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 امللخص:

معممي القراءة ومعممي صعوبات إلى تحديد الصعوبات التي تواجو  بحثىدف ال     
)إعداد الباحث( أثناء تدريسيم لمقراءة في المرحمة االبتدائية عن طريق تحميل استبيان  التعمم

كانت أعمى الصعوبات فيما يخص و  ،تحميال إحصائياً  معمما( 12)تم توزيعو عمى المعممين
زيادة العبء التدريسي عن المسموح بو، وقمة تقديم الحوافز المادية  :المعممين ىيمحور 
كانت و  ،وعدم وضوح معايير تقييم الطالب في مادة القراءة ،ة لممعممين المتميزينوالمعنوي

إىمال األسرة في تعميم أبنائيا ومتابعتيم،  :بالطالب ىيق أعمى الصعوبات في المحور المتعم
وفيما يخص المحور الخاص  ،ورىبة الطالب من القراءة، وضعف الميارات السابقة لمقراءة

راسي جاءت أعمى الصعوبات كالتالي: كثرة عدد الطالب داخل الفصل بالصف والمنيج الد
الدراسي، قمة وسائل التكنولوجيا داخل الفصل الدراسي، كثرة موضوعات المنيج الدراسي، 

معمم انعدام المرونة في تدريس المنيج، البيئة التعميمية غير جاذبة لممتعمم، عدم وجود 
بة المنيج لمستوى التالميذ، صعوبة تطبيق طرق مساعد داخل الفصل الدراسي، عدم مناس

بأىمية معالجة ىذه الصعوبات والتقميل منيا  ويوصي البحث ،واستراتيجيات التدريس المناسبة
عطاء المعممين  ،عن طريق تدريب المعممين عمى االستراتيجيات الحديثة في طرائق التدريس وا 

 نوع من المرونة في التدريس. 

  الكممات المفتاحية:

 التالميذ ذوي صعوبات التعمم، المرحمة االبتدائية. ، تالميذ العاديينالالقراءة، معممي 
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Abstract 
 This research meant to determine the obstacles that are faced by reading 

teachers, and learning disabilities teachers in Saudi Arabia while teaching 

reading at elementary school level. The researcher analyzed the survey that was 

prepared by him and filled out by 21 teachers. The result came out as the 

following: the first part in the survey was for obstacles that are faced by 

teachers. The most obstacles were overloading more than it should be, less 

incentives for distinguished teachers, and ambiguity in evaluation method for 

reading progress. The second part was obstacles related to the students. The 

most reported obstacles were uncollaborated families, students are afraid from 

reading, and missing previous basic skills. For the last part which is related to 

the classroom and the curriculum. The most reported obstacles are number of 

students inside the classroom, less flexibility while teaching, unattractive 

learning environment, missing an assistance inside the classroom, difficulty 

applying some teaching methods, and inappropriate curriculum for the 

students’ level. The researcher recommends solving these difficulties by 

providing the teachers what they need, training the teachers, and giving the 

teachers flexibility while teaching.  

Key words 

 Reading teachers, Students with learning disabilities, and Elementary 

level. 
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 مكدمة 

أساس لمتعمم وىي أول ما يبدأ  القراءة لذلك أصبحت ؛القراءة حجر الزاوية في التعممتعد      
وربطيا مع بعضيا لتعطي  ،رموز الكممات إلى أحرفتفكيك  بو التالميذ عالميا حيث يتعممون

باإلضافة إلى بداية تعمم األحرف والكممات ينطمق التالميذ في تكوين معنى ومدلول  ،معنى
لذلك إتقان  ؛بيم عن طريق ربطيا بما حوليم في البيئة المحيطة يقرؤونيالمكممات التي 

مما  القراءة في بداية التعمم يساعد التالميذ ويختصر ليم الوقت في السنوات الدراسية الالحقة
 (Sofsian,2006).تيا في التعميم والتعمم يعكس أىمي

تنبع أىمية القراءة من كونيا تتعدى معرفة نطق وكتابة األحرف إلى مفيوم أعمق      
فإنو  تمميذ إلى مرحمة استيعاب المقروءعند وصول ال، فمقروءوأشمل ىو مفيوم استيعاب ال

يصبح من السيل عميو فيم المقصود من الرموز المكتوبة أمامو التي ستكون بال معنى إذا 
مما يعني  ؛((Berkeley, & Barber, 2015 معاني ىذه الرموز تعمم تفكيكالتمميذ لم ي

تقان المواد  عموما  الالحقةخصوصا ومراحل التعميم  االبتدائيةفي المرحمة  األخرىأنو فيم وا 
 (.1002النصار،) يعتمد عمى فيم المقروء بالدرجة األولى

في الصفوف األولية تحديدًا يقع عمى عاتقيم مسئولية و  بشكل عام لذلك معممي القراءة     
ائق تدريس وتأىيل التالميذ منذ بدء السمم الدراسي تأىيال صحيحا معتمدين فيو عمى طر 

إتقان ميارات القراءة  ، ويقودالتدريس الصحيحة وتدريسيم لمميارات الالزمة إلتقان القراءة
في الصفوف المبكرة إلى تعمم أفضل في الصفوف الالحقة ويؤدي إلى تقميل جزء من 

مثل فيم المقروء ومعرفة المعنى الصحيح ضمن  المشكالت التعميمية التي تواجو التالميذ
فيم من يقوم بتأسيس التالميذ في مادة القراءة لينطمقوا إلى  ىوالقراءة  معمم ؛ أي أنالسياق

 .(;Alghamdi,2019 1007، )النصار خرىاأل الدراسيةالمواد  واستيعاب
لمقراءة والتي ليا تأثير  الصعوبات والتحديات أثناء تدريسومن  امعمم القراءة عددويواجو      

 عمى سبيل المثال، عدد الطالب داخل الصف الدراسي قد يكون ال ،سمبي عمى تعمم التالميذ
مما يعني تأثير ىذا العدد  ؛Alghamdi,2019)يتناسب مع حجم غرفة الصف كما أشار )

تقان تالميذ الصف لمقراءة مما  ،عمى أداء المعمم سمبياً  وبالتالي ينعكس عمى مستوى تعمم وا 
 مم القراءة.قد يجعل ىؤالء التالميذ أقل ممارسًة لتع
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 فتعاون (Al-Qahtani,2016) أشارعدم تفاعل وتعاون األىل كما باإلضافة إلى      
األىل يعتبر عامل نجاح ميم لمتالميذ حيث يكممون الميمة في المنزل مع التمميذ ويقومون 

 بأعمى كفاءة ممكنة.  بدعم عمل المعمم، مما يسيل عمى المعمم أداء العممية التعميمية
عمى بيئة المممكة العربية مقنن لذوي صعوبات التعمم الرسمي و التشخيص الغياب  ويضع     

مما يؤثر  اإضافي عبئاالذي يزود المعممين بالبيانات الصحيحة عمى كاىل المعممين السعودية 
مما يجعل معممي الصفوف العادية  ؛(1025أبو الرب، عمى أدائيم لمميمة التعميمية )

والذي بدوره يواجو نفس التحديات التي  ،المساعدة من معمم صعوبات التعمممب لطيتوجيون 
 يواجيا معمم الصف العادي كما أظيرت نتائج ىذه الدراسة. 

لمام بميارات القراءة وطرائق تدريسيا في بيئة تعمم يتطمب       تدريس القراءة معرفة وا 
يجاباً  يقود  المعممين ىم من إنحيث و  ؛مناسبة وداعمة ومنطمقة نحو تعمم أكثر تفاعاًل وا 

والعمل عمى  ،تدريس القراءة داخل الصفوف الدراسية فالبد من تقميل الصعوبات التي تواجييم
 ،مما سينعكس عمى تعمم وتحصيل كافة التالميذ مستقبالً  لتمك الصعوباتتطوير حمول مناسبة 

قراءة ومعممي صعوبات تحديد الصعوبات التي تواجو معممي الومن ثم فإن البحث قد ىدف ل
عند ساعد عمى تطوير تدريس مادة القراءة بشكل أفضل التعمم في المرحمة االبتدائية، مما سي

 معالجة ىذه الصعوبات.
 :مشهلة الدزاسة

إلتقان وفيم المواد  ىي المفتاح الرئيسمادة القراءة ىي المادة األساسية لمتعمم و تعتبر      
اإلتقان لممواد األخرى إلى التحصيل الدراسي لمطالب وىو عمود بل تتجاوز مفيوم األخرى، 

ولقد اتضح وجود تحديات  ،النجاح والتفوق المعتمد في كثير من األنظمة التعميمية عالميا
مع  (Alghamdi,2019في دراسة سابقة ) أثناء تدريس القراءة من خالل مقابمة أجريت

وكذلك النتيجة المتدنية  ، م 1027في ربيع العام  االبتدائيةعدد من المعممين في المرحمة 
خر عمى وجود آالدولية لمقراءة ىي مؤشر  االختباراتلطالب المممكة العربية السعودية في 

 .صعوبات أو معوقات أثناء تدريس مادة القراءة
 في المممكة طالب الصف الرابع االبتدائي أشارت االختبارات الدولية إلى أنو تم حصول      

م 1025وم 1022درجة في اختبارات بيرلز الدولية في كل من عامي  320السعودية العربية 
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الدرجة ضمن الدرجة المتدنية عمى  تمك وتقع ،عمى الرغم من وجود خمس سنوات فارق بينيم
والذي يقسم إلى أريع مستويات أساسية ىي المستوى المتقدم، الدولي مقياس اختبار بيرلز 

 & ,Mullis, Martin, Foy)المتدني. المستوى العالي، المستوى المبتدئ، المستوى 
Drucker, 2012; Mullis, Martin, Foy, & Hooper, 2017 .) 

