
   

   

 

 كلية التربية      
     المجلة التربوية      

 ***            

 

الصعوبات التي تواجه معلمي القراءة 

للتالميذ العاديين وذوي صعوبات التعلم 

 بالمرحلة االبتدائية

 

 

د دا     إع

 د. عبدهللا أحمد الغامدي 
 المملكة العربية السعودية -جامعة الطائف –أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة 

 
 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020.    

 

 م2020والسبعون  ـ   أكتوبر   الثامنالمجلة التربوية ـ العدد  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 الصعوبات التي تواجه معلمي القراءة للتالميذ العاديين

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

 
 

- 760 - 

 الملخص:

بات معلمي القراءة ومعلمي صعوإلى تحديد الصعوبات التي تواجه  بحثهدف ال     

لباحث( اعداد )إأثناء تدريسهم للقراءة في المرحلة االبتدائية عن طريق تحليل استبيان  التعلم

يخص  كانت أعلى الصعوبات فيماو ،تحليال إحصائيا   معلما( 21)تم توزيعه على المعلمين

 لماديةزيادة العبء التدريسي عن المسموح به، وقلة تقديم الحوافز ا :المعلمين هيمحور 

انت كو ،ةوعدم وضوح معايير تقييم الطالب في مادة القراء ،والمعنوية للمعلمين المتميزين

هم، متابعتوإهمال األسرة في تعليم أبنائها  :بالطالب هيق أعلى الصعوبات في المحور المتعل

لخاص وفيما يخص المحور ا ،وضعف المهارات السابقة للقراءة ورهبة الطالب من القراءة،

صل بالصف والمنهج الدراسي جاءت أعلى الصعوبات كالتالي: كثرة عدد الطالب داخل الف

 راسي،الدراسي، قلة وسائل التكنولوجيا داخل الفصل الدراسي، كثرة موضوعات المنهج الد

 مساعدلم معود يمية غير جاذبة للمتعلم، عدم وجانعدام المرونة في تدريس المنهج، البيئة التعل

داخل الفصل الدراسي، عدم مناسبة المنهج لمستوى التالميذ، صعوبة تطبيق طرق 

نها قليل مبأهمية معالجة هذه الصعوبات والت ويوصي البحث ،واستراتيجيات التدريس المناسبة

مين لمعلوإعطاء ا ،التدريس عن طريق تدريب المعلمين على االستراتيجيات الحديثة في طرائق

 نوع من المرونة في التدريس. 

  الكلمات المفتاحية:

 تدائية. التالميذ ذوي صعوبات التعلم، المرحلة االب، تالميذ العاديينالالقراءة، معلمي 
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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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 مقدمة 
ا يبدأ أول م أساس للتعلم وهي القراءة لذلك أصبحت ؛القراءة حجر الزاوية في التعلمتعد      

ي ا لتعطوربطها مع بعضه ،رموز الكلمات إلى أحرفتفكيك  به التالميذ عالميا حيث يتعلمون

ول ومدل باإلضافة إلى بداية تعلم األحرف والكلمات ينطلق التالميذ في تكوين معنى ،معنى

تقان لذلك إ ؛عن طريق ربطها بما حولهم في البيئة المحيطة بهم يقرؤونهاات التي للكلم

ا مم حقةة الالالقراءة في بداية التعلم يساعد التالميذ ويختصر لهم الوقت في السنوات الدراسي

 (Sofsian,2006).تها في التعليم والتعلم يعكس أهمي

عمق وأشمل نطق وكتابة األحرف إلى مفهوم أتنبع أهمية القراءة من كونها تتعدى معرفة      

ن مصبح يفإنه  تلميذ إلى مرحلة استيعاب المقروءعند وصول ال، فهو مفهوم استيعاب المقروء

لم تعلم ي تلميذالسهل عليه فهم المقصود من الرموز المكتوبة أمامه التي ستكون بال معنى إذا ال

 مما يعني أنه فهم وإتقان ؛((Berkeley, & Barber, 2015 معاني هذه الرموز تفكيك

م د على فهيعتمعموما  الالحقةخصوصا ومراحل التعليم  االبتدائيةفي المرحلة  األخرىالمواد 

 (.2003النصار،) المقروء بالدرجة األولى

مسئولية  في الصفوف األولية تحديدا  يقع على عاتقهمو بشكل عام لذلك معلمي القراءة     

رائق التالميذ منذ بدء السلم الدراسي تأهيال صحيحا معتمدين فيه على طتدريس وتأهيل 

قراءة ت الإتقان مهارا ، ويقودالتدريس الصحيحة وتدريسهم للمهارات الالزمة إلتقان القراءة

ت لمشكالفي الصفوف المبكرة إلى تعلم أفضل في الصفوف الالحقة ويؤدي إلى تقليل جزء من ا

 ي أنأ؛ ياقمثل فهم المقروء ومعرفة المعنى الصحيح ضمن الس تالميذالتعليمية التي تواجه ال

 المواد ستيعابفهم وامن يقوم بتأسيس التالميذ في مادة القراءة لينطلقوا إلى  هوالقراءة  معلم

 .(;Alghamdi,2019 2008، )النصار خرىاأل الدراسية

تأثير  لتي لهاللقراءة وا تدريسهالصعوبات والتحديات أثناء من  امعلم القراءة عددويواجه      

 كون العلى سبيل المثال، عدد الطالب داخل الصف الدراسي قد ي ،سلبي على تعلم التالميذ

على  مما يعني تأثير هذا العدد ؛Alghamdi,2019)يتناسب مع حجم غرفة الصف كما أشار )

ا قد ة مملصف للقراءوبالتالي ينعكس على مستوى تعلم وإتقان تالميذ ا ،أداء المعلم سلبيا  

 يجعل هؤالء التالميذ أقل ممارسة  لتعلم القراءة.

ألهل ا فتعاون (Al-Qahtani,2016) أشارعدم تفاعل وتعاون األهل كما باإلضافة إلى      

م عمل ن بدعيعتبر عامل نجاح مهم للتالميذ حيث يكملون المهمة في المنزل مع التلميذ ويقومو

 بأعلى كفاءة ممكنة.  المعلم، مما يسهل على المعلم أداء العملية التعليمية

لعربية اعلى بيئة المملكة مقنن لذوي صعوبات التعلم الرسمي والتشخيص الغياب  ويضع     

ؤثر مما ي اإضافي عبئاذي يزود المعلمين بالبيانات الصحيحة على كاهل المعلمين الالسعودية 

ة يتوجهون مما يجعل معلمي الصفوف العادي ؛(2016أبو الرب، على أدائهم للمهمة التعليمية )

 واجهاوالذي بدوره يواجه نفس التحديات التي ي ،لب المساعدة من معلم صعوبات التعلملط

 معلم الصف العادي كما أظهرت نتائج هذه الدراسة. 

