



كلية التربية
المجلة التربوية
* ** 0

أثز استخدام االستزاتيجية التذكزية
لتعلن اللغة العزبية في تحسين ههارات
القزاءة الجهزية والكتابة لدى تالهيذ
الوزحلة االبتدائية

إعداد
د  /سياء حمند حسً أمحد
أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة العربية المساعد
بكمية التربيةــ جامعة سوىاج

اجمللة الرتبوية ـ العدد الزابع والستوٌ ـ أغسطس 2012و
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

أثر استخدام االستراتيجية التذكرية لتعلم اللغة العربية في تحسين مهارات القراءة الجهرية ............................

ممخص البحث :
ىدف البحث الحالي التعرف عمى أثر استخدام االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة
العربية في تحسين ميارات القراءة الجيرية والكتابة لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي،
ولتحقيق أىداف البحث تم حصر ميارات القراءة الجيرية وميارات الكتابة البلزمة لتبلميذ
الصف السادس ا البتدائي؛ والتعرف عمى مظاىر الضعف في القراءة الجيرية والكتابة لدى
التبلميذ عينة البحث ،وتم بناء مواد وأدوات الدراسة وىي :اختبار القراءة الجيرية ،وبطاقة
مبلحظة أداء التبلميذ في القراءة الجيرية ،واختبار الكتابة ،ودليل المعمم لتنفيذ األنشطة
القائمة عمى االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة ،وتم تطبيق البحث عمى عينة مكونة من ()32
تمميذاً وتمميذة من تبلميذ الصف السادس االبتدائي.

وأظيرت نتائج البحث وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  2.20بين متوسطي

درجات التطبيق القبمي ومتوسطي درجات التطبيق البعدي لبطاقة مبلحظة األداء في القراءة
الجيرية ،وايضاً وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  2.20بين متوسطي درجات التطبيق
القبمي ومتوسطي درجات التطبيق البعدي الختبار الكتابة لدى تبلميذ الصف السادس
االبتدائي لصالح متوسطات درجات التطبيق البعدي ،مما يدل عمى فعالية استخدام األ نشطة
المغوية القائمة عمى االستراتيجية الذكرية لتعمم المغة العربية في تحسين الضعف في ميارتي
القراءة الجيرية والكتابة لدى التبلميذ.
وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في مناىج القراءة والكتابة ،وتطوير طرائق
تدريسيما من خبلل تبني استراتيجيات حديثة ومتنوعة ،واعداد دليل لتعريف المعممين
باستراتيجيات تعمم المغة الرئيسة والفرعية ،وكيفية توظيفيا في تنمية ميارات المغة العربية
لجميع المراحل الدراسية ،وضرورة توفير البيئة الصفية التي تقدم األنشطة المغوية المختمفة
التي تسيم في تحسين عمميات القراءة والكتابة بالمرحمة االبتدائية.
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The Impact of Using Memory Strategies in Learning Arabic on
Improving Primary School Students' Reading Aloud and Writing
Skills

Abstract
The current research aimed to investigate the impact of using
memory strategies in learning Arabic on improving primary sixth-grade
students' reading aloud and writing skills. To achieve the objectives of
the study, the researcher identified primary sixth-grade students' required
reading aloud and writing skills. Also, the researcher identified the
manifestations of weakness in the sample students' reading aloud and
writing and designed the instructional material and tools of the study
which included: a reading aloud test, a student reading aloud observation
sheet, a writing test and a teacher guide to explain how to implement
memory strategies based activities in learning the Arabic language. The
research was conducted to a sample of 20 primary sixth-grade
male/female students.
The results revealed that there were statistically significant
differences at (0.01) between the mean scores of the pre-post assessment
of the primary sixth-grade students' reading aloud performance and
writing in favor of the post assessment. This showed the effectiveness of
using memory strategies based activities in learning Arabic language and
improving students' reading aloud and writing skills. The study
recommended the necessity of:
- Reconsidering reading and writing curricula and developing their
teaching methods via adopting up-to-date and varied strategies
-

Preparing a manual to introduce teachers to the strategies and substrategies of language learning and how to utilize them in
developing Arabic language skills at all the educational stages

-

Creating a classroom environment that provides varied language
activities which help improve reading and writing processes at the
primary stage.
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مكدمة:
إن اليدف األساسي لتعميم المغة العربية ىو إكساب المتعمم القدرة عمى االتصال المغوي
الواضح والسميم ،سواء أكان ىذا االتصال شفوياً أم كتابياً ،وكل محاولة لتدريس المغة العربية
يجب أن تؤدي إلى تحقيق ىذا اليدف( .أحمد صومان3202 ،م ،ص)6

واالتصال المغوي ال يتعدى أن يكون بين متكمم ومستمع أو بين كاتب وقارئ ،وعمى
ىذا األساس فإن لمغة فنوناً أربعة ىي :االستماع ،والتحدث ،والقراءة ،والكتابة .وىذه الفنون

األربعة ىي أركان االتصال المغوي ،وىي متصمة بعضيا ببعض تمام االتصال وكل منيا يؤثر

ويتأثر بالفنون األخرى ،والقارئ الجيد ىو بالضرورة متحدث جيد ،والكاتب الجيد ال بد أن
يكون مستمعاً جيداً وقارئاً جيداً.

وتُعد ميارات التحدث والكتابة نشاطات أساسية من أنشطة االتصال بين البشر وىي
أحد طرفي عممية االتصال المغوي ،واذا كان االستماع وسيمة لتحقيق الفيم فإن التحدث
والكتابة وسيمة لمفيم واإلفيام.
وييدف تعميم المغة العربية في المرحمة االبتدائية إلى تمكين التمميذ من أدوات المعرفة
عن طريق تزويده بالميارات األساسية في القراءة والكتابة ومساعدتو عمى اكتساب عاداتيا
الصحيحة واتجاىاتيا السميمة ،والتدرج في ىذه الميارات عمى امتداد المراحل التعميمية ،بحيث
يتقن التمميذ في نياية كل مرحمة مستوى معين من القراءة والكتابة والتحدث واالستماع يمكنو
من مواصمة الدراسة في المراحل التعميمية التالية.
وتُعد القراءة أساس التعميم ،والشخص الذي يق أر ىو الشخص القادر عمى النمو ،وىي
تُعد مفتاحاً من مفاتيح العمم والمعرفة ،كما أنيا توجو األفراد لبلستفادة من ثمرات الجيد
البشري ،وعميو فإن تعمم القراءة أمر ميم من الناحية العقمية واالجتماعية وخاصة لتبلميذ
المرحمة االبتدائية فيي مرحمة البناء االجتماعي والتأسيس العقمي ،لذا يجب عمى المدرسة
توفير األسس العممية لتعمم ميارات القراءة.
وعن طريق الكتابة يتم تسجيل خبرات الفرد وتجاربو وأفكاره ،ومعمومات اآلخرين ،ومن
خبلليا يستطيع الفرد أن ينقل أفكاره عبر العصور ،كما يستطيع التعرف عمى أفكار غيره،
فيي تتجاوز حدود الزمان والمكان وبالتالي فيي وسيمة لحفظ التراث وبناء صرح الفكر
واإلفادة من تجارب اآلخرين.
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ولمكتابة أىمية كبيرة في حياة المتعمم؛ فيي وسيمتو في التعبير عن فكره ومشاعره،
وىي مكون أساسي من مكونات المعرفة ،ومظي ارً من مظاىر النمو السميم ،وأداة ميمة

لمصحة العقمية؛ فيي تساعد المتعمم عمى التفكير والتدبر ،كم أنيا ميمة أيضاً لمصحة

النفسية لممتعمم؛ فيي تعمل عمى إشباع حاجتو كالحاجة لبلتصال باآلخرين ،والحاجة إلى

االستقبلل واالعتماد عمى النفس في تحصيل المعرفة(.حاتم البصيص3200 ،م ،ص)20
ورغم أىمية ميارتي القراءة والكتابة إال أن ىناك ضعفاً ممحوظاً لدى تبلميذ المرحمة

االبتدائية ،وخاصة تبلميذ الصف السادس االبتدائي ،يتمثل في عدم القدرة عمى القراءة
الجيرية قراءة صحيحة ،وعدم القدرة عمى الكتابة الصحيحة.
وقد عزى المختصون في المغة العربية أسباب الضعف المغوي إلى :ضعف المعمم،
وعدم التكوين السميم لمتبلميذ ،وقمة التدريبات التي يتمقاىا ،باإلضافة إلى األثر السمبي لبعض
وسائل اإلعبلم(.محمد حمو3204 ،م ،ص)68-57
ويأتي االىتمام بتحسين الضعف في ميارات القراءة الجيرية من خبلل ما أوصت بو
نتائج المؤتمرات العممية بضرورة االىتمام بالقراءة الجيرية ،والسعي نحو إعداد برامج خاصة
في كميات التربية إلعداد المعمم المتخصص في تعميم القراءة ،واعداد االختصاصيين في
تشخيص الضعف القرائي ،والعمل عمى إعداد دليل معمم يتضمن االستراتيجيات الجديدة في
مجال تعميم القراءة(فتحي يونس ،ومحمد سالم3200 ،م ،ص)08
وأيضاً ما أشارت إليو(منى المبودي3226 ،م ،ص ،)83بأن استخدام المغة يتأثر بمدى

سرعة استيعاب الشخص لمكممات أو األفكار في الذاكرة ،فالتمميذ الذي يتعثر في إيجاد
الكممات المناسبة يتعرض لعوائق كثيرة في التعمم وفي البيئة االجتماعية ،فبينما ىو يتعثر في
سبيل استرجاع الكممة يتقدم أقرانو وينتقمون إلى تعمم جديد .والشخص الذي يعاني قصو ارً في

المغة يفقد أجزاء حيوية من المعرفة ،أو يربط بين المعمومات في الذاكرة بشكل غير صحيح،

كما أنو ال يمتمك وسيمة لنقل ما يعرف لآلخرين ،وىذا يؤدي إلى انخفاض مستويات التحصيل
والى الشعور باإلحباط وعدم التوافق الناجح مع البيئة المدرسية.
ومن ىنا جاء البحث الحالي ليستيدف تحسين بعض ميارات تعميم المغة العربية
بالمرحمة االبتدائية ومنيا :أن يق أر التمميذ قراءة صحيحة معبرة ،ويكتب كتابة صحيحة واضحة
 ،ويراعي في كتابتو قواعد الخط الصحيحة وقواعد الترقيم ،و يستوعب مضمون ما يقرأه أو
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يسمعو بسرعة مناسبة ،و يكتسب ثروة لغوية تمكنو من التعبير السميم عن المواقف الحياتية،
ويطب ق القواعد اإلمبلئية والنحوية التي يدرسيا بشكل صحيح ،ويعبر عن حاجاتو ومشاعره
وخبراتو التي يمر بيا في حياتو تعبي ارً شفوياً سميماً ،وتعبي ارً كتابياً فصيحاً.