لمدارس عدد من التحديات تتفاوت في ا وجود لمباحث مالحظات الميدانيةال كما كشفت     
أثناء تدريس القراءة مما جعل الباحث يسعى إلى تحديد ىذه التحديات وفق طريقة عممية 

باإلضافة إلى إشارة عدد من الدراسات المختمفة بوجود خمل في تدريس القراءة في ، ومنيجية
كما أشار كل من السعودية دون تحديد الصعوبات أو التحديات التي تواجو المعممين 

(Boyle, Alajjawi, & Xiang, 2014 (Aljarf,2007;Alghamdi;2019; 
 :أسئلة الدزاسة

السؤال األول: ما الصعوبات التي تواجو معممي القراءة لمتالميذ العاديين في مرحمة التعميم 
 االبتدائي؟

السؤال الثاني: ما الصعوبات التي تواجو معممي القراءة لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم في 
 مرحمة التعميم االبتدائي؟ 

السؤال الثالث: ىل توجد فروق بين متوسطات درجات معممي القراءة لمعاديين ومعممي القراءة 
 ية؟صعوبات القراءة والدرجة الكم استبانةلذوي صعوبات التعمم عمى أبعاد 

 :ٍدف الدزاسة

صعوبات التعمم معممي و  ،القراءة يمعمم تواجوإلى تحديد الصعوبات التي  ىدفت الدراسة     
 وذوي صعوبات التعمم في المرحمة االبتدائية. ،أثناء تدريسيم لمادة القراءة لمطالب العاديين

 دزاسةفسوض ال

ال توجد فروق بين متوسطات درجات معممي القراءة لمعاديين ومعممي القراءة لذوي  
 صعوبات التعمم عمى استبيان صعوبات القراءة. 

  :ويتفرع منو الفروض الفرعية التالية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تكرارات استجابات العينة حول الصعوبات  

 خاص بالطالب.المحور الالمتعمقة بالتدريس في 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تكرارات استجابات العينة حول الصعوبات  
 عمى المحور الخاص بالصف والبيئة التعميمية. يواجيا المعممونالتي 

رات استجابات العينة حول الصعوبات اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تكر  ال 
 الخاص بالمعمم.التي يوجيا المعممون في المحور 

 إلى: دراسةترجع أىمية ال :دزاسةالأٍنية 
بإدخال التعديالت الالزمة  القراءة بالمرحمة االبتدائيةقررات إسيام البحث في تطوير م -

 وفق نتائج البحث.
 ن أثناء تدريس مادة القراءة. المعممي تواجوحديد الصعوبات التي ت -
بالسبل  منيا أو العمل عمى معالجتياإيضاح ىذه الصعوبات لوزارة التعميم لمتقميل  -

 المناسبة.
تالفييا، رفع كفاءة المعممين عند العمل عمى  معرفة ىذه الصعوبات سيساىم في -

 .المناسب تدريبوتزويدىم بال
معالجة الصعوبات المحددة في ىذا البحث سينعكس عمى التحصيل العممي لمطالب في  -

 وسيرفع من نتائج درجاتيم في االختبارات المحمية والدولية. المواد األخرى
  تقديم تدريب مناسب لممعممين مبني عمى تحديات واقعية في الميدان. -

 :الدزاسة حمددات

معممي القراءة لمتالميذ العاديين، ومعممي صعوبات التعمم بالمرحمة  احلدود البشسية:
  االبتدائية.

البحث عمى عينة من معممي القراءة لمتالميذ العاديين، ومعممي : تم تطبيق احلدود املهاىية
 صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية بمدينة الطائف.

: تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي احلدود الزميية
 ه.2330/2332

 :جمتنع العيية

 معممي مادة القراءة لممرحمة االبتدائية ومعممي صعوبات التعمم في مدينة الطائف.  
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 :دزاسةمصطلحات ال

ىي التحديات أو العقبات التي تقمل من كفاءة  الصعوبات التي تواجو المعممين: 
 (.Alghamdi,2019مما ينعكس سمبا عمى أداء الطالب الدراسي )وجودة عمل المعممين 

 ىم من يقوم بتدريس القراءة لمصفوف األولية والعميا في المرحمة االبتدائية معممي القراءة:
 (. Aljarf-2007) بالمممكة العربية السعودية

ىم المعممين الذين يدرسون الطالب ذوي صعوبات القراءة  معممي صعوبات التعمم: 
 (. Al-Mousa,2010) في المرحمة االبتدائية بالسعوديةكخدمة مساندة 

 :النظري والدراسات السابقة اإلطار
مادة القراءة العنصر األول لمنجاح األكاديمي والتحصيل العممي العالي في مختمف تعتبر      

القراءة وفق ثالثة الدراسات السابقة و  ، وسوف يتناول اإلطار النظريالمراحل العممية لمتالميذ
تدريس األطفال ذوي صعوبات ثم  ،أىمية تدريس القراءة ومياراتيا محاور رئيسة وىي:

 تدريس القراءة في المممكة العربية السعودية.وأخيرا  ،القراءة
  :الجزء األول: أىمية تدريس القراءة

 National Panelومن أىمما التقرير الوطني األمريكي  لقد أشارت عدة أبحاث     
Report NPR ألنيا  االبتدائية إلى أىمية تدريس القراءة بتمكن ودون معيقات في المرحمة

 ,Koda & Zehler, 2007; AlNooh) الدراسيذات تأثير مباشر عمى تحصيل الطالب 
كما حدد التقرير الميارات األساسية ليا بشكل مباشر وتنميتيا  باستيدافوذلك . (2013

  (.,NPR (2000  الوطني األمريكي
قبل الميارات األخرى ألنو من النجاح األكاديمي بشكل كبير عمى ميارة القراءة يعتمد      

صفات القارئ الماىر القدرة عمى استيعاب النصوص المختمفة من مختمف أنواع الكتب مما 
بشكل إيجابي ويجعمو أكثر تمكنًا من الموضوع الذي  ينعكس عمى مستوى الفيم واإلدراك لديو

 (Koda & Zehler, 2007; Piper, 2016).  تمت قرأتو
ن الضعف في ميارات القراءة األساسية يقود إلى أالباحثين عمى قد أجمع عدد من و       

والدراسي في المواد األخرى ألنيا تعتمد عمى القراءة اعتمادًا كميا كما أشار  الفشل األكاديمي
 ( وأشار كل من1007)النصار، 
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(Ehri, 2006; Endress, Weston, Marchand-Martella, & Martella, 

2007; Schwanenflugel, & Knapp, 2016; Wulanir, & Pandjaitan, 

2017). 

تدريس القراءة بميارة وتمكن داخل الفصل الدراسي لألطفال في مراحل يمعب لذلك       
 ;Kamil, 2003) تعميميم األكاديمي بشكل فاعل ومؤثرفي  احيوي اعمرية مبكرة دور 

Tong, Deacon, & Cain, 2014). 
 :ميارات القراءة الجزء الثاني:

م إلى أىمية تدريس خمس 1000التقرير الوطني األمريكي الصادر في عام  أشار     
ميارات أساسية لمقراءة ولقد حدد ىذه الميارات الخمس كالتالي: القراءة االستيعابية، الطالقة، 

في  يارات بتفصيل أكثر، واإلدراك الصوتي وسيتم شرح ىذه المالصوتياتتدريس المفردات، 
  األسطر التالية: 

وىي ميارة  ،ميارة الصوتيات: تعرف الصوتيات بانيا القدرة عمى ربط األصوات مع الحروف
 240تدريس ىذه الميارة كأساس لتعمم القراءة يعود إلى أكثر من و  ،أساسية لتعمم القراءة

عندما كما أنيا ميارة ذات فاعمية كبيرة ، (Sprague, 2015)  عام وذلك وفقا لسباريق
إتقانيا يقمل من الصعوبات التي تواجو  ، باإلضافة إلى أنتدرس في المراحل العمرية المبكرة

 ;Bowers, & Bowers, 2017; Rycik, & Rycik) األطفال ذوي صعوبات القراءة
2007; Schaars, Segers, & Verhoeve, 2017). 