تدريس القراءة معرفة وإلمام بمهارات القراءة وطرائق تدريسها في بيئة تعلم يتطلب      

يقود  المعلمين هم من إنحيث و ؛مناسبة وداعمة ومنطلقة نحو تعلم أكثر تفاعال  وإيجابا  

والعمل  ،دريس القراءة داخل الصفوف الدراسية فالبد من تقليل الصعوبات التي تواجههمت

مما سينعكس على تعلم وتحصيل كافة التالميذ  لتلك الصعوباتعلى تطوير حلول مناسبة 
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تحديد الصعوبات التي تواجه معلمي القراءة ومعلمي ومن ثم فإن البحث قد هدف ل ،مستقبال  

ساعد على تطوير تدريس مادة القراءة بشكل لمرحلة االبتدائية، مما سيصعوبات التعلم في ا

 عند معالجة هذه الصعوبات.أفضل 

 :مشكلة الدراسة
اد وفهم المو إلتقان هي المفتاح الرئيسمادة القراءة هي المادة األساسية للتعلم وتعتبر      

 هو عمودالدراسي للطالب وبل تتجاوز مفهوم اإلتقان للمواد األخرى إلى التحصيل األخرى، 

ء ات أثناتحدي ولقد اتضح وجود ،النجاح والتفوق المعتمد في كثير من األنظمة التعليمية عالميا

 مع عدد من (Alghamdi,2019في دراسة سابقة ) تدريس القراءة من خالل مقابلة أجريت

ة لطالب المتدنيوكذلك النتيجة  ، م 2018في ربيع العام  االبتدائيةالمعلمين في المرحلة 

ت صعوبا خر على وجودآالدولية للقراءة هي مؤشر  االختباراتالمملكة العربية السعودية في 

 .أو معوقات أثناء تدريس مادة القراءة

في المملكة  طالب الصف الرابع االبتدائي أشارت االختبارات الدولية إلى أنه تم حصول      

م 2016وم 2011درجة في اختبارات بيرلز الدولية في كل من عامي  430السعودية العربية 

الدرجة ضمن الدرجة المتدنية على  تلك وتقع ،على الرغم من وجود خمس سنوات فارق بينهم

والذي يقسم إلى أريع مستويات أساسية هي المستوى المتقدم، الدولي مقياس اختبار بيرلز 

 & ,Mullis, Martin, Foy)المتدني. ستوى المستوى العالي، المستوى المبتدئ، الم

Drucker, 2012; Mullis, Martin, Foy, & Hooper, 2017 .) 

عدد من التحديات تتفاوت في المدارس أثناء  وجود للباحث مالحظات الميدانيةال كما كشفت     

، تدريس القراءة مما جعل الباحث يسعى إلى تحديد هذه التحديات وفق طريقة علمية ومنهجية

باإلضافة إلى إشارة عدد من الدراسات المختلفة بوجود خلل في تدريس القراءة في السعودية 

 ,Boyle)كما أشار كل من  دون تحديد الصعوبات أو التحديات التي تواجه المعلمين

Alajjawi, & Xiang, 2014 (Aljarf,2007;Alghamdi;2019; 

 :أسئلة الدراسة
لتعليم حلة االسؤال األول: ما الصعوبات التي تواجه معلمي القراءة للتالميذ العاديين في مر

 االبتدائي؟

ي فعلم بات التالسؤال الثاني: ما الصعوبات التي تواجه معلمي القراءة للتالميذ ذوي صعو

 مرحلة التعليم االبتدائي؟ 

ي السؤال الثالث: هل توجد فروق بين متوسطات درجات معلمي القراءة للعاديين ومعلم

 ؟لكليةاصعوبات القراءة والدرجة  استبانةالقراءة لذوي صعوبات التعلم على أبعاد 

 :هدف الدراسة
لم ت التعصعوبامعلمي و ،القراءة يمعلم تواجهإلى تحديد الصعوبات التي  هدفت الدراسة     

 تدائية.االب وذوي صعوبات التعلم في المرحلة ،أثناء تدريسهم لمادة القراءة للطالب العاديين

 دراسةفروض ال
ال توجد فروق بين متوسطات درجات معلمي القراءة للعاديين ومعلمي القراءة لذوي  

 صعوبات التعلم على استبيان صعوبات القراءة. 

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

 المحور الخاص بالطالب.المتعلقة بالتدريس في 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تكرارات استجابات العينة حول الصعوبات التي  

 الخاص بالصف والبيئة التعليمية. على المحور يواجها المعلمون

التي رات استجابات العينة حول الصعوبات اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تكر ال 

 يوجها المعلمون في المحور الخاص بالمعلم.

 إلى: دراسةترجع أهمية ال :دراسةالأهمية 

زمة ت الالبإدخال التعديال القراءة بالمرحلة االبتدائيةقررات إسهام البحث في تطوير م -

 وفق نتائج البحث.

 ن أثناء تدريس مادة القراءة. المعلمي تواجهحديد الصعوبات التي ت -

 سبلبال إيضاح هذه الصعوبات لوزارة التعليم للتقليل منها أو العمل على معالجتها -

 المناسبة.

فيها، تالرفع كفاءة المعلمين عند العمل على  معرفة هذه الصعوبات سيساهم في -

 .المناسب تدريبوتزويدهم بال

ي معالجة الصعوبات المحددة في هذا البحث سينعكس على التحصيل العلمي للطالب ف -

 وسيرفع من نتائج درجاتهم في االختبارات المحلية والدولية. المواد األخرى

  تقديم تدريب مناسب للمعلمين مبني على تحديات واقعية في الميدان. -

 :الدراسة محددات
مرحلة معلمي القراءة للتالميذ العاديين، ومعلمي صعوبات التعلم بال الحدود البشرية:

  االبتدائية.

معلمي ين، و: تم تطبيق البحث على عينة من معلمي القراءة للتالميذ العاديالحدود المكانية

 صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية بمدينة الطائف.

في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : تم تطبيق البحث الحدود الزمنية

 ه.1440/1441

 :مجتمع العينة
 معلمي مادة القراءة للمرحلة االبتدائية ومعلمي صعوبات التعلم في مدينة الطائف.  