واستراتيجيات تعمم المغة ىي إجراءات محددة يتخذىا المتعمم بتوجيو من المعمم لفيم

وتخزين وتذكر المعمومات والميارات الجديدة ،وجعل التعمم أسيل وأسرع وأكثر متعة وأكثر
تمقائية ،وأكثر فعالية ،وتستخدم لتعزيز التعمّم( .الحسن عبد النوري ،رابط )0

ويعد استخدام االستراتيجيات المباشرة لمغة لمتعرف عمى الكممات والنطق بيا وكتابتيا
ُ
كتابة صحيحة أكثر فاعمية وكفاءة في مساعدة المتعمم عمى اكتساب مستويات عميقة وثرية

من الثروة المفظية .ويؤدي استخدام االستراتيجيات المباشرة في تعميم المغة إلى إكساب
التبلميذ معرفة بالمفردات ،وميارات تعينيم في االستقبلل في الفيم وتحقيق التواصل المغوي.
ونظ ار ألىمية االستراتيجيات المباشرة لتعمم المغة في تنمية الثروة المفظية لممتعمم ،وتنمية
ميارات القراءة والكتابة ،تم استخدام واحدة من االستراتيجيات المباشرة وىي االستراتيجية
التذكرية لتعمم المغة لتحسين الضعف في ميارتي القراءة والكتابة.
وألىمية ميارتي القراءة والكتابة؛ تناولت العديد من الدراسات السابقة البرامج
واالستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في تحسين الضعف في القراءة والكتابة ،ومن ىذه
الدراسات ما يمي:
دراسة جمال العيسوي(3223م) ،وىدفت التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية القراءة
الجيرية الزوجية المتزامنة في عبلج ضعف القراءة الجيرية وتحسين الفيم القرائي لدى
تبلميذ الصف الثالث االبتدائي  ،وأثبتت نتائج الدراسة فعالية استخدام استراتيجية القراءة
الجيرية الزوجية المتزامنة في عبلج ضعف القراءة الجيرية وتحسين الفيم القرائي لدى
التبلميذ.
ودراسة جمال العيسوي( ،)3223وىدفت التعرف عمى فاعمية تدريس القراءة باستخدام
برنامج العروض في تحسين السرعة والفيم القرائي لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي،
وأثبتت نتائج الدراسة فاعمية تدريس القراءة باستخدام برنامج العروض في تحسين السرعة
والفيم القرائي لدى الطالبات.
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ودراسة حنان مدبولي(3226م) ،وىدفت التعرف عمى أثر برنامج مقترح لعبلج
الصعوبات القرائية في التعرف والنطق والفيم لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي األزىري،
وتوصمت نتائج الدراسة إلى فعالية األنشطة والخبرات التي تضمنيا البرنامج المقترح في عبلج
الصعوبات القرائية في التعرف ،والنطق ،والفيم.
ودراسة إيناس النقيب(3227م) ،وىدفت التعرف عمى فعالية برنامج قائم عمى نظرية
الذكاءات المتعددة لتنمية ميارات القراءة والكتابة لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية بطيء التعمم،
وأثبتت نتائج الدراسة فعالية البرنامج القائم عمى الذكاءات المتعددة في تنمية ميارات القراءة
والكتابة لدى التبلميذ بطيء التعمم.
ودراسة حنان مدبولي(3228م) .وىدفت التعرف عمى فعالية استخدام استراتيجيات
وأنشطة الذكاءات المتعددة في تنمية ميارات القراءة والكتابة لدى تبلميذ الصف الثالث
االبتدائي األزىري ،وأثبتت نتائج الدراسة فعالية استخدام استراتيجيات وأنشطة الذكاءات
المتعددة في تنمية ميارات القراءة والكتابة لدى التبلميذ.
ودراسة أحمد عوض( 3202م) ،وىدفت التعرف عمى فعالية استراتيجية مقترحة تقوم
عمى تمخيص الدرس المقروء في عبلج الضعف القرائي والكتابي والتحصيمي في المغة العربية
لدى بعض تبلميذ الصف التاسع من التعميم األساسي ،وأثبتت نتائج الدراسة فعالية
االستراتيجية المقترحة في عبلج الضعف القرائي والكتابي والتحصيل في المغة العربية لدى
التبلميذ.
ودراسة داود حمس ،ومحمد أبو طعيمة(3202م) ،وىدفت التعرف عمى أثر برنامج
بالعيادات القرائية لعبلج الضعف في بعض الميارات الق رائية لدى تبلميذ الصف الرابع
األساسي ،وأثبتت نتائج الدراسة فعالية البرنامج.
ودراسة محمد يونس(3203م) ،وىدفت التعرف عمى فاعمية التدريس الفارقي في
تحسين ميارات الكتابة لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمم ،وأثبتت نتائج الدراسة فاعمية
التدريس الفارقي في تحسين ميارات الكتابة لدى الطبلب.
ودراسة ( ، Essam. M, M. Thabet )2108وىدفت التعرف عمى فاعمية برنامج
لمتعمم النشط لخفض صعوبات القراءة لدى عينة من طبلب المرحمة االبتدائية بمدينة اليفوف
بمحافظة اإلحساء ،وأظيرت نتائج الدراسة فاعمية برنامج التعمم النشط لخفض صعوبات
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القراءة لدى طبلب المرحمة االبتدائية ،كما استمرت فاعمية البرنامج في خفض صعوبات
القراءة بعد انتياء فترة البرنامج.
ودراسة عبد الرازق مختار(3207م) ،وىدفت التعرف عمى فاعمية استخدام
استراتيجيتي النمذجة والتمخيص في عبلج صعوبات فيم المقروء وخفض قمق القراءة لدى
دارسات المدارس الصديقة لمفتيات ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية استخدام استراتيجيتي
النمذجة والتمخيص في عبلج صعوبات فيم المقروء وخفض قمق القراءة لدى الدارسات.
مما سبق يتضح فاعمية العديد من البرامج واألنشطة واالستراتيجيات في تحسين
عمميتي القراءة والكتابة وعبلج الضعف المغوي وخاصة في المرحمة االبتدائية.
وألىمية استخدام است ارتيجيات تعمم المغة في تحسين ميارتي القراءة والكتابة وعبلج
الضعف ف ي المغة العربية؛ فقد تناولتو العديد من الدراسات السابقة بالدراسة والبحث ،ومن
ىذه الدراسات ما يمي:
دراسة نايل عبد البله(3228م) ،وىدفت التعرف عمى أثر استخدام المعممين
استراتيجيات التواصل المفظي التعويضية عمى كفاية االنتاج المغوي بجانبيو التحدث والكتابة
لدى متعممي العربية الناطقين بغيرىا ،وأثبتت نتائج الدراسة فعالية استخدام استراتيجيات
التواصل المفظي التعويضية من قبل المعممين عمى كفاية اإلنتاج المغوي لدى المتعممين.
ودراسة سميمان داود(0204م) ،وىدفت إلى التعرف عمى فعالية استخدام استراتيجيات
تعمم المغة لتنمية بعض ميارات الت حدث والقراءة الجيرية لدى تبلميذ مدارس التربية الفكرية،
وأثبتت نتائج الدراسة فعالية البرنامج في تنمية ميارات التحدث والقراءة الجيرية لدى
التبلميذ ،وأوصت الدراسة بضرورة استخدام استراتيجيات تعمم المغة في تنمية ميارات القراءة
الصامتة ،والكتابة ،واألداء المغوي ،وميارات التيجي لنفس العينة.
دراسة محمد الخوالدة(3204م) ،وىدفت التعرف عمى مدى استخدام استراتيجيات تعمم
المغة العربية لدى الطمبة الماليزيين في جامعة اليرموك وعبلقتيا بمتغيري التخصص والجنس،
وأثبتت نتائج الدراسة أن استخدام الطبلب الستراتيجيات تعمم المغة جاء متوسطاً.

ودراسة محمود سميمان(3205م) ،وىدفت التعرف عمى الصعوبات التي تواجو تبلميذ

المرحمة االبتدائية في القراءة ،واقتراح تدريبات لتنمية الوعي الصوتي؛ ومن ثم التعرف عمى
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دور التدريب عمى تنمية الوعي الصوتي في عبلج بعض صعوبات القراءة ،وأثبتت نتائج
الدراسة فعالية التدريبات المقترحة عمى تنمية الوعي الصوتي في عبلج صعوبات القراءة.
ودراسة أكرم قحوف(3206م) ،وىدفت التعرف عمى الوعي الصوتي وأثره في تحسين
الكفايات القرائية واألداء الك تابي لدى الدارسين بفصول محو األمية ،وأظيرت نتائج الدراسة
فعالية الوعي الصوتي في تحسين الكفايات القرائية واألداء الكتابي لدى الدارسين.
ودراسة عبل عمي(3206م) ،وىدفت التعرف عمى فعالية استخدام استراتيجيات تعمم
المغة في تنمية ميارات التعبير الكتابي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية ،وأثبتت نتائج الدراسة
فعالية استخدام استراتيجيات تعمم المغة غير المباشرة في تنمية ميارات التعبير الكتابي لدى
التبلميذ.
ودراسة ) ،Kasper, Maile, Uibu, Knsta, Mikk, Jaan(2018وىدفت
التعرف عمى أثر استراتيجيات تدريس المغة عمى مخرجات عممية القراءة واالىتمام بيا لدى
تبلميذ الصف الثالث االبتدائي ،وتوصمت إلى أن استخدام استراتيجيات التدريس في دروس
المغة في المدارس االبتدائية لو أثر إيجابي عمى مخرجات عممية القراءة ،وزيادة اىتمام
التبلميذ بيا.
يتضح من خبلل الدراسات السابقة وجود ضعف في ميارتي القراءة والكتابة ،وحاولت
الدراسات السابقة اقتراح برامج واستراتيجيات لتحسين األداء في القراءة والكتابة في مراحل
تعميمية مختمفة ،وال يوجد  -إلى حد عمم الباحثة  -دراسات تناولت استراتيجية تعمم المغة
التذكرية في تحسين ميارتي القراءة والكتابة.

