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 كلمة شكر  
أحمد اهلل وأشكره على فضلو عليناوىدايتو لنا للوصول إلى ما  

وصلنا إليو والحمد هلل الذي أنارلنا درب العلم وأعاننا على أداء  

أتقدم بالشكر    ،ىذا الواجب ووفقنا على إنجاز ىذا العلم

على قبوليا   والتقدير ألستاذتي ومؤطرتي "بقدوري حورية"

لم تبخل علينا بالنصائح واإلرشادات  اإلشراف على البحث إذ  

والتوجييات القيمة، ونشكر كذلك كل أساتذة علم اإلجتماع كما  

نقدم شكرنا إلى كل من ساىم في إنجاز ىذه الدراسة من قريب  

 يد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو من بع

 

 



 إىداء

 أىدي ثمرة جيدي المتواضع إلى:

الحمد هلل خالق األكوان ومنزل القرآن ومعلم اإلنسان والصالة والسالم على نبيو الكريم  

 وأصحابو أجمعين.

أىدي ثمرة جيدي إلى من منحتني الحنان... التي أنارت لي طريقي بدعواتيا إلى  

 أطال اهلل بعمرىا.التي رآني ق لبيا قبل أن تراني عينيا أمي العزيزة  

إلى الذي ومن أول ق لم ملكتو في طفولتي ووضع لي طريق على التعلم، إلى مثلي  

األعلى في الحياة وسني الدائم في الدراسة أبي الغالي أطالل اهلل في عمره، وإلى  

إخوتي وأخواتي، وإلى الذين نساىم ق لمي ولم ينساىم ق لبي، إلى األىل واألق ارب إلى  

ن بعيد أو بعيد، إلى كل من ساعدني في إنجاز ىذه المذكرة ولو  كل من يعرفني م

 بكلمة إلى األحبة واألصدق اء وإلى جميع أساتذة علم اإلجتماع.

 وإلى كل من اعتبرتيم إخوتي وتق اسمت معيم أيام التعب.

 وشكرا.

ة                                                                وردي  



 إهداء
 :أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى

من أوقدت دربي ألف شمعة، وكففت من عيني ألف دمعة، إلى  

 الصدر الحنون أمي أطال اهلل في عمها.

وإلى منبع الحنان والعطاء، رمز الصف اء والنق اء، بحر الصدق والوف اء  

إلىى من دفع بي إلى طريق العلم، وإلى رفيقي الصامت أبي العرزيز  

 اهلل في عمره.أطال  

يوسف" وإلى كل    أختي العزيزة "سليمة" وإلى أعز الناس  إهدائي لك

ة، وإلى طلبة الماستر في علم  دالصديق ات وباألخص صديقتي لين

 اإلجتماع التربوي وكل من ساعدني في انجاز هذه المذكرة. 

 وشكرا

 

                                                     ية                                                               زه



 :ملخص

القراءة هً وسٌلة للتقدم والتحضر وهً كذلك أداة التفكٌر من أجل ذلك أمرت دٌننا      

اإلسالمً بها، فنجد أن أول آٌة نزلت على نبٌنا الكرٌم محمد صلى هللا علٌه وسلم "إقرأ"، 

فلهذا األمر اإللهً الكرٌم كان بمثابة إشارة عمٌقة إلى أن مفتاح الحٌاة ومفتاح الدٌن هو 

نها تأتً جمٌع الخبرات وربما كان لهذا األمر الكرٌم أثره فً الكتابات ذلك القراءة فم

وخاصة بتذكرة أهمٌة القراءة، كما أن القراءة هً أحد المحاور األساسٌة الهامة فً تلعم 

المرحلة اإلبتدائٌة، فالطفل ٌقرأ فً كل وقت وفً كل مقراراته الدراسٌة، بحٌث ٌمكن القول 

غٌر مرتبطة بزمن محدد أو مكان معٌن، كما تمثل القراءة فردا من  أنها عملٌة إجتماعٌة

النظام اللغوي، لذا قمنا من خالل دراستنا لموضوع صعوبة القراءة لدى عٌنة من التالمٌذ 

قمنا بتركٌز على أهمٌة القراءة من جهة ومن جهة أخرى تبٌان صعوبة تعلمها، والتً تعد 

 رسً لدى المتعلم.السبب الرئٌسً والمحوري للفشل المد

الت التعلم تعقٌدا لدى التالمٌذ المرحلة اإلبتدائٌة، كإن صعوبة تعلم القراءة من أكثر مش    

فمن خالل ذلك قمنا بإطالع على أهم األسباب والعوامل المؤدٌة لهذه الصعوبة ومعرفة 

أما من  ،الفروق الفردٌة، وكل هذا ٌرجع فً األخٌر إلى عدم التمكن التلمٌذ من القراءة

انٌة توصلنا إلى نتائج وهً أن المؤسسات التربوٌة تعانً من مشاكل دخالل الدراسة المٌ

 عدٌدة فً القراءة ومعرفتنا أٌضا إلى وجود أهم الطرق والحلل المعالجة لهذه المشكلة.

 

 

 

 



 

 أ
 

 مقدمة عامة:

لٌماإلبتدائًذوأهمٌةكبٌرةفًالسلمالتعلٌمًلكونهالمرحلةالتعلٌمٌةاألولىعٌعتبرالت  

هذه ففً األخرى، التعلٌمٌة المراحل فً التلمٌذ نجاح كبٌرة بدرجة علٌها ٌتوقف التً

 األزمة األساسٌة السلوكٌة والعادات المهارات مختلف التلمٌذ ٌكتسب لتكوٌنه،المرحلة

ٌتمكنمنتنمٌةقدراتهواستعداداتهالعقلٌة،وٌكسبالكثٌرمن كإنسانمتعلمومثقف،كما

التً المهاراتاألساسٌة كذلك المرحلة هذه وٌكتسبفً الحٌاة، واإلتجاهاتفً المٌول

التً المهارات أهم من تعتبر والتً القراءة، وهً المعرفة، تحصٌل من تمكنه

فهًمهارةلٌسمنالسهلالمتبادل،كذلكتعدمنأهماألهدافالتًتسعىتعلمهاالمدرسة،

وأداة اجتماعً دوره وأداء ذاتً لتحقٌق الفرد وسٌلة فهً لتحقٌقها اإلبتدائٌة المرحلة

المجتمعللحفاظعلىتراثهوثقافتهوتماسكهاجتماعًومنهناكانتعلمالتلمٌذللقراءةفً

لتوافقهالدراسًواجتماعًبالمدرسة.هذهالمرحلةضرورةملحة

ولكننجدالٌوممٌدانالتربٌةوالتعلٌمالٌخلومنمشكالتتعلٌمٌةالقراءةوهذهاألخٌرة

تمثلفًصعوباتتعلمالقراءة،فهًمشكلةحادةتعانًمنهاكلدولالعالم،فهًالتؤثر

ع زاد فقد المجتمع، على تصٌبآثارها بل فقط الفرد منعلى ٌعانون الذٌن األطفال دد

لهذه حل إٌجاد أجل من والباحثٌن الخبراء انتباه استدعت بدرجة القراءة تعلم صعوبات

المشكلة،ومنهناقمناكباحثتٌنباختٌارهذاالموضوع"صعوبةتعلمالقراءةالسنةالثانٌة

ابتدائًلدىالتالمٌذ"

والتًتمربتقسٌمهذاالموضوعإلىجانبٌن:

جانبالنظريوٌشمل:ال

إطارمنهجًوالذيٌمثلمدخلالبحث:

البحثوفرضٌاته اشكالٌة حددنا كما وأهمٌته، الموضوع دواعًاختٌار فٌه حٌثتناولنا

وأهمالتعارٌفاإلجرائٌةمتعلقةبه.

الفصلاألول:

طرائقتسلٌطالضوءعلىالقراءةمنحٌثتعرٌفهامعذكرأنواعهابعٌدبهاومزاٌاهاوال

المختلفةلنقلهاوالعواملالمؤثرةفًتعلمهاوأهمٌتهابالنسبةللفردوالمجتمع.



 

 ب
 

والمراحلالمكونةلهامعذكرأهدافها.

الفصلالثانً:

تناولنافٌهصعوباتالقراءةمنحٌثتعرٌفهاوأنواعهاومظاهرهامعذكرأهمخصائص

صعوبةتعلمها،ثمذكرتشخٌصصعوبةالتالمٌذمنذويصعوباتتعلمالقراءة،وأسباب

تعلمالقراءة.

أهماستراتٌجٌاتالتدرٌسٌةلعالجصعوبةتعلمها.

الفصلالثالث:

والذي المكان حٌث من اإلستطالعٌة الدراسة فٌه تناولنا حٌث المٌدانٌة خاصبدراسة

استخدامها،كماأجرٌنافٌهومدىتطبٌقالعٌنةالتًتمالعملمعهاوعرضالتقنٌاتالتًتم

الفرضٌات علىضوء ومناقشتها إلٌها المتوصل المقابالتوعرضنتائج بتحلٌل تطرقنا

المطروحة.
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 اإلشكالية: 

إن المجال التربوي من أهم المجاالت فً الحٌاة اإلجتماعٌة  وٌدخل ضمن نطاق     

المنظومة التربوٌة وٌشكل أساس نجاح ونمو وتطور داخل هذه المنظومة وكٌفٌة اتصال بٌن 

التالمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة وكل هذا ٌرجع إلى اللغة والتً تمثل جزءا كبٌرا من سلوكنا 

نقرأ ونكتب ونفكر عن طرٌقها، فهً تعتبر وسٌلة للتعبٌر عن فنحن نسمع ونتحدث و

انفعاالت اإلنسان لما أن اللغة العربٌة تعد فً مقدمة اللغات جمٌعا تعبٌرا وداللة وتصوٌرا 

للمجتمع الذي ٌتحدث وٌقرأ وٌكتب بها لذلك اللغة العربٌة اهتماما كبٌرا من الجاهلٌة حتى 

ألن الحفاظ علٌها ٌعنً الحفاظ على دٌننا وتراثنا، أما  العصر الحاضر على كافة المستوٌات

موت اللغة وانحراف عن أصولها فهو عامل هدم للدٌن، إذ هً إحدى الوسابل المهمة فً 

تحقٌق المدرسة اإلبتدابٌة لوظابفها فٌنبغً أن ٌكون تعلٌمها هو األول ما ٌعنً به من المواد 

ن بالرعاٌة فهم فً مرحلة ٌتحدد على أثرها تقدمهم الدراسٌة لتالمٌذ، فهؤالء التالمٌذ جدٌرو

وتخلفهم فً المراحل الدراسٌة األخرى وٌهدف التعلٌم اللغة العربٌة منذ بداٌة المرحلة 

اإلبتدابٌة إلى تمكٌن الطفل من أدوات المعرفة عن طرٌق تزوٌده بالمهارات أساسٌة خاصة 

عوقات من بٌنها صعوبات التعلم فهو فً القراءة إذ نرى أن المجال التربوي ٌواجه عدة م

مجال ٌشغل تفكٌر العدٌد من اآلباء والمربٌن والباحثٌن فً مجال التربٌة والتعلٌم، وذلك 

البحث عن طبٌعة تلك الصعوبات التً ٌعانً منها نسبة كبٌرة من التالمٌذ المرحلة اإلبتدبٌة 

دراستهم فً هذه المرحلة  وبصفة خاصة السنة الثانٌة، هذه الصعوبات تعوقهم عن مواصلة

وبالتالً المراحل التً تلٌها مما ٌتطلب التفكٌر فً كٌفٌة مواجهتها والتغلب علٌها، وتكمن 

خطورتها أٌضا فً أنها تنتج عنها مشكالت سلبٌة تعوق تقدم هؤالء التالمٌذ فً انجاز 

التالمٌذ من المهام الدراسٌة على المستوى الدراسً أو المستوى اإلجتماعً، لذا فمشكلة 

ذوي الصعوبات ستظل تلح على عقول جمٌع المنشغلٌن بالتربٌة من آباء ومعلمٌن 

ومسؤولٌن لطالب إجابات وحلول مقنعة وقابلة للتطبٌق فً واقعنا التعلٌمً لبناء هؤالء 

التالمٌذ، إذ هذه األخٌرة عملٌة مهمة ترافق الفرد فً كل مراحل حٌاته وتهتم بتعلٌم الطفل 

طرق الحٌاة لمواجهة مختلف مشاكلها، ونجد فً هذا الصدد أي مجال التعلٌم أن أسالٌب و

الطفل أو التلمٌذ ٌواجه مشكلة صعوبة القراءة والتً تعد ضرورٌة بالنسبة للفرد أو المجتمع 



اإلطار المنهجي                                                                            الفصل األول  
 

10 
 

ونظرا ألهمٌتها فهً تساهم فً قضاء حاجاته وتعتمد على مجموعة من القدرات الفردٌة 

كال اتصال وكذلك وسٌلة للتعبٌر عن أفكار الفرد لهذا أصبحت كما تشكل بدورها أرقى أش

صعوبة تعلم القراءة لتالمٌذ السنة الثانٌة ابتدابً من أكثر الصعوبات تعلم شٌوعا إذ ٌنعكس 

على المتعلم عجز فً استقبال أو المعالجة اللغة المسموعة أو المقروءة فً عدم قدرته على 

لدراسٌة، لذا فصعوبة تعلم القراء كونها من الصعوبات انتاج اللغة فً مختلف المجاالت ا

اللذٌن ٌعانون منها التالمٌذ وال ٌالحظ المعلم أو األهل أٌة مظاهر تستوجب تقدٌم أي معالجة 

خاصة لهم، ولهذا فٌنبغً من وضع طرق وأسالٌب استراتٌجٌة لمعالجة هؤالء األطفال أو 

عملٌة التشخٌص الصحٌح لطبٌعة قدرتهم على التالمٌذ اللذٌن ٌحتاجون وبدرجة كبٌرة إلى 

تعلم القراءة وهنا ٌكون المعلم له دور كبٌر فً العالج تلك الحاالت ألن له دور كبٌر فً 

 إدراك ووعً لعٌوب كل طفل أثناء التنفٌذ البرنامج العالجً.

 ومن خالل ما سبق ذكره نطرح اإلشكال التالً:

 ر انتشارا لدى التالمٌذ السنة الثانٌة إبتدابً؟.هل صعوبة القراءة من أهم الصعوبات أكث

 الفرضيات: 

 .ذ السنة الثانٌة ابتدابًصعوبة تعلم القراءة من أهم المشاكل أكثر إنتشارا لدى تالمٌ -1

 ٌوجد اختالف بٌن السنة الثانٌة إبتدابً فً صعوبة القراءة. -2

 دوافع اختيار الموضوع:

فً البحث عن موضوع مهم متعلق بالمجال  تكمن الدوافع وراء اختٌار هذا الموضوع   

 الدراسً والمتمثل فً صعوبات تعلم القراءة وذلك من أجل التعرف على:

أهم الصعوبات التً ٌعانً منها تالمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة باختالف مستوٌاتهم  -1

الدراسٌة وجنسهم ألنها إن لم تكتشف مبكرا تولد الحقا سوء التكٌف المدرسً حٌث 

 ه الصعوبات فً صعوبة القراءة كونها مرحلة من مراحل التعلٌم.تتمثل هذ

التوصل إلى نتابج تخدم بشكل خاص مدرسً المرحلة اإلبتدابٌة مما ٌسمح لهم  -2

بالتعرف على كٌفٌة التعامل مع هؤالء التالمٌذ الذٌن ٌعانون من صعوبة القراءة 

 وذلك بتوفٌر لهم مناهج والطرق المناسبة فً التدرٌس.
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ات فً هذه الدراسة أي صعوبة تعلم القراءة عند بعض التالمٌذ الحظنا أٌضا كباحث -3

هناك وجود عدد كبٌر من التالمٌذ الذٌن ٌتمتعون بعوامل صحٌة وجسمٌة وعقلٌة 

جٌدة إال أنهم ٌظهرون صعوبة فً تعلم القراءة والتً تؤدي فً أغلب األحٌان إلى 

راسٌة وبالتالً الرسوب والفشل فً فقدان الثقة لدى التالمٌذ وكرههم للمواد الد

 الدراسة.

 أهمية اختيار الموضوع:

تحدٌد مستوى الدراسً الذي تكون فٌه صعوبة القراءة أكثر انتشارا فً المرحلة  -1

 اإلبتدابٌة.

تزوٌد معلمً المرحلة اإلبتدابٌة والمتخصصٌن فً مجال التربٌة بمعلومات حول  -2

تدرٌسٌة كفٌلة بتطوٌر مهارات التلمٌذ صعوبة تعلم القراءة من أجل إعداد برامج 

 التعلٌمٌة لٌصبح أكثر تكٌفا داخل الفصول الدراسٌة العادٌة.

 تحديد المفاهيم المتعلقة بالدراسة:

 المفاهيم اإلجرائية:

هو مصطلح ٌصف مجموعة من تالمٌذ فً الفصل الدراسً العادي  صعوبة تعلم: -1

الذٌن ٌظهرون انخفاضا فً تحصٌل الدراسً مقارنة بزمالبهم العادٌٌن مع أنهم 

ٌتمتعون بذكاء عادي فوق المتوسط إال أنهم ٌظهرون صعوبات فً األداء المدرسً 

بات التعلمالمعرفً والذي ٌتمثل فً صعوبات قراءة وهو ما ٌقٌسه مقٌاس صعو
1
. 

هً صعوبة فً القراءة الجهرٌة للحروف والكلمات نتٌجة لعدم  صعوبة القراءة: -2

قدرة التلمٌذ على إدراك شكل وأصوات الحروف المسموعة والمكتوبة لعدم فهم 

معانً الكلمات والجمل المطبوعة
2
. 

                                                           

، ص 2005، 1هراء، القاهرة، ط ، مكتبة زالقراءة والكتابة تشخيصها واستراتيجيات عالجهاصعوبات منى ابراهٌم،   -1

.104-103ص    
، ص 2010، دار أسامة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، بدون طبعة، المعجم التربوي وعلم النفسناٌف القٌسً،   -2

326.   
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هً أول مرحلة من مراحل التعلم تدوم خمس سنوات ومقسمة  المرحلة اإلبتدائية: -3

لى طورٌن، فالطور األول ٌكون من السنة األولى إلى السنة الثانٌة والطور الثانً إ

 من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة ابتدابً.

المرحلة اإلبتدابٌة تعنً المدرسة وهً بمثابة المرحلة الثانٌة فً حٌاة الطفل وكذلك 

ٌبنً له مقومات  البٌت الثانً له، حٌث ٌتعلم فٌها مبادئ الحٌاة المختلفة حٌث

 شخصٌة من أجل خلق فرد سوي فً المجتمع والمساهمة فً تطوٌره.