 :دراسةمصطلحات ال
هي التحديات أو العقبات التي تقلل من كفاءة وجودة  الصعوبات التي تواجه المعلمين: 

 (.Alghamdi,2019مما ينعكس سلبا على أداء الطالب الدراسي )عمل المعلمين 

 تدائيةاالب هم من يقوم بتدريس القراءة للصفوف األولية والعليا في المرحلة معلمي القراءة:

 (. Aljarf-2007) بالمملكة العربية السعودية

هم المعلمين الذين يدرسون الطالب ذوي صعوبات القراءة  معلمي صعوبات التعلم: 

 (. Al-Mousa,2010) في المرحلة االبتدائية بالسعوديةكخدمة مساندة 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

مادة القراءة العنصر األول للنجاح األكاديمي والتحصيل العلمي العالي في مختلف تعتبر      

القراءة وفق ثالثة الدراسات السابقة و ، وسوف يتناول اإلطار النظريللتالميذالمراحل العلمية 
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تدريس األطفال ذوي صعوبات ثم  ،أهمية تدريس القراءة ومهاراتها محاور رئيسة وهي:

 تدريس القراءة في المملكة العربية السعودية.وأخيرا  ،القراءة

  :الجزء األول: أهمية تدريس القراءة

 National Panelومن أهمما التقرير الوطني األمريكي  عدة أبحاث لقد أشارت     

Report NPR  ألنها  االبتدائيةإلى أهمية تدريس القراءة بتمكن ودون معيقات في المرحلة

 ,Koda & Zehler, 2007; AlNooh) الدراسيذات تأثير مباشر على تحصيل الطالب 

كما حدد التقرير المهارات األساسية لها بشكل مباشر وتنميتها  باستهدافوذلك . (2013

  (.,NPR (2000  الوطني األمريكي

من  ى ألنهالنجاح األكاديمي بشكل كبير على مهارة القراءة قبل المهارات األخريعتمد      

مما  صفات القارئ الماهر القدرة على استيعاب النصوص المختلفة من مختلف أنواع الكتب

لذي ضوع ابشكل إيجابي ويجعله أكثر تمكنا  من المو كس على مستوى الفهم واإلدراك لديهينع

 (Koda & Zehler, 2007; Piper, 2016).  تمت قرأته

د إلى ن الضعف في مهارات القراءة األساسية يقوأالباحثين على قد أجمع عدد من و      

شار كليا كما أ تعتمد على القراءة اعتمادا  والدراسي في المواد األخرى ألنها  الفشل األكاديمي

 ( وأشار كل من2008)النصار، 

(Ehri, 2006; Endress, Weston, Marchand-Martella, & Martella, 

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

2017). 

ي لألطفال في مراحل تدريس القراءة بمهارة وتمكن داخل الفصل الدراسيلعب لذلك       

 ;Kamil, 2003) تعليمهم األكاديمي بشكل فاعل ومؤثرفي  احيوي اعمرية مبكرة دور

Tong, Deacon, & Cain, 2014). 

 :الجزء الثاني: مهارات القراءة

هارات مم إلى أهمية تدريس خمس 2000التقرير الوطني األمريكي الصادر في عام  أشار     

س ة، تدريلطالقأساسية للقراءة ولقد حدد هذه المهارات الخمس كالتالي: القراءة االستيعابية، ا

 ألسطرفي ا هارات بتفصيل أكثر، واإلدراك الصوتي وسيتم شرح هذه المالصوتياتالمفردات، 

  التالية: 

وهي مهارة  ،الصوتيات: تعرف الصوتيات بانها القدرة على ربط األصوات مع الحروف مهارة

عام  150تدريس هذه المهارة كأساس لتعلم القراءة يعود إلى أكثر من و ،أساسية لتعلم القراءة

كما أنها مهارة ذات فاعلية كبيرة عندما تدرس في ، (Sprague, 2015)  وذلك وفقا لسباريق

إتقانها يقلل من الصعوبات التي تواجه األطفال  ، باإلضافة إلى أنالعمرية المبكرةالمراحل 

 ;Bowers, & Bowers, 2017; Rycik, & Rycik; 2007) ذوي صعوبات القراءة

Schaars, Segers, & Verhoeve, 2017). 

تدريس الصوتيات  إلى أن(Shoaga, Akintola, & Okpor 2017)  دراسة توصلت     

 Ahlgrim-Delzell) دراسة توصلتكما ،% 96.7من مستوى القدرة القرائية بنسبة يرفع 

et al., 2016)  تم  الذينارتفاع في المستوى التحصيلي لألطفال ذوي صعوبات القراءة  إلى

تدريبهم على مناهج القراءة والكتابة باستخدام مهارة الصوتيات مقارنة بالمجموعة التي لم 

 . تتلقى التدريب
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القدرة على التعرف على أصوات الكالم وإدراك  وتعنيمهارة الوعي الصوتي:  

ت حسب ما ذكر كما انها أيضا القدرة على ضبط وتأثير األصوا، األصوات المجزئة للكلمات

(NRP, 2000; Glaser & Moats, 2008)دراسة توصلتقد ، و Fletcher, Lyon, 

Fuchs, and Barnes (2007) بشكل عاموي صعوبات القراءة ينقصهم األطفال ذ إلى أن 

  ي.مهارة اإلدراك الصوت

إلى وجود داللة إحصائية هامة  (Taibbah & Haynes, 2011) وتوصلت دراسة   

ف ن الصبين اإلدراك الصوتي وكل مهارات القراءة األخرى لدى طالب المرحلة االبتدائية م

 األول إلى الصف الثالث في مدينة جدة.

نها الكلمات التي يعرفها الطفل ويفهمها خالل أالمفردات: تُعرف بمهارة تدريس  

لمجال فتح اة تزداد أهمية هذه المهارة ألنها تالتواصل الشفهي وعند قراءته للمواد المطبوع

   (Glaser & Moats, 2008). لزيادة الحصيلة اللغوية

عالقة قوية بين مهارة المفردات  وجودإلى  (Berkley & Barber, 2015) ولقد أشار     

عدد المفردات أو الثراء اللغوي يقود  إلى أنالدراسة  كما توصلت ،ومهارة القراءة االستيعابية

 ,Lesaux & Marietta) دراسة كما توصلت ،على أثناء القراءةأإلى مستويات تعلم 

2012; Lesaux, Galloway, &  Marietta, 2016)     فردات نقص عدد المإلى أن

  األكاديمية له تأثير سلبي على األداء األكاديمي للطالب.

 التعرف على الكلماتومهارة الطالقة: تُعرف بانها القراءة الصحيحة بدقة وسرعة  

 ريسنسكي تشير دراسة، و (Griffith & Rasinski, 2004)دون تلعثم أو بطء تلقائيا  

لى مما يؤثر ع ضعف مهارات الطالقة يبطئ من عملية االستيعاب للقراءة أنوآخرون إلى 

 مستوى التحصيل العام.