تدريس الصوتيات  نإلى أ(Shoaga, Akintola, & Okpor 2017)  دراسة توصمت     
 Ahlgrim-Delzell) دراسة توصمتكما ،% 85.6يرفع من مستوى القدرة القرائية بنسبة 

et al., 2016)  تم  الذينارتفاع في المستوى التحصيمي لألطفال ذوي صعوبات القراءة  إلى
لم تدريبيم عمى مناىج القراءة والكتابة باستخدام ميارة الصوتيات مقارنة بالمجموعة التي 

 . تتمقى التدريب
دراك األصوات  وتعنيميارة الوعي الصوتي:   القدرة عمى التعرف عمى أصوات الكالم وا 

 ,NRP)ت حسب ما ذكر كما انيا أيضا القدرة عمى ضبط وتأثير األصوا، المجزئة لمكممات
2000; Glaser & Moats, 2008) دراسة توصمتقد ، و Fletcher, Lyon, Fuchs, 
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and Barnes (2007) ميارة  بشكل عاماألطفال ذوي صعوبات القراءة ينقصيم  إلى أن
  ي.اإلدراك الصوت

إلى وجود داللة إحصائية ىامة  (Taibbah & Haynes, 2011) وتوصمت دراسة   
بين اإلدراك الصوتي وكل ميارات القراءة األخرى لدى طالب المرحمة االبتدائية من الصف 

 مدينة جدة.األول إلى الصف الثالث في 
نيا الكممات التي يعرفيا الطفل ويفيميا خالل أميارة تدريس المفردات: ُتعرف ب 

ة تزداد أىمية ىذه الميارة ألنيا تفتح المجال التواصل الشفيي وعند قراءتو لممواد المطبوع
   (Glaser & Moats, 2008). لزيادة الحصيمة المغوية

عالقة قوية بين ميارة المفردات  وجودإلى  (Berkley & Barber, 2015) ولقد أشار     
عدد المفردات أو الثراء المغوي يقود  إلى أنالدراسة  كما توصمت ،وميارة القراءة االستيعابية

 ,Lesaux & Marietta) دراسة كما توصمت ،عمى أثناء القراءةأإلى مستويات تعمم 
2012; Lesaux, Galloway, &  Marietta, 2016)     نقص عدد المفردات إلى أن

  األكاديمية لو تأثير سمبي عمى األداء األكاديمي لمطالب.
 التعرف عمى الكمماتو ميارة الطالقة: ُتعرف بانيا القراءة الصحيحة بدقة وسرعة  
ريسنسكي  تشير دراسة، و  (Griffith & Rasinski, 2004)دون تمعثم أو بطء تمقائيًا 

مما يؤثر عمى  ضعف ميارات الطالقة يبطئ من عممية االستيعاب لمقراءة أنوآخرون إلى 
 مستوى التحصيل العام.

(Rasinski, 2012; Rasinski, Chang, Edmondson, Nageldinger, Nigh, 
Remark, & Rupley, 2017) 

 نو عمميات ديناميكية تحتاج إلى االنتباه من القارئبأميارة االستيعاب القرائي: ُيعرف  
 ,Klingner) وأيضا تشمل التفاعل وميارات التفكير أثناء القراءة ،قبل وأثناء وبعد القراءة

Vaughn, & Boardman, 2007; Nichols, 2013). 
ميارة االستيعاب القرائي تتأثر بميارات القراءة األخرى  إلى أنالدراسات  بعضأشارت      

 ,Chard) تي إما إيجابا أو سمبا ً مثل الطالقة، المفردات، الصوتيات، والوعي الصو 
Vaughn, & Tyler, 2002; NRP, 2000; Joseph & Schisler, 2009). 
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تدريس القراءة لممرحمة االبتدائية ولألطفال ذوي صعوبات التعمم ميارات ويستيدف      
و تحدي في تدريس ىذه الميارات أو ألذلك عند وجود صعوبة  ؛القراءة السابقة بشكل دقيق

نعكس سمبيا عمى استيدافيا بشكل مباشر يقمل من مستوى جودة تدريس القراءة مما يعدم 
 .(Aljarf,2007) تحصيل الطالب األكاديمي

 :ألطفال ذوي صعوبات الكساءةالكساءة لتدزيص 

أقل إتقانا لميارات القراءة األساسية مثل  بأنيمصعوبات القراءة  واألطفال ذو يعرف      
ل دافعية لمقراءة أقوىم  ،سمبية عن ذواتيمالصورة الباإلضافة إلى ، االستيعاب القرائي والطالقة

مما يجعل مادة القراءة لدييم مادة ذات تحدي مباشر وينعكس ذلك سمبا  ؛من القراء الجيدين
المقروء بسبب ضعف ميارات القراءة  لعدم قدرتيم عمى فيم النص األخرىعمى المواد 

ذات التأثير مثل ميارة الطالقة التي تساعد الطالب عمى  األخرىاالستيعابية وضعف الميارات 
 ,Berkeley & Barber, 2015; Templeton & Gehsmann) فيم أعمق لممقروء

2014). 
بحاجة إلى  نيمإأطول في التعمم حيث  اصعوبات التعمم وقت واألطفال ذو يستغرق      

التعامل  يتطمب لذلك ؛(1005 خطاب،) تدريبات خاصة من معمم صعوبات التعمم كما أشار
مع ىذه الفئة من التالميذ معرفة بخصائصيم والطرائق المناسبة لتدريسيم حتى يتمكنوا من 

 كما أشار كل من  مجاراة نظرائيم في الصفوف العادية مع معممي الصف
 (Berkeley & Barber, 2015; Templeton & Gehsmann, 2014). 

إلى وجود مشكالت وتحديات في تحديد مستوى  ،(1025ولقد أشار أبو الرب ) 
القراءة لألطفال ذوي صعوبات التعمم من ضمنيا عدم وجود مقاييس مقننة عمى البيئة 
السعودية واالعتماد عمى المقاييس غير الرسمية بشكل كبير وصعوبة تحديد المقياس 

مل أو يمثل لفترات طويمة. مما يعكس خ المناسب لحالة الطالب وعدم تحديث المقاييس
 صعوبة في تدريس القراءة لألطفال ذوي صعوبات التعمم. 

 ىتيذة مشازنة الطالب الشعوديني يف االختباز الدولي بريلز:

تسعة وأربعون دولة، ولقد حقق طالب  1022بمغ عدد الدول المشاركة في االختبار عام      
نقطة؛ مما يعتبر مستوى متدني بناء عمى  320بدرجة  34المممكة العربية السعودية المرتبة 
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نقطة ضمن المستوى المتدني؛ حيث إن االختبار ينقسم  320درجة االختبار والتي تصنف 
درجة فما فوق(، ومستوى عالي  514يات: مستوى متقدم وتكون درجاتو )إلى أربعة مستو 

-364درجة(، ومستوى مبتدئ تكون درجاتو ما بين ) 514-440وتكون درجاتو ما بين )
 ,Mullis, Martin( درجة. )364-300( ومستوى متدني تكون درجاتو ما بين )440

Foy, & Drucker, 2012) 
م بنفس النتيجة بعد مرور خمس سنوات  1025في اختبار  ولقد جاءت نتيجة المشاركة     

دولة أخرى  54مقارنة مع  34نقطة والمركز  320عمى االختبار السابق؛ حيث حقق الطالب 
مما يشير إلى استمرارية نفس الخمل في المدراس السعودية في تدريس القراءة دون إصالح 

 (.Mullis, Martin, Foy, & Hooper, 2017الخمل. )
( إلى أن سبب Boyle, Al Ajjawi, and Xiang , 2014)ولقد خمصت دراسة      

خفاق الدول العربية عمى االختبارات الدولية يعود إلى طريقة التدريس؛ حيث ال يتم  ضعف وا 
تدريس القراءة بالطريقة الصحيحة التي يجب أن ُتدرس بيا، وأن عدم استيداف الميارات 

أسباب الضعف في نتيجة الطالب المشاركين في االختبارات السابقة بشكل مباشر ىو أحد 
 الدولية.