مصكلة البخح:
نبعت مشكمة البحث من خبلل:
أن االتجاىات العالمية الحديثة في التربية تنادي بضرورة تنمية ميارات التفكير العميا
لدى التبلميذ وخاصة في المراحل األولى من التعميم ألىميتو في التكيف مع متطمبات الحياة
في عصر التقدم العممي والتقني ،إال أننا نمحظ ظاىرة خطيرة ال تخفى عمى أحد أال وىي ظاىرة
الضعف المغوي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،ويزداد األمر خطورة عندما تكون ىذه الظاىرة
منتشرة بين تبلميذ الصف السادس االبتدائي.
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فكيف لتمميذ وصل لمصف السادس وال يجيد القراءة؛ بل مجرد التعرف عمى الكممات
والنطق بيا نطقاً صحيحاً؟! ويترتب عمى ذلك عدم القدرة عمى الكتابة ،حيث أن ميارات المغة

متكاممة ال يمكن الفصل بينيا فمن أجاد القراءة سوف يجيد الكتاب ،كيف لو أن يتخرج من
نياية المرحمة االبتدائية التي ىي مرحمة التأسيس دون أن يكون لديو القدرة عمى التعرف

عمى الكممات والنطق بيا نطقاً صحيحاً ودون أن يجيد ميارة الكتابة؟!

وتؤكد ذلك(منى المبودي3226 ،م ،ص ،)68حيث ترى أن صعوبات القراءة والكتابة

من أكثر صعوبات التعمم شيوعاً ،وأبعدىا أث ارً في األداء األكاديمي لممتعمم؛ إذ ينعكس عجزه

عن استقبال أو معالجة المغة مسموعة أو مقروءة في عدم قدرتو عمى إنتاج المغة تحدثاً
وكتابة ،ومن ثم تنغمق أمامو مفاتيح المعرفة والتعمم في جميع مجاالت الدراسة؛ فأنى لمتمميذ

أن يحصل دروسو في أي مادة دراسية وىو عاجز عن فك رموز المغة التي كتبت بيا أوفيم
مضمونيا ،وكيف لتمميذ يعاني صعوبات في اليجاء والكتابة أن يجيب عمى أسئمة االختبارات
قوم أداؤه من خبلليا؟.
التحريرية ،أو أن يؤدي ما يطمب منو من تكميفات دراسية ُي ً
ويتضح ذلك من خبلل نتائج الدراسات السابقة التي اىتمت بتقويم األداء في القراءة
والكتابة ،أو التي اىتمت بالتشخيص ومعرفة األسباب .ومن خبلل زيارة الباحثة لعدد من
المدارس االبتدائية لموقوف عمى حقيقة الظاىرة من خبلل المقاببلت الشخصية لمديري
ومعممي وموجيي تمك المدارس ،وأيضاً من خبلل شيادة الطبلب المعممين الذين يقومون
بالتدريب الميداني في المدارس االبتدائية ،وفيما يمي استعراض لدالئل المشكمة:

1ــ الدراسات السابكة وميَا:
دراسة جمال العيسوي(3223م) ،وىدفت إلى تقويم أداء تمميذات الحمقة الثانية من
التعميم األساسي في الطبلقة المغوية ،وأثبتت نتائج الدراسة ضعف التمميذات في الطبلقة
المغوية.
ودراسة منى المبودي( ،)3223وىدفت إلى تشخيص بعض صعوبات القراءة والكتابة
لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية واستراتيجية عبلجيا ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج عدة من
أىميا :أن  %42من التبلميذ ال يتعرفون حروف اليجاء وال الكممات ،فيم غير قادرين عمى
القراءة والكتابة ،وأن جميع التبلميذ يجدون صعوبة في تمييز الوحدات الصوتية داخل
الكممات ،وال يستطيعون إخراج الحروف من مخارجيا الصحيحة ،وال يستطيعون استيعاب
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المعنى العام وال يستطيعون استخبلص األفكار ،وال يستطيعون تكوين جممة مفيدة ،باإلضافة
إلى انخفاض المحصول المغوي لدييم.
ودراسة منى المبودي أيضاً( ،)3200وىدفت إلى تقويم نواتج التعمم بمرحمة التعميم قبل

الجامعي في مصر ،وأثبتت نتائج الدراسة انخفاض مستويات طبلب المرحمة الثانوية لنواتج
تعمم القراءة عن الحد األدنى المقبول وفقاً لممستويات المعيارية التي تتبناىا الييئة القومية
لضمان الجودة واالعتماد ،باإلضافة إلى انخفاض الثروة المغوية والمخزون الثقافي

والمعموماتي لدييم والفكري.
ودراسة محمود سميمان(3205م) ،والتي أشارت إلى أن صعوبات القراءة واقع يحتاج
إلى تدخل ومعالجة بالقدر الذي تمثمو أىمية القراءة ،خاصة وأن الصعوبات ترتبط بمشكبلت
المغة الشفوية.

2ــ الكياو بدراسة استطالعية لعيية مً املدارس االبتدائية تكارب ( )10مدارس تبني أٌ:
ىناك نسبة تقارب ( )%22من تبلميذ الصف ال يستطيعون القراءة (ال يستطيعون
التعرف عمى الكممات ألنيم ال يعرفون الحروف) وبالتالي ىم ال يستطيعون الكتابة.

3ــ شكاوى طالب الرتبية العنلية مً تدىي مستوى التالميذ باملزحلة االبتدائية ظنيع الصفوف
وخاصة الصف السادس ،حيح :كاٌ الطالب املعلنوٌ يأملوٌ أٌ جييد ٍؤالء التالميذ الكزاءة والكتابة
ألىَه يف ىَاية مزحلة يفرتض أٌ يته فيَا اكساب التالميذ املَارات الالسمة هله سواء اللػوية أو
احلياتية؛(وٍذا الضعف يصكل عائكاً أماو الطالب املعلنني يف تيفيذ الدروس).
ولمتعرف عمى مظاىر الضعف في ميارات القراءة والكتابة تم فحص بعض االختبارات
التي يجرييا المعممون عمى التبلميذ بصورة دورية ،وبمساعدة طبلب التربية العممية الذين
كانوا يقومون ببعض التدريبات عمى تحسين الضعف في القراءة والكتابة ،تم التعرف عمى
مواطن الضعف في القراءة الجيرية والكتابة ،كما ىو موضح ضمن اإلطار النظري لمبحث.
وبما أن المغة العربية ىي أداة لتعمم جميع المواد الدراسية المختمفة؛ بل ىي أداة التفكير ،وأن
المرحمة االبتدائية ىي مرحمة البناء والتأسيس والكشف عن القدرات واالستعدادات ،إال أن
التبلميذ ال يستطيعون القراءة الجيرية الصحيحة أي مجرد التعرف عمى الكممات والنطق بيا
نطقاً صحيحاً ،وال يستطيعون الكتابة التي ىي رسم الكممات رسماً صحيحاً خالياً من األخطاء

اإلمبلئية والنحوية .فكيف لمتبلميذ أن يتمكنوا من مستويات المعرفة ويكون لدييم القدرة عمى
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التحصيل واالستيعاب ،وكيف لمتمميذ في نياية المرحمة االبتدائية أن يتواصل؟! ،وأن يفكر؟!؛
بل كيف لو أن يواصل مراحمو التعميمية األخرى؟!
ومن ىنا تتحدد مشكمة البحث الحالي في :ضعف تبلميذ الصف السادس االبتدائي
في ميارات القراءة الجيرية وميارات الكتابة ،لذا يحاول البحث التعرف عمى :أثر استخدام
االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة العربية في تحسين ميارات القراءة الجيرية والكتابة لدى
تبلميذ الصف السادس االبتدائي.

أسئلة البخح:
تحددت مشكمة البحث في األسئمة التالية:
س :0ما ميارات القراءة الجيرية البلزمة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي؟
س :3ما ميارات الكتابة البلزمة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي؟
س : 2ما طبيعة األخطاء المغوية التي يقع فييا تبلميذ الصف السادس االبتدائي والمرتبطة
بميارة القراءة الجيرية؟
س : 3ما طبيعة األخطاء المغوية التي يقع فييا تبلميذ الصف السادس االبتدائي والمرتبطة
بميارة الكتابة؟
س :4ما أثر استخدام االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة العربية في تحسين ميارات القراءة
الجيرية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي.
س :5ما أثر استخدام االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة العربية في تحسين ميارات الكتابة
لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي.

أٍداف البخح:
ىدف البحث الحالي التعرف عمى:
 -0ميارات القراءة الجيرية البلزمة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي.
 -3ميارات الكتابة البلزمة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي.
 -2طبيعة األخطاء المغوية التي يقع فييا تبلميذ الصف السادس االبتدائي والمرتبطة بميارة
القراءة الجيرية.
 -3طبيعة األخطاء المغوية التي يقع فييا تبلميذ الصف السادس االبتدائي والمرتبطة بميارة
الكتابة.
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 -4أثر استخدام االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة العربية في تحسين ميارات القراءة
الجيرية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي.
 -5أثر استخدام االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة العربية في تحسين ميارات الكتابة لدى
تبلميذ الصف السادس االبتدائي.