هو الذي ٌتلقى مجموعة من المعلومات والمعارف بطرٌقة علمٌة من طرف  المتعلم: -4

المدرس
1
. 

 منهج المتبع للبحث: 

 "هو طرٌقة البحث التً ٌعتمدها الباحث فً جمع المعلومات والبٌانات المكتبٌة أو المنهج:

الحقٌلة وتصنٌفها وتحلٌلها وتنظٌرها والبحث الواحد ال ٌعتمد على منهج محدد بل ٌعتمد 

 على عدة مناهج تعٌن الباحث فً جمع المعلومات المطلوبة".

فالبحث قد ٌستعمل فٌه عدة مناهج وللمنهج سبل محددة ٌقتنٌها الباحث فً الحصول على    

راسة وملتزماته فً جمع المواد العلمٌة سواء المعلومات، وكل منهج وأصوله البحثٌة والد

 كانت المواد موجودة فً المصادر العلمٌة أو موجودة فً الحقل الدراسً المحدد. 

فإن المنهج فً العلم مسألة جوهرٌة كما أن اإلجراءات المستخدمة أثناء إعداد البحث    

س إلى فهم الظاهرة موضوع وتنفٌذه هً التً تحدد النتابج فالمناهج الكٌفٌة تهدف فً األسا

الدراسة وعلٌه ٌنسب اإلهتمام هذا أكثر على حصر معنى األقوال التً تم جمعها أو 

السلوكٌات التً تمت مالحظتها وكذلك إخضاع الظواهراإلنسانٌة دابما لذا فهً ملزمة أٌضا 

فهم باستخدام المناهج الكٌفٌة التً تستعٌن أكثر بإحكام  ودقة ومرونة المالحظة أو ب

التجارب التً ٌعٌنها األفراد
2
. 

                                                           

، 2010-2009، والحساب( في المرحلة اإلبتدائية مستغانمصعوبات التعلم األكاديمية )قراءة والكتابة قدي سمٌة،  -3

.08رسالة ماجستٌر، ص   
، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، ب ط، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوخوش وآخرون،  - 2

 .65، ص 2005
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إذ ٌؤكد "مورٌس أنجرس" أن المناهج الكٌفٌة تهدف فً األساس إلى فهم الظاهرة    

موضوع الدراسة وعلٌه ٌنسب اإلهتمام على حسر معنى األقوال التً تجمعها أو السلوكات 

التً تمت مالحظتها"
1
. 

وعلٌه اعتمدنا فً دراستنا على المنهج الكٌفً ألننا نحاول معرفة السلوكات واألقوال     

 التً ٌبدٌها أفراد العٌنة من خالل مالحظة.

 تقنية البحث:

تعد تقنٌة البحث ضرورٌة فً البحث اإلجتماعً والتً من خاللها ٌتمكن الباحث من    

جمع المعطٌات المراد حصولها علٌها كما تلعب دورا وسٌطا ٌعمل على إنتاج عالقة تفاعله 

بٌن مجتمع المبحوث والباحث من جهة أخرى لٌصبح هذا األخٌر على التفاعل معه، وقد 

تقنً المقابلة والتً هً عبارة عن حوار الباحث مع شخص معٌن استخدمنا فً بحثنا هذا 

ٌطرح خالله الباحث أسبلة محددة للحصول على إجابات دقٌقة شأنها تتمٌز المقابلة فً 

كونها أحسن وسٌلة الختٌار وتقٌٌم الصفات الشخصٌة بطرٌقة مباشرة كما أنها تزودنا 

لبمعلومات مفٌدة عن الموضوع محل الدراسة والتحلٌ
2
. 

ولقد اعتمدنا فً بحثنا تقنٌة المقابلة التً تعتبر من األدوات أكثر استعماال فً البحوث    

وتتجسد فً حوار منظم وهادف، وقد تم توظٌفنا فً هذا البحث المقابلة الموجهة وهذا 

استعمال دلٌل المقابلة والذي ٌتضمن أسبلة موجهة لمعلمً التعلٌم االبتدابً وتعتبر هذه 

المجتمع األصلً للدراسة وقد تضمن محتوى المقابلة على مجموعة من األسبلة  األخٌرة

 باإلضافة إلى البٌانات الشخصٌة.

"تعرف بأنها وسٌلة من وسابل جمع البٌانات وتعتمد على التفاعل اللفطً بٌن  المقابلة:

الباحث والمبحوث، كما ٌقصد بها تفاعل اللفطً ٌتبٌن شخصٌن فً موقف مواجهة حٌث 

                                                           
، 2نشر والتوزٌع، الجزابر، ط، دار القصبة للمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةمورٌس أنجرس،  - 1

 .36، ص 2006
، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة، ب البحث العلمي الخطوات المنهجية إلعداد البحوث اإلجتماعيةمحمد شفٌق،  -2

  .118 -113، ص ص 2008ط، 
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حاول أحدهما وهو القابم بالمقابلة أن ٌستثٌر بعض المعلومات أو التغٌرات لدى المبحوث ٌ

وتدور حول آرابه ومعتقداته"
1

. 

هً نوع من الحدٌث الهادف مع بعض األشخاص الذٌن لدٌهم المعلومات غرضها    

الحصول على المعلومات، والتً ربما ال تكون موجودة فً أماكن أخرى، وتدور أسبلة 

ول آراء حقابق أو سلوك أو معتقدات أو اتجاهات األشخاصح
2
. 

وهً وسٌلة ربٌسٌة لجمع البٌانات النوعٌة فً العدٌد من البحوث النوعٌة وخصوصا فً    

 البحوث األثنوغرافٌة والظاهرانٌة.

  المالحظة: 

ة تعرف بأنها توجٌه الحواس المشاهدة ومراقبة سلوك معٌن أو ظاهرة معٌنة أو مجموع   

من الظواهر رغبة فً الكشف عن صفاتها أو خصابصها بهدف الوصول إلى كسب معرفة 

جدٌدة عن تلك الظاهرة أو الظواهر
3
. 

وتعرف بأنها عبارة عن تفاعل المعلومات وتبادلها بٌن شخصٌن أو أكثر لجمع    

 المعلومات والبٌانات محددة حول موضوع أو ظاهرة معٌنة، وأسلوب المتابعة ٌنبغً أن

ٌكون بأسلوب علمً دقٌق
4
. 

 الحظنا من خالل إجراء البحث المٌدانً: 

 طرٌقة الحوار ومناقشة المعلمة معهم. -

 وجود رغبة وحماس بٌن المتعلمٌن. -

الوسابل التعلٌمٌة متوفرة مثل: السبورة، المقاعد، طباشور، ملصقات التً تساعد  -

 التالمٌذ على معرفة أشكال الحروف.

 العنف مع التالمٌذ. استعمال بعض المعلمٌن -

 

                                                           
 .133، ص 2005، 1األردن، ط  -دار مٌسرة، عمان مناهج البحث العلمي طرق البحث،فرٌد كامل أبوزٌنة،  - 1

، 1، دار النشر والتوزٌع مؤسسة الوراق، ط البحث العلمي مفاهيم واألساليب والتطبيقاتعدنان هاشم السهرانً،   -3

.386، ص 2010  
 .71عمار بوخوش، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
والتوزٌع، األردن،  ، دار الراٌة للنشرأساسيات البحوث الكمية والنوعية في العلوم اإلجتماعيةماجد محمد الخٌاط،  - 4

 .243، ص 2010، 1ط
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 الدراسات السابقة: 

تشٌر دراسة منى اللبودي أهم صعوبات تعلم القراءة التً حددتها  2004فً سنة  -1

صعوبة تمٌز الوحدات الصوتٌة داخل الكلمات خاصة مواضع المد بأنواعها، كما 

ٌقرؤون، ٌعانً هؤالء التالمٌذ فقرا شدٌدا فً المحصول اللغوي مما ٌعٌق فهمهم لما 

 عدم التمٌٌز بٌن المؤنث والمذكر وال بٌن المفرد والجمع.

أما دراسة حنان مدبولً توصلت إلى أهم الصعوبات القرابٌة وهً: عدم التعرف    

على الحرف، والخلط بٌن الحروف المتشابهة وعدم التعرف على الحرف داخل 

وعدم فهم معانً الكلمات الكلمة، عدم التمٌٌز بٌن الالم الشمسٌة والالم القمرٌة، 

 والجمل والفقرات، وعدم القدرة على استنتاج الفكرة الربٌسٌة واألفكار الفرعٌة.

وتشٌر دراسة محمد الشٌخ إلى أن صعوبات القراءة نوع من صعوبات التعلم  -2

األكادٌمٌة التً ٌواجه فٌها التلمٌذ ضعفا فً مهارات القراءة عموم، حٌث ٌواجه 

لتعرف على الكلمات ونطقها وفهم المفردات، وفهم الجمل وفهم التلمٌذ صعوبة فً ا

 الفقرات واستخدام األفكار الفرعٌة والربٌسٌة وغٌرها من مهارات القراءة.

وجاءت دراسة نٌفٌن عبد الحكٌم فً أهم الصعوبات التً ٌعانً منها التالمٌذ وهً:  -3

مٌٌز بٌن أنواع الفشل فً التعرف على الكلمة من خالل السٌاق، والعجز فً الت

التنوٌن الثالثة، وبٌن الحروف المتشابهة رسمٌا، والعجز عن الربط بٌن الكلمة 

 ومرادفها.

على بعض مدارس المرحلة اإلبتدابٌة  1987كما قد بنٌت دراسة أجرٌت فً األردن  -4

من تالمٌذ العٌنة ٌعانون من صعوبات فً تعلم اللغة العربٌة %21أن 
1
. 

اسات استخلص كل من "سواسنون" و"شاٌغنسً" أن ذوي مراجعة العدٌد من الدر -5

صعوبات تعلم القراءة هم أفراد الذٌن ٌفتقدون المتطلبات األساسٌة بدرجة واضحة 

مقارنة بأقرانهم من متوسطً القراءة على مدى المراحل العمر عندما ٌكون 

عانون المطلوب أن تتذكر المواد الشفوٌة مقارنة بالمعلومات البصرٌة المكانٌة وٌ

                                                           
دار الجامعة عالج صعوبات التعلم في القراءة والكتابة لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية، بدوي أحمد محمد الطٌب،  -1

 .33 -32 ص ، ص2014الجدٌدة، اإلسكندرٌة، ب ط،  
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أٌضا من صعوبة فً تذكر العناصر المألوفة مثل الحروف، الكلمات، األرقام، كذلك 

عندما تتطلب المهمة استرجاع قوابم بصورة مسلسلة فإن أداء الذاكرة لدٌهم ٌكون 

 منخفضا.

ٌرى جرمان فً دراسته أن التالمٌذ ذوي صعوبات القراءة ٌجدون صعوبة فً  -6

العادٌٌن وٌرى ذلك ٌرجع غلى مشكالت  استرجاع الكلمات لدى التالمٌذ

 واضطرابات فً الذاكرة لدٌهم.

أما دراسة تالل وجد أن تالمٌذ الذٌن ٌعانان من صعوبات القراءى ٌتمٌزون ببطا  -7

 وتجهٌز ومعالجة األصوات اللغوٌة.

من التالمٌذ الذٌن ٌعانون   %21( أن 2003كما تشٌر دراسات أخرى فً مصر ) -8

لبا ما ٌكون لدٌهم واحد أو أكثر فً األسرة تعرض لمثل هذه من صعوبات القراءة غا

الصعوبة، وهذا دلٌل على وراثة الحالة
1
. 

 نظريات الخلفية للبحث:

 نظرية التعلم:  .1

ٌمكن النظر إلى نظرٌات التعلم على أنها محاوالت منظمة لتولٌد المعرفة حول السلوك    

اإلنسانً وتنظٌمها وتجمعٌها فً أطر الحقابق والمبادئ والقوانٌن بهدف تفسٌر الظاهرة 

السلوكٌة والتنبؤ بها وضبطها، وٌمكن الهدف األساسً لنظرٌات التعلم فً فهم السلوك 

كٌفٌة تشكله وتحدٌد متغٌراته وأسبابه، ومحاولة تفسٌر عملٌات التغٌر اإلنسانً، من حٌث 

والتعدٌل التً تطرأ على السلوك بهدف صٌاغة مبادئ وقوانٌن عامة لضبطه وتوجٌهه
2
. 

ومن خالل عملٌة التعلم ٌكتسب الفرد الطرق التً ٌتمكن من تحقٌق األهداف التً ٌسعى    

رٌق اكتساب المعارف والمعانً والفكار واإلتجاهات إلٌها، كما ٌغٌر سلوكه وتفكٌره عن ط

 والعواطف والمٌول والقدرات والعادات وبهذا ٌصبح التعلم إجتماعً.

                                                           
لفالح للنشر والتوزٌع، الكوٌت، ، مكتبة ا، صعوبات التعلم القراءة والكتابة تشخيص والعالجصالح عمٌرة ابراهٌم -1

 .72 -71 ص ، ص2005، 1ط
 

2
، ص 2000، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان، سيكولوجية التنشئة اإلجتماعيةصالح محمد أبو جادو،  - 

61. 
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ومن هنا النظرٌة، فإن الفرد ٌتعلم من خالل مراقبة ومشاهدة ممارسات اآلخرٌن    

تعلم الفرد وسلوكٌاتهم ومالحظة نتابج أفعالهم فً المجتمع فً أي مجال من مجاالت وبهذا ٌ

 نماذج الكلٌة من سلوك وقواعد وأساس القٌام بهذا السلوك.

 النظرية التفاعلية الرمزية:   .2

بدأ استخدام التفاعلٌة الرمزٌة كمصطلح ٌشٌر إلى مدخل معٌن لدراسة حٌاة الجماعة    

اإلنسانٌة والسلوك الشخصً ومن أهم روادها: "جورج هربت مٌد"، "راٌت مٌلز"، تشارلز 

، وتعتمد هذه النظرٌة على مبدأ الحقٌقة اإلجتماعٌة هً حقٌقة عقلٌة تقوم على التخٌل كولً"

والتصور، فاإلنسان قادر على اإلتصال باآلخرٌن والتواصل معهم من خالل رموز تدل 

على معان وأفكار ٌمكن نقلها لآلخرٌن ، ٌكون الفرد صورة لذاته من خالل قدراته على 

تحمله تصرفاتهم واستجاباتهم لسلوكه كاإلحترام والتقدٌر، وتفسٌر التفاعل مع اآلخرٌن وما 

لهذه التصرفات واإلستجابات ٌعنً أن اآلخرٌن مرآة ٌرى فٌها الفرد نفسه أي أنه ٌتعرف 

على صورة لذاته من خالل تصور اآلخرٌن له ومن خالل تصوره لتصور اآلخرٌن له
1
. 

 عينة الدراسة الميدانية:

 نوع العينة: 

عن دراستنا للموضوع ما ٌجب تحدٌد مجتمع البحث الذي ٌعتبر من أهم العناصر لإلقامة    

أن بحث ومن هذا الموضوع ٌتم تحدٌد جزء صغٌر منه الذي ٌعبر عنه وٌمثله فً عٌنة 

 الدراسة وهذه األخٌرة هً مجموعة فرعٌة من عناصر مجتمع البحث.

صدٌة واستهدفنا معلمً التعلٌم اإلبتدابً حتى وعلى هذا األساس اعتمدنا على العٌنة الق   

ٌتضح معالم البحث أكثر أن الفبة هً التً تحدد الطرٌقة المناسبة لتحقٌق أهداف تربوٌة 

 ناجحة.

فً المرحلة  }ذكور3إناث و44معلمٌن منهم  44{وقد اشتملت عٌنة الدراسة على مثال:   

 اإلبتدابٌة المقٌمٌن فً والٌة مستغانم.

                                                           

.43، ص 2014، 1، دار الشروق للنشر والتوزٌع، طنظريات التعلم ماد عبد الرحٌم الزغلول،ع - 1
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لفبة تمثل مجتمع األصلً لدراسة، إذ بها ٌتم التأكٌد من الفرضٌات البحث وهذه ا   

المطروحة ومدى تطابق تلك األقوال واألطفال التً تم مالحظتها وتدوٌنها مع ما تم طرحه 

 أثناء البحث.

 مجاالت الدراسة:

والٌة  "بوقٌرات"بإجراء الدراسة المٌدانٌة بمدارس التابعة لمنطقة  قمنا المجال المكاني:

  مستغانم.

 (.48أفرٌل إلى  8دامت الدراسة المٌدانٌة حول أسبوعٌن من ) المجال الزماني:

 الدراسة اإلستطالعية: 

إن دراستنا اإلستطالعٌة لها أهمٌة كبٌرة حٌث تساعد الباحث على صٌاغة أسبلة المقابلة    

لمٌدانً تهدف إلى وتؤدي إلى ضبط إشكالٌات البحث وفرضٌاته فهً دراسة أولٌة للعمل ا

معرفة فهم أفراد العٌنة، ومدى توافق فرضٌات البحث مع ما موجود فً المٌدان، وعلى هذا 

األساس قمنا بهذه الدراسة عن طرٌق اإللتحاق بالمدارس وقررنا فٌها القٌام بالعمل المٌدانً، 

ع المعلمٌن، حٌث قمنا باإلتصال مع المدٌر الذي قام بمساعدتنا حٌث نظم لنا أوقات لقاء م

وهذه األخٌرة كانت أثناء اإلستراحة وقد تمت هذه الدراسة فً عدة مدارس ابتدابٌة بوالٌة 

 أفرٌل(. 48-8مستغانم حٌث دامت مدة أسبوعٌن من )

 صعوبات البحث:

 لكل دراسة كلمة صعوبات وعوابق تواجهها سواء هً )...(النظرٌة أو المٌدانٌة 

 لمٌن وذلك النشغالهم بالتدرٌس.صعوبة اجراء المقابالت مع المع -4

 ضٌق فً الوقت. -2

 رفض بعض المعلمٌن اجابة على المقابالت. -3
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 تمهيد

تعتبر القراءة من أهم األسس الثقافٌة والحضارٌة فً المجتمعات الحدٌثة فهً وسٌلة هامة    

لإلتصال ال ٌمكن اإلستؽناء عنها، وهً النافذة التً ٌطل منها اإلنسان على مختلؾ 

المعارؾ والثقافات، وهً وسٌلة الفرد وأداته فً الدرس وتحصٌل المعرفة وشؽل أوقات 

ل بعبارة مختصرة بأنه ال مكان فً عالمنا المعاصر لمن ال ٌعرؾ الفراغ، وٌمكن القو

مهارات اإلتصال األساسٌة وفً مقدمتها القراءة وإذا كان للقراءة هذه األهمٌة بالنسبة للكبار 

فإن أهمٌتها تزداد بالنسبة للصؽار، وألن القراءة بالنسبة لهم مادة ٌتعلمونها ونجاحهم فً 

نجاحهم فً القراءة بل إن مستقبل نجاحهم التعلٌمً برمته ٌعتمد المواد األخرى ٌتوقؾ على 

على القراءة ولكً تتم عملٌة القراءة بطرٌقة سلٌمة وصحٌحة فال بد من توفر اإلستعداد 

العقلً والجسمً واإلنفعالً والتربوي ووجود أي خلل فً هذه العوامل ٌؤدي بالضرورة 

لٌست مجرد اكتساب المعرفة واإلتصال  إلى صعوبة فً القراءة، ونظرا ألهمٌتها فهً

باآلخرٌن فحسب، بل هً عملٌة عقلٌة انفعالٌة وفن لؽوي وواحد من أسالٌب النشاط الفكري 

فً حل المشكالت، لذا هً وسٌلة إلكتساب الخبرة وتنمٌة فرصة للتفوق واإلطالع على 

 مستقبل ناجح.
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 تعريف القراءة:

حثٌن موضوع القراءة كعملٌة عقلٌة وحاولو تعرٌفها تراوحت تناول الكثٌر من البا    

التعرٌفات بٌن التعرٌؾ األولً الذي ٌرى فً القراءة عملٌة مٌكانٌكٌة أو فك رموز أي 

ترجمة الرموز المكتوبة إلى صوت والتعرٌفات التً ترى فً عملٌة القراءة عقلٌة مركبة 

بحٌث إن كل درجة تفكٌر تعتمد على ما  وذات شكل هرمً ٌربط بالتفكٌر بدرجاته المختلفة

 تحتها وال تتم بدونها.