 املشهالت اليت توادُ معلني الكساءة باملنلهة العسبية الشعودية:

ُتدرس القراءة في المدارس السعودية بشكل رسمي من الصف األول االبتدائي إلى الصف      
الثالث سنوات األولى من  ندولة، عمما بأالثالث الثانوي بالمغة العربية ألنيا المغة الرسمية لم

المرحمة االبتدائية من الصف األول إلى الصف الثالث يبدأ الطالب بتعمم القراءة ليصل إلى 
إتقان ميارات القراءة في الصفوف العميا في المرحمة االبتدائية من الرابع إلى الخامس، ومن 

 (Tarabishi, 2002) . ما ذكرثم يقرؤون من اجل التعمم وزيادة المعرفة العممية ك
وىي دراسة تحميمية لمناىج القراءة في المرحمة  (Aljarf, 2007) وقد كشفت دراسة     

االبتدائية بالمممكة العربية السعودية عن قمة استيداف ميارات القراءة السابقة الذكر مع أنيا 
عززة لمتعمم، وعدم موجودة كميارات ضمنية غير مباشرة، كما كشفت عن عدم وجود مصادر م

وجود مرونة فيما يخص االحتياجات المتنوعة لألفراد، وأيضا توصمت إلى أنو ال يوجد 
   اختبارات رسمية مقننة لتقييم مستوى الطالب. 
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في  االبتدائيةميارات معممي المرحمة  التعرف عمى( إلى 1007، نصاردراسة )ال ىدفت    
في المدارس  % من المعممين55 توصمت إلى أن، وقد تدريس القراءة والكتابة كفايات

الذين يدرسون القراءة في الصفوف األولية غير متخصصين من عينة البحث أنو  الحكومية
% من المشاركين بالدراسة ال يعرفون استراتيجيات جديدة لتدريس 40في المغة العربية، و
لم يحضروا أي برامج % من المشاركين 24% إلى 13نو ما بين أالقراءة والكتابة، كما 

% ال ينتمون إلى منظمات تخصصية في مجال 31تدريبية في مجال القراءة والكتابة، وأيضا 
 القراءة والكتابة.

استخدام استراتيجيات القراءة بين أربع دول خميجية شممت  حولدراسة مقارنة وتوصمت      
 لالستراتيجياتالسعودية ىم األقل استخداما  إلى أن معمميالسعودية وعمان وقطر واإلمارات 

 Al-Qaryouti, Ihmeideh, Alالمبنية عمى األدلة في مجال القراءة والكتابة )
bustami, and Homidi,2016). 

( في دراسة حالة أجريت عمى مدرسة ابتدائية أن Alghamdi,2019ولقد أشار )     
دروات التدريبية المتخصصة، غياب المكتبة من المصاعب مثل قمة ال االمعممين يواجيون عدد

، قمة االىتمام بالقراءة من قبل الطالب واألسرة، عدم وجود برامج مجتمعية فاعمة فداخل الص
ي بسبب ظروفيم األسرية القاىرة، بعض الطالب الذين ىم بحاجة إلى دعم اجتماعلتبني 

غياب التكنولوجيا، وعدم وجود اختبارات معيارية لمعرفة مدى تقدم أو تأخر الطالب مما يترك 
 المجال مفتوحا لممعمم لالجتياد الشخصي في طريقة تقييم مستوى الطالب في القراءة.  

 :الطسيكة واإلدساءات يف الدزاسة

ث حيث اىتم البحث استخدمت الدراسة المنيج الوصفي نظرًا لطبيعة البح :ميَر الدزاسة
بالتعرف عمى الصعوبات التي تواجو معممي القراءة لمتالميذ العاديين وذوي صعوبات التعمم 

 بالمرحمة االبتدائية.
تضمن مجتمع الدراسة معممي التالميذ العاديين ومعممي صعوبات التعمم : جمتنع الدزاسة
  .االبتدائيةبالمرحمة 

: تم اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بشكل عشوائي، وبمغ إجمالي أفراد عيية الدزاسة
 معممًا من معممي التالميذ العاديين( 23صعوبات تعمم، و معممين 6معمما منيم  12العينة )
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والجدول التالي يشير إلى الخصائص الديموغرافية لعينة البحث والتي تشمل التخصص 
 وسنوات الخبرة.

 ِتىسط سٕىاد اٌخجشح  اٌتخصص ُٓػذد اٌّؼٍّ

 سٕىاد 9 صؼىثبد تؼٍُ ِؼٍُّٓ 7

 سٕخ 02 ٌغخ ػشثُخ ِؼٍُ 11

 سٕخ 19 ػٍىَ ِؼٍّبْ

 سٕخ 11 دساسبد اجتّبػُخ ِؼٍُ واحذ

 سٕخ 19 ٌُ َحذد اٌتخصص بِْؼٍّ

 أدوات الدزاسة:  

الصعوبات التي تواجو معممي القراءة لمتالميذ العاديين  استبانةشممت أدوات البحث 
االستعانة باألدب التربوي والدراسات السابقة وقد تم  ،وذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية

 ( وفقًا لإلجراءات التالية:Alghamdi,2019) كدراسة
إلى التعرف عمى الصعوبات التي تواجو معممي  االستبانة: ىدفت االستبانةاليدف من  -2

  .القراءة لمتالميذ العاديين وذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية
 قام الباحث بما يمي:  االستبانة: لتحديد محتوى االستبانةتحديد محتوى  -1

 ادة عمى اإلطار النظري وبعض الدراسات السابقة المتصمة بالبحث ومحاولة االستف االطالع
 منيا.

 ومعممي صعوبات التعمم  ،إجراء مقابالت شخصية مع بعض معممي التالميذ العاديين
بغرض التعرف عمى آراء وأفكار المعممين حول الصعوبات التي تواجييم في تعميم 

 القراءة لمتالميذ.
بحيث يتم مراعاة التسمسل ( عبارة 24وعددىا ) االستبانةصياغة العبارات المتضمنة في  -2

المنطقي لمعبارات واالعتماد عمى العبارات التي تتصل بشكل وثيق ومباشر بموضوع 
 البحث وترتيبيا في محاور.

من العبارات التي  تالث محاور يضم كل محور عددا االستبانة: تضمنت االستبانةمحاور  -3
غير موافق بشدة(  –غير موافق  – محايد –موافق  –ليا استجابات )موافق بشدة 

وتم تجميع العبارات في  (.2- 1 – 2 – 3 – 4الدرجات التالية عمى الترتيب )تأخذ 
 أبعاد شممت ما يمي:
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 عبارات. 20وتكّون من  ،بالطالبصعوبات تتعمق األول:  المحور 
 وتكّون من  صعوبات تتعمق بالصف والمنيج الدراسي، والتدريسالثاني:  المحور

 عبارة. 21
 عبارة. 22وتكّون من  المعممصعوبات تواجو الثالث:  المحور 

عمى مجموعة من المحكمين  االستبانة: تم عرض االستبانةاستطالع أراء المحكمين حول  -4
في محتوى  أراءىم( لمعرفة ينمحكم 2المتخصصين في مجال التربية بمغ عددىم )

جراء التعديالت الالزمة عمى األبعاد والعبارات، وفي ضوء أراء المحكمين  االستبانة وا 
 جاىزة لمتجربةحتى أصبحت  االستبانةتم إجراء التعديالت المقترحة عمى 

 االستطالعية.
معممي التالميذ عمى عينة عشوائية من  االستبانةاستطالعيًا: تم تطبيق  االستبانةتطبيق  -5

وذلك في الفصل الدراسي  االبتدائيةعوبات التعمم بالمرحمة العاديين ومعممي ذوي ص
 معممًا؛ 10وبمغت العينة االستطالعية  ه،2332/ 2330األول من العام الدراسي 

جراء المعالجات اإلحصائية  وتممن الصدق والثبات،  وذلك لحساب كل رصد الدرجات وا 
 المناسبة.