أٍنية البخح:
تحددت أىمية البحث الحالي في التالي:
0ــ يكشف عن مظاىر الضعف في ميارتي القراءة الجيرية والكتابة لدى تبلميذ الصف
السادس االبتدائي وسبل عبلجيا ،مما قد يفيد معممي المغة العربية وموجيييا بالمرحمة
االبتدائية.
3ــ يحدد الميارات المغوية المناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي في ميارتي القراءة
الجيرية والكتابة ،مما قد يفيد القائمين عمى إعداد المناىج في تضمينيا المنيج.
2ــ يقدم البحث أنشطة لغوية لتحسين ميارتي القراءة الجيرية والكتابة قائمة عمى
االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة العربية؛ مما قد يفيد المعممين في تطوير ميارات تدريس
القراءة الجيرية والكتابة لتبلميذ المرحمة االبتدائية.

حدود البخح:
اقتصر البحث عمى الحدود التالية:
 -0عينة من تبلميذ الصف السادس االبتدائي بمغت  32تمميذاً وتمميذة من مدرسة مجمع
 34يناير االبتدائية.

 -3الفصل الدراسي الثاني 3207م.
 -2ميارات القراءة الجيرية البلزمة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي التي ثبت وجود
الضعف فييا.
 -3ميارات الكتابة البلزمة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي التي ثبت وجود الضعف فييا.

مواد الدراسة وأدواتَا:
 -0اختبار القراءة الجيرية لتبلميذ الصف السادس االبتدائي.

 -3بطاقة مبلحظة أداء تبلميذ الصف السادس االبتدائي في القراءة الجيرية.
- 272 -

أثر استخدام االستراتيجية التذكرية لتعلم اللغة العربية في تحسين مهارات القراءة الجهرية ............................

 -2اختبار الكتابة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي.
 -3دليل المعمم.

مصطلخات البخح:
اسرتاتيجيات تعله اللػة:
ُيقصد باستراتيجيات تعمم المغة :كل العمميات واألفعال واالنشطة الذىنية وغير الذىنية
التي تساعد المتعمم عمى تبسيط تعممو لمغة ،وتشمل االستراتيجيات المباشرة وىي:
االستراتيجيات التذكرية ،واالستراتيجيات المعرفية ،واالستراتيجيات التعويضية ،وغير المباشرة
وىي :االستراتيجيات فوق المعرفية ،واالستراتيجيات التأثيرية الوجدانية ،واالستراتيجيات
االجتماعية.

االسرتاتيجية التذكزية لتعله اللػة:
تُعرف االستراتيجية التذكرية في ىذا البحث بأنيا :إحدى استراتيجيات تعمم المغة
المباشرة ،وتشمل مجموعة من اإلجراءات الواعية التي يؤدييا تبلميذ الصف السادس
االبتدائي بتوجيو من المعمم ،وتسيم في تحسين ميارتي القراءة والكتابة لدييم ويندرج تحتيا
مجموعة من االستراتيجيات الفرعية منيا :عمل روابط ذىنية ،واستخدام الصور واألصوات،
والمراجعة الجيدة ،والقيام بأداء حركي ،ويندرج تحت كل استراتيجية فرعية مجموعة من
الميارات البلزمة لتنفيذ االستراتيجية.

الكزاءة اجلَزية:
ىي قدرة تبلميذ الصف السادس االبتدائي عمى نطق المادة المكتوبة بصوت مسموع
وواضح ،مع جودة النطق واخراج الحروف من مخارجيا الصحيحة ،وسبلمة األداء ،وصحة
الوقف وتمثل المعنى .وتقاس بالدرج التي يحصل عمييا التمميذ من خبلل بطاقة المبلحظة
المعدة لذلك.

الكتابة:
ىي قدرة تمميذ الصف السادس االبتدائي عمى رسم الحروف رسماً صحيحاً واضحاً

ودقيقاً مع مراعاة اتقان الميارات التالي :كتابة الحروف المتشابية نطقاً المختمفة كتابة،
وكتابة الحروف المتشابية كتابة المختمفة نطقاً ،وكتابة التاء المربوطة ،وكتابة ىمزة القطع
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في مواطنيا الصحيحة ،ومراعاة كتابة عبلمات الترقيم في موضعيا السميم ،وكتابة التنوين،
وكتابة الحروف المشددة ،وتكوين العبارات والجمل والفقرات التي تؤدي المعاني واألفكار،
والتعبير عن األفكار بوضوح ودقة .وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا تمميذ الصف السادس
في اختبار الكتابة المعد لذلك.

خطوات السري يف البخح:
سار البحث وفقاً لمخطوات التالية:

0ــ لبناء أدوات البحث تم الرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت ميارات القراءة
الجيرية وميارات الكتابة ،وذلك:
أــ لتحديد ميارات القراءة الجيرية والكتابة البلزمة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي.
ب ــ لتحديد مظاىر الضعف في القراءة الجيرية والكتابة لدى تبلميذ الصف السادس
االبتدائي.
3ــ التعرف عمى أراء الخبراء والمختصين ومن ثم التوصل إلى بناء أدوات ومواد البحث
التالية:
أــ اختبار القراءة الجيرية لتبلميذ الصف السادس االبتدائي.
ب ــ بطاقة مبلحظة أداء التبلميذ في القراءة الجيرية.
جـ ــ اختبار القراءة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي.
2ــ الستخدام األنشطة القائمة عمى االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة العربية لتحسين ميارتي
القراءة والكتابة ،تم إعداد دليل المعمم وأوراق عمل التمميذ وذلك من خبلل :االطبلع عمى
األدبيات والدراسات ا لسابقة المرتبطة بموضوع البحث ،ثم عرضيا عمى الخبراء والمختصين
إلبداء الرأي ومن ثم إقرارىا.
3ــ تطبيق أدوات البحث قبمياً عمى عينة البحث من تبلميذ الصف السادس االبتدائي.

4ــ تطبيق األنشطة التي تم إعدادىا لتحسين ميارتي القراءة والكتابة عمى تبلميذ الصف
السادس االبتدائي.
5ــ تطبيق أدوات البحث بعدياً.

6ــ التوصل إلى النتائج ومعالجتيا إحصائياً وتفسيرىا وتقديم التوصيات والمقترحات.
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اإلطار اليظزي للبخح:
مكدمة عً اسرتاتيجيات تعله اللػة:
نيمت األبحاث والدراسات التي تناولت استراتيجيات المتعمم في تعممو لمغة من معين
عمم النفس المعرفي ،واقتصرت في البداية عمى دراسة وتحميل استراتيجيات تعمم المغة الثانية،
لتنتقل بعد ذلك إلى حقول معرفية أخرى ووصفتيا بأنيا عمميات ينيجيا المتعمم لتسييل
وتنمية تعممو وفق طرق خاصة لمعالجة الموضوعات؛ قصد تنمية فيمو وتعممو وادماجو
لممعمومات المتصمة بيا.
ويرى دفيس  :Davisإنيا األنشطة او األفعال التي يقوم بيا المتعمم عندما يواجو
صعوبات لغوية أو غير لغوية ،وىي آلية مرتبطة بتكوين نظرة شمولية حول المغة اليدف ،وقد
تكون أفعاالً مادية أو ذىنية موظفة بطريقة واعية أو غير واعية .كما تختمف من متعمم إلى
آخر حسب مستواه المغوي والمعرفي والثقافي ،وحسب صعوبة المغة في مستوياتيا المتعددة.

ويرى شاموت  Chamotوأومالي  OMALLEYإن استراتيجيات التعمم ميارات معرفية
معقدة تتضمن األفكار واإلجراءات التي يوظفيا المتعمم لمساعدتو عمى التعمم وفيم أنشطتو.
ويعتبر فيم المغة سواء شفوياً أم كتابياً ميارة فعالة وبنائية ،ومن ىنا تظير ضرورة

مشاركة المتعمم وفعاليتو في إحداث التعمم ،بحيث يتطمب منو استحضار وتنشيط كل قدراتو
المغوية وتجاربو في الحياة ومعارفو السابقة وخبراتو المختمفة( .الحسن عبد النوري ،رابط )0

مفَوو اسرتاتيجيات تعله اللػة:
ُيقصد باستراتيجيات تعمم المغة ىي :كل العمميات واألفعال واالنشطة الذىنية ،وغير
الذىنية التي تساعد المتعمم عمى تبسيط تعممو لمغة ،وتشمل االستراتيجيات المباشرة وتشمل:
االستراتيجيات التذكرية ،واالستراتيجيات المعرفية ،واالستراتيجيات التعويضية ،وغير المباشرة
وتشمل :االستراتيجيات فوق المعرفية ،واالستراتيجيات التأثيرية الوجدانية ،واالستراتيجيات
االجتماعية(.ربيكا أكسفورد0855 ،م)

ويكصد باالسرتاتيجيات املباشزة:
االستراتيجيات التي تؤثر مباشرة في تعمم المغة ،وتشمل االستراتيجيات التي ليا
عبلقة مباشرة بالمغة المطموب تعمميا ،وتركز عمى المعالجة الذىنية لمغة ،وتشمل العديد من
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االستراتيجيات الرئيسة ومنيا :التذكرية ،والمعرفية ،والتعويضية .وسوف يستخدم البحث
الحالي االستراتيجية التذكرية لمناسبتيا لطبيعة البحث.

وفيما يمي توضيح لمفيوم االستراتيجية التذكرية وما يتفرع منيا من استراتيجيات:

مفيوم االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة:

وتعرف باسم االستراتيجيات المساعدة عمى التذكر ،ويتجمى دورىا في تنمية سرعة تعمم
المغة و التذكر الجيد لقواعدىا و ضوابطيا ،كما تتكون من مجموعة من المبادئ منيا :تنظيم
المعطيات المخزنة والجمع بين الرموز البصرية والمنطوقة .وتُعد االستراتيجية التذكرية لمغة
من االستراتيجيات المباشرة وتشمل مجموعة من االستراتيجيات الفرعية وىي(:ربيكا أكسفورد،
0885م ،ص )32

 -0عمل روابط ذىنية وتشمل :التصنيف في مجموعات ،والتداعي والتفصيل ،واستخدام
الكممات الجديدة في نصوص.

 -3استخدام الصور واألصوات وتشمل :التصويرية ،والصور السيمانتية (مخططات
في شكل خرائط ذىنية أو خرائط مفاىيم) ،واستخدام كممات مفتاحية ،واستغبلل
األصوات الموجودة بالذاكرة.