"إن عملٌة القراءة تماثل جمٌع العملٌات التً ٌقوم بها اإلنسان فً  ثورندايك:وكما ٌقول    

التعامل، فهً تستلزم الفهم والربط واإلستنتاج وقد ازداد اهتمام الباحثٌن فً القراءة فً 

ن وحاولو التركٌز على القراءة على أنها أسلوب من أسالٌب النصؾ الثانً من القرن العشرٌ

 النشاط العقلً فً حل المشكالت وإصدار األحكام والتفكٌر الناقد".

 ومن الباحثٌن الذٌن أعطوا تعرٌؾ للقراءة:

"ٌرى فً القراءة عملٌة تفاعل متكاملة فٌها ٌدرك القارئ الكلمات بالمعنى ثم ٌفكر  تايلور:

 خلفٌته وتجاربه وٌخرج فٌها بأفكار وتعمٌمات وتطبٌقات عملٌة". بها وٌفسرها حسب

"ٌرى فٌها عملٌة اتصال نحوي نقل المعلومات من المرسل )الكتاب( إلى  سميث:ٌرى    

المستقبل القارئ ٌرافقها رفض وقبول، فالقارئ الجٌد ٌرى، ٌخمن، وٌرجع أمورا وٌستعٌد 

ات ومعلومات وتجارب القارئ ومعرفته أخرى وذلك باإلعتماد على خلفٌة وهدؾ وحاج

اللؽوٌة"
1
. 

 وتعرف أيضا:

على أنها إحدى مخرجات اللؽة وهً سلسلة من المهارات المحددة تقوم على أساس    

إدراك العالقة بٌن الرموز المكتوبة أو الخطٌة واألصوات المنطوقة وتشمل رؤٌة وتمٌٌز 

الرموز وبالتالً فهً فعل كلً متكامل هذه الرموز وإدراك المعنى أو الداللة وراء هذه 

للمهارات اللؽوٌة واإلدراكٌة
2
. 

 

                                                           
م وتفكير أسس القراءة والفهم المقروء بين النظرية والتطبيق مدخل في تطوير المهارات الفهمحمد حبٌب هللا،  - 1

 .12-11 ص ، ص2009، 3، دار الحسٌن للنشر والتوزٌع سوق بتراء، ط وتعلم
 .61، ص 2009األردن، ب ط،  -، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمانمقدمة في صعوبات القراءةعماد محمد الؽزو،  - 2
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 كما تعرف أيضا: 

هً وسٌلة حٌة من الوسائل المعرفة فً القدٌم والحدٌث وعن طرٌقها ٌكتسب المرء    

معلومات وٌكثر مهاراته وبها ٌتعرؾ على الكثٌر من بلدان العالم وحضارات سكانه قدٌما 

وحدٌثا وما فٌه من نبات وحٌوان وما ٌشبع فً كل منها من عادات وتقالٌد فً السابق 

والالحق
1
. 

 آلخر للقراءة:التعريف اأما 

هً تعرؾ على الرموز المكتوبة والمطبوعة التً تستدعً معانً تكونت من خالل    

 الخبرة السابقة للقارئ.

"أنه ال ٌكفً تعرٌؾ واحد بسٌط للقراءة  سباك"فبعض العلماء المنشؽلٌن بالقراءة منهم "   

وذلك نظرا لتشابكها وتعدد مراحل نموها المتالحقة ولهذا ٌعرفون القراءة وٌصنفونها تحت 

عناوٌن مختلفة مثل القراءة كتنمٌة للمهارة وكعملٌة بصرٌة وكعملٌة إدراكٌة وتفكٌرٌة وفً 

ارتباطها بالخلفٌة الثقافٌة"
2

 

فكري ٌستند إلى مهارات آلٌة واسعة تقوم على اإلستبصار،  القراءة هً نشاط عقلً   

والفهم وتفاعل القارئ مع النص المقروء وٌدخل فً ذلك الكثٌر من العوامل، تهدؾ فً 

أساسها إلى ربط لؽة التحدث بلؽة الكتابة، وقد تطور مفهومها عبر األجٌال، فقد كان مفهوم 

من المقدرة على تعرؾ الحروؾ، والكلمات، القراءة أول األمر ٌتمثل فً تمكٌن المتعلم 

ونطقها، وكان القارئ الجٌد هو السلٌم األداء فاعتبرت القراءة بهذا المعنى أنها عملٌة 

إدراكٌة، بصرٌة، سمعٌة، صوتٌة، ونتٌجة للبحوث التربوٌة فأصبح مفهوم القراءة هو 

ن وأفكار، أي أن تعرؾ الرموز ونطقها، وترجمة هذه الرموز إلى ما تدل علٌه من معا

 القراءة أصبحت عملٌة فكرٌة ترمً إلى الفهم.

 

 

 
                                                           

، ص 1998، 1وتوزٌع، عمان، ط ، دار الفكر للنشر تعليم القراءة بين البيت والمدرسةمحمد عبد الرحٌم عدس،  - 1

39. 
، ص 1984، عالم الكتب للنشر والتوزٌع، القاهرة، ب ط، الضعف في القراءة تشخيص وعالجهمحمد منٌر مرسً،  - 2

22. 
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 أنواع القراءة: 

تعد القراءة أداة تفاهم وتقارب وترابط بٌن المتعلمٌن والمعلمٌن ووسٌلة أساسٌة للنهوض    

الفكري. كما أنها أداة لحل المشكالت ألنها تعد من األدوات المهمة للفهم وابداء وجهة نظر 

 قروء، وتنقسم القراءة إلى:اتجاه الم

 القراءة الجهرية:  -2-1

هً عملٌة ٌقوم بها القارئ فٌها بترجمة الرموز الكتابٌة إلى ألفاظ منطوقة وأصوات    

مسموعة متباٌنة الداللة حسب ما تحمله من معنى وتعتمد القراءة الجهرٌة على ثالث 

 عناصر:

 .رؤٌة العٌن بالرمز 

  ٌدل علٌه ذلك الرمز وقد عرفت من قبل عدد من التلفظ بالصوت المعبر عما

 الباحثٌن، وكما ٌلً:

 : 1995تعريف عطية وآخرون    

هً نطق الكلمات بصوت مسموع بحٌث ٌراعً سالمة النطق وعدم اإلبدال أو التكرار    

 أو الحذؾ أو اإلضافة كما ٌراعً صحة الضبط النحوي.

 :1999تعريف عبد الحميد    

ٌقوم به القارئ بترجمة الرموز الكتابٌة والصور إلى ألفاظ منطوقة هً نشاط عقلً    

 وأصوات مسموعة مع ربط تلك األصوات بمدلولها ومضمونها.

 :مزاياها 

أنها وسٌلة إلتقان النطق وتمثٌل المعنى، والكشؾ عن عٌوب النطق ومفٌدة فً المناسبات    

العامة والمهرجانات، وتفٌد فً الخطابة
1
. 

 

 

 

                                                           
، 1، دار الكتب العلمٌة للطباعة والنشر، ط التنمية اللغوية األسرة والمعلم والباحث الجامعياٌمان عباس الخفاق،  - 1

 .180-178 ص ، ص2014
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 القراءة الصامتة:  -2-2

هً استقبال الرموز المطبوعة وإعطاؤها المعنى المناسب المتكامل فً حدود خبرات    

القارئ السابقة مع تفاعلها بالمعانً الجدٌدة المقروءة وتكون خبرات جدٌدة وفهمها دون 

 استخدام أعضاء النطق.

وقد قام "ثوراندٌك" بسلسلة من البحوث العلمٌة محاوال رصد أخطاء التالمٌذ أثناء قراءة  

الفقرات، وتوصل إلى نتٌجة مفادها إن القراءة نشاط عقلً ٌستلزم كافة العملٌات العقلٌة من 

تحلٌل، وتفسٌر، وربط واستنتاج ومن ثم زاد اهتمام بالفهم كعنصر ثان من عناصرها وكان 

ك أن زاد اإلهتمام بالقراءة الصامتة منها أدى إلى إجراء المزٌد من البحوث العلمٌة نتٌجة ذل

 فً القراءة الصامتة وكثرة المطبوعات، وتقوم القراءة الصامتة على عنصرٌن هما:

 المقروء: لفهم عمال الفكرأ

 ً:النظر إلى المقروء دون الجهر بنطقه، وقد عرفت من قبل عدد من الباحثٌن وكما ٌل   

 :2222دير وصادق تعريف ب

 هً أن تعرؾ الكلمات والجمل وتفهمها دون النطق بأصواتها وٌؽٌر تحرٌك الشفتٌن .  

 :2222سليمان وآخرون

هً التً ٌحصل بها القارئ المعانً واألفكار دون اإلستعانة بعنصر الصوت أو النطق    

لحروؾ و الكلمات أي أن العقل حتى ولو كان النطق خفٌفا دون تحرٌك الشفتٌن أو التمتمة با

 أو البصر هما العنصران الفاعالن فً القراءة.

 :مزاياها 

أنها أسرع من القراءة الجهرٌة النها محررة من أعٌان النطق وقائمة على االلتقاط 

البصري السرٌع للجمل
1
. 

 

 

 

 

                                                           

.182إٌمان عباس الخفاق، مرجع سبق ذكره، ص  -
1  
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 ـ القراءة االستماع:3ـ2

استحقت أن تسمى قراءة أسوة بما هً تلقً المقروء عن طرٌق األذن وفهمه ذهنٌا،وانها    

تقدم من األنواع ألنها تقوم على أساس من تتبع المدخالت )اإلشارات والرموز األصوات 

ونحوها وهو ما ٌسمى بالمتلقً( والداللة )التتبع بالحس والعقل وحده ( هً القاسم المشترك 

. وقد أوصى بٌن جملة لمعانً التً ٌتصرؾ إلٌها األصل اللؽوي واالصل القرٌب منه

العرب بهم بقولهم "تعلم حسن اإلستماع قبل أن تتعلم حسن الكالم، فإنكم إلى أن تسمع وتعً 

أحوج منك إلى أن تتكلم"
1
. 

 :مزاياها 

تساعد فً تمضٌة أوقات الفراغ بالمفٌد الهادؾ المسلً للمتعة والسرور وأشباع  أنها

الهواٌة
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .182إٌمان عباس الخفاق، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .182إٌمان عباس الخفاؾ، نفس المرجع، ص  -2
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 طرق تعليم القراءة: -1

 من أشهر طرق تعلٌم القراءة هً: الطرٌقة التركٌبٌة،المزدوجة ، والطرٌقة التحلٌلٌة 

 الطريقة التركيبية: ـ1ـ3

وعمادها البدء بتعلٌم الحروؾ، ثم التدرج إلى الكلمات، ثم الجمل، ففٌها ٌهتم المعلم 

  بتوجٌه أنظار األطفال وأذهانهم أوال إلى الحروؾ الهجائٌة، وأصوات هذه الحروؾ

ثم ٌتدرج بهم إلى نطق كلمات تتكون كل منها من حرفٌن أو أكثر وقد سمٌت 

الطرٌقة التركٌبٌة ألنها تقصد أوال إلى األجزاء ثم إلى تركٌب هذه األجزاء لتكوٌن 

 الكل وهذه الطرٌقة على نوعٌن:

 ـ طرٌقة األبجدٌة )األسلوب الهجائً(

 ـ طرٌقة صوتٌة )األسلوب الصوتً(

فهً تعلٌم الحروؾ الهجائٌة بأسمائها ، فالدال ال تعلم على أنها  بجدٌة:الطرٌقة األ   

دال وإنما صوت )د( وٌتدرج الطفل من أصوات الحروؾ وصلها بعضها ببعض 

 فٌنطق بالكلمة كلها .

وعمادها البدء  بالكلمات واالنتقال منها إلى الحروؾ على  الطريقة التحليلية: ـ2ـ3

عٌها األبجدٌة والصوتٌة، وتفترض هذه الطرٌقة أن عكس الطرٌقة التركٌبٌة بنو

الطفل ٌعرؾ كثٌرا من األشٌاء وأسمائها من قبل أن ٌدخل المدرسة، فتعرض علٌه 

كلمات مما ٌعرفونه ثم تعلمه هذه الطرٌقة الكلمات صورة وصوتا، وتنتقل به 

من  تدرٌجٌا بإرشاد المعلم إلى التطرق إلى أجزاء الكلمة أي الحروؾ حتى ٌتمكن

تجزئتها ومعرفتها ثانٌة، وكتابتها وتعتمد هذه الطرٌقة على أساس ثالثة أنماط: 

طرٌقة الكلمة، طرٌقة الجملة، القصة
1
. 

أما طرٌقة الكلمة فٌنظر فٌها الطفل إلى الكلمة التً ٌنطق بها المدرس بوضوح     

تها فً وروٌة، ثم ٌقلدها عدة مرات ثم ٌرشده المدرس إلى تحلٌلها حتى ٌثبت صور

ذهنه وٌتكرر ذلك بكلمات أخرى وقد تقترن الكلمات بصورها على أن تكون الصور 

 واضحة.
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طرٌقة الجملة تعتبر تطور الطرٌقة الكلمة ٌعتمد المدرس طرٌقة الجملة على أن    

ٌعد جمال قصٌرة مما ٌستطٌع األطفال فهمه وٌكتبها على اللوح ثم ٌنطق بكل جملة 

راد أو جماعات عدة مرات، وٌقوم المدرس بإرشاد الطلبة وٌردها ٌعده األطفال أف

بتحلٌل الجملة إلى كلمات ثم تحلٌل الكلمة إلى حروؾ وٌفضل أن تقترن الجمل 

بصور توضحها كما ٌشترط أن تكون الجمل قصٌرة جدا، وتكرر كلمات معٌنة فً 

 كل الجمل.

ٌقسمها إلى جمل وٌسٌر طرٌقة القصة مثل طرٌقة الجملة، إال أن المعلم ٌبدأ بقصة ثم 

 على طرٌقة الجملة كما سبق.

هً طرٌقة تتوفر فٌها مزاٌا الطرق السابقة وٌتجنب  الطريقة المزدوجة: -3-3

عٌوبها ولذلك ٌسمٌها البعض الطرٌقة التركٌبٌة التحلٌلٌة وٌطلق علٌها آخرون اسم 

طرق تعلٌم )الطرٌقة التوفٌقٌة( أي التً تجمع بٌن التركٌب والتحلٌل وهً أفضل 

القراءة للمبتدئٌن حٌث تسٌر الطرٌقة المزدوجة فً أربع مراحل مترابطة تمهد كل 

منها إلى المرحلة التً تلٌها وتتداخل فٌها وال ٌستطٌع المدرس الوصول إلى الؽاٌة 

المنشودة من تنمٌة قدرة األطفال على القراءة إال بتنفٌذ هذه المراحل تنفٌذا كامال 

هً: مرحلة التهٌئة للقراءة، مرحلة التعرٌؾ بالكلمات والجمل، وصحٌحا والمراحل 

مرحلة التحلٌل، مرحلة التركٌب
1
. 
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 العوامل المؤثرة في عملية تعلم القراءة: -2

رأٌنا أن القراءة لٌست عملٌة آلٌة، فهً تعتمد فً تعلمها على الكثٌر من القدرات    

 والمهارات المتمثلة فً العناصر اآلتٌة:

 القدرة العقلية:  .أ 

ٌختلؾ األطفال فً مدرستهم العقلٌة فً أي مستوى من مستوٌات أعمارهم    

وعندما حسب ارتباط درجات اختبارات القراءة باالختبارات العقلٌة، وجد أن 

( وفً الحقٌقة أن القدرة العقلٌة 60إلى  35معامل االرتباط كان عالٌا )بٌن 

ن العالقة بٌن الذكاء وتعلم القراءة لدى الفرد ترتبط مع تقدم فً القراءة لهذا فإ

قد اتضحت من البحوث عدٌدة أن التأخر القرائً أكثر انتشار بٌن التالمٌذ 

 ذوي الذكاء المنخفض عنه بٌن التالمٌذ الذكاء المرتفع.

 قة اللغوية: الطال .ب 

نستطٌع أن نتوقع من الطفل أن ٌقرأ كلمات بعٌدة عن خبرته، وعندما    

فل الطالقة فً القراءة فإنه ٌستطٌع استخدام القدرة ٌستفسر السٌاق تحقق للط

وفهمه ٌستطٌع من خالل زٌادة ثروته لمفردات اللؽوٌة، زٌادة فهم ما ٌقرأ 

وحتى ٌصل هذه المرحلة أن تتألؾ المادة القرائٌة من كلمات مستمدة من 

أحادٌثه وقاموسه اللّؽوي
1
. 

هم اللؽة المتحدث، وبالمثل فإن القارئ إن المستمع الجٌد هو الذي ٌجٌد ف   

الجٌد هو الذي ٌجٌد فهم لؽة المؤلؾ، وأن أحد العوامل المهمة التً تؤثر على 

التقدم فً القراءة هو تمكن الطفل من اللؽة ومدى سٌطرته علٌها وقدرة الطفل 

على تعرؾ نطق الكلمات وفهم معنى الجملة وتتبع األفكار والقراءة الجهرٌة 

أثر بمدى السٌطرة على اللّؽةكلها تت
2
. 
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 القدرة البصرية: .ج 

تعلم القراءة القدرة على رؤٌة الكلمات ومالحظة ما بٌنهما من تشابه اختالؾ وقد تؤدي     

عٌوب اإلبصار بالتلمٌذ على رؤٌة الكلمات مهزوزة أو على صورتها الحقٌقٌة وقد ٌكون 

لعملٌة القراءة أي لم ٌبلػ القدرة  البصر سوٌا ولكنه لم ٌبلػ المستوى لٌصبح المناسب

األطفال هذا المستوى من النضج فً عمر الزمنً واحد لوجود فروق بٌنهم فً صعوبات 

 النضج.