  ما يمي:  الباحثاتبع  االستبانةلحساب صدق  :االستباىةصدم 
بحساب  الباحث لالستبانة قاماالتساق الداخمي: لتحديد االتساق الداخمي حساب صدق  -

باستخدام  إليو،الذي تنتمي  لممحورمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية 
من خالل الحاسوب وكانت النتائج كما ىو موضح  SPSS حصائيةحزمة البرامج اإل

 لتالي:ابالجدول 
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 (:1جذوي )

 ِؼبِالد االستجبط ثُٓ دسجخ اٌؼجبسح واٌذسجخ اٌىٍُخ ٌٍجؼذ إٌّتُّخ إٌُه 

 اٌّحىس اٌثبٌث اٌّحىس اٌثبٍٔ اٌّحىس األوي اٌؼجبسح

1 24..1* 24690** 24.16* 

0 24.9.* 24.76* 24600** 

0 24710** 24670** 24129** 

. 24710** 24700** 24617** 

0 24.0* 24700** 24717** 

6 24.60* 24026* 24000* 

7 24679** 24701** 24.71* 

1 24616** 24.79* 24..0* 

9 24010** 24.01* 24060** 

12 24020* 24017* 2409.** 

11   24.77* 24.99* 

10  24.19* 24060** 

10   2470.** 

16 24601**   

 2421ػٕذ )**( اٌمُّخ داٌخ   2420)*( اٌمُّخ داٌخ ػٕذ 

تنتمى إليو  الذي بالمحورليا ارتباط  االستبانة( أن جميع عبارات 2يتضح من الجدول )    
تتمتع بدرجة مقبولة  االستبانةمما يشير إلى أن عبارات  ؛وىذا االرتباط موجب ودال إحصائياً 

 .لداخميامن الصدق 
 االتشام الداخلي بني األبعاد والدزدة الهلية

من خالل معامالت ارتباط درجة المحور بالدرجة  االستبانةتم التحقق من صدق  
 :يميالكمية كما ىو موضح فيما 

 (: 0) جذوي

 ِؼبِالد استجبط اٌّحبوس ثبٌذسجخ اٌىٍُخ ٌالستجُبْ

 اٌثبٌث اٌثبٍٔ األوي اٌّحبوس

 **24761 **24770 **24716 ِؼبًِ االستجبط 

 2421)**( اٌمُّخ داٌخ ػٕذ  

والدرجة الكمية دالة عند  لممحاور( أن جميع معامالت االرتباط 1يتضح من جدول )
تتمتع  االستبانة. ومن خالل معامالت االرتباط وداللتيا اإلحصائية يتضح أن 0.02مستوى 

 بصدق مقبول حيث إن جميع األبعاد مرتبطة ارتباط دال إحصائيًا. 
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   االسااتبانةتاام حسااب معاماال  ألفااا كرونبااخ  ألبعاااد  االسااتبانة: لحساااب ثباات االسااتبانةثباات 
 وكانت القيم كالتالي:

 (:0) جذوي

 االستجبٔخِؼبِالد أٌفب وشؤجبخ ألثؼبد  

 اٌثبٌث اٌثبًٔ األوي اٌّحبوس

 241.0 24100 24770 ِؼبًِ أٌفب وشؤجبخ 

 وتم حساب معامل ألفا كرونباخ ألبعاد اإلستبانة ككل وكانت النتائج كالتالي:
 (:.) جذوي

 ِؼبًِ أٌفب وشؤجبخ ٌإلستجبٔخ وىً  

 اٌؼجبساد االستجُبْ وىً

 24176 ِؼبًِ أٌفبوشؤجبخ 

( أن معامالت الثبات مقبولة مما يدل عمى أن اإلستبانة 3( وجدول )2يتضح من جدول )
 .وصالحة لمتطبيق مقبول ليا ثبات 

والثبات لالستبيان، تم التوصل إلى الصورة النيائية لالستبانة: بعد حساب معاممى الصدق -6
الصورة النيائية، حيث تضمنت ثالثة أبعاد مختمفة يتناول كل بعد منيا عدة عبارات تعبر 

 ستبانة في صورتيا النيائية كما يمي :اال عن ىذا البعد، وبذلك استقرت
 عبارات 20وتكّون من  ،بالطالبصعوبات تتعمق األول:  المحور. 
 21وتكّون من  صعوبات تتعمق بالصف والمنيج الدراسي، والتدريسالثاني:  المحور 

 .عبارة
 عبارة. 22من  وتكّون المعممصعوبات تواجو الثالث:  المحور 

 إدساءات الدزاسة امليداىية: 

 الخطوات التالية: وفقفي الدراسة إجراءات الدراسة الميدانية  سارت
الصعوبات أواًل: تحديد اليدف من الدراسة الميدانية: ىدفت الدراسة الميدانية إلى التعرف عمى 

  .التي تواجو معممي القراءة لمتالميذ العاديين وذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية
 : دراسةثانيًا: التطبيق الميداني النيائي ألدوات ال

  من خالل نماذج جوجل بطريقة إلكترونية  استبانة من خالل بناء الدراسةتم تطبيق أداة
 عمى اإلنترنت.
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 2332/ 2330في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  معممينتم التطبيق عمى ال 
 ىا.

إجراء المعالجة الباحث بمراجعة ردود المشاركين ثم : قام دراسةًا: تصحيح أداة الثالث
 اإلحصائية لمنتائج.

 وحتليلَا وتفشريٍا:دزاسة ىتائر ال

: ما الصعوبات التي تواجو معممي القراءة لمتالميذ العاديين في أواًل: اإلجابة عن السؤال األول
 مرحمة التعميم االبتدائي؟

المعيارية  واالنحرافاتولإلجابة عن السؤال السابق تم حساب المتوسطات الحسابية 
تم إعطاء وزن و ات حسب المتوسط تنازليًا، وتم ترتيب العبار  االستبانة،لكل عبارة من عبارات 
(، 2، غير موافق بشدة=1، غير موافق=2=محايد ، 3، موافق=4لمبدائل: )موافق بشدة=

 وتم حساب المدى لالستجابات من خالل المعادلة التالية:
 0.70=  4( ÷ 2-4عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  -المدى = )أكبر قيمة

 وفي ضوء المدى تكون استجابات عينة البحث عمى العبارات موزعة كما يمي: 
 (0جذوي )

 اٌّستخذِخ فٍ أداح اٌجحث  تىصَغ ِذي االستجبثبد 

 ِذي اٌّتىسطبد االستجبثخ

 0422 – 401. ِىافك ثشذح

 402. – 04.1 ِىافك

 04.2 – 0461 ِحبَذ

 0462 – 1411 غُش ِىافك

 1412 – 1422 غُش ِىافك ثشذح

 وفي ضوء الجدول السابق 
( دالة عمى انخفاض في موافقة أفراد 1.52تكون المتوسطات الحسابية األقل من ) 14

 .العينة عمى العبارة
 االستجابة( دالة عمى أن 2.30-1.52تكون المتوسطات الحسابية الواقعة بين )  04

 .متوسطة في موافقة أفراد العينة عمى العبارة
( دالة عمى ارتفاع درجة موافقة أفراد 2.32الحسابية األعمى من )تكون المتوسطات  04

 .العينة عمى العبارة
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  باليشبة للنحوز األول: صعوبات تتعلل بالطالب، ناىت اليتائر ننا باجلدول التالي 

 :(6)جذوي 

اٌّتىسطبد اٌحسبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ الستجبثبد ػُٕخ اٌجحث ػًٍ اٌّحىس األوي: صؼىثبد  

 تتؼٍك ثبٌطبٌت

 االٔحشاف اٌّتىسط اٌؼجبسح َ

 اٌّؼُبسٌ

 2410 409. إهّبي األسشح ٌٍطبٌت فٍ ػٍُّخ اٌتؼٍُُ 0

 2472 401. وجىد ِشىالد أسشَخ ٌذي ثؼض اٌطالة 1

 2497 401. اٌغُبة اٌّتىشس ٌألطفبي4  9

 1400 .41. ٌُ َتُ تأسُس اٌطبٌت فٍ اٌمشاءح ثشىً جُذ 1

 2490 .41. َؼبٍٔ اٌطبٌت ِٓ صؼىثبد فٍ اٌمشاءح .