 -2المراجعة الجيدة وتشمل :المراجعة البنائية.

 -3القيام بأداء حركي وتشمل :تمثيل المعنى ،واستخدام األساليب الميكانيكية.

أٍنية اسرتاتيجيات تعله اللػة:
تتمخص أىمية استراتيجيات تعمم المغة فيما يمي:

 -0تحقيق الكفاءة االتصالية.

 -3توجو المتعممين نحو التعمم الذاتي.
 -2تجعل لممتعممين أدوا ارً جديدة.
 -3توجو إلى حل المشكبلت.
 -4تركز عمى جودة األداء.

 -5االىتمام بما وراء المعرفة(.ربيكا أكسفورد0885 ،م ،ص)34-30
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ويمكن القول بأن استراتيجيات تعمم المغة تسيم في تسييل عممية التعمم ،وتنمية

الميارات المغوية ،وتجعل المتعمم إيجابياً وتساعده عمى فيم أنشطة التعمم من خبلل
ربط الخبرات الحالية بالخبرات السابقة.

أىمية استخدام االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة:

من خبلل استعراض االستراتيجيات الفرعية الستراتيجية تعمم المغة التذكرية يمكن

استنتاج أىميتيا فيما يمي:

أن استخدام الصور واألصوات والمخططات يساىم في تحسين ميارتي القراءة والكتابة
معاً ،كما أن عمل روابط ذىنية ،والقيام بأداء حركي وتمثيل المعنى يمكن أن يسيم في تنمية
ميارات القراءة الجيرية ،كما أن التصنيف في مجموعات يمكن أن يساىم في مساعدة

التبلميذ في التفريق بين الحروف المتشابية نطقاً والمختمفة كتابة ،أو الحروف المتشابية
كتابة والمختمفة في النطق مما يسيم في تحسين الضعف في ميارتي القراءة الجيرية

والكتابة لدى التبلميذ.

الكزاءة اجلَزية:
مفَوو الكزاءة اجلَزية:
ىي نطق الكبلم بصوت مسموع بحسب قواعد المغة العربية ،مع مراعاة صحة النطق
وسبلمة الكممات ،واخراج الحروف من مخارجيا وتمثيل المعنى(.طو الدليمي ،وسعاد
الوائمي3222،م ،ص)005
ويقصد بيا أيضاً :التقاط الرموز المطبوعة بالعين وترجمة المخ ليا ،ثم الجير بيا

باستخدام أعضاء النطق استخداماً صحيحاً(.حاتم البصيص3200 ،م)46 ،

والقراءة الجيرية ىي التي ينطق القارئ خبلليا بالمقروء بصوت مسموع مع مراعاة

ضبط المقروء وفيم معناه ،وىي تجمع بين التعرف البصري لمرموز واإلدراك العقمي لممدلول
والتعبير

عنيا بنطق الكممات والجير بيا ،وعميو فإنيا تتطمب ميارات لمصوت واإللقاء

واإلحساس بالمشاعر التي قصدىا الكاتب.
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أٍنية الكزاءة اجلَزية:
تتضح أىمية القراءة الجيرية بالمرحمة االبتدائية في أنيا.
 وسيمة من وسائل التدريب عمى سبلمة النطق ،وجودة األداء ،وحسن اإللقاء. تساعد عمى التعبير عن المقروء بالطريقة المناسبة لطبيعة ذلك المقروء. وسيمة يمكن لممعمم من تعرف مستوى طبلبو ،ومساعدتو عمى اكتشاف عيوب النطقلدييم تمييداً لعبلجيا.

 تمنح المتعمم الثقة بالنفس ،ومساعدتو عمى مواجية المواقف واكتساب صفات القيادةوالتوجيو(.غازي مفمح3226 ،م ،ص)333
وباإلضافة إلى أن القراءة الجيرية تساعد عمى جودة النطق وحسن األداء ،فيي أيضاً
تعمل عمى التدريب عمى الطبلقة في التعبير عن المعاني واألفكار ،كما أنيا وسيمة لتشجيع

التبلميذ الذين يعانون من الخوف والخجل.
أىداف تدريس القراءة الجيرية في الصفوف األخيرة من المرحمة االبتدائية:
من أىداف تدريس القراءة في الصفوف األخيرة من المرحمة االبتدائية ما يمي:
 -0أن يق أر التمميذ قراءة جيرية سميمة مراعياً مخارج الحروف.

 -3أن يستمع استماعاً يقظاً لما يمقى عميو لمدة محددة مناسبة من الزمن.

 -2أن ينطق نطقاً سميماً مفردات المادة المقروءة ومعرفة داللة ألفاظيا بدقة.
 -3أن يناقش ما يق أر بجرأة وطبلقة.

 -4أن يدرك العبلقات بين الكممات في الجممة الواحدة ،واالرتباط بين الجمل والعبارات في
الفقرة الواحدة.
 -5االستفادة من المقروء في تنمية حصيمتو المغوية.
 -6أن يتمثل مجموعة من القيم واالتجاىات اإليجابية والعادات السميمة(.طو الدليمي ،وسعاد
الوائمي3222 ،م ،ص)003-002
ويمكن القول بأن القراءة الجيرية تيدف إلى تنمية قدرة التبلميذ عمى التعرف عمى
الكممات والنطق بيا نطقاً صحيحاً ،ومراعاة إخراج الحروف من مخارجيا ،وتمثيل المعنى،
وادراك وفيم معاني الكممات ،وتزويدىم باألفكار والمعمومات ،وتنمية القدرة العقمية لدييم.
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مَارات الكزاءة اجلَزية:
تتمثل ميارات القراءة الجيرية في:
 النطق الصحيح بضبط مخارج الحروف. السرعة المناسبة في القراءة. التمييز بين البلم الشمسية والبلم القمرية. الجرأة األدبية والقدرة عمى مواجية الجميور. حسن األداء ،وتمثيل المعنى. االستقبلل بالقراءة. إحسان الوقف عند اكتمال المعنى. التعرف عمى الكممات الجديدة. التعبير الصحيح عن معنى المقروء. ضبط حركات اإلعراب. تسكين أواخر الكممات عند الوقف في أخر الجممة. قراءة الحروف المشددة بشكل صحيح. نطق الكممات دون إبدال حرف من حروفيا. نطق النص دون إضافة في األصوات أو الكممات. نطق النص دون حذف في األصوات أو الكممات. نطق النص دون تكرار في األصوات أو الكممات(.المركز القومي لبلمتحانات والتقويمالتربوي3204،م ،ص 8ــــ حاتم البصيص3200 ،م ،ص)48
وفي ضوء الميارات السابقة تم إعداد قائمة بميارات القراءة الجيرية ،ممحق.0

خطوات تدريس الكزاءة اجلَزية يف الصفوف األخرية مً املزحلة االبتدائية:
 -0التمييد المناسب من قبل المعمم لتييئة أذىان التبلميذ لمدرس.
 -3قـــراءة المعمـــم قـــراءة جيريـــة معبـــرة بصـــوت واضـــح مســـموع ،ويطمـــب مـــن التبلميـــذ حســـن
اإلنصات ليحاكوه في القراءة.

- 282 -

أثر استخدام االستراتيجية التذكرية لتعلم اللغة العربية في تحسين مهارات القراءة الجهرية ............................

 -2يطمــب مــن أحــد التبلميــذ أن يق ـرأ ،ثــم مــن آخــر ،وىكــذا حتــى ينتيــي الموضــوع المطمــوب
قراءتو.
 -3يق أر المعمم الدرس قراءة جيرية ثانية.
 -4يطمب من التبلميذ قراءة الدرس واحداً بعد اآلخر.
 -5يعتني المعمم بتصحيح أخطاء التبلميذ.
 -6مناقشة الموضوع المقروء.
 -7التقويم المتنوع لمعرفة ما تم إنجازه من نجاح(.حسن الخميفة3223 ،م ،ص)032

مظاٍز الضعف يف الكزاءة اجلَزية والكتابة:
تم حصر مظـاىر الضـعف فـي القـراءة الجيريـة ،والكتابـة مـن خـبلل األدبيـات التربويـة
والمغوية ،وأيضاً من خبلل الدراسات السابقة التي تناولت الضعف في القـراءة والكتابـة ومظـاىره

ومنيا :دراسة جمال العيسوي 3223م ،ودراسة منى المبودي 3223م ،ودراسـة حنـان مـدبولي
3226م ،ودراســة إينــاس النقيــب 3227م ،أحمــد عــوض 3202م ،وفيمــا يمــي عــرض لتمــك
المظاىر:
 عدم التعرف عمى الحروف عدم ربط الصوت برمزه. عدم القدرة عمى قراءة الكممات الجديدة. عدم إخراج الحروف من مخارجيا الصحيحة. تكرار الكممات أثناء القراءة. إضافة الحروف أو إبداليا بغيرىا. االستبدال ،أو الحذف القراءة البطيئة المتقطعة غير المعبرة. عدم القدرة عمى القراءة في جمل ذات معنى. عدم القدرة عمى كتابة جمل ذات معنى. عدم القدرة عمى استعادة ما قرئ. عدم القدرة عمى اإلجابة عن أسئمة حول المادة المقروءة. اإلخفاق في إدراك معاني الكممات.- 280 -
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 عدم استيعاب الجممة كاممة. عدم القدرة عمى التفريق بين البلم الشمسية والبلم القمرية. الخمط بين الحروف المتشابية في النطق. الخمط بين الحروف المتشابية في الكتابة. عدم القدرة عمى استخدام عبلمات الترقيم.وتمت االسـتفادة مـن مظـاىر الضـعف السـابقة فـي إعـداد األنشـطة المناسـبة لتحسـين
الضعف في ميارتي القراءة والكتابة ،وأيضاً بناء أدوات الدراسة.