(Rasinski, 2012; Rasinski, Chang, Edmondson, Nageldinger, Nigh, 

Remark, & Rupley, 2017) 

 نه عمليات ديناميكية تحتاج إلى االنتباه من القارئبأمهارة االستيعاب القرائي: يُعرف  

 ,Klingner) وأيضا تشمل التفاعل ومهارات التفكير أثناء القراءة ،قبل وأثناء وبعد القراءة

Vaughn, & Boardman, 2007; Nichols, 2013). 

مهارة االستيعاب القرائي تتأثر بمهارات القراءة األخرى  إلى أنالدراسات  بعضأشارت      

 ,Chard) تي إما إيجابا أو سلبا   مثل الطالقة، المفردات، الصوتيات، والوعي الصو

Vaughn, & Tyler, 2002; NRP, 2000; Joseph & Schisler, 2009). 

هارات تدريس القراءة للمرحلة االبتدائية ولألطفال ذوي صعوبات التعلم مويستهدف      

ات أو و تحدي في تدريس هذه المهارألذلك عند وجود صعوبة  ؛القراءة السابقة بشكل دقيق

لى نعكس سلبيا عاستهدافها بشكل مباشر يقلل من مستوى جودة تدريس القراءة مما يعدم 

 .(Aljarf,2007) تحصيل الطالب األكاديمي

 :ألطفال ذوي صعوبات القراءةالقراءة لتدريس 
أقل إتقانا لمهارات القراءة األساسية مثل  بأنهمصعوبات القراءة  واألطفال ذويعرف      

ل دافعية أقوهم  ،سلبية عن ذواتهمالصورة الباإلضافة إلى ، االستيعاب القرائي والطالقة

مما يجعل مادة القراءة لديهم مادة ذات تحدي مباشر وينعكس ذلك  ؛للقراءة من القراء الجيدين

المقروء بسبب ضعف مهارات القراءة  لعدم قدرتهم على فهم النص األخرىسلبا على المواد 
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ذات التأثير مثل مهارة الطالقة التي تساعد الطالب على  األخرىاالستيعابية وضعف المهارات 

 ,Berkeley & Barber, 2015; Templeton & Gehsmann) فهم أعمق للمقروء

2014). 

بات ى تدريبحاجة إل نهمإأطول في التعلم حيث  اصعوبات التعلم وقت واألطفال ذويستغرق      

ه الفئة التعامل مع هذ يتطلب لذلك ؛(2006 خطاب،) خاصة من معلم صعوبات التعلم كما أشار

ائهم ة نظرمن التالميذ معرفة بخصائصهم والطرائق المناسبة لتدريسهم حتى يتمكنوا من مجارا

 كما أشار كل من  في الصفوف العادية مع معلمي الصف

 (Berkeley & Barber, 2015; Templeton & Gehsmann, 2014). 

إلى وجود مشكالت وتحديات في تحديد مستوى القراءة  ،(2016ولقد أشار أبو الرب ) 

ية لألطفال ذوي صعوبات التعلم من ضمنها عدم وجود مقاييس مقننة على البيئة السعود

حالة لواالعتماد على المقاييس غير الرسمية بشكل كبير وصعوبة تحديد المقياس المناسب 

يس لل أو يمثل صعوبة في تدرلفترات طويلة. مما يعكس خ الطالب وعدم تحديث المقاييس

 القراءة لألطفال ذوي صعوبات التعلم. 

 نتيجة مشاركة الطالب السعوديين في االختبار الدولي بيرلز:
تسعة وأربعون دولة، ولقد حقق طالب  2011بلغ عدد الدول المشاركة في االختبار عام      

يعتبر مستوى متدني بناء على نقطة؛ مما  430بدرجة  45المملكة العربية السعودية المرتبة 

نقطة ضمن المستوى المتدني؛ حيث إن االختبار ينقسم إلى  430درجة االختبار والتي تصنف 

درجة فما فوق(، ومستوى عالي وتكون  625أربعة مستويات: مستوى متقدم وتكون درجاته )

( 550-475درجة(، ومستوى مبتدئ تكون درجاته ما بين ) 625-550درجاته ما بين )

 & ,Mullis, Martin, Foy( درجة. )475-400ومستوى متدني تكون درجاته ما بين )

Drucker, 2012) 

نوات م بنفس النتيجة بعد مرور خمس س 2016ولقد جاءت نتيجة المشاركة في اختبار      

خرى أدولة  65مقارنة مع  45نقطة والمركز  430على االختبار السابق؛ حيث حقق الطالب 

صالح إإلى استمرارية نفس الخلل في المدراس السعودية في تدريس القراءة دون مما يشير 

 (.Mullis, Martin, Foy, & Hooper, 2017الخلل. )

( إلى أن سبب ضعف Boyle, Al Ajjawi, and Xiang , 2014)ولقد خلصت دراسة      

دريس يتم ت التدريس؛ حيث الوإخفاق الدول العربية على االختبارات الدولية يعود إلى طريقة 

ة لسابقالقراءة بالطريقة الصحيحة التي يجب أن تُدرس بها، وأن عدم استهداف المهارات ا

 لية.بشكل مباشر هو أحد أسباب الضعف في نتيجة الطالب المشاركين في االختبارات الدو

 المشكالت التي تواجه معلمي القراءة بالمملكة العربية السعودية:
صف لى الس القراءة في المدارس السعودية بشكل رسمي من الصف األول االبتدائي إتُدر     

من  األولى نواتالثالث س نالثالث الثانوي باللغة العربية ألنها اللغة الرسمية للدولة، علما بأ

قان إلى إت ليصل المرحلة االبتدائية من الصف األول إلى الصف الثالث يبدأ الطالب بتعلم القراءة

ثم  ، ومنرات القراءة في الصفوف العليا في المرحلة االبتدائية من الرابع إلى الخامسمها

 (Tarabishi, 2002) . يقرؤون من اجل التعلم وزيادة المعرفة العلمية كما ذكر
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رحلة وهي دراسة تحليلية لمناهج القراءة في الم (Aljarf, 2007) وقد كشفت دراسة     

ها ر مع أنالذك االبتدائية بالمملكة العربية السعودية عن قلة استهداف مهارات القراءة السابقة

موجودة كمهارات ضمنية غير مباشرة، كما كشفت عن عدم وجود مصادر معززة للتعلم، 

د  يوجالراد، وأيضا توصلت إلى أنه وعدم وجود مرونة فيما يخص االحتياجات المتنوعة لألف

   اختبارات رسمية مقننة لتقييم مستوى الطالب. 