 24.7 427. ِؼبٔبح ثؼض اٌطٍجخ ِٓ اٌتأخش اٌذساس4ٍ 6

 1417 0416 ال َّتٍه اٌطبٌت اٌّهبساد األسبسُخ ٌٍمشاءح 0

 2466 0416 ثؼض اٌطالة ِٓ اٌّشبسوخ فٍ اٌمشاءح4سهجخ أو خىف  12

 1419 0479 اٌجذء ثؼذ إجبصح دساسُخ طىٍَخ4 7

 2470 0471 اٌّشىالد اٌسٍىوُخ4 اٌطبٌت َِٓؼبٍٔ  0

 ( يتضح ما يمي:5)من جدول 
أشارت النتائج إلى أن متوسط استجابات عينة البحث مرتفع بشكل كبير مما يعني 

ن المتوسط الحسابي لمعظم العبارات أكبر من إالموافقة عمى عبارات المحور األول حيث 
، والنتائج السابقة تشير إلى إدراك واضح من المعممين لمصعوبات التي تواجييم عند 2.32

 .ببالطالتعميم القراءة والمتعمقة 
  باليشبة للنحوز الجاىي: صعوبات تتعلل بالصف وامليَر الدزاسي، والتدزيص، ناىت اليتائر ننا

 باجلدول التالي 
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 (: 7)جذوي 

اٌّتىسطبد اٌحسبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ الستجبثبد ػُٕخ اٌجحث ػًٍ اٌّحىس اٌثبٍٔ: صؼىثبد 

 صف وإٌّهج اٌذساسٍتتؼٍك ثبٌ

 االٔحشاف اٌّتىسط اٌؼجبسح َ

 اٌّؼُبسٌ

 24.0 479. وثشح ػذد اٌطالة داخً اٌفصً اٌذساس4ٍ 11

 1407 0479 اٌجُئخ اٌتؼٍُُّخ غُش جبرثخ ٌٍّتؼ4ٍُ 10

 14.0 0407 لٍخ وسبئً اٌتىٕىٌىجُب داخً اٌفصً اٌذساس4ٍ 1

 1400 0407 اٌتطىَش اٌّستّش واٌتغُُش ٌّمشساد اٌمشاءح4 12

 1416 04.0 إٌّهج اٌذساس4ٍوثشح ِىضىػبد  0

 1400 0406 أؼذاَ اٌّشؤخ فٍ تذسَس إٌّهج4 0

 1409 .041 صؼىثخ تطجُك طشق واستشاتُجُبد اٌتذسَس إٌّبسجخ4 9

 1400 0427 ػذَ وجىد ِسبػذ داخً اٌفصً اٌذساس4ٍ 0

 14.9 0490 ػذَ وجىد ِىتجخ داخً اٌفصً اٌذساس4ٍ .

 1419 0479 اٌتالُِز4ػذَ ِٕبسجخ إٌّهج ٌّستىي  1

 ..14 0471 ػذد حصص تذسَس ِبدح اٌمشاءح غُش وبف4 7

 1400 0402 لصش اٌّذح اٌضُِٕخ ٌٍحصخ فٍ تذسَس ِبدح اٌمشاءح4 6

 يتضح ما يمي: (6)من جدول 
أشارت النتائج إلى أن تنوع استجابات عينة البحث عمى ىذا البعد حيث كان متوسط 

 ( في العبارات التالية 2.32أعمى من ) االستجابات
 .كثرة عدد الطالب داخل الفصل الدراسي 
 .البيئة التعميمية غير جاذبة لممتعمم 
 .قمة وسائل التكنولوجيا داخل الفصل الدراسي 
 .التطوير المستمر والتغيير لمقررات القراءة 
 .كثرة موضوعات المنيج الدراسي 

معممي القراءة لمتالميذ العاديين ومعممي ذوي مما يعني أنيا صعوبات بالفعل تواجو 
 صعوبات التعمم

( 1.62-2.25متوسطة تراوحت بين ) االستجاباتوفي العبارات التالية كان متوسط 
 في العبارات 

 .انعدام المرونة في تدريس المنيج 
 .صعوبة تطبيق طرق واستراتيجيات التدريس المناسبة 
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 .عدم وجود مساعد داخل الفصل الدراسي 
 .عدم وجود مكتبة داخل الفصل الدراسي 
 .عدم مناسبة المنيج لمستوى التالميذ 
 .عدد حصص تدريس مادة القراءة غير كاف 

 مما يعني أنيا صعوبات بسيطة تواجو المعممين
أما العبارة )قصر المدة الزمنية لمحصة في تدريس مادة القراءة.( كان متوسط 

 أنيا ال تعبر عن صعوبة. ( مما يعني1.52االستجابة فييا أقل من )
  باليشبة للنحوز الجالح: صعوبات تتعلل باملعله، ناىت اليتائر ننا باجلدول التالي 

 (:1وي )جد

اٌّتىسطبد اٌحسبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ الستجبثبد ػُٕخ اٌجحث ػًٍ اٌّحىس األوي: صؼىثبد  

 ّؼٍُتتؼٍك ثبٌ

 االٔحشاف اٌّتىسط اٌؼجبسح َ

 اٌّؼُبسٌ

 2410 4.0. صَبدح اٌؼتء اٌتذسَسٍ ػٓ اٌّسّىح ثه 10

 .249 4.0. لٍخ تمذَُ اٌحىافض اٌّبدَخ واٌّؼٕىَخ ٌٍّؼٍُّٓ اٌّتُّضَٓ  10

 2490 427. ػذَ وضىح ِؼبَُش تمُُُ اٌطبٌت فٍ ِبدح اٌمشاءح4 1

لٍخ اٌّصبدس اٌذاػّخ ٌٍّؼٍُ فٍ تذسَس اٌمشاءح ِثً وجىد  9

 ..14 0409 اٌمشاءح4ِٕظّبد ِتخصصخ فٍ ِجبي 

 1420 .041 صؼىثخ تذسَس ِهبسح اٌىػٍ اٌصىت4ٍ .

 1420 .041 صؼىثخ تذسَس ِهبسح اإلدسان اٌصىت4ٍ 0

 .141 0427 صؼىثخ تذسَس ِهبسح اٌطاللخ4 0

 1400 0427 اٌّؼٍُ غُش ِتخصص فٍ تذسَس اٌمشاءح 12

 .142 0422 صؼىثخ تذسَس ِهبسح اٌّفشداد4 6

 .142 0422 استشاتُجُبد وطشق تذسَس ِتٕىػخ4 صؼىثخ استخذاَ 7

 .141 0490 صؼىثخ تذسَس ِهبسح اٌمشاءح االستُؼبثُخ4 0

 1407 0490 لٍخ اٌذوساد اٌتطىَشَخ فٍ اٌّجبي4 1

 1410 .046 اٌّؼٍُ ال َشغت فٍ تذسَس اٌمشاءح 11

 يتضح ما يمي: (7)من جدول 
أشارت النتائج إلى أن تنوع استجابات عينة البحث عمى ىذا البعد حيث كان متوسط 

 ( في العبارات التالية 2.32أعمى من ) االستجابات
 زيادة العبء التدريسي عن المسموح بو. 
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 قمة تقديم الحوافز المادية والمعنوية لممعممين المتميزين.  
 ءة.عدم وضوح معايير تقييم الطالب في مادة القرا 

 مما يعني أنيا صعوبات تواجو المعممين بدرجة كبيرة
( 1.52-2.18متوسطة تراوحت بين ) االستجاباتوفي العبارات التالية كان متوسط 

 في العبارات 
قمة المصادر الداعماة لممعمام فاي تادريس القاراءة مثال وجاود منظماات متخصصاة فاي  

 مجال القراءة.
 .صعوبة تدريس ميارة الوعي الصوتي 
 .صعوبة تدريس ميارة اإلدراك الصوتي 
 .صعوبة تدريس ميارة الطالقة 
 المعمم غير متخصص في تدريس القراءة 
 .صعوبة تدريس ميارة المفردات 
 .صعوبة استخدام استراتيجيات وطرق تدريس متنوعة 
 .صعوبة تدريس ميارة القراءة االستيعابية 
 .قمة الدورات التطويرية في المجال 
 ي تدريس القراءةالمعمم ال يرغب ف 

 بدرجة بسيطة مما يعني أنيا صعوبات تواجو المعممين
 مياقشة وتفشري اليتائر املتعلكة بالشؤال األول

 الصعوبات التي يتعامل معيا معممو اتضح من النتائج السابقة أنو يوجد عدد من
القراءة في المرحمة االبتدائية مثل كثرة عدد الطالب داخل الفصل وعدم المرونة في المنيج 

باإلضافة  ،(Aljarf, 2007وقمة الوسائل التعميمية المساعدة وىذا يوافق ما أشارت إليو )
قمة الدورات التدريبية المباشرة في التخصص والتي تيدف إلى تدريب المعممين عمى 

( و Alghamdi,2019اشر لميارات القراءة وىذا يوافق ما أشار إليو )االستيداف المب
أضافت العبء التدريسي المسموح بو وقمة الحالية الدراسة  بأنعممًا  ،(1007)النصار،

 الحوافز المادية لممعممين كصعوبات لم يشار إلييا من قبل. 
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 توادُ معلني الكساءة للتالمير ثاىيا: اإلدابة عً الشؤال الجاىي الري ىص على: ما الصعوبات اليت

 ذوي صعوبات التعله يف مسحلة التعليه االبتدائي؟

المعيارية  واالنحرافاتولإلجابة عن السؤال السابق تم حساب المتوسطات الحسابية 
 وتم ترتيب العبارات حسب المتوسط تنازليًا، كما يمي: االستبانةلكل عبارة من عبارات 

  باليشبة للنحوز األول: صعوبات تتعلل بالطالب، ناىت اليتائر ننا باجلدول التالي 

 (:9جذوي )

اٌّتىسطبد اٌحسبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ الستجبثبد ػُٕخ اٌجحث ػًٍ اٌّحىس األوي: صؼىثبد  

 تتؼٍك ثبٌطبٌت

 االٔحشاف اٌّتىسط اٌؼجبسح َ

 اٌّؼُبسٌ

 2400 407. اٌمشاءح ثشىً جُذٌُ َتُ تأسُس اٌطبٌت فٍ  1

 2479 4.0. إهّبي األسشح ٌٍطبٌت فٍ ػٍُّخ اٌتؼٍُُ 0

 24.9 409. اٌغُبة اٌّتىشس ٌألطفبي4  9

 2401 422. ال َّتٍه اٌطبٌت اٌّهبساد األسبسُخ ٌٍمشاءح 0

 1427 0416 َؼبٍٔ اٌطبٌت ِٓ صؼىثبد فٍ اٌمشاءح .

