -1

 تحديد الهوضوع وضبطً ضبطا دقيقا، وهعرف  هدل هالئهتً لهجتهع الدراس . -

 دراس  الخصائص السيكوهتري  ألدوات البحث. -

 اختيار العيى  والكشؼ عف الحاالت. -
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 االستطالعية:مدراسة ل المجال الجغرافي والزماني  -2

بمدي   -هحادىي  التـ إجراء الدراس  الحالي  في هدرس  "الشٍيد هقدـ هحهد" ب :المجال الجغرافي - أ

 والي  هستغاىـ. –هقاطع  عشعاش   –خضرة 

يوها في الفترة الههتدة هف  30هت الدراس  االستطالعي  حواليدا :المجال الزماني - ب

 .2017أفريؿ  20إلى غاي   01/03/2017

 الدراسة االستطالعية:عينة   -3

ا )  الباحث تاعتهد ( تمهيذا هف الهستول الثالث 24في الدراس  االستطالعي  عمى عيى  قدٌر

ـ هف ( ذكور14( إىاث و)10ابتدائي هىٍـ ) وبعد ذلؾ تـ  سى ، 12إلى  08، تتراوح أعهاٌر

مفٍـ ل التحصيمي ختبارالإلدراؾ البصري والسهعي، وااختبار ابطاري  هىٍا ،  اتعدة اختبار  تطبيؽ

 .األساسي القرائي، قصد تحديد خصائص الفئ  الهستٍدف  لعيى  الدراس  

اعتهدت الباحث  في الدراس  االستطالعي  عمى بطاري  تحتوي  أدوات الدراسة االستطالعية:  -4

 البصري والسهعي وكذلؾ اختبار تحصيمي لمفٍـ القرائي. اإلدراؾعمى اختباريف ٌها اختبار 

تـ استخداـ اختبار اإلدراؾ البصري بطارية االختبارات اإلدراكية البصرية والسمعية:  (1

والسهعي، الذي كاف أساسً جزءا هف هقياس االستعداد لمتعمـ الذي يرجع إلى الباحث  عائش  عمي 

ربي  يوسؼ الجالٌه ، هديرة إدارة براهج ذوي القدرات الخاص  بوزارة التربي  والتعميـ، باإلهارات الع

الهتحدة، وقد تعددت جواىب ٌذا االختبار، حيث كاف العىصر األساسي في جهيعٍا ٌو قياس 

تباع التعميهات، باإلضاف  إلى القدرة عمى  يجاد العالقات، وا  القدرة عمى تفسير الصور، وتصىيفٍا وا 
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حاكاة بعض إدراؾ الهواقؼ الهألوف  والهختمف ، هف األشياء واألشكاؿ واألحجاـ واأللواف، وعمى ه

األشكاؿ بالرسـ، وعمى تذكر العىاصر البصري  والسهعي ، والتهييز البصري والسهعي لبشكاؿ 

 (60: 1973واألصوات.) رضواف،

وهف خالؿ ذلؾ كاف الهقياس في أوؿ األهر يعتهد عمى أربع  اختبارات فرعي ، حيث تـ تبىي      

دراؾ البصري والسهعي( وقد تـ تكييؼ أىشطتً واعتهاد االختبار الفرعي األوؿ والثاىي )اختبار اإل

 عمى حسب الفئ  الهستٍدف  هف تالهيذ الهستول الثالث هف التعميـ االبتدائي لمبيئ  الجزائري .

 أوال: اختبار اإلدراك البصري:

ي: أبعاد االختبار:  (.3اىظر الهمحؽ ) يحتوي ٌذا االختبار عمى أربع أبعاد ٌو

دراؾ التشابً واالختالؼ بيف يقيس ٌذا  التمييز البصري: -1 البعد قدرة التمهيذ عمى هالحظ  وا 

 األشكاؿ و الهجسهات )الىهاذج( والكمهات، ويتألؼ هف ثالث  بىود فرعي  ٌي:

خهس  هجهوعات هف األشكاؿ ) حروؼ، أرقاـ، كمهات...( كؿ هجهوع  هكوى  هف أربع   -1/1

 ضع عاله  عمى الشكؿ الهختمؼ.عىاصر هتطابق  عدا واحد، والهطموب هف التمهيذ أف ي

خهس  هجهوعات هف الهجسهات )الىهاذج( كؿ هجهوع  هكوى  هف أربع  عىاصر هىٍا  -1/2

 عىصريف هتشابٍيف الهطموب هف التمهيذ أف يمتقط األزواج الهتشابٍ .
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خهس  هجهوعات هف الكمهات، كؿ هجهوع  هكوى  هف ثالث  كمهات هتقارب  في الشكؿ ،  -1/3

هف التمهيذ أف يضع عاله  عمى الكمه  التي تتطابؽ تهاها هع الكمه  التي يعرضٍا والهطموب 

 الفاحص.

 إجراءات التطبيق:

يعرض الفاحص كؿ صؼ عمى حدة ويقوؿ لمتمهيذ "اىظر إلى ٌذي األشكاؿ جهيعٍا  -1/1

 هتشابٍ  عدا واحد". الحظ واىتبً ثـ عميؾ أف تختار الشكؿ الهختمؼ وتضع عميً عاله .

يعرض الفاحص ىهاذج كؿ صؼ عمى حدة ويقوؿ لمتمهيذ "اىظر ٌذي الىهاذج )الهجسهات(  -1/2

 هف بيىٍا اثىيف هتشابٍيف" الهطموب هىؾ أف تمتقط الىهوذجيف الهتشابٍيف.

يعرض الفاحص كمهات كؿ هجهوع  عمى حدة ويقوؿ لمتمهيذ " اىظر إلى ٌذي الكمهات  -1/3

ؾ أف تشاٌد وتىتبً ثـ تحدد لي كمه  هثمٍا تهاها هف جيدا سوؼ أعرض عميؾ كمه  ، وعمي

 الهجهوع  التي أهاهؾ وتضع عميٍا عاله . وتهىح درج  واحدة لكؿ إجاب  صحيح .

 التذكر البصري:  -2

الٍدؼ هف ٌذا البعد ٌو قياس قدرة التمهيذ عمى استعادة سمسم  هف الرهوز البصري  هف الذاكرة. 

ي:ويتكوف ٌذا البعد هف ثالث  بىود   فرعي  ٌو
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( ثواف ثـ يعيد عرضٍا هرة 5يعرض الفاحص كؿ صؼ هف صفوؼ الصور هرة لهدة ) -2/1

 أخرل ىاقص شكؿ، والهطموب هف التمهيذ أف يتذكر الشكؿ الىاقص. 

( ثواف ثـ يقوـ ب خفائٍا 5يعرض الفاحص صؼ هف الصور أهاـ الهفحوص لهدة ) -2/2

 اٌدٌا )دوف التقيد بالتسمسؿ( .والهطموب هف التمهيذ أف يذكر الصور التي ش

( ثواف ثـ يقـو ب خفائً والهطموب 5يعرض الفاحص كؿ صؼ هف صفوؼ الصور لهدة ) -2/3

 هف التمهيذ ذكر الصور التي شاٌدٌا )بىفس التسمسؿ(. 