في  ةاالبتدائيمهارات معلمي المرحلة  التعرف على( إلى 2008، نصاردراسة )ال هدفت    

في المدارس  % من المعلمين66 ، وقد توصلت إلى أنتدريس القراءة والكتابة كفايات

صين في الذين يدرسون القراءة في الصفوف األولية غير متخصمن عينة البحث أنه  الحكومية

يس % من المشاركين بالدراسة ال يعرفون استراتيجيات جديدة لتدر50اللغة العربية، و

مج % من المشاركين لم يحضروا أي برا35% إلى 24نه ما بين أالقراءة والكتابة، كما 

مجال  % ال ينتمون إلى منظمات تخصصية في42بة، وأيضا تدريبية في مجال القراءة والكتا

 القراءة والكتابة.

استخدام استراتيجيات القراءة بين أربع دول خليجية شملت  حولدراسة مقارنة وتوصلت      

 لالستراتيجياتالسعودية هم األقل استخداما  إلى أن معلميالسعودية وعمان وقطر واإلمارات 

 Al-Qaryouti, Ihmeideh, Alالمبنية على األدلة في مجال القراءة والكتابة )

bustami, and Homidi,2016). 

( في دراسة حالة أجريت على مدرسة ابتدائية أن Alghamdi,2019ولقد أشار )     

ة لمكتبامن المصاعب مثل قلة الدروات التدريبية المتخصصة، غياب  االمعلمين يواجهون عدد

اعلة فمعية ، قلة االهتمام بالقراءة من قبل الطالب واألسرة، عدم وجود برامج مجتفخل الصدا

ب غياة، ي بسبب ظروفهم األسرية القاهربعض الطالب الذين هم بحاجة إلى دعم اجتماعلتبني 

 يترك التكنولوجيا، وعدم وجود اختبارات معيارية لمعرفة مدى تقدم أو تأخر الطالب مما

 ة.  المجال مفتوحا للمعلم لالجتهاد الشخصي في طريقة تقييم مستوى الطالب في القراء

 :الطريقة واإلجراءات في الدراسة
لبحث ث حيث اهتم ااستخدمت الدراسة المنهج الوصفي نظرا  لطبيعة البح :منهج الدراسة

علم ت التبالتعرف على الصعوبات التي تواجه معلمي القراءة للتالميذ العاديين وذوي صعوبا

 بالمرحلة االبتدائية.

لتعلم تضمن مجتمع الدراسة معلمي التالميذ العاديين ومعلمي صعوبات ا: مجتمع الدراسة

  .االبتدائيةبالمرحلة 

: تم اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بشكل عشوائي، وبلغ إجمالي أفراد عينة الدراسة

 معلما  من معلمي التالميذ العاديين( 14صعوبات تعلم، و معلمين 7معلما منهم  21العينة )

والجدول التالي يشير إلى الخصائص الديموغرافية لعينة البحث والتي تشمل التخصص 

 وسنوات الخبرة.

 متوسط سنوات الخبرة  التخصص ينعدد المعلم

 سنوات 9 صعوبات تعلم معلمين 7

 سنة 20 لغة عربية معلم 11

 سنة 19 علوم معلمان
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 سنة 18 دراسات اجتماعية معلم واحد

 سنة 19 لم يحدد التخصص انمعلم

 أدوات الدراسة:  
ن لعادييالصعوبات التي تواجه معلمي القراءة للتالميذ ا استبانةشملت أدوات البحث 

ت لدراسااالستعانة باألدب التربوي واوقد تم  ،وذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية

 ( وفقا  لإلجراءات التالية:Alghamdi,2019) السابقة كدراسة

لمي ي تواجه معإلى التعرف على الصعوبات الت االستبانة: هدفت االستبانةالهدف من  -1

  .القراءة للتالميذ العاديين وذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية

 قام الباحث بما يلي:  االستبانة: لتحديد محتوى االستبانةتحديد محتوى  -2

 ادة الستفعلى اإلطار النظري وبعض الدراسات السابقة المتصلة بالبحث ومحاولة ا االطالع

 منها.

  علم ومعلمي صعوبات الت ،شخصية مع بعض معلمي التالميذ العاديينإجراء مقابالت

يم بغرض التعرف على آراء وأفكار المعلمين حول الصعوبات التي تواجههم في تعل

 القراءة للتالميذ.

لتسلسل ابحيث يتم مراعاة ( عبارة 35وعددها ) االستبانةصياغة العبارات المتضمنة في  -3

وضوع د على العبارات التي تتصل بشكل وثيق ومباشر بمالمنطقي للعبارات واالعتما

 البحث وترتيبها في محاور.

التي  من العبارات تالث محاور يضم كل محور عددا االستبانة: تضمنت االستبانةمحاور  -4

( غير موافق بشدة –غير موافق  – محايد –موافق  –لها استجابات )موافق بشدة 

ات في وتم تجميع العبار (.1- 2 – 3 – 4 – 5تأخذ الدرجات التالية على الترتيب )

 أبعاد شملت ما يلي:

 عبارات. 10وتكّون من  ،بالطالبصعوبات تتعلق األول:  المحور 

 ن موتكّون  صعوبات تتعلق بالصف والمنهج الدراسي، والتدريسالثاني:  المحور

 عبارة. 12

 عبارة. 13وتكّون من  صعوبات تواجه المعلمالثالث:  المحور 

حكمين على مجموعة من الم االستبانة: تم عرض االستبانةاستطالع أراء المحكمين حول  -5

في محتوى  أراءهم( لمعرفة ينمحكم 3المتخصصين في مجال التربية بلغ عددهم )

حكمين ء الموإجراء التعديالت الالزمة على األبعاد والعبارات، وفي ضوء أرا االستبانة

 جاهزة للتجربةحتى أصبحت  االستبانةتم إجراء التعديالت المقترحة على 

 االستطالعية.

يذ التالم معلميعلى عينة عشوائية من  االستبانةاستطالعيا : تم تطبيق  االستبانةتطبيق  -6

لدراسي وذلك في الفصل ا االبتدائيةعوبات التعلم بالمرحلة العاديين ومعلمي ذوي ص

وذلك  ؛معلما   20وبلغت العينة االستطالعية  ه،1441 /1440األول من العام الدراسي 

 رصد الدرجات وإجراء المعالجات اإلحصائية وتممن الصدق والثبات،  لحساب كل

 المناسبة.