فٍ سهجخ أو خىف ثؼض اٌطالة ِٓ اٌّشبسوخ  12

 2410 0467 اٌمشاءح4

 2479 0407 ِؼبٔبح ثؼض اٌطٍجخ ِٓ اٌتأخش اٌذساس4ٍ 6

 1407 0407 وجىد ِشىالد أسشَخ ٌذي ثؼض اٌطالة 1

 2491 04.0 َؼبٍٔ اٌطبٌت ِٓ اٌّشىالد اٌسٍىوُخ4 0

 1400 .041 اٌجذء ثؼذ إجبصح دساسُخ طىٍَخ4 7

 ( يتضح ما يمي:8من جدول )
في مما يعني الموافقة  ااستجابات عينة الدراسة مرتفعمتوسط أشارت النتائج إلى أن 
ن المتوسط إحيث  بالصعوبات الخاصة بالطالبوالمتعمقة  بعض عبارات المحور األول

البدء بعد إجازة دراسية )( 6عدا العبارات ) ما 2.32الحسابي لمعظم العبارات أكبر من 
مما يعني أن  (،2.23حيث بمغت )كانت استجابات عينة البحث بدرجة متوسطة  (طويمة

 .التمميذ في القراءة يواجيافي الصعوبات التي ساسيًا أاإلجازة الدراسية الطويمة ال تكون سببًا 
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  باليشبة للنحوز الجاىي: صعوبات تتعلل بالصف وامليَر الدزاسي، والتدزيص، ناىت اليتائر

 ننا باجلدول التالي 

(:12جذوي )  

واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ الستجبثبد ػُٕخ اٌجحث ػًٍ اٌّحىس األوي: صؼىثبد اٌّتىسطبد اٌحسبثُخ 

 صف وإٌّهج اٌذساسٍتتؼٍك ثبٌ

 االٔحشاف اٌّتىسط اٌؼجبسح َ

 اٌّؼُبسٌ

 2479 407. وثشح ػذد اٌطالة داخً اٌفصً اٌذساس4ٍ 11

 2469 .41. لٍخ وسبئً اٌتىٕىٌىجُب داخً اٌفصً اٌذساس4ٍ 1

 1427 .41. إٌّهج اٌذساس4ٍوثشح ِىضىػبد  0

 2492 .41. أؼذاَ اٌّشؤخ فٍ تذسَس إٌّهج4 0

 1410 422. اٌجُئخ اٌتؼٍُُّخ غُش جبرثخ ٌٍّتؼ4ٍُ 10

 1427 0416 ػذَ وجىد ِسبػذ داخً اٌفصً اٌذساس4ٍ 0

 2479 0407 ػذَ ِٕبسجخ إٌّهج ٌّستىي اٌتالُِز4 1

 1407 0407 إٌّبسجخ4 صؼىثخ تطجُك طشق واستشاتُجُبد اٌتذسَس 9

 1427 .041 ػذَ وجىد ِىتجخ داخً اٌفصً اٌذساس4ٍ .

 1401 .041 اٌتطىَش اٌّستّش واٌتغُُش ٌّمشساد اٌمشاءح4 12

 1410 0422 ػذد حصص تذسَس ِبدح اٌمشاءح غُش وبف4 7

 1401 0416 لصش اٌّذح اٌضُِٕخ ٌٍحصخ فٍ تذسَس ِبدح اٌمشاءح4 6

 يمي:( يتضح ما 20)من جدول 
أشارت النتائج إلى أن تنوع استجابات عينة البحث عمى ىذا البعد حيث كان متوسط 

 ( في العبارات التالية 2.32أعمى من ) االستجابات
 كثرة عدد الطالب داخل الفصل الدراسي.

 .كثرة عدد الطالب داخل الفصل الدراسي 
 .قمة وسائل التكنولوجيا داخل الفصل الدراسي 
  المنيج الدراسي.كثرة موضوعات 
 .انعدام المرونة في تدريس المنيج 
 .البيئة التعميمية غير جاذبة لممتعمم 
 .عدم وجود مساعد داخل الفصل الدراسي 
 .عدم مناسبة المنيج لمستوى التالميذ 
 .صعوبة تطبيق طرق واستراتيجيات التدريس المناسبة 
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 لتعممذوي صعوبات امما يعني أنيا صعوبات بالفعل تواجو المعممين 
( 1.75-2.23متوسطة تراوحت بين ) االستجاباتوفي العبارات التالية كان متوسط 

 في العبارات 
 .عدم وجود مكتبة داخل الفصل الدراسي 
 .التطوير المستمر والتغيير لمقررات القراءة 
 .عدد حصص تدريس مادة القراءة غير كاف 
 .قصر المدة الزمنية لمحصة في تدريس مادة القراءة 

 يعني أنيا صعوبات بسيطة تواجو المعممينمما 
  صعوبات تتعلل باملعله، ناىت اليتائر ننا باجلدول التالي الجالح:باليشبة للنحوز:  

 (:11جذوي )

اٌّتىسطبد اٌحسبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ الستجبثبد ػُٕخ اٌجحث ػًٍ اٌّحىس األوي: صؼىثبد  

 ّؼٍُتتؼٍك ثبٌ

 االٔحشاف اٌّتىسط اٌؼجبسح َ

 اٌّؼُبسٌ

لٍخ تمذَُ اٌحىافض اٌّبدَخ واٌّؼٕىَخ ٌٍّؼٍُّٓ  10

 2479 4.0. اٌّتُّضَٓ 

 24.9 409. ػذَ وضىح ِؼبَُش تمُُُ اٌطبٌت فٍ ِبدح اٌمشاءح4 1

 2410 422. صَبدح اٌؼتء اٌتذسَسٍ ػٓ اٌّسّىح ثه 10

صؼىثخ استخذاَ استشاتُجُبد وطشق تذسَس  7

 1427 0416 ِتٕىػخ4

اٌّصبدس اٌذاػّخ ٌٍّؼٍُ فٍ تذسَس اٌمشاءح ِثً لٍخ  9

 2490 0471 وجىد ِٕظّبد ِتخصصخ فٍ ِجبي اٌمشاءح4

 1410 0407 صؼىثخ تذسَس ِهبسح اٌىػٍ اٌصىت4ٍ .

 1410 0407 لٍخ اٌذوساد اٌتطىَشَخ فٍ اٌّجبي4 1

 1407 0400 صؼىثخ تذسَس ِهبسح اإلدسان اٌصىت4ٍ 0

 1400 0409 اٌطاللخ4صؼىثخ تذسَس ِهبسح  0

 1401 0416 صؼىثخ تذسَس ِهبسح اٌّفشداد4 6

 1401 0416 اٌّؼٍُ غُش ِتخصص فٍ تذسَس اٌمشاءح 12

 1427 0416 اٌّؼٍُ ال َشغت فٍ تذسَس اٌمشاءح 11

 1401 04.0 صؼىثخ تذسَس ِهبسح اٌمشاءح االستُؼبثُخ4 0

 ( يتضح ما يمي:22)من جدول 
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أشارت النتائج إلى أن تنوع استجابات عينة البحث عمى ىذا البعد حيث كان متوسط 
 ( في العبارات التالية 2.32أعمى من ) االستجابات

 قمة تقديم الحوافز المادية والمعنوية لممعممين المتميزين.  
 .عدم وضوح معايير تقييم الطالب في مادة القراءة 
  بوزيادة العبء التدريسي عن المسموح. 
 .صعوبة استخدام استراتيجيات وطرق تدريس متنوعة 
  قمة المصادر الداعمة لممعمم في تدريس القراءة مثل وجود منظمات متخصصة في

 مجال القراءة.
 .صعوبة تدريس ميارة الوعي الصوتي 
 .قمة الدورات التطويرية في المجال 

-2.22ت بين )تراوححيث متوسطة  االستجاباتوفي العبارات التالية كان متوسط 
  :( في العبارات1.75
 .صعوبة تدريس ميارة اإلدراك الصوتي 
 .صعوبة تدريس ميارة الطالقة 
 .صعوبة تدريس ميارة المفردات 
 المعمم غير متخصص في تدريس القراءة. 
 المعمم ال يرغب في تدريس القراءة. 