 القدرة السمعية: .د 

مع بداٌة التعلم اللؽة نمد األطفال، فإن عجز الطفل عن االستماع السلٌم، فإنه سٌجد    

ٌسمعها كلمات التً ٌقرأها، كما سٌجد صعوبة تحول بٌنه وبٌن رابط األصوات التً 

صعوبة فً تعلم الهجاء الصحٌح فً الكلمات، وفً اتباع توجٌهات من ٌقومون على تعلٌمه 

أو فً االستماع ألقرانه ٌتحدثون، وفً التمٌٌز بٌن العناصر الصوت، زمن ثم سٌجد 

سمعٌة صعوبة فً ربط حدٌثه بنطق اآلخرٌن، وٌشٌر على ما ٌترتب على الصعوبات ال

توتر انفعالً وضٌق عما ٌتعرض له من أخطاء وقد ٌكون الطفل سوٌا فً قدرته السمعٌة 

 ولكن تنقصه الدقة فً التمٌٌز بٌن األصوات وهذا ٌحول دون نجاحه فً تعلم القراءة.

 المؤثرات البيئية:

ا الجو إن الجو المنزلً الخصٌب ٌساعد على تنمٌة الثروة اللؽوٌة للطفل، ألنه فً مثل هذ   

ٌستطٌع التحدث مع والدٌه ٌشجعانه على إتباع حب استطالعه وهذا ما ثبت أٌضا أن أسر 

التً تهمل أطفالها وتسًء تؽذٌتهم، ال تسمح لهم باالستماع بقدر كاؾ من الراحة، تحرمهم 

من توفٌر الفرص الكافٌة للنمو، ومن الواضح إنما إلٌه القارئ مع قراءته، إنما ٌكسب فً 

برات التً ٌتعلمها فً حٌاته مع اآلخرٌن فالقراءة تتطلب التفاعل اجتماعً الذي ضوء الخ

ٌكسب اإلنسان العادي خبراته
1
. 
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 العوامل اإلنفعالية:  -

 ٌكون فٌها عاملٌن هما:   

إن توفر الدوافع لتعلم القراءة أمر بالػ األهمٌة ألن عملٌة  اإلتجاه نحو القراءة: .أ 

ز والمٌل لعدة السنوات قبل أن ٌصل للطفل فٌها إلى القراءة معقدة تتطلب التركٌ

الطالقة، ومن المهم أن ٌتوافر للطفل فهم الطفل ومٌله له ألن النجاح ٌؤدي إلى 

 تحسٌن اإلتجاهات وتنشٌط الدافعٌة وهذا ٌساعد الطفل على التقدم فً القراءة.

خر فً أن مشكالت الشخصٌة لها عالقة وثٌقة بتأ المشكالت الشخصية العامة: .ب 

القراءة ألن المعروؾ أن عٌوب النطق التً تعرقل التقدم فً القراءة وثٌقة اإلرتباط 

من المتأخرٌن فً القراءة لدٌهم  %70بالمشكالت الشخصٌة وقد اكتشفت أن 

مشكالت شخصٌة
1
. 
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     أهمية القراءة: -1

تعد القراءة من أهم المعاٌٌر الثقافٌة فً المجتمعات الحدٌثة،فهً وسٌلة مهمة لالتصال    

ونافذة ٌطل منها اإلنسان على مختلؾ الثقافات، فضال عن كونها الوسٌلة األكثر أهمٌة فً 

تحصٌل المعرفة والتفاهم والتواصل بٌن المجتمعات وتسهم فً اختصار الزمن واستثمار 

 أن نلخص أهمٌة القراءة فً جانبٌن أساسٌن هما:الوقت، وٌمكن 

 أهمية القراءة في حياة الفرد:  -5-1

إن القراءة وسٌلة التصال الفرد بؽٌره ممن تفضله عنهم المسافات الزمنٌة المكانٌة وهً    

أساس كل عملٌة تعلٌمٌة ومفتاح لجمٌع الدراسة وربما كانت ضعؾ الدراسً فً القراءة 

 لمواد األخرى أو إخفاقه فً الحٌاة.أساس إخفاقه فً ا

 ( أن توجد عالقة بٌن القراءة والفرد 1990ٌذكر عبد الهادي السٌد وفاروق عثمان )

حٌث أنها عالقة موجبة وهذا ٌعنً أن القراءة لٌست عملٌة آلٌة بحتة ٌقتصر فٌفٌها 

ات األمر على مجرد التعرؾ والنطق، بل إنها عملٌة معقدة تستلزم استخدام العملٌ

 العقلٌة العلٌا مثل الفهم والربط واالستنتاج فإن القراءة تؤثر فً الفرد كما ٌأتً:

  ،القراءة توسع خبرة التالمٌذ العلٌا وتنمٌتهم وتنشٌط قواهم العقلٌة، وتهذب أذواقهم

 وتشبع فهم دافع االستطالع وتمكنهم من معرفة أنفسهم واآلخرٌن.

 فاألطفال عندما ٌختبرون كل ٌحٌط بهم تسمو القراءة بخبرات األطفال العادٌة ،

وٌتعرفون علٌها فإن ذلك ٌساعدهم على احترام طرق معٌشة اآلخرٌن، وطرائق 

 تفكٌرهم مما ٌساعدهم على تحقٌق التفاهم المتبادل بشكل مٌسر.

  تفتح القراءة أبواب الثقافة العامة، فنجد أن أؼلب القصص تخاطب عقول األطفال

ا تساعد األطفال على اكتساب المثل العلٌا والقٌم العالمٌة  مثل وتشبع خٌالهم كما أنه

قٌمة الجمال والحق والخٌر، وهً عبارة عن التراث العالمً الذي ٌتعلمه األطفال 

أٌنما كانوا
1
. 
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  تمنح القراءة األطفال نوع من الصدق مع الذات، وتسمو بخٌالهم، حٌث أنها تهًء

حٌاة األبطال التً ٌتوقون أن ٌعٌشوها فً فرصة لألطفال كً ٌعٌشوا فً الخٌال 

الواقع ولهذا فإن القصص تتجه إلى جعل أبطال القصص ٌقومون بأعمال الشجاعة 

والبطولة عن طرٌق القراءة، ٌرسمون ألنفسهم حدودا لمحٌط الحٌاة التً ٌرؼبون فً 

 .أن تكون من حظهم وٌهٌئون أنفسهم بعد ذلك بنشاط زائد لتحقٌق آمالهم ومطامحهم

(: أن القراءة تفتح األبواب أمام األطفال نحو 1995وٌضٌؾ إسماعٌل عبد الفتاح )   

الفضول واالستطالع، وتنمً رؼبتهم لرؤٌة أماكن ٌتخٌلونها، وتقلل مشاعر الحدة والملل 

 وتخلق أمامهم نماذج ٌتمثلون أدوارهم، وفً النهاٌة تؽٌر القراءة أسلوب حٌاة األطفال".

  الشخص على التوافق الشخصً واالجتماعً، فكل جٌل من األجٌال تساعد القراءة

ومعاٌٌر السلوك المرؼوب فٌه والمشكالت التً ٌواجهها الشباب قد تكون مشكالت 

جسمٌة أو انفعالٌة أو معرفٌة تتطلب منهم قدرا من المعرفة لكً ٌتؽلبوا علٌها ومن 

الضروري الحصول على تلك المعرفة من خالل القراءة
1
. 

 أهمية القراءة في حياة المجتمع:  -5-2

 وتتمثل أهمٌة القراءة فً المجتمع فٌما ٌلً:

  القراءة وسٌلة للنهوض بالمجتمع وارتباطه بعضه ببعض عن طرٌق الرسائل

والمؤلفات والنقد والتوجٌه ورسم المثل العلٌا ونحو ذلك مما تقوم فٌه الكلمات 

 المكتوبة مقام األلفاظ المنطوقة.

 هم الوسائل التً تدعو إلى التفاهم والتقارب بٌن عناصر المجتمع.تعد من أ 

  إن القراءة لها دور كبٌر فً تنظٌم حٌاة أفراد المجتمع من حٌث التعامل وتبادل

 المصالح المشتركة فً الحٌاة االجتماعٌة.

بالنور والقراءة فً المجتمع أشبه بأسالك كهربائٌة تنظم بناءه وتحل إلٌه التٌار الذي ٌمده    

وأما العاجزون عن القراءة كمثل بقعة لٌست مستعدة لتلقً هذا التٌار
2
. 
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إن وظائؾ القراءة كمثل الفرد والمجتمع ال تؤدي إال إذا أخذت القراءة بمفهومها الواسع     

الشامل للمواد المقروءة المقررة ضمن مناهج التعلٌم فً مراحله المختلفة والمواد التً 

مهنة معٌنة أو ٌدعو إلٌها ؼرض من األؼراض هذا إلى جانب المواد  تفرضها وظٌفة أو

التً تختار طوعا وتقرأ بدافع مٌل آخر خاص فً النفس ومعنى ذلك أن القراءة تتناول 

النتاجات المكتوبة أو المدونة بجمٌع أشكالها وطرقها وفً كل موادها وبكل موضوعاتها 

مز األساسً لهاوإن كن الكتاب ٌعتبر المورد الرئٌسً والر
1
. 
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 مراحل القراءة:  -2

 ثمة مراحل ثالثة ٌمر بها المتعلم حٌنما ٌتهٌأ لتعلم القراءة هً:   

 المرحلة العشوائية:  -6-1

ؼالبا ما ٌبدأ اهتمام المتعلم بتعلم القراءة وذلك بتأمل الصور والرسومات الموجودة فً     

الصحؾ والمجاالت والكتب التً ٌقلبها بأصابعه وقد ٌسأل الكبار عما ٌدل علٌه وهو أثناء 

 هذا ٌقوم برؤٌة عشوائٌة ؼٌر منظمة للجمل والكلمات والحروؾ. 

 مرحلة التمييز:  -6-2

قوم المتعلم بتمٌٌز الجمل والكلمات والحروؾ ومعرفة أشكالها المتباٌنة مستعٌنا فٌها ٌ   

 بالمثرٌن السمعً والبصري من جانب المعلم.

 مرحلة التكامل:  -6-3

وفٌها ٌتمكن المتعلم من إعادة قراءة الفقرة ككل ومعرفة مضمونها بعد أن ألم أجزائها فً    

 .(1980المرحلة السابقة )كٌرك وكالفت 

وقد فطن علماء التربٌة هذا السٌاق فً تعلٌم اللؽات ففً العربٌة نجد الكتاتٌب تعتمد إلى 

تعلٌم اللؽة العربٌة، بطرٌقة كلٌة جزئٌة بادئة بتحفٌظ كتاب هللا للصؽار فً اإلنجلٌزٌة نجد 

راءة أسلوب اللؽة اإلنجلٌزٌة الحٌة أو ما ٌسمى فنٌا بطرٌقة الشفوٌة التً تقوم على تعلٌم الق

الشفاهٌة بصورة عامة ثم الكتابة
1
. 

إن نمو األطفال فً القراءة ٌمر بعدة مراحل، من أهمها: مرحلة اإلستعداد للقراءة،    

 ومرحلة البدئ الفعلً للقراءة.

ذكرنا فٌما سبق أهمٌة النضج العقلً والذكاء عند الطفل  مرحلة اإلستعداد للقراءة: -6-4

ل لتعلم القراءة، وقد وقد أكدت الدراسات واألبحاث ذلك كعامل من عوامل استعداد الطف

أٌضا فً أن النضج العقلً أو الذكاء له أثره الفعال فً تكون اإلستعداد لتعلم القراءة ولكن 

لٌس معنى ذلك أنه العامل الوحٌد لجعل الطفل مستعدا لتعلم القراءة أن العامل الوحٌد لجعل 

اإلستعداد بعمر الطفل وبحالته النفسٌة واإلجتماعٌة  الطفل فنجد دراسات أخرى أكدت عالقة

                                                           
، 1، دار النشر والتوزٌع، اإلدارة العامة للمكتبات، ط صعوبات التعلمٌوسؾ أبو القاسم األحرش، محمد شكر الزٌٌدي،  - 1

 .176، ص 2008
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أهمٌة لؽة الطفل ومقدار نموها أي أن اإلستعداد للقراءة له عوامل مختلفة وثٌقة الصلة 

 بعضها ببعض، وكل منها ٌؤثر فً اآلخر وٌتأثر به تلك العوامل هً:

 اإلستعداد الجسمً. -1

 اإلستعداد العاطفً. -2

 اإلستعداد التربوي. -3

 د العقلً.اإلستعدا -4

 مرحلة البدء الفعلي للقراءة: -6-5

تتركز األسس فً مرحلة البدء الفعلً لتعلٌم الطفل القراءة حول بٌئة الطفل التعلٌمٌة أي    

حول المنهج الدراسً لتعلم القراءة، والمادة الدراسٌة واألسلوب الذي ٌتبعه المعلم مع الطفل 

ءة والرؼبة فٌها، على حٌن نجد أن اإلتجاه داخل حجرة النشاط لمساعدته على تعلم القرا

التربوي المعاصر ٌهدؾ تكوٌن الفرد تكوٌنا سلٌما فً النواحً العقلٌة والعاطفٌة والتربوٌة 

والجسمٌة، وٌهدؾ أٌضا أن ٌقرأ الفرد من أجل توسٌع أفق تفكٌره وتنمٌة خبراته من خالل 

ر بمتعة نفسٌة من قراءة الكتب، قراءاته، وتعلم القراءة الصحٌحة ذات المعنى، وأن ٌسع

التزود بالمعلومات والحقائق، وأن تكون له القدرة على تمٌٌز الحقائق من اآلراء المختلفة، 

ومن هذا كله تصبح التربٌة المعاصرة لها تأثٌر ملموس فً المنهج الذي ٌعد لتعلٌم الطفل 

مبادئ القراءة
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2000، 1دار النشر والتوزٌع، عالم الكتب، القاهرة، ط ، ، تنمية المهارات اللغوية للطفلكرٌمان بدٌر، إمٌلً صادق - 1

 .101 -100ص ص 
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 أهداف القراءة: -3

 إلى: أهداؾ وظٌفٌة )عامة(، وأهداؾ خاصة )أساسٌة(.تنقسم أهداؾ القراءة 

 أوال: األهداف الوظيفية )العامة(:

 تسهم فً بناء شخصٌة الفرد باكتساب المعرفة وتثقٌؾ العقل. 

 تعمل على إمتاع القارئ وتسلٌته فً وقت الفراغ. 

 القراءة أداة للتعلٌم فً الحٌاة المدرسٌة، ومن خالل اكتساب مهارات القراءة. 

 د القراءة وسٌلة اتصال الفرد بؽٌره مهما كانت المسافات الزمانٌة والمكانٌة.تع 

 القراءة لٌست ؼاٌة بل وسٌلة إلثراء حصٌلة الفرد اللؽوٌة. 

 إعداد المواطن الصالح القادر على العطاء واإلنتاج. 

 تهدؾ القراءة إلى صقل وجدان القارئ وتفجٌر طاقاته اإلبداعٌة. 

ت العالمٌةاإلنفتاح على الثقافا 
1
. 

تهدؾ القراءة إلى معرفة الرموز الكتابٌة واتخاذها وسٌلة اإلستمتاع وحل المشكالت، فقد 

أوضحت األدبٌات إلى دورهم للقراءة ٌتمثل فً القدرة على فهم ونقد المقروء، ومن أهداؾ 

 القراءة أٌضا: 

روة اللؽوٌة تقدٌم الخبرات الضرورٌة للمتعلم تلك الخبرات التً تساعد على نمو الث 

 والنمو المعانً.

تهًء المتعلم اجتماعٌا لتقبل حٌاة الجماعة والتعامل معها عن طرٌق تبادل األلعاب  

 اللؽوٌة والسؤال والجواب وما إلى ذلك.

اكتساب المتعلم مهارة استخدام فهارس المكتبات واإلستفادة من محتوٌاتها 
2
. 

 ثانٌا: األهداؾ الخاصة )األساسٌة(:

 القراءة على جودة النطق ةحسن األداء وتمثٌل المعنى.تساعد  

اكتساب المهارات القرائٌة: كالسرعة واإلستقالل بالقراءة واإلستؽراق بها والقدرة  

على تحصٌل المعانً
3
. 

                                                           
 .92كرٌمان بدٌر، إمٌلً صادق، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .178إٌمان عباس الحفاق، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 .93كرٌمان بدٌر، إمٌلً صادق، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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 اكتساب اللؽة. 

 التدرٌب على التعبٌر الصحٌح عن معنى ما ٌقرؤه. 

 .استخدام المكتبات بصورة سلٌمة وكٌفٌة اإلستفادة منها 

 تحقٌق الفهم من خالل المتعة والتسلٌة ونقد الموضوعات. 

 توسٌع خبرات المتعلم واشباع حاجاته ومٌوله. 

هذه األهداؾ تختلؾ من مرحلة ألخرى، ومن صنؾ آلخر، وفً المرحلة الواحدة من    

ناحٌة النوع واإلتساع والعمق
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .182مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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 خالصة:

إن أهمٌة القراءة تجعل من تعلٌمها مهمة صعبة نوعا ما، لذا ٌجب تكثٌؾ الجهود وتركٌز    

األنشطة فً مرحلة سن ما قبل المدرسة لتهٌئة األطفال للقراءة ولؽرس حبها والشؽؾ بها 

فً المراحل الالحقة ولٌتم ذلك ٌجب أن تكون مواد القراءة مقدمة للتلمٌذ سهلة وبسٌطة 

عن التكلؾ، مناسبته لعمره الزمنً والعقلً، كما ٌجب توفٌر الوسائل ومشوقة بعٌدة 

التعلٌمٌة المختلفة التً تساهم فً نمو خبرات الطفل المحسوسة، ونمو أفكاره ومساعدته 

 على التعبٌر عن هذه األفكار مثال )كالكتب والمجالت، والقصص المصورة(.