  ما يلي:  الباحثاتبع  االستبانةلحساب صدق  :االستبانةصدق 
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اب بحس الباحث لالستبانة قاماالتساق الداخلي: لتحديد االتساق الداخلي حساب صدق  -

خدام باست ،إليهالذي تنتمي  للمحورمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية 

من خالل الحاسوب وكانت النتائج كما هو موضح  SPSS حصائيةحزمة البرامج اإل

 لتالي:ابالجدول 
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 (:1جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه 

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول العبارة

1 0.448* 0.695** 0.486* 

2 0.494* 0.476* 0.633** 

3 0.712** 0.675** 0.809** 

4 0.782** 0.735** 0.687** 

5 0.45* 0.733** 0.717** 

6 0.462* 0.506* 0.555* 

7 0.679** 0.738** 0.478* 

8 0.686** 0.479* 0.445* 

9 0.582** 0.451* 0.565** 

10 0.505* 0.517* 0.594** 

11   0.477* 0.499* 

12  0.489* 0.565** 

13   0.754** 

16 0.631**   

 0.01عند )**( القيمة دالة   0.05)*( القيمة دالة عند 

مى إليه تنت الذي بالمحورلها ارتباط  االستبانة( أن جميع عبارات 1يتضح من الجدول )    

بولة رجة مقتتمتع بد االستبانةمما يشير إلى أن عبارات  ؛وهذا االرتباط موجب ودال إحصائيا  

 .لداخليامن الصدق 

 االتساق الداخلي بين األبعاد والدرجة الكلية
من خالل معامالت ارتباط درجة المحور بالدرجة الكلية  االستبانةتم التحقق من صدق  

 :يليكما هو موضح فيما 
 (: 2) جدول

 معامالت ارتباط المحاور بالدرجة الكلية لالستبيان

 الثالث الثاني األول المحاور

 **0.761 **0.773 **0.716 معامل االرتباط 

 0.01)**( القيمة دالة عند  

عند  والدرجة الكلية دالة للمحاور( أن جميع معامالت االرتباط 2يتضح من جدول )

تمتع ت االستبانة. ومن خالل معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية يتضح أن 0.01مستوى 

 بصدق مقبول حيث إن جميع األبعاد مرتبطة ارتباط دال إحصائيا . 

   تبانةاالستتتم حستاب معامتل فألفتا كرونبتاعف ألبعتاد  االستتبانة: لحساب ثبات االستبانةثبات 

 وكانت القيم كالتالي:
 (:3) جدول

 االستبانةمعامالت ألفا كرونباع ألبعاد  

 الثالث الثانى األول المحاور

 0.843 0.822 0.773 معامل ألفا كرونباع 
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 ي:وتم حساب معامل ألفا كرونباع ألبعاد اإلستبانة ككل وكانت النتائج كالتال
 (:4) جدول

 معامل ألفا كرونباع لإلستبانة ككل  

 العبارات االستبيان ككل

 0.876 معامل ألفاكرونباع 

تبانة ( أن معامالت الثبات مقبولة مما يدل على أن اإلس4( وجدول )3يتضح من جدول )

 .وصالحة للتطبيق مقبول لها ثبات 

لى إلتوصل والثبات لالستبيان، تم االصورة النهائية لالستبانة: بعد حساب معاملى الصدق -7

عبر تارات الصورة النهائية، حيث تضمنت ثالثة أبعاد مختلفة يتناول كل بعد منها عدة عب

 ستبانة في صورتها النهائية كما يلي :اال عن هذا البعد، وبذلك استقرت

 عبارات 10وتكّون من  ،بالطالبصعوبات تتعلق األول:  المحور. 

 12وتكّون من  صعوبات تتعلق بالصف والمنهج الدراسي، والتدريسالثاني:  المحور 

 .عبارة

 عبارة. 13من  وتكّون المعلمصعوبات تواجه الثالث:  المحور 

 إجراءات الدراسة الميدانية: 
 الخطوات التالية: وفقفي الدراسة إجراءات الدراسة الميدانية  سارت

الصعوبات أوال : تحديد الهدف من الدراسة الميدانية: هدفت الدراسة الميدانية إلى التعرف على 

  .التي تواجه معلمي القراءة للتالميذ العاديين وذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية

 : دراسةثانيا : التطبيق الميداني النهائي ألدوات ال

  كترونية من خالل نماذج جوجل بطريقة إل استبانة من خالل بناء الدراسةتم تطبيق أداة

 على اإلنترنت.

 هـ. 1441 /1440في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  معلمينتم التطبيق على ال 

الجة إجراء المعالباحث بمراجعة ردود المشاركين ثم : قام دراسةا : تصحيح أداة الثالث

 اإلحصائية للنتائج.

 وتحليلها وتفسيرها:دراسة نتائج ال
: ما الصعوبات التي تواجه معلمي القراءة للتالميذ العاديين في أوال : اإلجابة عن السؤال األول

 مرحلة التعليم االبتدائي؟

 اريةالمعي واالنحرافاتولإلجابة عن السؤال السابق تم حساب المتوسطات الحسابية 

وزن  إعطاء تموات حسب المتوسط تنازليا ، وتم ترتيب العبار االستبانة،لكل عبارة من عبارات 

وتم  (،1، غير موافق بشدة=2، غير موافق=3=محايد ، 4، موافق=5للبدائل: )موافق بشدة=

 حساب المدى لالستجابات من خالل المعادلة التالية:

 0.80=  5( ÷ 1-5عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  -المدى = )أكبر قيمة

 وفي ضوء المدى تكون استجابات عينة البحث على العبارات موزعة كما يلي: 
 (5جدول )

 المستخدمة في أداة البحث  توزيع مدى االستجابات 

 مدى المتوسطات االستجابة

 5.00 – 4.21 موافق بشدة
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 4.20 – 3.41 موافق

 3.40 – 2.61 محايد

 2.60 – 1.81 غير موافق

 1.80 – 1.00 غير موافق بشدة

 وفي ضوء الجدول السابق 

العينة  ( دالة على انخفاض في موافقة أفراد2.61تكون المتوسطات الحسابية األقل من ) .1

 .على العبارة

توسطة م االستجابة( دالة على أن 3.40-2.61تكون المتوسطات الحسابية الواقعة بين )  .2

 .في موافقة أفراد العينة على العبارة

راد ( دالة على ارتفاع درجة موافقة أف3.41الحسابية األعلى من )تكون المتوسطات  .3

 .العينة على العبارة

 تالي ل البالنسبة للمحور األول: صعوبات تتعلق بالطالب، كانت النتائج كما بالجدو 
 :(6)جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث على المحور األول: صعوبات  