مفَوو الكتابة:
ىــي أداة مــن أدوات التعبيــر وترجمــة األفكــار التــي تعمــل فــي عقــل اإلنســان ،ووســيمة
أداء ميمة بين األفراد والجماعات واألمم والمجتمعات(.طـو الـدليمي ،وسـعاد الـوائمي3222 ،م،
ص)008

والكتابة ىي التعبير عن األفكار بالكممة المكتوبة ،مع مراعاة رسم الكممات رسماً

صحيحاً مطابقاً لمقواعد اإلمبلئية ،مع مراعاة وضوح وتنسيق وجمال الخط.
مَارات الكتابة:
تتمثل ميارات الكتابة في القدرة عمى:

0ــ رسم الحروف رسماً صحيحاً واضحاً ودقيقاً يجعميا سيمة القراءة ممكنة الفيم،
ويتفرع منيا الميارات التالية:

 كتابة الحروف المتشابية نطقاً المختمفة كتابة مثل :الذال ،والظاء ،والسين والصاد،والتاء والطاء ،والدال والضاد.

 كتابة الحروف المتشابية كتابة المختمفة نطقاً مثل :الراء والزاي ،والباء والتاءوالثاء ،والسين والشين

 كتابة التاء المربوطة ،والتاء المفتوحة ،وكتابة الياء المنطوقة. -كتابة ىمزة القطع في مواطنيا الصحيحة.

 كتابة اليمزة المتطرفة بأشكاليا األربعة :عمى ألف ،أو واو ،او ياء ،أو عمىالسطر.
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 التفريق بين كتابة األلف المقصورة واألف الممدودة. كتابة عبلمات الترقيم ووضعيا في موضعيا السميم. -كتابة التنوين.

 -كتابة الحروف المشددة.

 -حذف النون عند اإلضافة.

3ــ تكوين العبارات والجمل والفقرات التي تؤدي المعاني واألفكار.
2ــ التعبير عن األفكار بوضوح ودقة.

من خبلل الميارات السابقة تم إعداد قائمة بميارات الكتابة البلزمة لتبلميذ الصف
السادس االبتدائي ،ممحق .3

أٍداف تعليه الكتابة يف املزحلة االبتدائية:
ييدف تعميم الكتابة في المرحمة االبتدائية إلى:
 التدريب عمى كتابة الكممات بشكل صحيح وتثبيت صورتيا ففي الذىن. التدريب عمى كتابة ما يسمع بصورة صحيحة. زيادة حصيمة التبلميذ من المعمومات والمعارف. توسيع الخبرات وزيادة الثروة المغوية. قوة المبلحظة ودقتيا. -القدرة عمى التعبير عما يجول في النفس.

أسباب الضعف يف الكزاءة والكتابة لدى تالميذ املزحلة االبتدائية:
تتمثل أسباب الضعف في القراءة والكتابة فيما يمي:
 -0النقل اآللي لمتبلميذ بغض النظر عن تمكنيم من الميارات األساسية لمتيجي.
 -3قمة استخدام االستراتيجيات الحديثة في تعميم القراءة والكتابة.
 -2طبيعة المغة العربية التي تتمثل في :اتصال الحروف بعضيا ببعض داخل الكممة الواحدة
أو انفصالي ا ،وتعدد صور الحرف بتعدد موقعو في الكممة ،ونقط بعض الحروف وعدم
نقط البعض اآلخر ،والمدود القصيرة:الحركات ،والطويمة :األلف ،والواو ،والياء ،والحروف
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التي تمفظ وال تكتب ،والحروف التي تكتب وال تمفظ ،والتنوين ،والمد ،وحركات اإلعراب،
وتقارب مخارج الحروف ،وغير ذلك(.حسن شحاتو3227 ،م ،ص)222
 -3عدم متابعة أولياء األمور.
 -4تحميل المعممين أعباء متعددة ،وارتفاع كثافة الفصول.
ويضـــيف (بميـــ ،حمـــدي3200 ،م ،ص )03أن ضـــعف المعمـــم مـــن أىـــم أســـباب الضـــعف
المغوي لدى التبلميذ ،حيث تبين أن ضعف الميارات المغوية قد يمتد ليصـل إلـى طـبلب المرحمـة
الجامعية.

ما جيب مزاعاتُ عيد عالج الضعف يف الكزاءة والكتابة:
 تحديد العوامل التي تقف وراء ضعف التبلميذ. تقبل التمميذ وعدم رفض أو إشعاره بالدونية. -أن يكون المعمم صبو ارً.

 عبلج الضعف في القراءة والكتابة يحتاج إلى وقت طويل(.فتحي يونس3205 ،م،ص)03

العالقة بني متػريات البخح:
ىناك عبلقة وثيقة بين القراءة والكتابة ،ونظ ارً لذلك فإن عممية الفصل بينيما في

التدريس ليست منطقية ،وتكامل أنشطتيما ضرورة ينبغي مراعاتيا من قبل المعممين ،وخاصة
في المرحمة االبتدائية ،والضعف في القراءة يترتب عميو ضعف في الكتابة ،واالستراتيجيات
التي تستخدم لعبلج الضعف في الميارتين تكاد تكون واحدة ،واالستراتيجية التذكرية لتعمم
المغة؛ تناسب تدريس ميارة القراءة الجيرية وميارة الكتابة ،حيث أثبتت نتائج دراسة محمد
أبو زىرة(3224م) أىمية التكامل بين القراءة والكتابة في تنمية الميارات األساسية لمكتابة
لدى التبلميذ.
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إجزاءات السري يف البخح:
أ-

سار البحث وفقاً لمخطوات التالية:

لبناء أدوات البحث تم الرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت ميارات

القراءة الجيرية والكتابة ،وذلك لتحديد الميارات المناسبة لتبلميذ الصف السادس
االبتدائي.
ب -التعرف عمى أراء الخبراء والمختصين في الميارات التي تم تحديدىا ،لمتأكد من
مبلئمتيا ومناسبتيا.
ت -حصر مظاىر الضعف في مياراتي القراءة الجيرية والكتابة؛ من خبلل تحميل بعض
االختبارات الشيرية ،وأيضاً من خبلل مبلحظة بعض التبلميذ أثناء اإلشراف عمى طبلب

التربية العممية ،وأيضاً من خبلل أراء بعض المعممين والموجيين في ىذه المرحمة،

وأيضاً من خبلل الميارات البلزمة لتبلميذ الصف السادس التي تم إعدادىا ،ثم اختيار

وبناء عمى ذلك تم بناء أدوات ومواد البحث
الميارات التي ثبت ضعف التبلميذ فييا،
ً
التالية:
أوالً :اختبار القراءة الجيرية.

ثانياً :بطاقة مبلحظة األداء في القراءة الجيرية.

ثالثاً :اختبار الكتابة.
رابعاً :دليل المعمم.

وفيما يمي توضيح ذلك:
 -0بعد تحديد ميارات القراءة الجيرية وميارات الكتابة البلزمة لتبلميذ الصف السادس
االبتدائي في صورتيا األولية ،تم عرض القائمتين عمى مجموعة من المحكمين في
مجال طرق تدريس المغة العربية ،وكذلك معممي وموجيي المغة العربية بالمرحمة
االبتدائية ،وبعد عمل التعديبلت التي أجراىا المحكمون تم التوصل إلى القائمتين في
صورتيما النيائية .ممحق ،0وممحق.3

أوالً :بياء اختبار الكزاءة اجلَزية:
من خبلل قائمة ميارات القراءة الجيرية البلزمة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي،
والرجوع لؤلدبيات والدراسات السابقة التي وضعت معايير لبلختبارات في ىذه المرحمة ،وفي
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ضوء الخصائص العمرية ،وفي ضوء مظاىر الضعف في ميارات القراءة الجيرية تم وضع
اختبار القراءة الجيرية ،ومن ثم عرضو عمى مجموعة المحكمين إلقراره ،وبعد عمل التعديبلت
البلزمة أصبح االختبار صالحاً لمتطبيق في صورتو النيائية .ممحق.2

ثاىياً :بياء بطاقة مالحظة مَارات الكزاءة اجلَزية:
0ــ من خبلل قائمة ميارات القراءة الجيرية البلزمة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي،
والرجوع لؤلدبيات والدراسات السابقة ،تم إعداد بطاقة مبلحظة أداء التبلميذ في القراءة
الجيرية ،ولحساب الصدق تم عرضيا عمى مجموعة المحكمين إلقرارىا ،وبعد عمل
التعديبلت البلزمة أصبحت بطاقة المبلحظة صادقة .ممجق3
3ــ تم حساب االتساق الداخمي لبطاقة مبلحظة القراءة الجيرية :بتطبيقيا عمى عدد ()32
تمميذ وتمميذة من تبلميذ الصف السادس االبتدائي ،وحساب معامبلت ارتباط بيرسون
بين ميارات بطاقة المبلحظة والدرجة الكمية فأسفر ذلك عن بيانات الجدول ( )0التالي:
جذول()1
يؼبيالث االرتببط نبُزسىٌ بٍُ فمزاث بطبلت يالحظت يهبراث انمزاءة انجهزَت وانذرجت
انكهُت نهبطبلت نذي تاليُذ انصف انسبدس االبتذائٍ
االرتببط
انفمزة
االرتببط
انفمزة
7760
8
7700
1
7764
0
7700
2
7761
17
7764
3
7755
11
7763
4
7702
12
7753
5
7764
13
7746
6
7701
14
7766
0

يتضح من الجدول السابق وجود معامبلت ارتباط دالة بين جميع فقرات بطاقة مبلحظة
القراءة الجيرية والدرجة الكمية وىي قيم دالة عند مستوى ،2.20مما يشير إلى االتساق
الداخمي لبطاقة مبلحظة القراءة الجيرية بالدارسة الحالية
2ــ تم حساب ثبات بطاقة مبلحظة القراءة الجيرية بمبلحظة عدد  32تمميذ وتمميذة بالصف
السادس االبتدائي وحساب معامل ألفا كرونباخ لميارات القراءة الجيرية فبمغت قيمتو
( )2.70وىي قيمة لمعامل ارتباط دال عند مستوى  2.20مما يشير إلى ثبات البطاقة ويمكن
االعتماد عمييا بالبحث الحالي في مبلحظة األداء في القراءة الجيرية لتبلميذ الصف السادس
االبتدائي.
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ثالجاً :بياء اختبار الكزاءة اجلَزية:
0ــ من خبلل قائمة ميارات الكتابة البلزمة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي ،والرجوع
لؤلدبيات والدراسات السابقة ،وفي ضوء مظاىر الضعف في الكتابة لدى التبلميذ ،تم إعداد
اختبار الكتابة ،ولحساب الصدق تم عرضو عمى مجموعة المحكمين إلقراره ،وبعد عمل
التعديبلت البلزمة أصبح اختبار الكتابة صادقاً .ممحق .2