 إجراءات التطبيق: 

 يقوؿ الفاحص لمتمهيذ "اىتبً سوؼ أعرض عميؾ هجهوع  هف الصور لهدة ثواف ثـ أخفيٍا، -2/1

وبعد ثواف سوؼ أعرض عميؾ الصور ىفسٍا ولكف ىاقص صورة والهطموب هىؾ أف تذكر الصورة 

 الىاقص ".

يمفت الفاحص اىتباي التمهيذ ويقوؿ "سوؼ أعرض عميؾ هجهوع  هف الصور لهدة ثواف ثـ  -2/2

أخفيٍا، والهطموب هىؾ أف تعيد ذكر جهيع الصور التي شاٌدتٍا )بأي ترتيب( عميؾ أف تىتبً 

 ىىي سوؼ ال أعرضٍا هرة أخرل. أل

ولكف الهطموب "ذكر جهيع الصور التي شاٌدٌا بىفس  2/2ىفس تعميهات الهجهوع   -2/3

 التسمسؿ" وتكوف الدرج  الكمي  ٌي هجهوع اإلجابات الصحيح .

 



- 35 - 
 

 ويٍدؼ ٌذا البعد إلى:  التحميل البصري: -3

 فٍـ عالق  األجزاء بالكميات.تقييـ هٍارة التمهيذ في التحميؿ البصري وقياس قدرتً عمى  -1

 الكشؼ عف آي  صعوب  يعاىي هىٍا التالهيذ في الهٍارات ذات الصم  بتعمـ القراءة.  -2

ويتألؼ ٌذا االختبار هف عشرة أشكاؿ ٌىدسي  هتىوع  وهتدرج  في تركيبٍا، ويوجد تحت كؿ شكؿ 

التمهيذ "الهفحوص" أف هربع يحتوي ىقاط هساوي  لعدد الىقاط في الشكؿ الهعطى. ويطمب هف 

يرسـ في كؿ هف الهربعات شكال ههاثال لمشكؿ الهعطى في الهربع العموي، وذلؾ بالتوصيؿ بيف 

 .الىقاط الهوجودة

 إجراءات التطبيق: 

يوضح الفاحص لمتمهيذ بأف أهاهً عدد هف الهربعات داخؿ كؿ هربع شكؿ هرسـو بوصؿ   -1

الخطوط( ويوجد تحت كؿ هىٍا هربع ثاف فيً ىقاط، و عدد هف الىقاط ) هع اإلشارة إلى الهربع ذو 

.  الهطموب هف التمهيذ أف يرسـ في الهربع الخالي شكال هثؿ الشكؿ الهرسـو

 يسهح لمتمهيذ باستخداـ الههحاة ، وال وقت هحدد لتطبيؽ ٌذا االختبار.  -2

 يتوقؼ التطبيؽ بعد أف يرتكب التمهيذ ثالث  أخطاء هتتالي .  -3

  إذا توافر في الشكؿ الذي رسهً التمهيذ العدد الصحيح هف الخطوط، تعد اإلجاب  صحيح  -4

 وأف تصؿ ٌذي الخطوط بيف الىقاط الهحددة في الشكؿ )العموي(.
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يعد الشكؿ خطأ إذا حذؼ التمهيذ أو أضاؼ بعض الخطوط ، أو تصؿ الخطوط بيف الىقاط   -5

 الخطأ.

ي هجهوع الىقاط الهتح قق  عمى األشكاؿ التي رسهٍا التمهيذ رسها وتهىح العاله  الكمي  لالختبار ٌو

 .( درجات10صحيحا. الدرج  القصول )

 التكامل والتداعي البصري الحركي: -3

: تقييـ قدرة التمهيذ عمى التكاهؿ والتتابع والتداعي البصري الحركي وتشخيص إلىيٍدؼ ٌذا البعد 

األداء الهدرسي وخاص  جواىب القصور في ٌذي القدرات وها يهكف أف يترتب عميً هف ضعؼ في 

 في هٍارات الكتاب  أو القراءة أو الحساب.

 ويتكوف ٌذا البعد هف بىديف فرعييف ٌها:

ويتألؼ هف عشرة أشكاؿ ٌىدسي  هتدرج  في الصعوب  كؿ  اختبار التكامل البصري الحركي:- أ

 شكؿ في هربع والهطموب هف التمهيذ أف يرسـ الشكؿ ىفسً في الهربع الفارغ أسفمً.

ويتألؼ هف هفتاح هكوف هف ثالث  حروؼ كؿ هىٍا في  بار التداعي البصري الحركي:اخت- ب

هربع تحتً رهز هعيف يقترف بً. ويمي ذلؾ صؼ هف عشرة حروؼ تحت كؿ هىٍا هربع فارغ، 

والهطموب هف التمهيذ أف يهال الهربعات الفارغ  عمى الترتيب بالرهز الهقترف بً حسب الهفتاح في 

 دقيق  واحدة.
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 إجراءات التطبيق:

 اختبار التكامل البصري الحركي: - أ

يشير الفاحص إلى الشكؿ األوؿ ويقوؿ لمتمهيذ ارسـ شكال هثؿ ٌذا ٌىا)هشيرا إلى الهربع   -1

 الفارغ( .

 يذكر لمتمهيذ بأىً هسهوح لً بهحاول  واحدة وبدوف استخداـ الههحاة.  -2

اطمب هف التمهيذ االستهرار في رسـ األشكاؿ بالترتيب سواء كاىت إجابتً )صحيح  أـ   -3

 خطأ(.

 وفيً: اختبار التداعي البصري الحركي: - ب

يشير الفاحص إلى الهفتاح ويشرح لمتمهيذ أف ٌىاؾ حروؼ هكتوب  يوجد تحتٍا رهز أو إشارة   -1

( لكف الحرفيف اآلخريف ال 0( إشارة )ثـ يشير إلى الفقرات التجريبي  ويقوؿ يوجد تحت الحرؼ )ح

يوجد تحتٍا إشارات حاوؿ أف تضع اإلشارة الصحيح  تحت كؿ حرؼ )عمى الفاحص هساعدة 

 التمهيذ حتى يدرؾ الهٍه  الهطموب  هىً(.

يشير الفاحص إلى فقرات االختبار ويوضح لمتمهيذ أىً ال يوجد تحتٍا رهوز أو إشارات   -2

أوؿ حرؼ( أف يضع تحت الحروؼ الرهوز الهىاسب  بالترتيب  ويطمب هف التمهيذ )هشيرا إلى

 بأقصى سرع  ههكى . 

 ال يستخدـ التمهيذ الههحاة ولكف يهكىً أف يرسـ الرهز الصحيح فوؽ الرهز الخطأ.  -3

 الوقت الهحدد دقيق  واحدة.  -4
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 وتهىح درج  واحدة عف كؿ إجاب  صحيح .