 تتعلق بالطالب

 االنحراف المتوسط العبارة م

 المعياري

 0.83 4.29 إهمال األسرة للطالب في عملية التعليم 2

 0.70 4.21 وجود مشكالت أسرية لدى بعض الطالب 8

 0.97 4.21 الغياب المتكرر لألطفال.  9

 1.23 4.14 لم يتم تأسيس الطالب في القراءة بشكل جيد 1

 0.95 4.14 يعاني الطالب من صعوبات في القراءة 4

 0.47 4.07 معاناة بعض الطلبة من التأخر الدراسي. 6

 1.17 3.86 ال يمتلك الطالب المهارات األساسية للقراءة 3

 0.66 3.86 بعض الطالب من المشاركة في القراءة.رهبة أو خوف  10

 1.19 3.79 البدء بعد إجازة دراسية طويلة. 7

 0.73 3.71 المشكالت السلوكية. الطالب منيعاني  5

 ( يتضح ما يلي:6)من جدول 

ني أشارت النتائج إلى أن متوسط استجابات عينة البحث مرتفع بشكل كبير مما يع

ر من ن المتوسط الحسابي لمعظم العبارات أكبإالموافقة على عبارات المحور األول حيث 

د هم عن، والنتائج السابقة تشير إلى إدراك واضح من المعلمين للصعوبات التي تواجه3.41

 .ببالطالتعليم القراءة والمتعلقة 

 نت ، كابالنسبة للمحور الثاني: صعوبات تتعلق بالصف والمنهج الدراسي، والتدريس

 النتائج كما بالجدول التالي 
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 (: 7)جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث على المحور الثاني: صعوبات 

 صف والمنهج الدراسيتتعلق بال

 االنحراف المتوسط العبارة م

 المعياري

 0.43 4.79 كثرة عدد الطالب داخل الفصل الدراسي. 11

 1.37 3.79 البيئة التعليمية غير جاذبة للمتعلم. 12

 1.45 3.57 قلة وسائل التكنولوجيا داخل الفصل الدراسي. 1

 1.22 3.57 التطوير المستمر والتغيير لمقررات القراءة. 10

 1.16 3.43 المنهج الدراسي.كثرة موضوعات  2

 1.22 3.36 انعدام المرونة في تدريس المنهج. 3

 1.29 3.14 صعوبة تطبيق طرق واستراتيجيات التدريس المناسبة. 9

 1.33 3.07 عدم وجود مساعد داخل الفصل الدراسي. 5

 1.49 2.93 عدم وجود مكتبة داخل الفصل الدراسي. 4

 1.19 2.79 التالميذ.عدم مناسبة المنهج لمستوى  8

 1.44 2.71 عدد حصص تدريس مادة القراءة غير كاف. 7

 1.22 2.50 قصر المدة الزمنية للحصة في تدريس مادة القراءة. 6

 يتضح ما يلي: (7)من جدول 

توسط أشارت النتائج إلى أن تنوع استجابات عينة البحث على هذا البعد حيث كان م

 ( في العبارات التالية 3.41أعلى من ) االستجابات

 .كثرة عدد الطالب داخل الفصل الدراسي 

 .البيئة التعليمية غير جاذبة للمتعلم 

 .قلة وسائل التكنولوجيا داخل الفصل الدراسي 

 .التطوير المستمر والتغيير لمقررات القراءة 

 .كثرة موضوعات المنهج الدراسي 

ي لمي ذومعلمي القراءة للتالميذ العاديين ومعمما يعني أنها صعوبات بالفعل تواجه 

 صعوبات التعلم

( في 2.71-3.36متوسطة تراوحت بين ) االستجاباتوفي العبارات التالية كان متوسط 

 العبارات 

 .انعدام المرونة في تدريس المنهج 

 .صعوبة تطبيق طرق واستراتيجيات التدريس المناسبة 

 .عدم وجود مساعد داخل الفصل الدراسي 

 .عدم وجود مكتبة داخل الفصل الدراسي 

 .عدم مناسبة المنهج لمستوى التالميذ 

 .عدد حصص تدريس مادة القراءة غير كاف 

 مما يعني أنها صعوبات بسيطة تواجه المعلمين
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ط أما العبارة )قصر المدة الزمنية للحصة في تدريس مادة القراءة.( كان متوس

 أنها ال تعبر عن صعوبة. ( مما يعني2.61االستجابة فيها أقل من )

 لتالي ول ابالنسبة للمحور الثالث: صعوبات تتعلق بالمعلم، كانت النتائج كما بالجد 
 (:8ول )جد

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث على المحور األول: صعوبات  

 معلمتتعلق بال

 االنحراف المتوسط العبارة م

 المعياري

 0.85 4.43 زيادة العبء التدريسي عن المسموح به 12

 0.94 4.43 ين قلة تقديم الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين المتميز 13

 0.92 4.07 عدم وضوح معايير تقييم الطالب في مادة القراءة. 1

 قلة المصادر الداعمة للمعلم في تدريس القراءة مثل وجود 9

 1.44 3.29 القراءة.منظمات متخصصة في مجال 

 1.03 3.14 صعوبة تدريس مهارة الوعي الصوتي. 4

 1.03 3.14 صعوبة تدريس مهارة اإلدراك الصوتي. 5

 1.14 3.07 صعوبة تدريس مهارة الطالقة. 3

 1.33 3.07 المعلم غير متخصص في تدريس القراءة 10

 1.04 3.00 صعوبة تدريس مهارة المفردات. 6

 1.04 3.00 استراتيجيات وطرق تدريس متنوعة. صعوبة استخدام 7

 1.14 2.93 صعوبة تدريس مهارة القراءة االستيعابية. 2

 1.27 2.93 قلة الدورات التطويرية في المجال. 8

 1.15 2.64 المعلم ال يرغب في تدريس القراءة 11

 يتضح ما يلي: (8)من جدول 

 توسطأشارت النتائج إلى أن تنوع استجابات عينة البحث على هذا البعد حيث كان م

 ( في العبارات التالية 3.41أعلى من ) االستجابات

 زيادة العبء التدريسي عن المسموح به. 

 قلة تقديم الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين المتميزين.  

 ءة.عدم وضوح معايير تقييم الطالب في مادة القرا 

 مما يعني أنها صعوبات تواجه المعلمين بدرجة كبيرة

( في 2.63-3.29متوسطة تراوحت بين ) االستجاباتوفي العبارات التالية كان متوسط 

 العبارات 

قلة المصادر الداعمة للمعلتم فتي تتدريس القتراءة مثتل وجتود منظمتات متخصصتة فتي  

 مجال القراءة.