ؼٌر أنه قد ٌتعرض الفرد أثناء تعلمه للقراءة لمشكالت أو صعوبات تعٌقه عن أدائها    

بشكل جٌد، وتختلؾ هذه الصعوبات فً نوعها وحدتها وأسبابها وطرق معالجتها من فرد 

 إلى آخر وكل ما ٌتسم تناوله فً الفصل التالً.
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 تمهٌد

تلعب القراءة دورا مهما فً حٌاة الفرد،فهٌمن المهارات األكادٌمٌة األساسٌة التً تإثر    

فً الجوانب األكادٌمٌة األخرى، فمثال أن حل المسابل فً الحساب ٌتم عبر وسٌلة للتفاهم 

مكتوبة، فإذا تعسرت القراءة على الطفل فلن ٌتقدم فً مادة الحساب ٌتم لذلك فمن الطبٌعً 

ي الصعوبة فً القراءة إلى صعوبة فً الحساب،وٌمتد تؤثٌر صعوبة القراءة لتشمل أن ٌإد

المعرفة خارج المنهج الدراسً، وبهذا تعد القراءة الفهم والتحلٌل والنقد والمتعة، فباإلضافة 

إلى تشمل التفكٌر النقدي الخالق لذلك فإن الصعوبات القرابٌة من أكثر المشكالت التً 

معلمٌن اتجاه أطفالهم ولهذا خصصنا فً هذا الجانب للفصل حول تبٌان تإرق اآلباء وال

مفهوم عسر القراءة لدى الطفل ومعرفة أنواعها وتبٌان مظاهر هذه الصعوبة على الطفل 

كما أعطٌنا بعض الخصابص لذوي التالمٌذ صعوبات تعلم القراءة  وإبراز األسباب المإدٌة 

 عوبة وعالج للحد من هذه المشكلة لدى التالمٌذ.لذلك كما خصصنا أٌضا تشخٌص لهذه الص
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 ـ تعرٌف صعوبة تعلم القراءة:1

ٌتشكل األطفال ذوي صعوبات القراءة نسبة كبٌرة من الحاالت الشابعة بٌن األطفال فً    

صعوبة التعلم، حٌث ٌرى عدد من الباحثٌن أن صعوبات القراءة تمثل أكثر أنماط صعوبات 

من ذوي صعوبات التعلم هم فمن لدٌهم  %08ألكادٌمٌة شٌوعا بل أن أكثر من التعلم ا

صعوبات فً القراءة، كما أن المإشرات اإلحصابٌة تعطٌنا تحذٌرا بؤن األفراد غٌر 

الناجحٌن فً المجتمع ال ٌقرإون وٌعٌشون بتقدٌر منخفض للذات، باإلضافة إلى نقص 

قراءة أمر ضروريالدافعٌة ومزٌد من القلق،فالقدرة على ال
1
. 

 وتعرف على أنها أٌضا:

هً صعوبة فً القدرة على القراءة دون وجود إعاقة أو إصابة بمعنى ال تعود هذه    

اإلصابة إلى إعاقة عقلٌة أو حسٌة مٌزتها أنها ال تظهر إال بعد إلحاق الطفل بالمدرسة، 

لٌات الالزمة الكتساب وبالمعنى العلمً العام هً صعوبة ناتجة عن خلل فً استخدام العم

هذه القدرة من أعراضها العامة اللغة الشفوٌة سلٌمة ذكاء العقل متوسط أو قرٌب من 

 المتوسط إال أنه ٌجد صعوبة فً تحدٌد الٌمٌن من الٌسار فٌشكل له ذلك صعوبة فً القراءة 

مادة كما ٌعرفها الشاعر "قندٌل": "على أنها ضعف ملحوظ فً قدرة الفرد على القراءة لل

المكتوبة أو فهمها على الرغم من حصول الفرد على نفس القدر من التدرٌب الذي حصل 

 علٌه أقرانه ". 

أٌضا "بصرة جلجل": "تعنً األطفال الذٌن لدٌهم ضعف حاد فً فك الرموز   كما عرف

الكلمة و بالتالً ضعف فً كل أوجه القراءة ومن الواضح أن هإالء األطفال عادٌٌن فً كل 

انب األخرى، أي أن صعوباتهم فً القراءة تحدث على الرغم من وجود ذكاء متوسط الجو

أو أعلى من المتوسط وهم ٌتعرضون بصورة مالبمة للمادة المراد تعلٌمها مع غٌاب 

مشكالت حسٌة حادة أو االضطراب انفعالً أو اجتماعً خطٌر مع وجود ظروف اقتصادٌة 

اجتماعٌة و ثقافٌة مالبمة"
2
. 

                                                           
، ص 8880، 3، دار الفكر، عمان، طصعوبات التعلم تشخٌص وعالجمحمود عوض هللا سالم، مجدي أحمد شحات،  - 1

451. 
، ص 8881، جامعة فرحات عباس، سطٌف، العدد األول، دٌسمبر مجلة التنمٌة الموارد البشرٌة لحسن بو عبد هللا، -8

438.   
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القراءة هً من أكثر الموضوعات انتشارا بٌن األطفال ذوي صعوبات التعلم تتمثل فصعوبة 

هذه الصعوبات مثال: انخفاض معدل التحصٌل الدراسً للطفل بعام أو أكثر من معدل عمره 

العقلً، ضعف فً فهم ما ٌقرأ وكذلك صعوبة فً التهجبة، إذ تعتبر من أهم المهارات التً 

لصعوبة فً القراءة إلى فشل فً كثٌر من المواد األخرى فً تعلم فً المدرسة وتإدي ا

المنهاج
1
. 

ومنه فصعوبة القراءة من أهم المهارات التً تعلم فً المدرسة إذ أن الفشل فً القراءة    

  %45ـ48ٌإدي إلى الفشل فً كل المواد الدراسٌة األخرى.وتمثل مشكالت القراءة ما نسبة 

بٌن ذوي صعوبات التعلم وقد أظهرت الدراسات   %08ـ08بٌن الطلبة جمٌعا كما تمثل 

  %08ـ08المسحٌة التً قام بها كثٌر من الباحثٌن و منهم كٌرك لبرامج صعوبات التعلم بؤن 

من األطفال المسجلٌن فً تلك البرامج كانو ٌعانون من صعوبات فً القراءة
2

 . 

ً تإثر على صورة الذات إن صعوبة القراءة تمثل السبب الربٌسً للفشل الدراسً فه   

لدى التلمٌذ وتقوده إلى العدٌد من أنماط السلوك الالتوافقً والقلق، والإلفتقار إلى الدافعٌة 

وقد تكون نتٌجة لعدم كفاءتهم فً إستقبال أو تقدٌم المالمح الصوتٌة للغة مما ٌترتب علٌه 

 ضعفهم فً مهارات التعرف على الكلمة وتحدٌدها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 1، مكتبة أنجو المصرٌة، طالتأخر فً القراءة تشخٌصه وعالجه فً المدرسة اإلبتدائٌة محمد قدري لطفً، -1
.13، ص 1991   

، 2، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان، طالمتبعة المقترحة، صعوبات التعلم والخطة العالجٌة تٌسٌر مفلح كوافحة -2
.20، ص 2002   
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 صعوبات تعلم القراءة: ـ أنواع2

ال ٌقتصر نشاط تعلٌم القراءة على مجرد محو األمٌة المتعلم الذي ال ٌعرف القراءة    

إطالقا وإنما ٌشمل أٌضا تلك األنشطة التدرٌسٌة التً تستهدف تصحٌح ما فشلت برامج 

 التعلٌم األولى فً تحقٌقه. وفً ضوء ما سبق نصف أنواع القراءة إلى ما ٌلً:

وهو التعلٌم المنظم الذي فً المدارس العادٌة، أو الذي ٌستخدم  لمستوى القاعدي:ا -1ـ2

 لتعلٌم الراشدٌن الذٌن لم ٌتعلموا القراءة ومنها برامج محو األمٌة وتعلٌم الكبار. 

قد ٌتعرض نسبة من األطفال إلى صعوبات أو أخطاء قرابٌة  المستوى التصحٌحً: -2ـ2

التعرف على الكلمة أو الجملة أو الفقرة وتحتاج نشاط  مثل بطء سرعة القراءة صعوبة

إضافً لغرض تصحٌح هذه األخطاء، وهً تشمل شكال من أشكال التعلٌم الفردي الذي ٌتبع 

فً المدارس وخاصة المدارس الخاصة إذ ٌصار األعطاء دروس إضافٌة تصحٌحٌة 

علم مختص، وتشكل ستة ألخطاء أو الصعوبات البسٌطة التً ٌعانً وٌقوم بالتدرٌس فٌها م

أو تزٌد قلٌال وٌمكن أن ٌكون تصحٌح من قبل المعلم العادي   %( 48قلٌلة تتراوح بحدود )

 فً الفصول العادٌة.

وهو أعلى المستوٌات التً لم نستطٌع تصحٌحه بإضافات، وإنما  المستوى العالجً: -3ـ2

عسر قرابً التً هً إحدى ٌحتاج إلى قراءة عالجٌة وهم األطفال الذٌن ٌعانون صعوبة أو 

المظاهر األساسٌة ألطفال ذوي صعوبات التعلم، وتشكل نسبة قلٌلة وتحتاج إلى عالج 

خاص قد ٌتم فً عٌادة أو فصل خاص، أما المراحل النمابٌة التً ٌمر بها الطفل فً تعلم 

مد االختٌار القراءة فهً تبدأ بالمرحلة العشوابٌة التً ال تتسم بالتنظٌم والتسلسل، وإنما تعت

العشوابً المتؤثر بالصغر والكبر واأللوان فهو ٌتؤمل صورة أو شكال أو رسما فً صحٌفة 

أو مجلة أو كتاب وقد ٌسؤل عنها، وقد تكون هذه الحاالت مشتركة لمعظم المتعلمٌن أي هً 

لٌست خاصة فقط بالمتعلمٌن من ذوي صعوبات التعلم وإنما هً مرحلة مشتركة للمتعلمٌن 

جمٌعا
1

، ومن ثم ٌصل المتعلم إلى التعرٌف والتمٌٌز بٌن الحروف والكلمات والجمل 

                                                           

، 4000، جامعة عٌن الشمس، القاهرة، مصر، د ط، ، صعوبات التعلم والتعلٌم العالجًحافظ، نبٌل عبد الفتاح حافظ -4
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والصور واألشكال وأوجه الشبه واالختالف وهذه المرحلة هً التً تإدي بالمتعلم إلى جمع 

 األجزاء المتفرقة وقراءتها ككل متكامل وقد تصبح عملٌة مٌكانٌكٌة آلٌة.

 (:dyslexiaـ الداسلكسٌا :)1ـ8

جز جزبً فً القدرة على القراءة أو فهم ما ٌقرأوقد ٌرجع السبب فً ذلك إلى وهً ع   

صعوبة خاصة فً الجوانب النمابٌة نثل اإلنتباه والذاكرةواإلدراك والتفكٌر والعجز 

اللغوي
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ة، المتتابعة على الفهم القرائً لدى التالمٌذ أثر برنامج تدرٌبً لتنمٌة المعالجة المعرفٌ محمد رٌاض عبد الحلٌم، - 1
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 مظاهر الصعوبات القراءة : ـ3

األطفال، حٌث أن أهم ما هناك مظاهر للصعوبات القرابٌة تظهر بشكل جلً وواضح على 

 ٌمٌزهم هو عسر القراءة بنوعٌه:

أـ عٌوب صوتٌة هً أصوات الحروف، بحٌث ٌعجز الطفل عن قراءة الكلمات وبالتالً 

 ٌعانً من عدم القدرة على الهجاء 

ب ـ عٌوب فً القدرة على إدراك الكلمات ككل، فهم ٌنطقون الكلمات فً كل مرة كؤنهم 

 ٌواجهونها ألول مرة. 

وٌتم تحدٌد تلك المظاهر اعتمادا على فقدان الطفل القدرات الخاصة بالقراءة مثل:تفسٌر 

رموز الكلمات، النطق بالكلمات كوحدة واحدة،فهم معانً الكلمات، فهم مدلوالت الجمل 

 وتركٌبها، توفر المفردات الالزمة للقراءة.

لذٌن ٌعانون من صعوبات ولقد حدد "السرطاوي" بعض المظاهر التً بتمٌز بها األطفال ا

 فً القراءة وهً : 

 ـ حذف الكلمات كاملة أو أجزاء منها. 

 ـ اإلدخال لكلمات غٌر موجودة فً النص أصال 

 ـ اإلبدال للكلمات داخل النص بكلمات أخرى من خارجه. 

التكرار لكلمات أو جمل، وخاصة حٌن تصادفهم كلمات صعبة بعدها،كؤن ٌقرأ الطالب 

زرعة ( فٌقوم بتكرار عبارة )حضرت إلى ( عدة مرات دون إكمال لعدم )حضرت إلى الم

قدرته على قراءة كلمة )مزرعة(
1
. 

 ـ حذف أو إضافة أصوات إلى الكلمة التً ٌقرأها. 

 األخطاء العكسٌة، حٌث ٌقرأ الطالب الكلمة بطرٌقة عكسٌة .

 قراءتها.ـ القراءة السرٌعة وغٌر الصحٌحة، وحذف الكلمات التً ال ٌستطٌعون 

 ـ القراءة البطٌبة جدا بهدف إدراك وتفسٌر الرموز )حروف( الكلمات.

 ـ نقص الفهم الناتج عن التركٌز على نطق الكلمات فقط. 

                                                           
 .480، ص 8880، 4، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، األردن، طصعوبات التعلمعصام جدوع،  - 1
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فهناك بعض المظاهر اإلضافٌة األخرى التً ٌجب ذكرها والتً تظهر بوضوح خاصة فً 

 الصفوف اإلبتدابٌة الثالثة األولى وهً: 

 ى الكلمة وتشمل:ـ التعرف الخاطئ عل1

 أـ الفشل فً إستخدام سٌاق الكالم للتعرف على المعنى.   

 ب ـ عدم كفاٌة التخلٌل البصري للكلمات.   

 ج ـ عدم القدرة على التعرف على المفردات بمجرد النظر.   

 د ـ تزاٌد الخلط المكانً ، حٌث تحدث أخطاء فً بداٌة أو وسط أو نهاٌة الكلمة.   

 إتجاه خاطئ وتشمل : ـ القراءة ف2ً

 أ ـ الخلط فً ترتٌب الكلمات فً الجملة.   

 ب ـ تبدٌل مواضع الكلمات فً الجملة.   

 ج ـ انتقال الغٌن بشكل خاطا على السطر الواحد.   

 ـ القصور فً القدرة األساسٌة على اإلستٌعاب والفهم، وتشمل:3 

 أ ـ عدم القدرة على القراءة فً وحدات فكرٌة متصلة وذات معنى.   

 ب ـ عدم فهم معنى الجملة .   

 ج ـ القصور فً إدراك تنظٌم الفقرة.   

 د ـ القصور فً تذوق النص.   

 ـ صعوبة التمٌٌز بٌن الرموز وتشمل : 4

ف العلة(أ ـ التمٌٌز بٌن الحركات القصٌرة )التشكٌل( والحركات الطوٌلة )حرو
1
. 

 ب ـ تمٌٌز الحروف المشددة عن غٌرها.

 ج ـ تمٌٌز الفرق بٌن الالم الشمسٌة والقمرٌة.

 د ـ التمٌٌز بٌن األصوات المتشابهة للحروف مثل )س، ص(. 

 ه ـ تمٌٌز التنوٌن.

 و ـ التمٌٌز بٌن الهاء والتاء المربوطة والتاء المبسوطة.

 ز ـ تمٌٌز همزات الوصل  والقطع.

                                                           
 .438-480مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1



صعوبات تعلم القراءة                                                                     الفصل الثاني  
 

54 
 

ً تتبع مكان الوصل فً القراءة، وازدٌاد حٌرته وإرتباكه عند اإلنتقال من صعوبة ف -4

نهاٌة السطر إلى بداٌة السطر الذي ٌلٌه أثناء القراءة
1
. 

 خصائص صعوبة تعلم القراءة: -1

(: بؤنه ٌمكن القول بؤن تلمٌذ أما ٌعانً من صعوبات 4008" )Debray   ٌرى "دٌبراي   

 بصفة مستمرة مع األعراض التالٌة:تعلم القراءة إذا كان ٌعانً 

 .قلب الحروف والمقاطع 

 .الخلط بٌن الحروف المتشابهة رسما 

 .الخلط بٌن الحروف المتشابهة صوتا 

 .حذف بعض الحروف أو المقاطع 

( بعض المإشرات التً تظهر على األطفال الذٌن لدٌهم 4005وتذكر نظرة "جلجل" )   

 صعوبات تعلم القراءة ومنها:

o  فً القراءة أقل بصورة دالة عما هو متوقع بالنسبة لعمرهم العقلً وسنوات تحصٌلهم

 تواجدهم بالمدرسة.

o .ال ٌظهرون أي دلٌل على وجود عجز بالنسبة لحاستً السمع والبصر 

o  ٌظهرون صعوبة كبٌرة فً تذكر نماذج الكلمة كاملة وٌمٌلون إلحداث نوع من

 شكل العام.االضطراب بالنسبة للكلمات التً تتشابه فً ال

o  ٌعدون قراءة ضعاف فً القراءة الجهرٌة، على الرغم من أنهم ٌستطٌعون فً بعض

األحٌان أن ٌقوموا بتسمٌع أو استرجاع قابمة محفوظة من كلمات الهجاء لمدة مختلفة 

 من الوقت.

o  فً محاوالتهم األولى للقراءة والكتابة ٌظهرون اضطرابات واضحة فً تذكر شكل

 الحروف.

o ء التالمٌذ بعض األدلة على تؤخر األداء الحركً لجانب واحد غٌر مكتمل ٌظهر هإال

 وهم ٌمٌلون الستخدام الٌد الٌسرى، أو ٌكونون مختلفٌن فً اختٌاراتهم الحركٌة.

                                                           
 .434عصام جدور، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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o  ،غالبا ما ٌظهر هإالء التالمٌذ تؤخرا أو عٌوبا فً واحدة أو أكثر من جوانب اللغة

حدٌث غٌر تام أو مفردات شفوٌة وباإلضافة إلى كونهم قراءة ضعاف، لدٌهم 

ضعٌفة
1
. 

o  بعضهم لدٌهم صعوبة فً تعلم األشٌاء فً تتابع مثل حروف الهجاء، أو شهور السنة

 وبعضهم ال ٌستطٌعون تعلم جدول الضرب.

o  ًبعضهم عندما ٌتكلمون ٌضعون الكلمات بنظام خطؤ، وكثٌر منهم لدٌهم صعوبة ف

فً معرفة تسلسل الحروف والكلمات  تذكر سالسل األعداد أو تكون لدٌهم صعوبة

 فمثال لقراءة كلمة رأس البد من أن ٌقرأ حرف الراء ثم األلف ثم السٌن.

بعض هإالء التالمٌذ ٌظهرون عدم التمٌٌز بٌن الٌمٌن والٌسار فٌبدإون ٌقرأ الكلمة باإلتجاه 

 المعاكس لها.