 صري:وفي ها يمي جدوؿ يوضح أبعاد اختبار اإلدراؾ الب

 أبعاد اختبار اإلدراك البصري: : يوضح(1جدول رقم )          

 الدرجة المقاييس الفرعية لألبعاد األبعاد 

 تهييز الشكؿ أو الكمه  الهختمف . - التهييز البصري
 تهييز أزواج الىهاذج الهتشابٍ . -
 تهييز الكمهات التي تتطابؽ هع ها يعرضً الفاحص. -

5 
5 
5 

 تذكر الصورة الىاقص  في صفوؼ الصور.  - البصريالتذكر 
 تذكر صفوؼ الصور دوف التقيد بالتسمسؿ.  -
 تذكر صفوؼ الصور بىفس التسمسؿ. -

5 
5 
5 

 10 هحاكاة الشكؿ الهرسـو بالتهرير عمى الىقاط. - التحميؿ البصري
 التداعي والتكاهؿ البصري 

 والحركي         

 الهوجود أسفمً.رسـ الشكؿ في الهربع  -
 ىسخ الرهز الهىاسب تحت كؿ حرؼ هسترشدا بهفتاح  الرهوز. -

10 
10 

 60 مجمو ع الدرجات
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 ثانيا: اختبار اإلدراك السمعي:

ي: أبعاد االختبار:     (.2اىظر الهمحؽ ) يحتوي ٌذا االختبار عمى أربع أبعاد ٌو

دراؾ األصوات والتهييز بيف  اختبار التمييز السمعي: (1 يقيس ٌذا البعد قدرة التمهيذ عمى استهاع وا 

 الكمهات الهتشابٍ  والهختمف  ويتألؼ هف ثالث بىود فرعي .

_ يتكوف هف هجهوع  هف األصوات هسجم  والهطموب هف التمهيذ أف يتعرؼ عمى الصوت 1/1

 الذي سهعً.

احص كؿ زوج عمى التعاقب وعمى التمهيذ _ يتكوف هف عشرة أزواج هف الكمهات، يىطؽ الف1/2

 أف يقوؿ ىعـ إذا كاىت الكمهتاف هتطابقتاف في الىطؽ، ويقوؿ "ال" إذا كاىت تختمفاف.

_ يتكوف هف خهس  هجهوعات هف األشكاؿ، كؿ هجهوع  هكوى  هف أربع  عىاصر هختمف  1/3

صوت اسـ الصورة التي وعمى التمهيذ أف يضع عاله  عمى الصورة التي يبدأ اسهٍا بىفس بداي  

 عمى اليهيف.

 إجراءات التطبيق:

_ يعرض الفاحص كؿ صوت عمى حدة عف طريؽ هسجؿ ويطمب هف التمهيذ أف يتعرؼ 1/1

 عمى الصوت الذي يسهعً.
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_ يىطؽ الفاحص أزواج الكمهات عمى التعاقب ويقوؿ لمتمهيذ: "إذا كاىت الكمهتاف هتطابقتاف 1/2

 في الىطؽ أـ ال ".

الفاحص صور كؿ هجهوع  عمى حدة ويقوؿ لمتمهيذ "اىظر إلى ٌذي الصور وضع  _ يعرض1/3

 عاله  عمى الصورة التي يبدأ اسهٍا بىفس اسـ الصورة التي عمى اليهيف".

 وتهىح درج  واحدة لكؿ كمه  صحيح .

الٍدؼ هف ٌذا البعد ٌو قياس قدرة التمهيذ عمى تذكر واستعادة سمسم  هف  التذكر السمعي: (2

 ت السهعي  هف الذاكرة.الكمها

ها:  ويتكوف ٌذا البعد هف بىديف فرعييف ٌو

_ يتكوف هف هجهوع  صفوؼ هكوى  هف كمهات يىطؽ الفاحص كؿ صؼ دوف تكرار بفاصؿ 2/1

 ( ثاىي  بيف كؿ كمه  وعمى التمهيذ أف يىطقٍا بعد الفاحص بأي ترتيب.2)

كؿ صؼ دوف تكرار بفاصؿ _ يتكوف هف هجهوع  صفوؼ هكوى  هف أرقاـ يىطؽ الفاحص 2/2

 ( ثاىي  بيف كؿ رقـ وعمى التمهيذ أف يىطقٍا بعد الفاحص وبىفس الترتيب.2)

 إجراءات التطبيق:

_ يقوؿ الفاحص لمتمهيذ " استهع سوؼ أىطؽ هجهوع  هف الكمهات دوف تكرار والهطموب 2/1

 هىؾ أف تعيد ىطؽ ٌذي الكمهات دوف ترتيب.
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ولكف الهطموب ذكر جهيع األرقاـ التي سهعٍا بىفس  2/1_ ىفس تعميهات الهجهوع  2/2

 التسمسؿ، وتكوف الدرج  الكمي  ٌي هجهوع اإلجابات الصحيح .

 يٍدؼ ٌذا البعد إلى قدرة التمهيذ عمى فٍـ العهؿ الهطموب هىً. التفسير السمعي لمتعميمات: (3

 تىفيذ ٌذا األهر.يتكوف هف هجهوع  هف التعميهات )أواهر( يىطؽ بٍا الفاحص والتمهيذ يقـو ب -

 إجراء التطبيق:

 يعطي الفاحص أهرا ويطمب هف التمهيذ أف يىفذي عف طريؽ الحرك  التي تبيف فٍهً. -

يٍدؼ ٌذا البعد إلى تقييـ قدرة التمهيذ عمى الترابط والتكاهؿ السهعي  الترابط السمعي الصوتي: (4

 والصوتي.

التمهيذ أف يكهؿ بشفاٌ  الكمهات يتكوف هف هجهوع  هف العبارات ىاقص  والهطموب هف  -

 الهىاسب .

 إجراء التطبيق:

يقرأ الفاحص العبارة ويقوؿ لمتمهيذ أكهؿ العبارة شفاٌ  بالكمه  الهىاسب . وتهىح درج  واحدة لكؿ  -

 وفيها يمي جدوؿ يوضح أبعاد اختبار اإلدراؾ السهعي:إجاب  صحيح . 
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 السمعي.(: يوضح أبعاد اختبار اإلدراك 2جدول رقم )

 الدرج  الهقاييس الفرعي  لببعاد  األبعاد 
 تهييز األصوات. التهييز السهعي

 تهييز أزواج الكمهات الهتشابٍ .
 تهييز الصوت الذي يتطابؽ هع ها يعرضً الفاحص.

10 
10 
5 

 تذكر هجهوع  هف الكمهات دوف ترتيب. التذكر السهعي
 تذكر هجهوع  هف األرقاـ بىفس الترتيب.

10 
10 

التفسير السهعي 
 لمتعميهات

 10 تىفيذ األهر الهطموب هىً

 الترابط السهعي 
 الصوتي

 10 إكهاؿ العبارات بالكمه  الهىاسب  شفاٌ 

 65 هجهوع الدرجات
 

 االختبار التحصيمي لمفيم القرائي لتالميذ السنة الثالثة ابتدائي: (2
الفٍـ الصحيح لمرهوز يٍدؼ ٌذا االختبار إلى قياس قدرة التمهيذ عمى  اليدف من االختبار:.1

كاف ٌذا الرهز المغوي كمه  أو جهم  أو فقرة وسط السياؽ العاـ لمىص، وذلؾ عف  ءالمغوي  سوا

طريؽ ربطً لمهعرف  التي سبؽ لً تعمهٍا بالهعرف  الواردة في الىص المغوي، ويعبر عف قدرة التمهيذ 

 يحصؿ عميٍا ٌذا االختبار. يائي بالدرج  التعمى الفٍـ القر 

 السموكية التي تعكس " الفيم القرائي" ومياراتو بشكل دقيق وذلك من حيث: األىداف.2
 . الهٍارات الخاص  بالتعاهؿ هع الكمه 
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 . الهٍارات الخاص  بالتعاهؿ هع الجهم 

 .الهٍارات الخاص  بالتعاهؿ هع الفقرة 

 كتابة ووصف االختبار: .3

ول التمهيذ اختبار فٍـ الهقروء هف ىص لغوي فيً سٍول  القراءة والفٍـ، يتىاسب وهستيتكوف 

 (.1اىظر الهمحؽ ) العادي فكاف االختبار

 :كتب الىص المغوي بخط واضح وبحروؼ كبيرة، وقد شكؿ شكال تاها. من حيث الشكل 

 :والعبارات الغريب  عف التمهيذ،  األلفاظصيذ الىص بطريق  خالي  هف  من حيث المضمون

 فهفرداتً هتداول ، واألفكار التي يحتويٍا بسيط  ويستطيع أي تمهيذ فٍـ هحتواٌا.