3ــ تم حساب االتساق الداخمي الختبار الكتابة :بتطبيقو عمى عدد  32تمميذ وتمميذة بالصف
السادس االبتدائي وحساب معامبلت ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية
أسفر ذلك عن بيانات الجدول ( )3التالي:

انفمزة
1
2
3
4
5
6
0
8
0
17

جذول()2
يؼبيالث االرتببط نبُزسىٌ بٍُ فمزاث اختببر انكتببت وانذرجت انكهُت نالختببر
نذي تاليُذ انصف انسبدس االبتذائٍ
االرتببط انفمزة االرتببط انفمزة االرتببط انفمزة االرتببط انفمزة
41 7765
31 7765
21 7762
11 7744
42 7763
32 7742
22 7752
12 7746
43 7754
33 7746
23 7745
13 7750
44 7762
34 7753
24 7755
14 7756
45 7701
35 7762
25 7701
15 7753
46 7765
36 7701
26 7745
16 7755
40 7762
30 7756
20 7756
10 7746
48 7783
38 7765
28 7766
18 7762
40 7754
30 7705
20 7762
10 7754
57 7765
47 7765
37 7758
27 7744

االرتببط
7780
7786
7765
7753
7783
7745
7752
7756
7762
7753

يتضح من الجدول السابق وجود معامبلت ارتباط دالة بين جميع الفقرات والدرجة الكمية وىي
قيم دالة عند مستوى  2.24عمى األقل ،مما يشير إلى االتساق الداخمي الختبار الكتابة
بالبحث الحالي.
2ــ ثبات اختبار الكتابة.
تم حساب الثبات الختبار الكتابة بتطبيقو عمى عدد  32تمميذاً وتمميذة بالصف

السادس االبتدائي وحساب معامل ألفا كرونباخ لدرجات عدد 42فقرة من فقرات اختبار الكتابة
فبمغت قيمتو ( )2.70وىي قيمة لمعامل ارتباط دال عند مستوى  2.20مما يشير إلى ثبات
االختبار الحالي ويمكن االعتماد عمييا في قياس ميارات الكتابة لدى تبلميذ الصف السادس
االبتدائي.
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3ــ مواصفات اختبار الكتابة :الجدول ( )2التالي يوضح مواصفات اختبار الكتابة:
جذول()3
جذول يىاصفبث اختببر انكتببت
ػذد
انًهبرة
و
األسئهت
0
 1كتببت هًزة انمطغ7
3
 2كتببت انتبء انًزبىطت7
3
 3كتببت األف بكم أَىاػهب7
4
 4كتببت انتُىٍَ7
3
 5كتببت انحزوف انًتشببهت َطمبً انًختهفت كتببت
يثم :انذال ،وانظبء ،وانسٍُ وانصبد ،وانتبء
وانطبء ،وانذال وانضبد7
 6كتببت انحزوف انًتشببهت كتببت انًختهفت َطمبً
3
يثم :انزاء وانزاٌ ،وانببء وانتبء وانثبء،
وانسٍُ وانشٍُ7
5
 0كتببت انالو انشًسُت7
2
 8كتببت انحزوف انًشذدة7
3
 0كتببت انفؼم انًؼتم ببنىاو7
2
 17كتببت حزف انكبف وانالو ػهً انًؼزف بأل7
17
 11كتببت ػاليبث انتزلُى7
5
 12تكىٍَ انؼببراث وانجًم انتٍ تؼبز ػٍ انًؼًُ7
57
انًجًىع

انذرجت

انُسبت
انًئىَت
%14
%6
%6
%8
%6

3

%6

5
2
3
2
17
5
57

%17
%4
%6
%4
%27
%17
%177

0
3
3
4
3

رابعاً :دليل املعله:
تـــم إعــــداد دليــــل المعمــــم لبلسترشـــاد بــــو أثنــــاء تنفيــــذ األنشـــطة المغويــــة القائمــــة عمــــى
االستراتيجية التذكرية لتعمم المغـة لتحسـين الضـعف فـي ميـارتي القـراءة الجيريـة والكتابـة لـدى
تبلميذ الصف السادس االبتدائي ،ويشتمل الدليل عمى :
 0ــ التعريـف باالسـتراتيجية التذكريـة لـتعمم المغـة ،واسـتراتيجياتيا الفرعيـة ،وأىـدافيا ،وأىميتيـا
بالنسبة لممعمم والمتعمم ،وطريقة استخداميا.
 3ــ الطرق واألساليب والوسائل التي يتم من خبلليا تطبيق األنشطة.
2ــ ميارات القراءة الجيرية البلزمة لتبلميـذ الصـف السـادس االبتـدائي والتـي أظيـرت الدراسـات
السابقة ونتائج الدراسة االستطبلعية لمبحث الحالي وجود ضعف فييا.
3ــ ميارات الكتابة البلزمـة لتبلميـذ الصـف السـادس االبتـدائي والتـي أظيـرت الدراسـات السـابقة
ونتائج الدراسة االستطبلعية لمبحث الحالي وجود ضعف فييا.
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 4ــ تقديم األنشطة المرتبطة بتحسين الميارات ،وتقديم أوراق عمل التمميذ.
 5ــ عرض الدليل عمى مجموعة مـن المحكمـين المتخصصـين فـي مجـال المغـة العربيـة وطرائـق
تدريسيا لمتأكد من مبلءمتو ومناسبتو.
 6ــ فـي ضـوء أراء السـادة المحكمـين تـم إجـراء التعـديبلت البلزمـة ،وأصـبح الـدليل فـي صـورتو
النيائية .ممحق.5

خامساً :تطبيل جتزبة البخح باتباع اخلطوات التالية:
 0ــ تم اختيار عينة البحث من مدرسة مجمع  34يناير التعميمي بم ،عددىا( )32تمميذاً
وتمميذة يمثمون مجموعة تجريبية واحدة ،حيث يعتمد البحث الحالي التصميم التجريبي

ذي المجموعة الواحدة.
3ــ تم تطبيق أدوات البحث قبمياً.

 3ــ تطبيق األنشطة التعميمية القائمة عمى االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة.
3ــ تطبيق أدوات البحث بعدياً.

4ــ التوصل لمنتائج ومعالجتيا إحصائياً وتفسيرىا ،ومن ثم وضع التوصيات والمقترحات.

ىتائج البخح:
إجابة السؤال األول:
الذي ينص عمى" :ما ميارات القراءة الجيرية البلزمة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي؟"
تمت اإلجابة عن ىذا السؤال في اإلطار النظري لمبحث.

إجابة السؤال الجاىي:
الذي ينص عمى" :ما ميارات الكتابة البلزمة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي؟"
تمت اإلجابة عن ىذا السؤال في اإلطار النظري لمبحث.

إجابة السؤال الجالح:
الذي ينص عمى " :ما طبيعة األخطاء المغوية التي يقع فييا تبلميذ الصف السادس
االبتدائي والمرتبطة بميارة القراءة الجيرية؟"
تمت اإلجابة عن ىذا السؤال في اإلطار النظري لمبحث.
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إجابة السؤال الزابع:
الذي ينص عمى " :ما طبيعة األخطاء المغوية التي يقع فييا تبلميذ الصف السادس االبتدائي
والمرتبطة بميارة الكتابة؟"
تمت اإلجابة عن ىذا السؤال في اإلطار النظري لمبحث.

إجابة السؤال اخلامس:
الذي ينص عمى" :ما أثر استخدام االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة العربية في
تحسين ميارات القراءة الجيرية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي؟"
لئلجابة عن ىذا التساؤل تم استخدام اختبار "ت" المرتبطة لمفروق بين درجات
التطبيق القبمي ومتوسطات درجات التطبيق البعدي لبطاقة المبلحظة في القراءة الجيرية
لمميارت األربعة عشر والدرجة الكمية ،وأسفر ذلك عن بيانات الجدول ( )3التالي:
ا
جذول ()4
انًتىسطبث واالَحزافبث انًؼُبرَت ولًُت "ث" نهفزوق بٍُ يتىسطبث درجبث انتطبُك انمبهٍ
وانتطبُك انبؼذٌ نبطبلت يالحظت انمزاءة انجهزَت نًجًىػت انبحث
يزبغ
يستىي
لًُت ث
انمُبس انبؼذٌ
انمُبس انمبهٍ
انًهبراث
إَتب
انذالنت
ع
و
ع
و
7706
7771
0703
1731
3755
1718
1765
1
7707
7771
6702
1741
3737
1714
1755
2
7705
7771
0762
1731
3767
1728
1787
3
7700
7771
8701
1722
3765
1718
1765
4
7705
7771
0760
1731
3761
1714
1755
5
7705
7771
0760
1734
3707
1718
1765
6
7787
7771
8707
1782
3785
1718
1765
0
7705
7771
0760
1731
3767
1714
1755
8
7786
7771
11714
1714
3767
7765
1737
0
7783
7771
0706
1722
3765
7752
1727
17
7781
7771
0724
1720
3745
7765
1737
11
7781
7771
0774
1720
3757
7737
171
12
7782
7771
17700
1714
3767
7752
1727
13
7706
7771
0703
1731
3767
1718
1765
14
7782
7771
0747
10748
57725
انذرجت 13777 27787
انكهُت

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  2.20بين
متوسطي درجات التطبيق القبمي ومتوسطي درجات التطبيق البعدي لبطاقة مبلحظة القراءة
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الجيرية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي في األربعة عشر ميارة موضع المبلحظة وفي
الدرجة الكمية لصالح متوسطات درجات التطبيق البعدي نتيجة أنشطة لغوية قائمة عمى
االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة.
كما يتضح أن فاعمية األنشطة المستخدمة كانت عالية حيث أن قيم "مربع إيتا" كانت
مرتفعة بدرجة كبيرة حيث تراوحت بين  2.75 – 2.62وىي قيم ذات حجم كبير.
وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة مثل :دراسة نايل عبد البله
3228م ،ودراسة سميمان داوود 3204م ،ودراسة محمود سميمان 3205م ،وأكرم قحوف
 3206م ،التي أثبتت أىمية استخدام استراتيجيات تعمم المغة وكذلك الوعي الصوتي في عبلج
الضعف في القراءة الجيرية.