لثامنة وبعدها كالخلط بٌن كثٌر منهم ٌستمرون فً الخلط بٌن الحروف المتشابهة فً سن ا   

 ش وس.

( الدالبل الممٌزة لألطفال المصابٌن بصعوبات القراءة، وفً 8880وقد بٌنت "صندقلً" )   

 كل مرحلة من المراحل اآلتٌة:

 ما قبل المدرسة )حتى خمس سنوات(. -

 المرحلة اإلبتدابٌة األولى )حتى تسع سنوات(. -

 سنة(. المرحلة اإلبتدابٌة الثانٌة )حتى إثنى عشر -

 ما فوق إثنى عشر سنة. -

وسنكتفً بذكر المظاهر التً ٌمكن أن توجد عند تالمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة أن هذه    

المظاهر ال تظهر عند كل ذوي صعوبات القراءة، كما أنها وإن وجدت ال تكون بنفس 

 الدرجات فً كل الحاالت وأن أهم مظاهر هذه المرحلة:

  خاصة وممٌزة فً تعلم القراءة.ٌعانً التلمٌذ من صعوبة 

 إذا قرأ ال ٌستطٌع تتبع الكلمات فً السطر الواحد
2
. 

                                                           
، 4، مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع، طصعوبات الفهم القرائً لذي المشكالت التعلٌمٌةسلٌمان عبد الواحد إبراهٌم،  - 1

 .404، ص 8843
 .408مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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 أسباب صعوبات القراءة: -2

 وجد العلماء من خالل دراستهم أن أبر صعوبات تعلم القراءة تنحصر فٌما ٌلً:    

 األسباب اإلنفعالٌة والبٌئٌة والتربوٌة: -5-1

كثٌر من األحٌان ٌكون الطفل غٌر مستقر فً  عدم التوافق مع الذات ومع المجتمع: .أ 

انفعالٌا قبل التحاقه بالمدرسة، وقد ٌكون السبب فً عدم استقراره انفعالٌا أنه تعرض 

ألحداث سٌبة وألٌمة داخل أسرته، وهإالء األطفال ٌظهرون سلبٌة واضحة فً 

وتشتت سلوكاتهم تجاه زمالبهم وتجاه معلمٌهم، وٌبدو علٌه عدم استقرار أو االتزان 

الذهن وانخفاض الهمة والحماس، فال ٌكون لدٌهم أي مٌل أو رغبة وفً بذل الجهد 

الذي تطلبه عملٌة تعلٌم القراءة، ولذلك فهم لن ٌتمكنوا من إحراز أي تقدم فً تعلم 

 القراءة ما لم ٌتم عالجهم نفسٌا، إلعادة التوازن فً الجانب اإلنفعالً لدٌهم.

وهإالء األطفال عادة ما ٌبذلون جهدا غفً تعلم القراءة تحت عوامل عدٌدة من    

التوتر وغالبا ما تظهر علٌهم أغراض التوتر بشكل أو بآخر داخل قاعات الدراسة 

فٌنتاب بعضهم الخجل والقلق، وٌنتاب البعض اآلخر تشتت الذهن وعدم القدرة على 

العصبٌة السٌبة مثل قضم األظافر، وغالبا ما التركٌز، وقد ٌلجؤ بعضهم إلى العادات 

ٌفتقد هإالء إلى الثقة بالنفس، وٌستسلمون للٌؤس، باإلضافة إلى إحساسهم بصعوبة 

المناهج والمقرارات الدراسٌة، والشعور باإلحباط ٌعد من األسباب التً ٌجعل 

ام األطفال أنهم عاجزٌن عن القراءة وٌجب على المدرس إزاء هذه الحاالت القٌ

 بالمساعدة هإالء األطفال ارشادهم إلى السلوك اإلٌجابً.

ٌتوقف تحصٌل الطفل فً القراءة على ما ٌشعر به من مناخ صحً  العوامل البٌئٌة: .ب 

فً بٌبة فاألطفال الذٌن ٌنتمون إلى أو العابالت ٌسود فٌها التوتر والخالفات 

استقرار ذهنً، وذلك المستمرة ال شك أنهم ٌبدإون تعلمهم للقراءة فً قلق وعدم 

عكس األطفال الذٌن ٌعٌشون فً بٌبة صحٌة، وجو أسري دافا فهإالء تتاح لهم 

فرص التحصٌل القرابً الجٌد
1
. 
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وهناك األطفال ٌعانون من المشاجرات بٌن الوالدٌن وإهمالهم لهم، أو السٌطرة علٌهم 

األطفال المتخلفٌن  وقد دلت دراسات عدٌدة على ازدٌاد نسبة المشكالت العابلٌة فً بٌوت

فً القراءة، وقد دلت نتابج هذه الدراسات إلى تحسٌن المناخ العابلً إلى تحسٌن معدالت 

القراءة، وتإدي المبالغة فً حماٌة الطفل من جانب الوالدٌن أو السٌطرة علٌه إلى 

 صعوبات فً توافقه مع القراءة، وتعوقه عن تنمٌة روح المبادرة.

تبر الظروف التعلٌمٌة من أهم األسباب التً ٌنشؤ عنها التخلف تع األسباب التعلٌمٌة: .ج 

القرابً، وعلى هذا ٌجب تحدٌد العوامل المإثرة فً عملٌة تعلم القراءة، والصعوبات 

التً ٌواجهها األطفال فً هذا المجال، وضرورة إٌجاد الوسابل المناسبة لتدرٌس 

ا ما ٌكشف التشخٌص الدقٌق القراءة بما ٌالءم الحاجات الفردٌة لألطفال، فغالب

لحاالت التخلف القرابً عن نواحً القصور فً العملٌات التعلم لذا ٌرى البعض 

المربٌن أنهم ٌإكدون على أهمٌة المدرسة البد أن تصب فً الصفوف األولى، ألن 

اهتمام المدرسة االهتمام األساسً فً تنمٌة شخصٌة الطفل وإشباع حاجاته األساسٌة 

توازن، وحجة الذٌن ٌعارضون تدرٌس القراءة قد ٌإدي أحٌانا إلى بشكل كامل وم

عدم توافق الشخصٌة، وأن التؤكٌد على القراءة عند األطفال وأن نشاط القراءة فً 

حد ذاته ٌعتبر مجاال بعٌدا كل البعد عن المٌول الحقٌقٌة، واهتمامات األطفال فً هذه 

 الصفوف.

 األسباب العضوٌة: -5-2

من األمور البدٌهٌة أن القٌام الجهاز العصبً بدوره ٌعتبر من  ٌة:العٌوب البصر .أ 

المتطلبات األساسٌة للقراءة دون أٌة معاناة وإذا كان الطفل ضعٌفا فً قدرته 

البصرٌة تصبح القراءة أمرا عسٌرا علٌه، وبعض األطفال ضعٌفو البصر عندما 

ٌتوقفون عن االستمرار ٌبذلون محاوالت للقراءة فإنهم ٌشعرون بالتوتر والقلق، ف

فً القراءة بعد فترة قصٌرة بل قد ٌرفضون، وٌمتنعون عن القراءة تماما
1
. 
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قد تكون األشكال المختلفة للقصور السمعً فً ظروف معٌنة  العٌوب السمعٌة: .ب 

سبب ربٌسٌا للتعثر فً القراءة وتكشف نتابج كثٌر من البحوث عن االرتباط 

المباشر بٌن العٌوب السمعٌة الصحٌة والتخلف فً القراءة عند الطفل، وٌعتمد 

ب لغوٌة، الطفل فً تعلمه للقراءة على ما استوعبه واستخدمه من مفردات وتراكٌ

وأن معظم طرابق التدرٌس للقراءة فً المراحل األولى من حٌاة الطفل تعتمد إلى 

حد كبٌر على ما ٌعطٌه المعلم من تعلٌمات وتوجٌهات شخصٌة وعلى ذلك ٌفتقد 

الطفل الذي ال ٌسمع جٌدا لكثٌر مما ٌتمتع به عن غٌره من األطفال ذوي القدرة 

 الصحٌحة الستماع والتركٌز.العالٌة على السمع، وذوي العادات 

ترتبط عٌوب النطق والكالم بصعوبة القراءة ومشكالتها  عٌوب النطق والكالم: .ج 

ومن ثم أن مثقف علٌه بصورة عامة أنه فً حاالت كثٌرة ٌرتبط كل من النطق 

غٌر السلٌم وصعوبات القراءة بعوامل أخرى مثل النمو للعملٌات العقلٌة، وخلل 

القدرة على التمٌٌز بٌن األصوات التً تتؤلف منها الجهاز العصبً، وعدم 

الكلمات غٌر أن بعض األخصابٌٌن فً هذا المجال ٌرون أن عٌوب النطق فً 

 حد ذاتها تشكل العامل الربٌسً فً صعوبات القراءة بالنسبة لبعض األطفال.

 إن تعلم القراءة عملٌة صعبة، بل وشاقة أحٌانا بالنسبة للطفل المشكالت الصحٌة: .د 

وٌحتاج تعلم القراءة إلى أن ٌكون الطفل ٌقضا ومنتبها ونشطا فً عملٌة التعلم، 

وأي عرض جسمانً أو عضوي من شؤنه اإلقالل من نشاطه وحٌوٌة الطفل 

وسٌشكل عابق ٌحول بٌنه وبٌن التركٌز أو المساهمة بشكل مستمر فً عملٌة 

من أمراض مزمنة، أو  التعلم وغالبا ال ٌكون فً استطاعة األطفال الذٌن ٌعانون

من سوء التغذٌة التركٌز واإلنتباه لفترة طوٌلة فً األنشطة التعلٌمٌة المختلفة، 

وهإالء األطفال ٌفوتهم الكثٌر من المناهج والمقررات الدراسٌة بسبب الغٌاب 

المتكرر نتٌجة لذلك ٌصبح التعلم بالنسبة لهم عملٌة صعبة للغاٌة
1
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رض بعض األطفال لبعض األمراض التً تصٌب ٌتع القصور الجهاز العصبً: .ه 

المخ، وذلك قبل أو فً أثناء أو بعد والدتهم، فٌعانً هإالء األطفال من حاالت 

معوقة مثل فقدان القدرة على الكالم، أو الشلل فً المخ أو التؤخر فً النشاط 

العقلً بدرجة ملحوظة، أو ضعف حركً ومن الواضح أن هإالء األطفال فً 

الرعاٌة الطبٌة المتخصصة وإلى أنهم أٌضا فً حاجة إلى مثل هذه حاجة إلى 

الرعاٌة والبرامج ومن الطبٌعً أن بعض إصابات المخ المعروفة، ما لم تكن 

خطٌرة غالبا ما تإدي إلى التؤخر الدراسً وعدم القدرة على تعلم القراءة وهناك 

العصبً التً  دراسات عدٌدة أشارت نتابجها إلى ارتباط بعض إصابات الجهاز

 ال ٌمكن الكشف عنها فً أثناء الحمل أو الوالدة بالتخلف القرابً لبعض األطفال.

أشارت نتابج بعض الدراسات حول ارتباط مهارة قصور القدرات العقلٌة:  .و 

القراءة بالذكاء إلى أنه ال ٌمكن االعتماد على درجة النمو العقلً وحدها فً 

راءة، وأنه لٌس من األمور السهلة تقدٌر مهارة تحدٌد مدى إتقان الطفل لمهارة الق

القراءة أو معدل الذكاء، ألن كال منهما ٌتؤثر بعوامل أخرى ٌجعل من الصعب 

قٌاسها بدقة وتحذر نتابج هذه الدراسات من محاولة الحد من مدى ما ٌستطٌع 

الطفل أن ٌتعلمه، على أساس العالقة بٌن الذكاء ومهارة القراءة وذلك ألن هذه 

العالقة تظهر فابدتها فً التعرف على الطفل الذي ال ٌستطٌع التقدم فً القراءة 

مما ٌتناسب ومستوى قدرته، وٌتضح من ذلك المتعلم محدود القدرة العقلٌة ٌمنحه 

أن ٌستمر فً تقدمه فً القراءة بمعدل مناسب إذا ما تمت مالبمة العملٌة التعلٌمٌة 

وٌة تتناسب وقدراته العقلٌةمع حاجاته وإذا ما وضعت برامج ترب
1
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 تشخٌص صعوبات القراءة: -2

ٌتضمن هذا الجانب ثالثة أنواع من التشخٌص تتصل بالعوامل التً سبق ذكرها، فثمة     

تشخٌص ٌتصل بحالة التلمٌذ الجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة أو البٌبٌة التً سبق الحدٌث 

ف التلمٌذ بالقراءة لٌتم التعرف على أخطابه عنها أو ثمة تشخٌص ٌتم داخل الفصل حٌث ٌكل

فً النطق والفهم وسرعة القراءة وثمة تشخٌص إكلٌنٌكً ٌستمد المادة المتجمعة عن المتعلم 

 لٌحدد مستوٌات القدرة اللغوٌة والتعرف على الكلمة والقراءة الشفهٌة والصامتة والفهم.

عٌن من التشخٌص الرسمً حٌث ٌقترح علماء النفس والتربٌة من المتخصصٌن نو   

 بمعرفة الخبراء وتشخٌص غٌر الرسمً بمعرفة المعلمٌن.

 التشخٌص الرسمً لصعوبات القراءة: -6-1

وٌقوم به األخصابٌون وٌشمل الفحص الطبً العصبً بمعرفة األطباء والفحص النفسً    

فسً والبحث للقدرات العقلٌة والمٌول القرابٌة والسمات الشخصٌة من قبل األخصابٌٌن الن

االجتماعً للبٌبة المحٌطة للتعلم فً األسرة والفصل والحً بمعرفة األخصابٌٌن والبحث 

االجتماعٌٌن وأخٌرا لٌس آخر التشخٌص التربوي لمظاهر ودرجات وأنواع صعوبات 

القراءة بمعرفة أخصابٌٌن اإلجتماعٌٌن وأخٌرا لٌس آخر تشخٌص التربوي لمظاهر من 

 ات القراءة بمعرفة أخصابً التربوي.درجات وأنواع الصعوب

وفً مصر والعالم العربً نجد بعض االختبارات التً تقٌس االستعداد للقراءة وصعوبات    

إستبٌان تشخٌص صعوبات التعلم فً اللغة العربٌة لدى تالمٌذ المرحلة القراءة وأمثلها: 

التهجً والكتابة وٌقٌس صعوبات القراءة والنطق و (،1995"أحمد عواد" ) االبتدائٌة

( وٌقٌس المحتوٌات 4008والتعبٌر واإلمالء، واختبار مفهوم تعلم القراءة "لغسان بادي" )

والمٌول والمهارات القرابٌة كوسٌلة للتواصل فً ضوء تكاملها مع القررات الدراسٌة 

األخرى التً ٌتضمنها المنهج
1
. 
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 ـ التشخٌص الغٌر الرسمً: 2ـ6

حٌث ٌرى التربوٌون التشخٌص الرسمً ٌستلزم العدٌد من الدراسات والفحوصات    

واالختبارات وٌستغرق وقتا وماال وجهدا ولذا ٌقترحون بال من التشخٌص الرسمً تشخٌصا 

غٌر رسمً سٌقوم به المعلم داخل الفصل وٌرون أنه ال ٌتمٌز بالخصابص التالٌة:ٌمثل عٌنة 

ً حٌاة التلمٌذ الذي ٌتضح أمام المعلم أثناء مهام التدرٌس والنشاط كبٌرة من سلوك القراءة ف

والتقوٌم داخل الفصل وخارجه كما ٌعطً فترة زمنٌة طوٌلة من نشاط القراءة على مدار 

العام الدراسً وٌمكن استخدامه خالل عملٌات التدرٌس الٌومً ومناشطه وٌكون هذا النوع 

 من التشخٌص على النحو التالً:

 ـ تحدٌد مستوٌات القراءة. 

 ـ أسالٌب تحدٌد مستوى القراءة:3ـ6

ٌقوم المعلم بإتباع اإلجراءات التالٌة مع التلمٌذ الذي ٌعانً من صعوبة فً القراءة تطبٌق    

إخبار للقراءة الجهرٌة لقطعة ٌختارها المعلم من صفوف دراسٌة متدرجة والصف الذي 

ختبار فً القراءة الصامتة حٌث ٌطلب من التلمٌذ قراءة ٌقف عند مستواه فً القراءة تطبٌق ا

قطعة وٌسؤل عنها لتحدٌد مستوى فهمه لها، اختبار الطفل فً القراءة كلمات منفصلة فً 

سٌاق معٌن وتطبٌق اإلختبارات السابقة تحدٌد مستوى التباٌن بٌن القدرة الكامنة لدى الطفل 

إلى الصف الدراسً المقٌد بهبحكم سنه ومستوى تحصٌله فً القراءة منسوبا 
1
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 ـ عالج صعوبات القراءة : 7

إن عالج صعوبات القراءة تستدعً تخطٌطا مسبقا ودقٌقا ألن ذلك ٌساعد على توفٌر    

الوقت والجهد وٌساعد على تحقٌق األهداف المرجوة بسهولة، وعلٌه ٌجب أن تتصف 

 الخطة العالجٌة بالصفات التالٌة:

تكون الخطط فردٌة على أساس أن المتعلمٌن ٌتعلمون بؤسالٌب مختلفة، وأنهم     ـ ٌجب أن   

فً حاجة إلى برامج تلبً احتٌاجات كل واحد منهم، ولذلك ٌجب أن تقوم مثل هذه الخطة 

على إدراك السمات العقلٌة والجسمٌة لكل طفل ولهذا ٌجب أن ٌكون التخطٌط لكل حالة 

 ب على النواحً الضعف الخاصة به. على انفراد حتى تنجح فً التغل

ـ ٌجب أن تتماشى الخطة مع الصفات الممٌزة للطفل ، فإذا كان الطفل لدٌه ضعف فً    

قدراته العقلٌة فلٌس من المتوقع أن ٌنجح فً تحقٌق األهداف القرابٌة التً توضع ألطفال 

 أكثر ذكاء منه وال أن ٌتقدم بنفس السرعة التً ٌتقدمون بها. 

جب أن تتسم الخطة العالجٌة بالنشاط، فعلى المعلم أنً جعل الطفل ٌقبل على القراءة ـ ٌ   

 برغبة وعلى فترات متعددة.