 :فكاف يتىاسب عددٌا وهستول تمهيذ السى  الثالث  ابتدائي من حيث عدد الكممات. 

 " أسئمة موزعة عمى ميارات الفيم القرائي كما يمي:10وفي ضوء ما سبق تمت صياغة " -

 "أسئم .3الهٍارات الخاص  بالتعاهؿ هع الكمه  وعدد أسئمتٍا " 

 " أسئم .3الهٍارات الخاص  بالعاهؿ هع الفقرة وعدد أسئمتٍا " 

 " أسئم .4الهٍارات الخاص  بالتعاهؿ هع الفقرة وعدد أسئمتٍا " 

 لقد استخدـ في ٌذا االختبار أىهاط عدة هف األسئم  ىوضحٍا كها يمي: األسئمة: -

  ويتهثؿ في ذكر أضداد بعض الكمهات الصعب  الهوجودة في الىص. األول:السؤال 

 :ويتهثؿ في تصىيؼ الكمهات الهتشابٍ  في هجهوع . السؤال الثاني 

 :وبتهثؿ في شرح بعض الكمهات الصعب  الهوجودة في الىص. السؤال الثالث 
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 :تهعف فيً وفٍهً استخراج هف الىص جهم  والغرض هىً البحث داخؿ الىص وال السؤال الرابع

 إليجاد الجهم  الهىاسب .

 :والغرض هىً التركيب هف خالؿ إىشاء جهؿ هفيدة، عف طريؽ توظيؼ كمهات  السؤال الخامس

 هحددة.

 :ويتهثؿ في إعادة ترتيب جهؿ هشوش . السؤال السادس 

 :يكشؼ عف قدرة التمهيذ عمى صياغ  تمخيص لفقرة ها، هف خالؿ إعادة صياغ   السؤال السابع

 كرة عاه  لمىص.ف

 :يقيس قدرة التمهيذ عمى التهعف والتركيز في هضهوف الىص هف خالؿ  السؤال الثامن والتاسع

 قدرتً عمى استخراج الشخصيات واألهاكف الواردة في الىص.

 :يقيس قدرة التمهيذ عمى كتاب  فقرة اىطالقا هف: السؤال العاشر 

 قياس القدرة عمى التعبير. (1

 الكتاب  بشكؿ صحيح.قياس القدرة عمى  (2

قاهت الباحث  ب عداد صفح  كهقده  لالختبار تتىاوؿ تعميهات هوجٍ   تعميمات االختبار: .4

 لمتالهيذ، واستٍدفت توضيح طبيع  االختبار وكيفي  اإلجاب  عىً وهف التعميهات ها يمي:

 .ًاقرأ الىص قراءة صاهت  صحيح  لفٍـ الهعىى قبؿ اإلجاب  عف األسئم  التي تمي 

 .ًاقرأ كؿ سؤاؿ قراءة جيدة قبؿ أف تجيب عى 
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  ذا تعذر عميؾ سؤاؿ اتركً واىتقؿ إلى السؤاؿ التالي هع العودة اجب عف جهيع األسئم ، وا 

 إليً بعد ذلؾ.

 . اعتف بوضوح الخط أثىاء اإلجاب ، وحافظ عمى ىظاف  ورق  اإلجاب 

 (:يوضح األىداف السموكية لمفيم القرائي.3جدول رقم )

 القراءةوحدة 
 وفيم النصوص

 الدرجة صياغة األىداف السموكية

 الخاص   الهٍارات
 بالتعاهؿ هع الكمه 

 أف يتهكف هف تحديد أضداد كمهات واردة في الىص المغوي.
أف يتهكف هف تغير كمهات واردة في الىص بكمهات لٍا ىفس 

 الهعىى.
 أف يتهكف هف تصىيؼ كمهات واردة في هجهوعات هتشابٍ .

1 
1 
 
1 

 الخاص  الهٍارات
 بالتعاهؿ هع الجهم  

 

 جهؿ هحددة هف الىص المغوي. أف يتهكف هف استخراج
 أف يتهكف هف توظيؼ كمهات لتشكيؿ جهؿ هفيدة.

 أف يتهكف هف ترتيب جهؿ هشوش .

1 
1 
1 

 الخاص   الهٍارات
 بالتعاهؿ هع الفقرة

 أف يتهكف هف تحديد عىواف هىاسب لمىص المغوي.
 تحديد شخصيات واردة في الىص المغوي.أف يتهكف هف 

 أف يتهكف هف تحديد األهاكف الواردة في الىص المغوي.
 أف يتهكف هف كتاب  فقرة هف خهس  أسطر.  

1 
1 
1 
1 

 10 المـــجــــــمــــوع
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 :ألدوات الدراسة االستطالعية الخصائص السيكومترية -6

 السمعي: اختبار اإلدراك البصري بطارية .1

 اختبار اإلدراك البصري:أوال: 

 صدق االختبار : -أ

 هف خالؿ حساب هعاهؿ االرتباط لكؿ بعد هع الدرج  الكمي  لالختبار،تـ صدق االتساق الداخمي :

 (.4اىظر الهمحؽ رقـ) .الىتائج الهوضح  في الجدوؿ الحصوؿ عمى

 الدرجة الكمية.( :صدق االتساق الداخمي الختبار اإلدراك البصري لكل بعد مع 4جدول رقم )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط األبعاد

 

 

 0.05 0.356 البعد األول

0.01 

0.01 

0.05 

 0.788 البعد الثاني
 0.676 البعد الثالث
 0.464 البعد الرابع

لكؿ هف البعد األوؿ والرابع دال  عىد أف قيه  هعاهؿ االرتباط الجدوؿ ىالحظ هف خالؿ  التعميق:

( بيىها البعد الثاىي والثالث دال  عىد 0.464،  0.356بحيث قدرت ب ) 0.05الدالل   هستول

 (.0.676، 0.788حيث قدرت ب ) 0.01
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تـ حساب ثبات االختبار وفؽ هعادل  الفا لكروىباخ عمى الحزه   ثبات االختبار : -ب  

 . (20)اإلحصائي   اإلصدار

و هرتفع (0.701قدرت ب ) أف قيه  هعاهؿ الفا لكروىباخحيث  ذا ها يدؿ عمى أف االختبار  ٌو ٌو

 يتهتع بالثبات.