 مما يعني أنيا صعوبات بسيطة تواجو المعممين
عمييا  االستجابةفكان متوسط  ميارة القراءة االستيعابية تدريس صعوبة  أما العبارة 

 منخفضًا مما يعني أنيا ليست من الصعوبات التي تواجو المعممين.
 :جاىيمياقشة وتفشري اليتائر املتعلكة بالشؤال ال

تحديات مشابية معممي صعوبات التعمم يواجيون  لقد اتضح من نتائج الدراسة أن
معمم الصف العادي مثل قمة الدورات المتخصصة التي تقدم ليم فيما لمتحديات التي يواجيا 

عممًا  ،(1007يخص تدريس القراءة والكتابة تحديدا وىذه النتيجة تتفق مع ما ذكره )النصار، 
أضافت صعوبات في تدريس ميارات القراءة الخمس التي أشار ليا الحالية بأنو نتائج الدراسة 
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(NPR,2000)،  إلى تدريب االستراتيجيات تتفق مع نتائج بحث القريوتي الحاجة  أنكما
 .Al-Qaryouti et al., 2016)خرون )آو 

ثالجًا: اإلدابة عً الشؤال الجالح الري ىص على: " ٍل تودد فسوم بني متوسطات دزدات معلني 

الكساءة للعاديني ومعلني الكساءة لروي صعوبات التعله على أبعاد استبياٌ صعوبات الكساءة 

 والدزدة الهلية؟"

لإلجابة عن السؤال السابق تم استخدام اختبار مان ويتني لمتعرف عمى داللة الفروق      
تواجو كل منيم في  بين معممي صعوبات التعمم والمعممين العاديين في درجة الصعوبات التي

 :تعميم القراءة، وكانت النتائج كما يمي
 (10جذوي )

ٍ ٌٍتؼشف ػًٍ دالٌخ اٌفشوق ثُٓ ِؼٍٍّ صؼىثبد اٌتؼٍُ واٌّؼٍُّٓ اٌؼبدَُٓ فٍ َجُٓ ٔتبئج اختجبس ِبْ وَتٕ 

 دسجخ اٌصؼىثبد اٌتٍ تىاجه وً ِٕهُ فٍ تؼٍُُ اٌمشاءح

 ْ اٌؼُٕخ اٌّحىس
ِتىسط 

 اٌشتت

ِجّىع 

 اٌشتت
U Z ِستىي اٌذالٌخ 

 األوي

ِؼٍٍّ صؼىثبد 

 اٌتؼٍُ
7 1241. 07422 

 17.422 1024.0 .1 اٌؼبدَُِٓؼٍٍّ  2410 124021- 094222

 01 اٌّجّىع
  

 اٌثبٍٔ

ِؼٍٍّ صؼىثبد 

 اٌتؼٍُ
7 1.2401 992402 

 1012402 92409 .1 ِؼٍٍّ اٌؼبدَُٓ 2429 124610- 0624022

 01 اٌّجّىع
  

 اٌثبٌث

ِؼٍٍّ صؼىثبد 

 اٌتؼٍُ
7 12246. 7.2402 

 1062402 112411 .1 ِؼٍٍّ اٌؼبدَُٓ 2410 4010- 624022.

 01 اٌّجّىع
  

 االستجبٔخ

 وىً

ِؼٍٍّ صؼىثبد 

 اٌتؼٍُ
7 112406 792402 

 1012402 122410 .1 ِؼٍٍّ اٌؼبدَُٓ 2410 4117- 624022.

 01 اٌّجّىع
  

 ( يتضح ما يمي:21من جدول )
ويتني عمى عينتي البحث المعممون العاديون ومعممي  شارت نتائج تطبيق اختبار مانأ     

، مما يعني أن 0.04صعوبات التعمم إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
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لى حد كبير، كما أن إدراك المعممين ليذه إ متشابيةالصعوبات التي يواجييا المعممون 
 .الصعوبات متشابيا أيضا

 :الجالحلشؤال مياقشة وتفشري اليتائر املتعلكة با

بعد إجراء المقارنة بين فئة معممي صعوبات التعمم وفئة معممي الصفوف العادية في      
ذكر بين الفئتين فروقات ت يوجدويتني، أتضح أنو ال  المرحمة االبتدائية، باستخدام اختبار مان

( 1005)خطاب، فئة صعوبات التعمم تعاني كثيرا عند تعمم القراءة كما ذكر  عمى الرغم من أن
 لذلك ستكون التوصيات متشابية لكال الفئتين من المعممين.

 التوصيات

 بعد إجراء البحث وتحميل النتائج، يوصي الباحث بالتالي:
 مراجعة أعداد الطالب داخل الفصل الدراسي بالنسبة لممعمم. -2
 تدريب المعممين عمى أحدث االستراتيجيات في تدريس القراءة. -1
 مى االستيداف المباشر لميارات القراءة األساسية. تدريب المعممين ع -2
 توفير وسائل تكنولوجية حديثة لممعممين تدعم وتسيل أداء عمميم. -3
وضع معايير واضحة آللية قياس وتقييم القراءة مما سيساعد المعممين عمى معرفة  -4

تقان طالبيم  .لميارات القراءة مدى تقدم وا 
 المتميزين.توفير حوافز مادية ومعنوية لممعممين  -5
إعطاء نوع من المرونة لممعمم في التدريس عن طريق اإلسراع أو اإلبطاء في  -6

 المنيج وفق ما يراه مناسبًا.
ذكاء روح التنافس بين الطالب فيما يخص تشجيع المعممين عمى إجراء المسابقات  -7 وا 

 القراءة.
ة التعاون مشاركة المعمومات مع الجيات المناسبة األخرى لتدريب األسرة عمى كيفي -8

 مع المدرسة فيما يخص تعميم أبنائيم. 
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 دزاسات وحبوخ مكرتحة:

 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بإجراء البحوث التالية:  
  الصعوبات التي تواجو معممي القراءة لمتالميذ العاديين ومعممي ذوي صعوبات التعمم

 مكة المكرمة نطقةبالمرحمة االبتدائية في م
 تواجو معممات القراءة لمتمميذات العاديات ومعممات ذوات صعوبات  الصعوبات التي

 .التعمم بالمرحمة االبتدائية
 الصعوبات التي تواجو معممي القراءة لمتالميذ العاديين ومعممي  سبل التغمب عمى

 .من وجية نظر المعممين ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية
 في المرحمة المتوسطة والثانوية. الصعوبات التي تواجو معممي القراءة 
  استشراف أراء الفئات األخرى ذات العالقة مثل مدراء المدارس أو المشرفين التربويين

 او أولياء أمور الطالب أو الطالب أنفسيم.
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 :ملسادعا

 أواًل: املسادع العسبية: 

صعوبات التعمم من وجهة  (. مشكالت تشخيص الطمبة لذوي 7776أبو الرب، محمد عمر محمد. )
  اختصاصينظر 

 الحدود جامعة اإلنسانية: لمعموم الشمال مجمة .صعوبات التعمم في المممكة العربية السعودية      
 مركز – الشمالية

 .7ع ،7مج والترجمة، والتأليف العممي النشر          
والكتابة في الصفوف األولية من (. درجة تمكن معممي القراءة 7777النصار، صالح بن عبدالعزيز. )

 مطالب التنمية
 - شمس عين جامعة والمعرفة: القراءة مجمة .المهنية ، ووسائل تنميتها المتعمقة بتدريس القراءة والكتابة

 .77-77،  00 ع والمعرفة، لمقراءة المصرية الجمعية - التربية كمية
يات القراءة المعينة عمى فهم المسائل (. مهارات واستراتيج7777النصار، صالح بن عبدالعزيز. )

 المفظية في مادة
 مج سعود، الممك جامعة اإلسالمية: والدراسات التربوية العموم - سعود الممك جامعة مجمة .الرياضيات

 .777-777،  7 ع,15 
(. تعميم القراءة لمطمبة ذوي صعوبات التعمم: مقارنة بين الطريقة الصوتية 7776خطاب، ناصر جمال. )

 والطريقة
 المعممين، كمية - عبدالعزيز الممك جامعة والتربية: والعموم اآلداب في والدراسات البحوث مجمة .الكمية

  - 67.106،  6 ع  3 , س
  :املسادع األديبيةثاىيًا: 
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