ـ وتؤسٌس على ما سبق ٌتعٌن أن نتناول عالج صعوبات القراءة من زواٌا ثالث على    

 النحو التالً:

 ـ عالج صعوبات تفسٌر الرموز اللغوٌة وقراءتها:1ـ7

 تستهدف عالج صعوبات تفسٌر الرموز اللغوٌة وقراءتها هً : توجد ثالث طرق 

و"هٌلٌن كٌلر"  تعتمد هذه الطرٌقة التً إبتكرها "جرٌس فرنالد" أـ طرٌقة متعددة الحواس:

على استخدام أكثر من حاسة إضافة إلى الحركة. وخاصة األطفال الذٌن ٌعانون من 

لتعلم والفهم من غٌر الملموس، أفضل ل ومن المعلوم وأن الملموس صعوبات قرابٌة،

وخاصة بالنسبة ألطفال الذٌن ٌحتاجون إلى الرعاٌة خاصة وٌطلق على هذه الطرٌقة 

ٌعنً  (V) ( ٌشٌر كل حرف من هذه الحروف إلى حاسة معٌنة فالخرفVAKT) اختصارا

( حٌث ٌشاهد الطفل الكلمة المراد تعلمهاVISUALاستخدام الحاسة البصرٌة )
1
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( حٌث ٌسمع الطفل الكلمة وٌنطقها AUDITORYالحاسة السمعٌة ) (Aرف)وٌمثل الح

( حٌث ٌتبع الطفل الكلمة KINESTHETIC) إلى استخدام الحركة (Kوٌشٌر الحرف )

 بإصبعه ولهذه الطرٌقة أربع مراحل هً:

 :مرحلة التتبع حٌث ٌكتب المعلم الكلمة على السبورة أو على الورقة   المرحلة األولى

وٌجري خالل التكرارات  تتبعها بإصبعه ونطقها جزءا جزءا وكرر هذه العملٌة،إلى 

نطق الكلمة بشكل كامل ثم كتابتها بعد مسحها مستعٌنا بالذاكرة البصرٌة وال ٌتعٌن 

وفق هذه المرحلة وضع وقت زمنً لالنتهاء منها  وإنما ٌترك للطفل الحرٌة ألنها 

مقروء ال ٌجري تبسٌطها ال من ناحٌة تختلف من طفل إلى آخر وألن المادة ال

 المفردات وال من ناحٌة الموضوع كما ٌشٌر بونر وآخرون إلى ذلك.  

 :مرحلة اإلعتماد الذاتً حٌث ٌتعلم الطفل نطق الكلمة من خالل  المرحلة الثانٌة

 دون الحاجة إلى التتبع بإصبعه. النظر إلٌها،

 :ة حٌث ٌستطٌع الطفل فً هذه المرحلة مرحلة قراءة الكلمة المطبوع المرحلة الثالثة

 قراءة الكلمة بنفسه ثم كتابتها

 :مرحلة التعمٌم حٌث ٌستطٌع الطفل فً هذه المرحلة قراءة كلمات  المرحلة الرابعة

 جدٌدة متشابهة للكلمات التً سبق أن تعلمها.

 (GILLINGHAMوهً الطرٌقة التً ابتكرها "جبلٌنغام" ) ب ـ الطرٌقة الصوتٌة:

تستخدم مع األطفال الذٌن ال ٌقدرون على تفسٌر رموز الكلمات وقراءتها وهً 

 بالطرق االعتٌادٌة وتقوم على التعامل مع الحروف الهجابٌة كوحدات صوتٌة،

 وتسمى أٌضا بالطرٌقة الترابطٌة ألنها تعتمد على:

 ـ ربط الرمز البصري مع اسم الحرف.

 ـ ربط الرمز البصري مع صوت الحرف.

)السمع( مع سماع الطفل لصوته حواس الطفلـ ربط ال
1
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استخدمت هذه  " للقراءة العالجٌة:Hegg – kirkج ـ الطرٌقة "هٌج" ـ"كٌرك" 

الطرٌقة مع فبة األطفال المعاقٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم وهً تعتمد على نظام القراءة 

ً العملٌة الصوتٌة بطرٌقة منظمة فً إطار مبادئ التعلٌم المبرمج الذي ٌتحكم ف

التعلٌمٌة وٌعطً الطفل تغذٌة راجعة لتصحٌح أخطاءه وتصوٌب مساره باستمرار، 

 وتقوم على البدء باستخدام الحروف الساكنة ثم المتحركة وتعلٌم أصواتها لألطفال.

فقد أشار إلى الدور الذي  :Barker و"باركر"Torgesen دـ طرٌقة "تورجٌسون"

 computerتدرٌس الذي ٌستعٌن بالحاسب اآللً ٌمكن أن ٌلعبه استخدام أسلوب ال

الطلبة على التعرف على الحروف  صعوبات تعلم القراءة وفً تدرٌب فً عالج

 الهجابٌة وقراءة الكلمات والنصوص.

 ـ عالج صعوبة فهم المقروءة:2ـ7

تمٌٌز واسترجاع الكلمات والجمل إلى فهم المادة  ٌقصد بالفهم تجاوز مجرد   

 التالٌة: الجوانب األفكار الربٌسٌة التً ٌتضمنها وتشمل هذهالستخالص 

 ـ فهم معانً الكلمات أو المفردات وإدراك دالالتها.

ـ استخالص المفاهٌم التً تتجاوز معنى الكلمة أو المفردة إلى المعنى القابم بٌن 

عملٌا المفردات أو التعمق فً إدراك الداللة اإلجرابٌة للكلمة أو المفردة كما تتحدث 

 وحٌاتٌا .

 ـ القٌام بعملٌات الفهم التدرج الشامل لموضوع القراءة وهذا ٌتضمن ما ٌلً: 

  .القراءة من أجل المعرفة األفكار الربٌسٌة التً ٌتضمنها الموضوع المقروء 

  .القراءة من أجل التتبع إلحداث أو الخطوات فً ثناٌا الموضوع المقروء 

  قطعة المقروءة للخروج بفكرة محورٌة.تنظٌم األفكار  الربٌسٌة فً ال 

 .تطبٌق ما أقرئ فً حل المشكالت الحٌاتٌة أو اإلجابة عن األسبلة العلمٌة 

  تقوٌم المادة التعلٌمٌة بزٌادة وتنمٌة القدرة على التفكٌر الناقد والقدرة على

التحلٌل والتركٌب
1
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 الخالصة:  

ً عملٌة نشاط عقلً وفكري ٌستند إلى من خالل الفصل توصلنا إلى نتابج القراءة، ه    

مهارات واسعة، بل هً لٌست عملٌة بسٌطة بل معقدة وأي خلل على مستواها ٌإدي إلى 

صعوبات فً تعلمها، حٌث تمثل صعوبة التعلم القراءة من أكثر الصعوبات انتشارا خاصة 

أنها هً السبب لذوي التالمٌذ الذٌن ٌعانون من هذا المشكل لهذا ٌرى العدٌد من الباحثٌن 

الربٌسً فً الفشل الدراسً ومن العوامل المسببة لذلك كما ذكرنا سالفا نجد العوامل 

االنفعالٌة إما عوامل البٌبٌة أو تربوٌة، وبما أن القراءة هً أداة أساسٌة ووسٌلة للتعلم 

والتقدم، والتحضر، منها جمع الخبرات التعلٌمٌة وأخرى، لهذا نجد فً األخٌر أن هناك 

تالمٌذ ٌعانون من هذه المشكلة، مشكلة تعلم القراءة مما ٌتطلب التفكٌر فً كٌفٌة مواجهتها 

 وتغلب علٌها عن طرٌق طرح حلول ممكنة لعالجها.
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 تمهيد

القراءة لدى عٌنة من  صعوبة تعلم   لقد حاولنا من خالل هذا الفصل التعرف على    

والظروف المؤدٌة إلى هذه الصعوبة، كما قمنا بتحلٌل  التالمٌذ وكذلك معرفة أهم األسباب

 المقابالت التً أجرٌناها مع إبراز النتائج التً توصلنا إلٌها من خالل الدراسة.

 :المقابالت عرض وتحليل

ما هً المشاكل التً ٌعانً منها تالمٌذك فً  من خالل اإلجابة على السؤال: -1

 القراءة؟

ل فً القراءة وهذه المشاكل قد إن التالمٌذ المرحلة اإلبتدائٌة بعضهم ٌعانون من مشاك   

ق مستواهم الدراسً، منها قمنا بإجراء بعض المقابالت حول مجموعة من المعلمٌن ٌتع

 ما ٌعانون به تالمٌذتهم حول مشكل القراءة.اتجاه 

"القراءة غٌر  (سنة من التعليم 50سنة،  03): (30رقم )حٌث صرحت المبحوثة    

 مسترسلة، عدم إدراك الحركات الكلمات )ال ٌفرق بٌنها (، عدم فهم المعانً الكامنة للنص".

مٌذ ٌسرعون فً "بعض التال سنة تدريس(، 50سنة، 44): (4)وتؤكد المبحوثة رقم    

القراءة، فٌرتكبون أخطاء، كحذف الحروف، أو استبدالها بحروف أخرى، ٌوجد حالتان لٌس 

 لهما القدرة على تهجئة الحروف"

"بعض التالمٌذ ٌعانون من  سنة، سنة من تعليم(، 00) :(9)تتحدث المبحوثة رقم    

 صعوبة تركٌب الحروف وقراءة الكلمات بشكل غٌر مسترسل".

بعض التالمٌذ ٌعانون من سنة، سنة من التعليم(، 00) :(9)لنسبة للمبحوثة رقم با   

 صعوبة تركٌب الحروف وقراءة الكلمات بشكل غٌر مسترسل".

صرحت كالتالً  سنوات من التعليم(، 0سنة،  59) :(7)بالنسبة إلى المبحوثة رقم    

 "قراءة غٌر مترسلة وعدم نطق الحروف، نطقا صحٌحا".

"صعوبة تهجئة الكلمة أي ٌقرأ  سنوات من التعليم(، 0سنة،  00) :(11)تقول معلمة رقم 

الثقٌلة جدا بمعنى عدم الكلمة متقطعة الحروف نجد صعوبة فً الربط، كذلك القراءة 

 عة فً القراءة، التأتأة".رسال
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ن جل نستنتج من خالل تفرغنا ألجوبة المبحوثٌن اتضحت لنا مجموعة من الحقائق فإ   

اإلجابات اتفقت غلى أن هناك نفس المشاكل التً ٌعانون منها تالمٌذ فً القراءة وها ٌدل 

إلى إهمال التلمٌذ لها، كما تؤكد أٌضا أن كثافة البرنامج الدراسً وقلة حل التمارٌن المنزلٌة 

فً أهم  "عبد الحكيم"نيفين لمٌذ للقراءة، كما جاء فً دراسة أٌضا تشٌر إلى صعوب الت

الفشل فً تعرف الكلمة من خالل السٌاق، "لصعوبات التً ٌعانً منها التالمٌذ وهً: ا

والعجز فً التمٌٌز بٌن األنواع التنوٌن الثالثة وبٌن الحروف المتشابهة رسمٌا، والعجز عن 

"الربط بٌن الكلمة ومرادفها
1

. 

تطرأ على أثناء القٌام المعلمٌن بمهامهم التعلٌمً ٌالحظون بعض المشاكل التً  -5

 تالمٌذتهم، من خالل ذلك صّزح بعض المبحوثٌن هول هذه المقابالت التالٌة:

 (.5المقابلة رقم )

 (.7المقابلة رقم )

 (.6المقابلة رقم )

 .كٌف تم اكتشاف لهذه المشاكل؟فمن خالل اإلجابة على السؤال:    

"من خالل التعبٌر الشفهً  سنوات من التعليم(، 4سنة،  06) :(6)رقم  المبحوثةأجابة 

ٌتم اكتشافها سنوات من التعليم(،  0سنة،  00) :(11)رقم  المعلمة والكتابً"، ونتابع

 من خالل ممارسته اللغوٌة".

" تم اكتشاف هذه  سنوات من التعليم(، 0سنة،  59) :(7)رقم  المبحوثةكما تؤكد    

المنطوق تمثٌل النص عن  المشكلة عن طرٌق التطبٌقات اللغوٌة، وإعادة سرد النص

 طرٌق الحوار".

حٌث صرحت كما  (،سنوات من التعليم 0سنة،  00)  :(4)رقم  المبحوثة بٌنما اختلفت

ٌلً: "ال ٌنطق الجملة أو الكلمة بشكل صحٌح وصعوبة القراءة وعدم اإلهتمام 

 والتركٌز".

                                                           
، دار الجامعة التعلم في القراءة والكتابة لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائيةعالج صعوبات بدري أحمد محمد الطٌب،  - 1

 .24، ص 4102الجدٌدة، اإلسكندرٌة، بد، 
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المشكلة ٌعانون نستنتج أن جل اإلجابات استندت على أن المعلمٌن واكتشافهم لهذه    

منها التالمٌذ أثناء التفاعل معهم داخل الصف، والتً تدل على عدم التركٌز والالمباالة 

 التالمٌذ بالقراءة ومتابعتهم بإضافة إلى ضعفهم فً قواعد اللغة.

أساسٌة لٌس فً حدود المعرفة النطزٌة لهذا المفهوم وإنما لنتائج  ةإن تعلم مشكل -0

ا والتطبٌقات المختلفة التً ترتبط به فً ظل هذا التعلم، العدٌدة التً ٌترتب علٌه

ٌوجد عدة أسباب تترتب على التالمٌذ مما تدفع بهم إلى العجز فً القراءة، فلهذا قمنا 

 بإجراء مقابالت مع المبحوثٌن حٌث استندت كالتالً:

 .(10(، المقابلة رقم )15لمقابلة )(، ا8المقابلة رقم )

ما هً األسبا التً تؤدي بالتالمذ اللذٌن ٌعانون من صعوبة سؤال: من خالل اإلجابة على ال

 فً القراءة؟

"أسباب نفسٌة ) الخوف، الخجل، ...الخ(، أسباب وراثٌة  :(8)رقم  المبحوثةصرحت    

)اللغة، التأتأة(، أسباب إجتماعٌة )عدم القدرة على توفٌر وسائل تكنولوجٌة تساعد على حل 

 هذا المشكل(.

جسدٌة للجهاز  ب، "أسباسنة من التعليم( 16سنة،  40) :(10)رقم  المبحوثةتتابع    

البصري أو العصبٌة أو النفسٌة عند الطفل، أو أسباب إجتماعٌة تتعلق بهدى وجود تواصل 

 داخل األسرة".

، فهً تؤكد "أسباب نفسٌة سنوات من التعليم( 4سنة،  04)  :(10رقم ) المعلمةأما    

 تماعٌة، فطرٌة، وراثٌة".تعود للمتعلم، إج

صرح كما ٌلً: "نقص التركٌز وعدم اإلنتٌباه وعدم  :(6المبحوث رقم ) بٌنما اختلف  

 القراءة المستمرة، ونقص المطالعة".

نستنتج أن اإلنسان دائم التفاعل مع بٌئته، فإنه ٌمكنه أن ٌحدد درجة كبٌرة نوع الحٌاة    

رد والبٌئة، تعرف بالخبرة ومنها ٌتعلم الفرد مختلف التً ترغب فٌها، وعملٌة تفاعل بٌن الف

المهارات والمعارف واتجاهاته وكل هذا راجع إلى وظٌفة المدرسة فهً تعد عامل أساسً 

 إلعطاء قدر ممكن من المنافع للتالمٌذتها.
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ولكن حسب ما تطرأ إلٌه فً المقابالت وإجابة المبحوثٌن، وجدنا العكس أن للتلمٌذ عدة    

منها وراثٌة أو إجتماعٌة أو نفسٌة وهذا ما ٌدل إلى عدم تفاعله مع المحٌط التعلٌمً أسباب 

 مما ٌؤدي به إلى أسباب تعوق مستواها الدراسً.

أٌضا حسب ما جاء فً كالمه "على التدرٌس الضعٌف من  "هلمان كوفمانكما أكد "

األسباب البٌئٌة الممكنة لصعوبات التعلم"، ومن هذا ٌمكن القول أٌضا بأن المشاكل 

اإلجتماعٌة التً
1

تواجهها األسرة تنجم عنها األسباب النفسٌة لدى التلمٌذ وبالتالً ٌصبح له  

صعوبة فً التعلم
2
. 

القراءة ال ٌقتصر على التلمٌذ فقط وإنما هذا األخٌر ٌستند على وهذا ما ٌدل على أن تعلٌم 

المعلم تلقٌنه لها بطرق المناسبة كإتباع نموذج القراءة مع األخذ بعٌن اإلعتبار المراقبة 

المستمرة من طرفه باإلضافة إلى اعتماد كل مؤسسة تربوٌة على أخصائً نفسً لحل 

 مشاكل التلمٌذ.

 هناك فروق فردٌة كٌف أن تتعامل معها؟ ؤال:من خالل اإلجابة على الس -4

أن الفروق الفردٌة تختلف من تلمٌذ إل آخر، حسب قدراتهم العقلٌة فلكل طفل له ملكات    

 إدراكٌة معٌنة، تجعله ٌختلف من طفل إلى آخر.

على األستاذ أن ٌراعً الفرق  سنة، سنتين من التعليم(، 03) :(11)رقم  المبحوثة تقول

الفردٌة بٌن التالمٌذ فعلٌه أن ٌنوع فً طرق التدرٌس وتسهٌل المعلومات المتقاربة 

 ومعالجتها بطرٌقة متوازنة".

"تقدٌم شرح بطرٌقة مبسطة مع استعمال الوسائل إٌضاحٌة،  :(4)رقم  معلمةكذلك تؤكد    

دماجهم أفواج ٌتعلمو من بعضهم تقدٌم حصص لمعالجة ضعفهم والتحفٌز والتشجٌع وإ

 البعض".

"إعطاء كل التالمٌذ سنوات من التعليم(،  0سنة، 00) :(14)رقم  المبحوثةتصرح    

 فرصة تبٌن مستواهم، والطرٌقة التً البد من التعامل معهم بها تختلف من تلمٌذ آلخر".

                                                           
 .32، ص 3112، 1دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، ط النظرية المعرفية في التعليم،ٌوسف قطامً،  - 1
األسس النظرٌة والتشخٌص، دار الوفاء لدنٌا الطباعة ، الصعوبات الخاصة في التعلمعبد الناصر ابن عبد الوهاب،  - 2

 .111، ص 3112والنشر، اإلسكندرٌة، ب ط، 
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نستنتج من خالل المقابالت المٌدانٌة التً قمنا بها مع المعلمٌن، وحدنا أن الفروق     

الفردٌة هً من أسباب المؤدٌة لصعوبة القراءة لدى تالمٌذ الطور اإلبتدائً، وهذا ما دل أن 

الفروق الفردٌة هً أصل القراءة الموجود بٌن التالمٌذ وتتمثل فً الجسم والعلم وطرٌقة 

واألمور المادٌة األخرى، حٌث أن الدٌن اإلسالمً ٌقروا بالفرق الفردٌة، بٌن الناس التفكٌر 

ومخاطبتهم على قدر عقولهم وعلى مقدار استعابهم، ودرجات فهمهم، وهذا ما دل فً 

"ما أنت بمحدث قوما حدٌث ال تبعته  :اإلمام المسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنهصحٌح 

تنة"عقولهم إال كان لً بعضهم ف
1
. 