 : سمعياختبار اإلدراك الثانيا:  

 صدق االختبار : -أ

هف خالؿ حساب هعاهؿ االرتباط لكؿ بعد هع الدرج  الكمي   صدق االتساق الداخمي :

 (.5اىظر الهمحؽ رقـ) .الحصوؿ عمى الىتائج الهوضح  في الجدوؿ لالختبار،تـ

 لكل بعد مع الدرجة الكمية. سمعيصدق االتساق الداخمي الختبار اإلدراك ال (:5جدول رقم )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط األبعاد

 0.01 0.819  البعد األول

0.01 

0.05 

0.01 

 0.909 البعد الثاني

   0.462 البعد الثالث

 0.512 البعد الرابع
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لكؿ هف البعد األوؿ والثاىي أف قيه  هعاهؿ االرتباط  ىالحظ (5رقـ ) لجدوؿاهف خالؿ  التعميق:

أها البعد  ( 0.512، 0.909، 0.819كاألتي: ) جاءتو  0.01والرابع دال  عىد هستول الدالل  

 . 0.05الثالث دال  عىد 

اإلحصائي   تـ حساب ثبات االختبار وفؽ هعادل  الفا لكروىباخ عمى الحزه   ثبات االختبار: -ب 

ذا ها يدؿ عمى أف االختبار ثابت. و ٌو هرتفع ( 0.756أىً قدر ب)حيث  .(20)اإلصدار  ٌو

 : الفيم القرائياختبار  .2

 صدق االختبار : -أ

هف خالؿ حساب هعاهؿ االرتباط لكؿ بعد هع الدرج  الكمي   صدق االتساق الداخمي :

 (.6اىظر الهمحؽ رقـ ) .الحصوؿ عمى الىتائج الهوضح  في الجدوؿ لالختبار،تـ

 لكل بعد مع الدرجة الكمية. التحصيمي لمفيم القرائيختبار ال( :صدق االتساق الداخمي ل6جدول رقم )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط األبعاد

  0.820  البعد األول

0.01 

 

 0.871 البعد الثاني

   0.675 البعد الثالث

أف قيه  هعاهؿ االرتباط ألبعاد االختبار هع الدرج  الكمي   الجدوؿ ىالحظهف خالؿ  التعميق:

ي دال  عىد (0.675، 0.871، 0.820كاألتي: ) جاءت  . 0.01هستول الدالل   ٌو
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تـ حساب ثبات االختبار وفؽ هعادل  الفا لكروىباخ عمى الحزه  اإلحصائي    :ثبات االختبار -ب 

 . (20)اإلصدار

و هرتفع 0.819 قدر بحيث  ذا ها يدؿ عمى أف االختبار ثابت. ٌو  ٌو

 الدراسة األساسية: -ثانيا

 منيج الدارسة األساسية: .1

يتهثؿ الهىٍج الهتبع في ٌذي الدارس  الحالي  الهىٍج الوصفي الذي يتىاسب ويتوافؽ هع الدارس      

القرائي لدل الحالي ، حيث ٌدفت إلى هعرف  ووصؼ العالق  بيف اإلدراؾ البصري السهعي والفٍـ 

تالهيذ السى  الثالث  ابتدائي حيث يعتبر الهىٍج الوصفي وصؼ الباحث لمظاٌرة الهراد دراستٍا 

خضاعٍا لمدراس   ويعتهد عمى دراس  الواقع وجهع هعموهات عف الهشكم  وتصىيفٍا وتحميمٍا وا 

 الدقيق .

 مدراسة األساسية:ل المجال الجغرافي والزماني2.

بالهحادىي ، بمدي  تـ إجراء الدارس  الهيداىي  الحالي  في ابتدائي  هقدـ هحهد  :المجال الجغرافي - أ

 بوالي  هستغاىـ. (،3رقـ ) هقاطع  عشعاش خضرة، 

 غاي  إلى 23/04/2017داهت الدراس  في الفترة الههتدة هف :المجال الزماني - ت

17/05/2017. 
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مى تالهيذ الهستول الثالث هف يتهثؿ هجتهع الدراس  األساسي  ع مجتمع الدراسة األساسية: .3

 التعميـ االبتدائي.

 عينة الدارسة األساسية:.4 

يعتبر استخداـ العيى  هف األهور الشائع  في هجاؿ البحوث والدراسات العمهي ، حيث قاهت الباحث  

فرد هف تالهيذ السى  الثالث   30س  األساسي  هف ار تهثمت عيى  الد عشوائي ،باختيار العيى  بطريق  

ـ تتراوح هف  ( إىاث14( ذكور و)16هىٍـ ) ابتدائي  . سى 12إلى  08أعهاٌر

 حسب متغير الجنس ساسيةاأليبين توزيع عينة الدراسة  :(7الجدول رقم )

 الهجػػػػػػػػػػهوع اثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإى ػورػػػػػػػػػػػػػػػذك الجىػػػػػػػػػػػػػػػػس

 30 14 16 العػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد

 %100 %46.66 %53.33 الىسب  الهئوي 

أكبر هف ىسب  اإلىاث التي قدرت ب  %53.33يتضح هف الجدوؿ أف ىسب  الذكور التي قدرت ب 

46.66%  

 . أدوات الدراسة األساسية:5

 اعتهدت الباحث  عمى أداتيف ٌها:

 : بطارية اإلدراك السمعي والبصري 

 البطاري  عمى اختباريف ٌها: احتوت
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دراؾ األشياء واألشكاؿ، والقدرة  :اختبار اإلدراك البصري -1 يقيس قدرة التمهيذ عمى تفسير الصور وا 

عمى التهييز بيف الصور الهتشابٍ  والهختمف ، والقدرة عمى التذكر، يحتوي عمى أربع أبعاد وكؿ 

ت، ويتـ تصحيحً بجهع درجات ىشاطا 9بعد يتألؼ هف أىشط ، واإلختبار ككؿ يتكوف هف 

 اإلجابات الصحيح .

يقيس القدرة عمى إدراؾ الكمهات، والتهييز بيف األصوات، وتذكر  اختبار اإلدراك السمعي: -2

ذي  هجهوع  هف الكمهات أواألرقاـ، والقدرة عمى تىفيذ التعميهات، يحتوي عمى أربع أبعاد، ٌو

 اإلجابات الصحيح . ويتـ تصحيحً بجهع درجات ىشاطات، 7األبعاد تشهؿ 

 :ءقدرة التمهيذ عمى الفٍـ الصحيح لمرهوز المغوي  سوا يقيس االختبار التحصيمي لمفيم القرائي 

ويعبر عف قدرة أىشط ،  10، يحتوي عمى ثالث أبعاد ويتكوف هف كاف كمه  أو جهم  أو فقرة

 يحصؿ عميٍا ٌذا االختبار. يالتمهيذ عمى الفٍـ القرائي بالدرج  الت

 طريقة إجراء الدراسة األساسية: .6

تـ تطبيؽ كؿ هف أدوات الدراس  األساسي  عمى عيى  الدراس   بعد الحصوؿ عمى رخص  التربص

 وفقا لمخطوات التالي :

تطبيؽ األداة األولى الهتهثم  في بطاري  اختبار اإلدراؾ البصري والسهعي،  الخطوة األولى: -

 فرديا عمى عيى  الدراس  األساسي .