إجابة السؤال السادس:
الذي ينص عمى" :ما أثر استخدام االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة العربية في
تحسين ميارات الكتابة لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي؟"
لئلجابة عن ىذا التساؤل تم استخدام اختبار "ت" المرتبطة لمفروق بين درجات
التطبيق القبمي ومتوسطات درجات التطبيق البعدي الختبار الكتابة والدرجة الكمية ،وأسفر ذلك
عن بيانات الجدول ()4التالي:
جذول ()5
انًتىسطبث واالَحزافبث انًؼُبرَت ولًُت "ث" نهفزوق بٍُ يتىسطبث درجبث انتطبُك انمبهٍ
وانتطبُك انبؼذٌ انكتببت نًجًىػت انبحث
يزبغ إَتب
يستىي
لًُت ث
انمُبس انبؼذٌ
انمُبس انمبهٍ
انًهبراث
انذالنت
ع
و
ع
و
7700
7771
26758 0748 41725 3726
8735
انكتببت

يتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  2.20بين متوسطي
درجات التطبيق القبمي ومتوسطي درجات التطبيق البعدي الختبار الكتابة لصالح متوسطات
درجات التطبيق البعدي نتيجة أنشطة لغوية قائمة عمى االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة.
كما يتضح أن فاعمية األنشطة المستخدمة كانت عالية حيث أن قيمة "مربع إيتا"
كانت مرتفعة بدرجة كبيرة بمغت  2.86وىي قيمة كبيرة.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة عبل عمي 3206م ،التي أثبتت فاعمية
استخدام استراتيجيات تعمم المغة غير المباشرة في تنمية ميارات التعبير.
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تفسري ىتائج البخح:
بما أن ىناك عبلقة وثيقة بين القراءة والكتابة ،فإن عممية الفصل بينيما في
التدريس ليست منطقية ،وتكامل أنشطتيما ضرورة ينبغي مراعاتيا من قبل المعممين ،وخاصة
في المرحمة االبتدائية ،والضعف في القراءة يترتب عميو ضعف في الكتابة ،واالستراتيجيات
بل
التي تستخدم لعبلج الضعف في الميارتين تكاد تكون واحدة ،لذا جاء تفسير النتائج شام ً

لميارتي القراءة الجيرية والكتابة ،ويمكن تفسير ذلك بأن:

االستراتيجية التذكرية لتعمم المغة تعتمد عمى استخدام الروابط الذىنية ،وعمل
مخططات ،والتصنيف ،ووضع الكممات الجديدة في جمل ،واستخدام الصور وربطيا
باألصوات ،وعمل مراجعات بنائية ،وتتضمن القيام بأداء حركي مثل تمثيل المعنى ،كل ذلك
جعل المتعمم إيجابياً ،ونشطاً ،وقاد ارً عمى فيم األنشطة المقدمة لو ،وقاد ارً عمى ربط الخبرات

الحالية بالخبرات السابقة مما سيل عممية التعمم وساعد المتعمم عمى تحسين قدرتو عمى

القراءة الجيرية ،وتحسين القدرة عمى الكتابة.
كما أن استخدام الصور واألصوات والمخططات ساىم في تحسين ميارتي القراءة
والكتابة معاً ،كما أن عمل روابط ذىنية ،والقيام بأداء حركي وتمثيل المعنى ساىم في تنمية

ميارات القراءة الجيرية ،كما أن التصنيف في مجموعات ساعد التبلميذ عمى التفريق بين

الحروف المتشابية نطقاً والمختمفة كتابة ،أو الحروف المتشابية كتابة والمختمفة في النطق
مما أدى إلى تحسين األداء في ميارتي القراءة الجيرية والكتابة لدى التبلميذ.

توصيات البخح:
في ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:
 -0إعادة النظر في مناىج القراءة والكتابة ،وتطوير طرائق تدريسيما من أجل تحقيق أسمى
أىداف القراءة والكتابة وىي بناء اإلنسان المفكر القادر عمى مواجية الحياة بنجاح في
ظل تطورات العصر والتفجر المعرفي اليائل.
 -3إعادة النظر فيما يتعمق بتعميم القراءة الجيرية والكتابة في المرحمة االبتدائية ،وتبني
استراتيجيات حديثة ومتنوعة في تدريسيا.
 -2إعداد دليل لتعريف المعممين باستراتيجيات تعمم المغة الرئيسة والفرعية ،وكيفية توظيفيا
في تنمية ميارات المغة العربية لجميع المراحل الدراسية.
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 -3ضرورة توفير البيئة الصفية التي تقدم األنشطة المغوية المختمفة التي تسيم في تحسين
عمميات القراءة والكتابة بالمرحمة االبتدائية.

مكرتحات البخح:
يقترح البحث الحالي ما يمي:
 -0فعالية استخدام استراتيجية الذكاءات المتعددة في تنمية ميارات القراءة والكتابة لدى
تبلميذ الصفوف األولى من المرحمة االبتدائية.
 -3أثر استخدام االستراتيجيات غير المباشرة لتعمم المغة في تنمية التحصيل المغوي وميارات
التفكير العميا لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.
 -2أثر استخدام االستراتيجية المعرفية لتعمم المغة في تحسين األداء في الميارات المغوية
األربع :التحدث ،والقراءة ،والكتابة ،واالستماع.
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مزاجع البخح:
 أحمد إبراىيم صومان .دراسات في تنمية ميارات التحدث والكتابة لطمبة المرحمة األساسية.عمان :دار جميس الزمان3202.م.

 -أحمد عبده عوض .فعالية استراتيجية مقترحة في عبلج الضعف القرائي والكتابي والتحصيمي في

المغة العربية لدى بعض تبلميذ الصف التاسع من التعميم األساسي .مجمة كمية التربية .جامعة

المنصورة .العدد( .)62الجزء( .)0مايو 3202م.

 أكرم إبراىيم السيد قحوف .الوعي الصوتي وأثره في تحسين الكفايات القرائية واألداء الكتابيلدى الدارسين بفصول محو األمية .الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة .المؤتمر العممي السابع

عشر .دار الضيافة .جامعة عين شمس02-03 .يوليو 3206م.

 -إيناس فيمي فيمي النقيب .فعالية برنامج قائم عمى الذكاءات المتعددة لتنمية ميارات القراءة

والكتابة لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية بطيء التعمم .رسالة ماجستير .كمية التربية .جامعة

بورسعيد3227 .م.

 -بمي ،حمدي .استراتيجيات تدريس المغة العربية .عمان :دار المناىج لمنشر والتوزيع3200 .م.

 جمال مصطفى العيسوي .أثر استخدام استراتيجية القراءة الجيرية الزوجية المتزامنة في عبلجضعف القراءة الجيرية وتحسين الفيم القرائي لدى تبلميذ الصف الثالث االبتدائي . .كمية
التربية .جامعة عين شمس الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة .مجمة القراءة والمعرفة.

العدد( .)04يوليو 3223م.

 جمال مصطفى العيسوي .فاعمية تدريس القراءة باستخدام برنامج العروض في تحسين السرعةوالفيم القرائي لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي بدولة اإلمارات .كمية التربية .جامعة عين
شمس .الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس .مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس.

العدد( .)22يناير 3223م.

 جمال مصطفى العيسوي .تقويم أداء تمميذات الحمقة الثانية من التعميم األساسي في الطبلقةالمغوية .مجمة كمية التربية .جامعة المنصورة .العدد( .)47الجزء( .)0مايو .3224

 حاتم حسن البصيص .تنمية ميارات القراءة والكتابة ،استراتيجيات متعددة لمتدريس والتقويم.ط .0دمشق :الييئة العامة السورية لمكتاب3200 .م.

 حسن جعفر الخميفة .فصول في تدريس المغة العربية .ط .3الرياض :مكتبة الرشد3223 .م. حسن شحاتة .تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق .ط .6القاىرة :الدار المصرية المبنانية.3227م.
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 حنان مصطفى راشد مدبولي .برنامج مقترح لعبلج الصعوبات القرائية في التعرف والنطق والفيملدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي األزىري .كمية التربية .جامعة عين شمس الجمعية المصرية
لمقراءة والمعرفة .المؤتمر العممي السابع .مجمد(00-02 .)0يوليو 3226م.

 حنان مصطفى راشد مدبولي .فعالية استخدام استراتيجيات وأنشطة الذكاءات المتعددة في تنميةميارات القراءة والكتابة لدى تبلميذ الصف الثالث االبتدائي األزىري .كمية التربية .جامعة عين

شمس الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة .مجمة القراءة والمعرفة .العدد( .)77مارس 3228م.

 داود درويش عبد الحي حمس .ومحمد أحمد أبو طعيمة .أثر برنامج بالعيادات القرائية لعبلجالضعف في بعض الميارات القرائية لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي .كمية التربية .جامعة

عين شمس الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة .مجمة القراءة والمعرفة .العدد( .)002ديسمبر

3202م.

 ربيكا أكسفورد .ترجمة وتعريب السيد محمد دعدور .استراتيجيات تعمم المغة .القاىرة :مكتبةاألنجمو0885 .م.

 سميمان حمودة محمد داود .استخدام استراتيجيات تعمم المغة لتنمية بعض ميارات الحدثوالقراءة الجيرية لدى تبلميذ مدارس التربية الفكرية .بحث مستل من رسالة دكتوراه .منشور

بمجمة كمية التربية .جامعة بنيا .العدد( ،)022جزء( ،)3يوليو 3204م.

 طو عمى حسين الدليمي .وسعاد عبد الكريم عباس الوائمي .المغة العربية مناىجيا وطرائقتدريسيا .غزة :دار الشروق لمنشر والتوزيع3222 .م.

 عبد الرازق مختار محمود .قمق القراءة وصعوبات فيم القروء لدى المتعممين .نورلمنشر( .)Noor Publishingألمانيا االتحادية3207 .م.
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