من خالل مقابالتنا مع المعلمٌن وذلك لمعرفة مدى تعاملهم مع التالمٌذ أثناء معرفتهم  -0

 لهذه المشكلة وهذا ما نجده فً تصرٌحات المعلمٌن.

عند اكتشافك لهذه المشكلة كٌف كانت معاملتك مع  من خالل اإلجابة على السؤال:  

 تالمٌذك؟

وقت الكافً، واعطائهم فقرات قصٌرة لقرائتها، تخصٌص لهم ال :(4) رقم المبحوثةتقول    

تجزأة الكلمات إلى حروف، ثم ربط الحروف وقرائتها كاملة وتكرارها وهكذا مع باقً 

 الكلماتط.

 المعالجة اآلنٌة والتركٌز على التلمٌذ أثناء حصة القراءة". :(0المبحوثة رقم )كما صرحت 

"تكون بالمتابعة الٌومٌة للقراءة حتى لو سطرا وفً كل المواد،  :(11المعلمة رقم )وتؤكد 

 تحفٌزه من خالل العبارات المشجعة والتصفٌق".

نستنج أن كل متابعة تكامت حول اهتمام إما قد ٌكون عن طرٌق حصص استدراكٌة التً    

علٌه تقدم إلى التالمٌذ أو المعاملة السوٌة التً تقدم من طرف المعلم. وهذا ما تحوي 

الهدف من التدرٌس هو المساعدة على النمو المثمر  ""تشومسكيوفق  نظرية التعلم""

، وٌذكر أن الطالب عادة ما ان ٌصبحوا مهتمٌن بعملٌة التعلٌمومساعدة الطالب على 

ٌكونون مهتمٌن فإذا تم الحفاظ على اإلهتمام وفضول األطفال الموجود مسبقا أو هً إثارته 

ٌفعلو كل أنواع االشٌاء بطرق ال ٌمكن تخٌلها، وبعبارة أخرى أن دور فإنخم ٌستطعون أن 

                                                           
، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، ب د، الفروق الفردية وصعوبات التعلمٌحً محمد نبهان،   - 1

  .131، ص 3117
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ملٌة التعلم ومهتمٌن باالكتشاف مندمجٌن فً علم هو أن ٌبقى االطفال مشاركٌن والمع

باالستقالل، وٌجب أن ٌنصب التركٌز غلىعملٌة تعلم الطالب بدال من عملٌة التدرٌس و

المعلمٌن
1
. 

التالمٌذ هً عالقة وظٌفٌة بٌن كال الطرفٌن فالمعلم و ن طبٌعة العالقة بٌن المعلمع -6

ن ٌتعلم أ ٌذ وفً نفس الوقت الٌخضع التلمٌذالٌستطٌع أن ٌؤدي مهامه بدون التالم

 بدونه.

  ماهً طبٌعة العالقة بٌن المعلم والمتعلم؟ من خالل االجابة على السؤال:  

ّصرح بعض المبحوثٌن على جموعة مصطلحات الّدالةعلى العالقة الموجودة بٌن التالمٌذ    

 سنولت من التعلٌم(3سنة ، 21) :'1رقم ' المبحوثةت به ءمثل ما جاوالمعلمٌن 

 "على المعلم ان ٌعمل على كسب التالمٌذ، وٌنال احترامهم ٌضمن تفاعلهم معهم"   

"عالقة أبوٌة ،ٌعنً المعلم ٌكون بمثابة االب أو األم للتلمٌذ  '4المبحوثة رقم'كما تقول    

 .فٌقتدي به"

تهم مع التالمٌذ من خالل الدراسة المٌدانٌة نستنتج أن هناك اتفاق بٌن المعلمٌن فً عالقا   

فً دراستم للنظام  "النظرية التفاعلية الرمزية"هذا ما أشار الٌه أصحاب عالقة تكاملٌة و

فصل الدراسً وفٌها حدود عالقة التً بٌن التالمٌذ والمعلم هً عالقة التعلٌمً من ال

حاسمة، ألنه ٌمكن التفاوض حول الحقٌقة داخل القسم أو الصف إذ ٌدرك التالمٌذ حقٌقة 

كونهم ماهرٌن أو أغبٌاء أو كسالى، وفً ضوء هذه المقوالت ٌتفاعل التالمٌذ والمرسون 

اٌة نجاحا تعلٌمابعضهم مع البعض، حٌث ٌحققون فً النه
2
. 

كما ٌعد تفاعل المعلم مع المتمدرسٌن ذو أهمٌة فً عملٌة التعلم والتعلٌم، كما أن التفاعل    

فً القسم المتمثل فً أنماط التواصل والتبادل بٌن أطراف العملٌة التعلٌمٌة هذا ما صرحته 

نماط سلوكهمالمعلمات له دور مهم ومؤثر فً أداء المتمدرسات من أجل التحصٌل وفً أ
3
. 

 

                                                           
، 1873، ب ط، دٌوان المطبوعات الجزائرٌة، الجزائر، لم العقابموجز في علم اإلجرام وعاسحاق ابراهٌم منصور،  - 1

 .88ص 
، ص 3111، دار المٌسر للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان، سيكولوجية التنشئة اإلجتماعيةصالح محمد أبو جادو،  - 2
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: ما هو دور األسرة فً مراقبة عملٌة تعلم القراءة من خالل اإلجابة على السؤال -7

 لدى أبنائهم؟.

 عند إطالعنا على إجابة المبحوثٌن تبٌن لنا مجموعة من الحقائق نذكر منها:   

نجد أن األسرة تواحً اإلهتمام بالتالمٌذ الذٌن ٌعانون من مشكل صعوبة القراءة       

باإلضافة إلى مراقبتهم بشكل مستمر، األسرة هً المدرسة األةلى للطفل وهذا ما نصادفه 

 فً المقابالت التالٌة:

"األسرة لها دور أساسً فً مساعدة التالمٌذ على الرقً  :(11المبحوثة رقم )تصرح    

 بقرائتهم ألنه بالمتابعة والممارسة المتواصلة ٌنمً ملكته القرائٌة".

"تقدٌم ٌد المساعدة وتسهٌل  سنوات من التعليم(، 0سنة،  04) :(13)رقم  المبحوثٌؤكد 

 العملٌة".

ٌمكننا القول بأن األسرة النثقفة لها دور كبٌر فً مراقبة المشاكل التً ٌواجهها أبناءهم    

ٌز على األسرة وحدها، فً مراقبة هذا المشكل وإنما تضافر الجهود كل من وال ٌمكن الترك

األسرة والمدرسة فً معالجة هذا المشكل، فً كال الطرفٌن ومن هذا المنطلق، تأسست 

جمعٌة أولٌاء التالمٌذ فً كل مؤسسة تربوٌة وهذا اإلهتمام ومعالجة شؤون التالمٌذ 

 ان تحقق هذا الهدف.المتمدرسٌن، وتساهم األسرة كوسٌلة لضم

كما تعتبر األسرة اإلطار الذي ٌحدد تصرفات أفرادها وتشكل حٌاتهم وتثبٌت فٌهم الوعً    

بالذات القومً والحضاري، إذا ألسرة مصدر العادات والتقالٌد والقٌم والقواعد السلوكٌة 

تنشئة وآداب العامة كما ٌقع علٌها العبء األكبر ألهم وظٌفة اجتماعٌة وهً عملٌة ال

اإلجتماعٌة، التً ٌتحول الفرد فً إطارها من كائن بٌولوجً إلى كائن إجتماعً
1
. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .12، ص 1876ب ط، دار المعارف،القاهرة،  النظرية اإلجتماعية ودراسة األسرة،سامٌة مصطفى الخشاب،  - 
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: ماذا تقترح كحلول بالنسبة للتالمٌذ الذٌن لهم صعوبة من خالل اإلجابة على السؤال -8

 فً تعلم القراءة؟.

قراءة من خالل تطلعنا ألجوبة المبحوثٌن فً ما ٌخص الحلل المقترحة لمشكلة صعوبة ال   

عند تالمٌذ الطور اإلبتدائً ٌتضح لنا أن جل اإلقتراحات المبحوثٌن اتفقت على إعطاء 

أهمٌة كبٌرة للقراءة، وذلك من خالل العمل المتواصل، وكذا نموذج على ذلك نتخذ تكثٌف 

حصص المعالجة بالنسبة لهم وتحفٌظهم لجمٌع الحروف بحركاتها القصٌرة والطوٌلة، 

تخذ أن المعلم هم الركٌزة األساسٌة فً تعلٌم القراءة للتالمٌذ، باإلضافة وعلى هذا األساس ن

إلى تخصٌص الوقت الكافً لحصص لغوٌة وتكشف النشاطات سواء فً البٌت أو المدرسة، 

ومن هذا المنطلق ٌجب على األستاذ التركٌز على المقاٌٌس لكً ترسخ فً أذهان التالمٌذ 

اقبة الدائمة سواء من طرف األولٌاء أو المعلم وهذا ما من خالل المعالجة التربوٌة والمر

 (.11(، المقابلة رقم )38المقابلة رقم ) :(1المقابلة رقم ) نجده فً المقابالت التالٌة:

كقولها: "إعطاء الطفل دروسا إضافٌة من أجل زٌادة  (31المبحوثة رقم )حٌث صرحت    

قدرته على القراءة ومساعدة األهل ألبنائهم وتوفر كل ما ٌلزم من أجل مساعدته على 

القراءة وإشعار التلمٌذ بأهمٌته وعدم تأخره عن زمالءه زمحاولة تشجٌعه فً طرح األسئلة 

 وترك باب الحوار مفتوحا".

"إعطاء اهتمام كبٌر للتالمٌذ السنة األولى ألنها القاعدة  :(8) المبحوثة رقمكما تقول    

األساسٌة فً تعلم الحروف ونطقها نطقا سلٌما وإضافة جصص لغوٌة لتصلٌح اإلعوجاج 

 والتركٌز واإلهتمام باألطفال الذٌن لدٌهم صعوبة فً القراءة".

"أقترح اإلكثار من ممارسة إلى إعطاء حلول بدٌلة أخرى:  :(11المقابلة رقم )ونجد فً    

القراءة للنصوص القصٌرة فً البٌت وتحفٌزه للمطالعة وكذلك تشجٌعه بقصص لكن شرط 

 قرائتها وتكون مرفوقة بصور ومساعدته وتشجٌعه من طرف والدٌه".
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 خالصة:

من خالل تحلٌلنا للمقابالت المبحوثٌن اتضح لنا موضوع حول صعوبة القراءة هو مشكل    

واجهه المؤسسات التربوٌة ونذكر هذا سبب هذا المشكل هو الفروق الفردٌة التً هً شائع ت

فرضٌات الجراسة المقترحة حٌث تبٌن لنا من خالل المقابالت المٌدانٌة حٌث نجد حوالً 

أقروا بأن المشاكل التً ٌعانون منها تالمٌذ السنة الثانٌة فً صعوبة تعلم القراءة   61%

بأن الفروق الفردٌة هً  %21ؤسسات تربوٌة كما نجد أٌضا حوالً كثٌرة تواجهها عدة م

سبب من األسباب المؤدٌة إلى هذه المشاكل إذ أن كل طفل لدٌه ملكات إدراكٌة معٌة تجعله 

ٌختلف عن األطفال اآلخرٌن ومن هذا المنطلق نستنج بأن كال الفرضٌتٌن المتمثلتٌن فً 

التالمٌذ السنة الثانٌة ابتدائً فً صعوبة القراءة  الفروق الفردٌة ومشاكل التً ٌعانً منها

 تحقق من خالل دراستنا المٌدانٌة.
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 الخاتمة:

تعد القراءة بمثابة الواجهة ألي حضارة فإن تعلٌمها ضروري لألجٌال وتعتبر القراءة   

هامة جدا فً حٌاة التلمٌذ المدرسٌة فهً أساس كل العلوم ومفتاح لتحصٌل كل المواد 

الدراسٌة إال أنه قد تعترض القارئ أحٌانا بعض الصعوبات أثناء عملٌة القراءة مما تؤثر 

سً، ورغم هذا فإن القراءة أداة ووسٌلة مهمة فً نجاح التلمٌذ فً حٌاته على مستقبله الدرا

الدراسٌة والعملٌة، فبالتالً ٌمكن إعتبار بأن واقع صعوبات التعلم األكادٌمٌة فً الجزائر هو 

انتشار مستمر ولذا التغلب على هذه الصعوبات فً أجٌال قرٌبة من خالل إجراء البحوث 

ك عن طرٌق اإلختبارات النفسٌة والتربوٌة حتى ال ٌؤول مصٌر والكشف المبكر عنها، وذل

 هؤالء التالمٌذ إلى الفشل والرسوب.

لمقابالت تحصلنا على المعلومات التً تم جمعها من المقابلة ل من خالل تحلٌلناف     

والمالحظة أن "صعوبة تعلم القراءة األكثر انتشارا لدى تالمٌذ المرحلة اإلبتدائٌة وخاصة 

ستوى الثانً ٌظهر هذا المشكل نظرا لوجود اختالف بٌن التالمٌذ وهذا ٌتوقف مع الم

 الفرضٌتٌن األولى والثانٌة وٌتضح هذا فً ما ٌلً:

إن المشاكل التً ٌعانً منها تالمٌذ اإلبتدائٌة تدل على إهمال التلمٌذ لها نتٌجة كثافة  -1

 البرنامج الدراسً.

 راءة مما ٌؤدي إلى ضعفهم فً قواعد اللغوٌة.مباالة التالمٌذ بالقالعدم تركٌز وال -2

إن الفروق الفردٌة هً أصل القراءة الموجودة بٌن التالمٌذ وتتمثل فً العلم وطرٌقة  -3

 التفكٌر المختلفة بٌنهم.

 درسٌن ٌكون ذات أهمٌة فً عملٌة التعلم والتعلٌم.متفاعل المعلم مع المت -4

راسة، فهً الركٌزة األساسٌة من األسرة لها دور كبٌر فً مراقبة أبناءهم فً الد -5

 خالل الطفل ٌتعود على القراءة باستمرار.

ن صعوبة فً الرقراءة وقد تكون وهنالك أسباب كثٌرة التً تؤدي بالتالمٌذ ٌعان -6

 إجتماعٌة أو نفسٌة أو وراثٌة تعٌق مستواه الدراسً.

فً البٌت  قلة المعالجة وعدم تخفٌض الوقت الكافً للتمالمٌذ فً حل النشاطات سواء -7

 أو المدرسة تولد لٌهم صعوبة فً تحسٌن نطقهم للحروف.
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تقلٌص العالقة بٌن المعلم والتلمٌذ واألسرة فالتمٌذ بحاجة إلى التفاعل المباشر مع  -8

والدٌه، فإهمال األولٌاء ألبنائهم قد ٌؤثر سلبا على تلك العالقة الودٌة التً ٌحتاجها 

 الطفل فً األسرة.

القول من خالل ما سبق عرضه، أن وجود مشكل صعوبات تعلم  وفً األخٌر ٌمكن   

القراءة فً مدارسنا وخطورتها على التالمٌذ، لذا ٌجب اإلهتمام أكثر بمجال صعوبات 

القراءة وتشجٌع البحوث العلمٌة، وهذا من أجل ٌتم تقلٌص حجم هذا المشكل ولمحاولة إٌجاد 

 اح.سبل وإعطاء التالمٌذ فرصا لكً تحقق أفضل النج
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صعوبات التعلم األكادٌمٌة )قراءة والكتابة والحساب( فً المرحلة قدي سمٌة،  -1

 .، رسالة ماجستٌر1111-1119، اإلبتدائٌة مستغانم

أثر برنامج تدرٌبً لتنمٌة المعالجة المعرفٌة، المتتابعة  محمد رٌاض عبد الحلٌم، -3

، مكتبة كلٌة على الفهم القرائً لدى التالمٌذ ذوي صعوبات التعلم، رسالة دكتوراه

 .1997ة، جامعة أسٌوط، ب ط، التربٌ

 المجالت:

 ، جامعة فرحات عباس، سطٌف،مجلة التنمٌة الموارد البشرٌة لحسن بو عبد هللا، .1

   -.1112، دٌسمبر العدد األول



البحث العلمًوزارة التعلٌم العالً و  

 جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس مستغانم

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة

 قسم العلوم اإلجتماعٌة

 شعبة علم اإلجتماع

 تخصص علم اإلجتماع التربوي

:ملحق دلٌل المقابلة الخاص بالمعلمٌن  

 الطالبتٌن: بوهادف وردٌة وبن ٌوسف زهٌة

نحن بصدد تحضٌر مذكرة لنٌل شهادة الماستر تخصص علم اإلجتماع التربوي،    

نشكركم عن منحنا جزءا من وقتكم ومحاورتكم حول موضوعنا الذي هو بصدد صعوبة 

 تعلم القراءة لدى تالمٌذ اإلبتدائٌة )السنة الثانٌة ابتدائً(.

 تقبلوا منا فائق الشكر والتقدٌر

 بٌانات شخصٌة:

 السن:

 س:الجن

 األقدمٌة:

 بٌانات حول العملٌة التعلٌمٌة:

 ما هً المشاكل التً ٌعانً منها تالمٌذك فً القراءة؟ -1

 ما هً الصعوبات التً تواجه التالمٌذ فً اللغة العربٌة؟ -2



 كٌف ٌتم اكتشافك لهذه المشكلة؟ -3

 ما هً األسباب التً تؤدي بالتالمٌذ اللذٌن ٌعانون صعوبة فً القراءة؟ -4

 فردٌة كٌف نتعامل معها؟هناك فروق  -5

 ما هً مظاهر صعوبات القراءة التً تظهر بشكل واضح على التالمٌذ؟ -6

 عند اكتشافك لهذه المشكلة، كٌف كانت معاملتك؟ -7

 ما طبٌعة العالقة بٌن المعلم والمتعلم؟ -8

 ما هو دور األسرة فً مراقبة عملٌة تعلم القراءة لدى أبنائهم؟ -9

 للتالمٌذ الذٌن لدٌهم صعوبة فً تعلم القراءة؟ماذا تقترح كحلول بالنسبة  -11

 التعرٌف بمٌدان البحث: 

، مساحتها 1976دٌسمبر  23مدرسة بلبشٌر حمو، تقع فً خروبة مستغانم تأسست 

أستاذ لغة عربٌة،  11أستاذ،  13متر مربع، عدد األساتذة الموجودٌن فٌها  2494

 .11دد األفواج التربوٌة تلمٌذ، ع 324واثنان اللغة الفرنسٌة عدد التالمٌذ 

 

 

 