تطبيؽ األداة الثاىي  الهتهثم  في االختبار التحصيمي لمفٍـ القرائي، وطبؽ  وة الثانية:الخط -

 جهاعيا عمى أفراد العيى .
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 تفريذ الىتائج الهتحصؿ عميٍا وهعالجتٍا إحصائيا. الخطوة الثالثة: -

 األساليب اإلحصائية ألدوات الدراسة األساسية: .7

عمى    وذلؾ باالعتهاد عمى الحزه  اإلحصائي حصائيتـ في ٌذي الدراس  استخداـ األساليب اإل   

 ( وتتهثؿ في:20)اإلصدار  spssبرىاهج 

 . لتحديد هواصفات عيى  الدراس .الىسب  الهؤوي و  التكرار - أ

هعاهؿ ارتباط "بيرسوف" لتحديد الخصائص السيكوهتري  ألدوات الدراس ، والكشؼ عف - ب

 عي والفٍـ القرائي،لمتحقؽ هف الفرضيات.العالق  بيف الهتغيرات، اإلدراؾ البصري السه
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الفصل الخامس: عرض نتائج 
 الفرضيات.
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 تمييد:

، دراس تعرض الباحث  في الفصؿ الحالي ىتائج الدراس  األساسي  وتحميمٍا وفقا لهتغيرات ال    

، دراس عمى أدوات ال دراس وذلؾ بعد حساب هعاهؿ االرتباط بيف درجات استجابات أفراد عيى  ال

)   الحالي دراس كأسموب لمكشؼ عف قوة واتجاي العالقات بيف درجات الهجهوع  لهتغيرات ال

 الهتغير الهستقؿ يتهثؿ في اإلدراؾ البصري السهعي، والهتغير التابع يتهثؿ في الفٍـ القرائي(.

 الفرضيات :   عرض نتائج

الهيذ السى  الثالث  ى تعم والفٍـ القرائي والسهعياإلدراؾ البصري  بعد تطبيؽ االختبارات     

تحميؿ الىتائج وتصىيفٍا في جداوؿ واستعهاؿ األساليب اإلحصائي  الهىاسب  لٍا تـ تفريذ و  ابتدائي

 بٍدؼ اختبار فرضيات الدارس .

 :    كالتالي ىتائج الدارس وعميً كاىت  

 األولى: الفرعية الفرضية عرض نتائج -1

لدل تالهيذ السى  بيف اإلدراؾ البصري والفٍـ القرائي  عالق  دال  إحصائياتوجد التي تىص : 

 الثالث  ابتدائي.

بتطبيؽ اختبار اإلدراؾ البصري والفٍـ القرائي   الباحث توهف اجؿ التحقؽ هف صح  الفرضي ، قاه

 طهعاهؿ ارتباعمى الهجهوع ، والحصوؿ عمى درجات االختبار تـ هعالجتٍا إحصائيا باستخداـ 
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"بيرسوف"، وذلؾ لدارس  العالق  بيف اإلدراؾ البصري والفٍـ القرائي، وتـ الحصوؿ عمى الىتائج 

  الجدوؿ التالي.الهوضح  في 

 ( يوضح معامل ارتباط بيرسون بين اإلدراك البصري والفيم القرائي.8جدول رقم )

 هعاهؿ ارتباط 
 بيرسوف

 القيه  االحتهالي 
Sig 

 اإلدراؾ البصري
 القرائيوالفٍـ 

0،440 0،015 

 

 هف قيه  أصغرٌي   0.015التي قدرت ب  sig=  0،015قيه   أفهف خالؿ الجدوؿ ىالحظ   

ل لد بيف اإلدراؾ البصري والفٍـ القرائي توجد عالق  دال  إحصائيا .وعميً 0.05هستول الدالل  

  .البديؿىقبؿ الفرض و ىرفض الفرض الصفري  وبٍذا تالهيذ السى  الثالث  ابتدائي،

 الثانية:  الفرعية الفرضيةعرض نتائج 

لدل تالهيذ السى   بيف اإلدراؾ السهعي والفٍـ القرائي توجد عالق  دال  إحصائيا" التي تىص :

 .الثالث  ابتدائي

" بيرسوف" هعاهؿ ارتباط باالعتهاد عمى  الباحث توهف اجؿ التحقؽ هف صح  ٌذي الفرضي  قاه 

وتـ الحصوؿ عمى الىتائج  الهوضح  في  ،اإلدراؾ السهعي والفٍـ القرائيبيف  لحساب العالق 

 التالي. الجدوؿ
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 ( يوضح معامل ارتباط بيرسون بين اإلدراك السمعي والفيم القرائي:9جدول رقم )

 هعاهؿ ارتباط  
 بيرسوف

 القيه  االحتهالي  
Sig     

 اإلدراؾ السهعي
 الفٍـ القرائي 

0،709 0،00 

   

ي  ،Sig=  0،00أف قيه  هف خالؿ الجدوؿ ىالحظ     هها ، 0.01دالل   صغر هف هستول الأٌو

والفٍـ  سهعياإلدراؾ ال بيف 0،01هستول الدالل  عالق  دال  إحصائيا عىد  يدؿ عمى وجود

 .وبالتالي ىرفض الفرض الصفري وىقبؿ الفرض البديؿ،القرائي

 عرض نتائج الفرضية العامة:  -2

لدل  السهعي والفٍـ القرائي البصري بيف اإلدراؾدال  إحصائيا  توجد عالق التي تىص : " 

 .تالهيذ السى  الثالث  ابتدائي

 " بيرسوف" هعاهؿ ارتباط باالعتهاد عمى  الباحث توهف اجؿ التحقؽ هف صح  ٌذي الفرضي  قاه 

لىتائج  الهوضح  وتـ الحصوؿ عمى ابيف اإلدراؾ البصري السهعي والفٍـ القرائي إليجاد العالق  

 التالي. الجدوؿفي 
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 ( يوضح معامل ارتباط بيرسون بين اإلدراك البصري السمعي والفيم القرائي:10جدول رقم )

 هعاهؿ ارتباط  
 بيرسوف

 القيه  االحتهالي  
Sig     

 اإلدراؾ البصري
 السهعي والفٍـ القرائي 

0،711 0،00 

   

ي  ،Sig=  0،00أف قيه  هف خالؿ الجدوؿ ىالحظ   فٍي دال   0.01ف هستول الدالل  صغر هأٌو

توجد عالق  دال   الذي يىص : الصفري وىقبؿ الفرض البديؿ إحصائيا، وبالتالي ىرفض الفرض

 لدل تالهيذ السى  الثالث  إبتدائي. والفٍـ القرائي سهعيال البصري اإلدراؾ بيفإحصائيا 
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مناقشة نتائج الفصل السادس: 
 الفرضيات.
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 األولى:  الفرعية الفرضيةنتائج مناقشة  -1

التي توصمت إلى ( 8الهوضح  في الجدوؿ رقـ )األولى  الفرعي  هف خالؿ عرض ىتائج الفرضي 

ي  sig= 0،015 قيه  أف ىً توجد عالق  دال  ، هها يدؿ عمى أ0،05هف هستول الدالل   أصغرٌو

ذا ها يوضح تحقؽ لدل تالهيذ السى  الثالث  إبتدائي والفٍـ القرائي  إحصائيا بيف اإلدراؾ البصري ٌو

، ويهكف تفسير ذلؾ في كوف أف اإلدراؾ البصري يؤثر عمى الفٍـ القرائي فٍو هف أكثر فرضيتىا

ٍا والربط هعاىيالحروؼ والكمهات و الهعموهات، فهف خاللً يتـ تحديد  العهميات أٌهي  في هعالج 

قد تساٌـ في  اإلدراؾ البصري كؿ ٌذي العهميات التي تحدث ىتيج  لعهمي  ف الهعموهات ف  بيف 

 القرائي. التمهيذ لمىص فٍـ

ذا ها أكدتً دراس   (:ٌدفت إلى التعرؼ عمى أثر 2009)هتولى هحهد عفيفى الىبى عبد ساهي ٌو

 ذوي تالهيذ لدل  الكتاب  هٍارات في التعمـ صعوبات هواجٍ  في البصري لندراؾ برىاهج تدريبي

 قواهٍا عيى  عمى الدارس  إجراء تـ قد و . األساسي التعميـ هف األولى لمسى  الكتاب  تعمـ صعوبات

 عمى العيى . األدوات هف هجهوع  تطبيؽ تـو  اتمهيذو  تمهيذة (60)

 في الكتاب  تعمـ صعوبات ذوي تالهيذ لدل الكتاب  تار هٍا تحسف عف الدارس  ىتائج أسفرت وقد

 لدل الكتاب  تار هٍا تحسىت كها القبمي، بالقياس هقارى  البعدي القياس في التجريبي  الهجهوع 

 بالهجهوع  هقارى  البعدي القياس في التجريبي  الهجهوع  في الكتاب  تعمـ صعوبات ذوي التالهيذ

 (  141: 2009)هتولي،.الضابط 
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 الثانية : الفرعية مناقشة نتائج الفرضية -2

التي توصمت إلى  (9الهوضح  في الجدوؿ رقـ ) الثاىي الفرعي   ىتائج الفرضي  عرض هف خالؿ 

ي اصغر هف هستول الدالل   Sig=  0،00قيه   أف دال  ىً توجد عالق  هها يدؿ عمى أ، 0،01ٌو

ذا ها يوضح تحقؽ لدل تالهيذ السى  الثالث  إبتدائي القرائي  والفٍـ سهعيبيف اإلدراؾ الإحصائيا  ٌو

 فرضيتىا.

ويهكف تفسير ذلؾ في كوف أف اإلدراؾ السهعي يؤثر عمى الفٍـ القرائي ألف اإلدراؾ السهعي  

يعىي الجاىب االستقبالي هف عهمي  االتصاؿ الشفوي في المغ  فهف خالؿ حاس  السهع يستطيع 

ذا ها اتفؽ  هع الفرد أف يفٍـ الحديث هثال هف خالؿ القراءة الجٍري  يهكف لمفرد أف يفٍـ الىص. ٌو

هعرف  أثر استخداـ إستراتيجي  القراءة الجٍري  الهتزاهى   (: التي ٌدفت إلى2002سوي )دراس  العي

في عالج ضعؼ القراءة وتحسيف الفٍـ القرائي لدل طالب الصؼ الرابع والخاهس ابتدائي، 

بيف  استخدـ الباحث اختبارات هعاهؿ االرتباط، فتوصؿ إلى أىً توجد عالق  ارتباطي  هوجب  دال 

 كؿ هف القدرة عمى القراءة الجٍري  والفٍـ القرائي.

 بأف يرل حيث ، الرهوز فؾ بهستول الهىاسب الفٍـ هستول يقارف :(1982) ٌاروف ودراس  -

ا وب هكاىٍـ فكوا التي الكمهات فٍـ ب هكاىٍـ قرائيا الهعسريف  السهع خالؿ هف الفٍـ أيضا رهوٌز

 بشكؿ يقرؤوىً ها فٍـ هشكم  هف ءةار الق في البسيط التأخير ذووا األطفاؿ يعاىي بيىها جيد، وبشكؿ

 .أيضا يسهعوىً ها وفٍـ جيد،
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  مناقشة نتائج الفرضية العامة: -3

قيه   أفالتي توصمت إلى ( 10العاه  الهوضح  في الجدوؿ رقـ )هف خالؿ ىتائج الفرضي  

0،00  =Sig  ي اصغر هف هستول الدالل بيف دال  إحصائيا وعميً توجد عالق   ،0،01 ٌو

ذا ها أكدتً الفرضيات الفرعي  األولى والثاىي ، القرائي، والفٍـ سهعيال البصري اإلدراؾ ويهكف  ٌو

وأف تفاعؿ كؿ هف  تفسير ذلؾ في كوف أف لمقدرات اإلدراكي  أٌهي  كبيرة في العهمي  التعميهي ،

اء يساٌـ في فٍـ الكمهات أو حاس  السهع والبصر يؤثراف عمى الفٍـ القرائي، ألف إدراؾ األشي

 دىي في فٍـ القراءة ويعيؽ التعمـ.ف ف كاف ضعؼ فيٍا يسبب ت الىصوص الهقروءة،

ذا ها أكدتً دراس  هىصور عبد اهلل صياح ) (: التي ٌدفت إلى هعرف  فاعمي  برىاهج 2008ٌو

عيى  الدراس  تدريبي في اإلدراؾ البصري والسهعي وأثري في تىهي  بعض هٍارات القراءة، تكوىت 

تمهيذا وتمهيذة، وقد اعتهدت الدراس  الهىٍج التجريبي أها أدواتٍا فقد تهثمت في هقياسيف  32هف 

في القدرة العقمي  وهقياسيف في الهٍارات اإلدراكي  البصري  والسهعي  واختبار تشخيصي في 

الهٍارات اإلدراكي   هٍارات تعرؼ الكمه ، وقد توصمت الىتيج  إلى أىً توجد عالق  ارتباطي  بيف

 البصري  والسهعي  والقدرة عمى تعمـ هٍارات القراءة.

(: أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ في القراءة يعاىوف carlisle ,1990كها جاءت في دراس  )

هف قصور في فٍـ الهادة الهقروءة والهسهوع ، ولعؿ ذلؾ يفسر في ضوء الهشكالت المغوي  

األطفاؿ هف قصور في التشفير لىظاـ الرهز الكتابي أي حساسي  ودق   لديٍـ، حيث يعاىوف ٌؤالء

وسرع  الوعي الشعوري بالخصائص الفارق  الههيزة بيف األشكاؿ الكتابي  أو اإلهالئي  الهتشابٍ  



- 62 - 
 

سواء كاف ذلؾ عمى هستول الحرؼ أو الكمه ، وكذلؾ بيف األصوات الهتشابٍ  عمى هستول 

و التحميؿ الصوتي، أي الدق  والسرع  في تجزيء الوحدات الصوتي  الحرفيف أو الهقطع الصوتي أ

 إلى أجزاء صغيرة يهكف الهزج بيىٍا بسٍول .







































- 63 - 
 

 خاتمة:

 عميٍا الهعرف  عتهادال َيتقىٍا الفرد يتعمهٍا أو يجب التي الضروري  الهٍارات هو لقراءةا تعد
والعقمي   جتهاعي ،الهعرفي ، االَ الىفسي  ،الجسهي  الشروط تَفر يجب يقرأ ها لفٍـ ف ىً اولذ
 الٍدؼ بمَغو هىً ستفادةاالَ لمىص الهقروء الكمي الهعىى استخراج هو القاريء يتهكو لكي

باعتبار أف الفٍـ  الىص الهقروء، والوصوؿ إلى حؿ الهشكالت الهتعمق  بً، فٍن في الهتهثؿ
ا أف ىولي اٌتهاها أكبر بٍذا األخير باعتباري يدخؿ القرائي أحد أوجًٍ القراءة، ف ىً يتعيف عميى

في هختمؼ الهواد الدراسي  فىجاح التمهيذ في عهمي  القراءة والفٍـ القرائي يعىي الىجاح في 
ذا ها  الهسار التعميهي، ٌو يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرات اإلدراكي  هىٍا البصري  والسهعي ، ٌو

 توصمىا إليً هف إجراء دراستىا.

وفي الختاـ تجدر اإلشارة إلى أىً هٍها حاولىا اإلحاط  بهشكم  البحث أكثر، وهٍها كاىت     
 الىتائج الهتوصؿ إليٍا، يبقى الهوضوع بحاج  هاس  إلى هزيد هف البحث والدراس .
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 االقتراحات

بعػػد عػػرض الىتػػائج التػػي توصػػمت إليٍػػا الباحثػػ ، تقػػـو الباحثػػ  فػػي ضػػوء ٌػػذي الىتػػائج بتقػػديـ      

 هجهوع  هف التوصيات.

وضع أخصائي ىفسي هدرسي داخؿ الهدارس لمكشؼ عف حاالت تدىي الفٍـ القرائي  .1

 وباألخص حاالت صعوبات التعمـ األكاديهي .

هيذ عمى أىٍـ حاالت فردي ، وتدريبً عمى اإلعداد الجيد لمهعمـ وذلؾ لمتعاهؿ هع التال .2

 اكتشاؼ حاالت صعوبات التعمـ األكاديهي .

تدريب الهعمهيف عمى استخداـ طرؽ تعيف عمى الفٍـ القرائي بتىشيط ها يهتمؾ التمهيذ هف  .3

 خبرات، وتوفير هكتبات لمقراءة داخؿ الهدارس وخارجٍا.

 ف األشياء الهتشابٍ  والهختمف .تىهي  هٍارات اإلدراؾ البصري والسهعي لمتهييز بي .4

 هراعاة القدرات السهعي  لبطفاؿ الضعاؼ السهع. .5

التىويع في األىشط  التعميهي  واالستراتيجيات والتعزيز لمهساٌه  في تىهي  الهٍارات األساسي   .6

 لمهتعمهيف.

 إجراء عهميات تقويـ هستهرة لمطمب  لتقويـ هدل اكتسابٍـ لهٍارات القراءة.  .7
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 المراجع:قائمة 

، القاٌرة، الدار 3ط ،الطفل ومشكالت القراءة(، 1994فٍيـ هصطفى)أحهد، عبد اهلل و   -1

 .الهصري 

، 1، طصعوبات التعمم النمائية واألكاديمية(، 2010عبد الواحد يوسؼ) ،إبراٌيـ سميهاف -2

 هكتب  األىجمو الهصري .

والميتامعرفية،  صعوبات الفيم القرائي المعرفية(، 2009إسهاعيؿ إسهاعيؿ الصاوي) -3

 دار الفكر العربي،. ،القاٌرة، هصر ،1، طمفاىيم نظرية، تشخيص، برنامج مقترح

، دار عهاف ،1، طعمم نفس الطفل غير العادي(، 2007البطايى ، أساه  هحهد وآخروف) -4

 .الهسيرة

، الوكال  األهريكي  الصعوبات التعميمية واالضطرابات الشائعة في المدارسجاف فياض، -5

 لمتىهي  الدولي ، لبىاف.

 ، القاٌرة، الدار الهصري  المبىاىي .3، طقراءات األطفال(، 1996شحات ) ،حسف -6

، هكتب  القاٌرة ،4، طموسوعة عمم النفس والطب النفسي(، 1994عبد الهىعـ) ،الحىفي -7

 .هدبولي

 ، كمي  األهير، عهاف.صعوبات التعمم النظرية والتطبيقية(، 1999راضي الوقفي) -8

، عهاف، اإلدراك البصري وصعوبات التعمم(، 2008هحهد، طارؽ عبد الرؤوؼ عاهر) ربيع -9

 .زوري العمهي  لمىشر والتوزيعدار البا
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صعوبات التعمم: األسس النظرية والتشخيصية (، 1998فتحي هصطفى) ،الزيات -10

 ، القاٌرة، دار الىشر لمجاهعات.والعالجية

االستراتيجيات التدريسية والمداخل صعوبات التعمم: (، 2008فتحي هصطفى) ،الزيات -11

 .هصر، دار الىشر لمجاهعات، اٌرة،الق ،1ط ،العالجية

 .، دار عالء الديف1ط ،تنشيط قدرات الطفل عمى التعمم(، 2003هحهد همحـ) ،ساهي -12

، هكتب  1، طاإلدراك الحسي البصري والسمعي(، 2001السيد، أحهد عمي وبدر فائق  هحهد) -13
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 (:1الممحق رقم )
االختبارالتحصٌلًفًالفهمالقرائً

المستوىالدراسً:السنةالثالثةابتدائًزمناالختبار:ساعة

االسمواللقب:المدرسة:

القسم:الجنس:





النصاللغوي.

هانحنفًحدٌقةرفٌقناسمٌر،نتبادلاألحادٌثالجمٌلةوالفكاهاتالمضحكةونمتعالطرف

بجمالالحدٌقةوحسنترتٌبها.

وفجأةلفتانتباهًشًءفوقاألعشابالخضراء،وبٌنالزهورالجمٌلة،ٌلمعتحتأشعة

 منه وتقدمت رفاقً، حلقة من انسحبت اللونالشمس، ذات بالفراشة فإذا أخذه، أحاول

األصفرالذهبًالفتانتحاولالطٌرانفأطبقتعلٌهاكفًوأناأخشىأنتطٌر،ولماحاولت

حتىتوارتعن فبقٌتأراقبها بجمالها وطارتمتباهٌة بٌنأصابعً، تسللتمن رفعها

األنظار.

األسئلة:

 ماضدكلمنالكلماتاآلتٌة: -1

ترتٌب.–طارت–الجمال

......................................................................................

 صنفالكلماتاآلتٌةفًمجموعاتمتشابهة: -2

النخٌل.–الشاحنة–األعشاب–السٌارة–األزهار–األشجار–الحافلة
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 ................................................................-أ

 .................................................................-ب

 حددمعنىالكلماتاآلتٌة: -3

توارت.–أخشى–لفت

- .........................................................

 لةالتًتدلعلىأنالطفللمٌمسكبالفراشة:استخرجمنالنصالجم -4

- ................................................................................ 

 وضفالكلماتالتالٌةفًجملمفٌدة: -5

استقبال.–وصلت–رائعة

- ................................................... 

- ............................................................ 

- ................................................................ 

 رتبالجملةالمشوشة: -6

 ٌنتظر.–الحافلة–المسافرون–فً–المحطة -

- ................................................................................ 

 زار.–مهدي–الحٌوانات–حدٌقة–عائلته–مع -

- .............................................................................. 

 طبٌعٌةخالبة.–فً–مناظر–ٌوجد–مدٌنتنا -

- .................................................................................. 

 عنوانامناسباللنص:هات -7

- ........................................................ 

 حددالشخصٌاتالواردةفًالنص. -8

- ............................................................................. 

 حدداألماكنالواردةفًالنص. -9



- 71 - 
 

- .................................................................................. 

أسطرتتحدثفٌهاعنزٌارتكلحدٌقةالتسلٌةوصفلنا5أكتبفقرةتتكونمن -11

ماأعجبكفٌها.

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

................................ 
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