 .صعوبة تدريس مهارة الوعي الصوتي 

 .صعوبة تدريس مهارة اإلدراك الصوتي 

 .صعوبة تدريس مهارة الطالقة 

 المعلم غير متخصص في تدريس القراءة 
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 .صعوبة تدريس مهارة المفردات 

 .صعوبة استخدام استراتيجيات وطرق تدريس متنوعة 

 .صعوبة تدريس مهارة القراءة االستيعابية 

 .قلة الدورات التطويرية في المجال 

 ي تدريس القراءةالمعلم ال يرغب ف 

 بدرجة بسيطة مما يعني أنها صعوبات تواجه المعلمين

 مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 موالصعوبات التي يتعامل معها معل اتضح من النتائج السابقة أنه يوجد عدد من

نهج ي المفالقراءة في المرحلة االبتدائية مثل كثرة عدد الطالب داخل الفصل وعدم المرونة 

قلة إلضافة با ،(Aljarf, 2007وقلة الوسائل التعليمية المساعدة وهذا يوافق ما أشارت إليه )

ف ستهداالدورات التدريبية المباشرة في التخصص والتي تهدف إلى تدريب المعلمين على اال

( و Alghamdi,2019اشر لمهارات القراءة وهذا يوافق ما أشار إليه )المب

قلة أضافت العبء التدريسي المسموح به والحالية الدراسة  بأنعلما   ،(2008)النصار،

 الحوافز المادية للمعلمين كصعوبات لم يشار إليها من قبل. 

لقراءة امي ي تواجه معلثانيا: اإلجابة عن السؤال الثاني الذي نص على: ما الصعوبات الت

 للتالميذ ذوي صعوبات التعلم في مرحلة التعليم االبتدائي؟
 اريةالمعي واالنحرافاتولإلجابة عن السؤال السابق تم حساب المتوسطات الحسابية 

 يلي: وتم ترتيب العبارات حسب المتوسط تنازليا ، كما االستبانةلكل عبارة من عبارات 

 لتالي ادول بالنسبة للمحور األول: صعوبات تتعلق بالطالب، كانت النتائج كما بالج 
 (:9جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث على المحور األول: صعوبات  

 تتعلق بالطالب

 االنحراف المتوسط العبارة م

 المعياري

 0.53 4.57 القراءة بشكل جيدلم يتم تأسيس الطالب في  1

 0.79 4.43 إهمال األسرة للطالب في عملية التعليم 2

 0.49 4.29 الغياب المتكرر لألطفال.  9

 0.58 4.00 ال يمتلك الطالب المهارات األساسية للقراءة 3

 1.07 3.86 يعاني الطالب من صعوبات في القراءة 4

في رهبة أو خوف بعض الطالب من المشاركة  10

 0.82 3.67 القراءة.

 0.79 3.57 معاناة بعض الطلبة من التأخر الدراسي. 6

 1.27 3.57 وجود مشكالت أسرية لدى بعض الطالب 8

 0.98 3.43 يعاني الطالب من المشكالت السلوكية. 5

 1.35 3.14 البدء بعد إجازة دراسية طويلة. 7

 ( يتضح ما يلي:9من جدول )
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 فيافقة مما يعني المو ااستجابات عينة الدراسة مرتفعمتوسط أشارت النتائج إلى أن 

لحسابي ن المتوسط اإحيث  بالصعوبات الخاصة بالطالبوالمتعلقة  بعض عبارات المحور األول

كانت  (يلةالبدء بعد إجازة دراسية طو)( 7عدا العبارات ) ما 3.41لمعظم العبارات أكبر من 

اسية مما يعني أن اإلجازة الدر (،3.14حيث بلغت )استجابات عينة البحث بدرجة متوسطة 

 .التلميذ في القراءة يواجهافي الصعوبات التي ساسيا  أالطويلة ال تكون سببا  
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 نت ، كابالنسبة للمحور الثاني: صعوبات تتعلق بالصف والمنهج الدراسي، والتدريس

 النتائج كما بالجدول التالي 
(:10جدول )  

واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث على المحور األول: صعوبات المتوسطات الحسابية 

 صف والمنهج الدراسيتتعلق بال

 االنحراف المتوسط العبارة م

 المعياري

 0.79 4.57 كثرة عدد الطالب داخل الفصل الدراسي. 11

 0.69 4.14 قلة وسائل التكنولوجيا داخل الفصل الدراسي. 1

 1.07 4.14 المنهج الدراسي.كثرة موضوعات  2

 0.90 4.14 انعدام المرونة في تدريس المنهج. 3

 1.15 4.00 البيئة التعليمية غير جاذبة للمتعلم. 12

 1.07 3.86 عدم وجود مساعد داخل الفصل الدراسي. 5

 0.79 3.57 عدم مناسبة المنهج لمستوى التالميذ. 8

 1.27 3.57 المناسبة. صعوبة تطبيق طرق واستراتيجيات التدريس 9

 1.07 3.14 عدم وجود مكتبة داخل الفصل الدراسي. 4

 1.21 3.14 التطوير المستمر والتغيير لمقررات القراءة. 10

 1.15 3.00 عدد حصص تدريس مادة القراءة غير كاف. 7

 1.21 2.86 قصر المدة الزمنية للحصة في تدريس مادة القراءة. 6

 يلي:( يتضح ما 10)من جدول 

توسط أشارت النتائج إلى أن تنوع استجابات عينة البحث على هذا البعد حيث كان م

 ( في العبارات التالية 3.41أعلى من ) االستجابات

 كثرة عدد الطالب داخل الفصل الدراسي.

 .كثرة عدد الطالب داخل الفصل الدراسي 

 .قلة وسائل التكنولوجيا داخل الفصل الدراسي 

  المنهج الدراسي.كثرة موضوعات 

 .انعدام المرونة في تدريس المنهج 

 .البيئة التعليمية غير جاذبة للمتعلم 

 .عدم وجود مساعد داخل الفصل الدراسي 

 .عدم مناسبة المنهج لمستوى التالميذ 

 .صعوبة تطبيق طرق واستراتيجيات التدريس المناسبة 

 لتعلمذوي صعوبات امما يعني أنها صعوبات بالفعل تواجه المعلمين 

( في 2.86-3.14متوسطة تراوحت بين ) االستجاباتوفي العبارات التالية كان متوسط 

 العبارات 

 .عدم وجود مكتبة داخل الفصل الدراسي 

 .التطوير المستمر والتغيير لمقررات القراءة 

 .عدد حصص تدريس مادة القراءة غير كاف 
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 .قصر المدة الزمنية للحصة في تدريس مادة القراءة 

 يعني أنها صعوبات بسيطة تواجه المعلمينمما 

  لتالياجدول صعوبات تتعلق بالمعلم، كانت النتائج كما بال الثالث:بالنسبة للمحور:  
 (:11جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث على المحور األول: صعوبات  

 معلمتتعلق بال

 االنحراف المتوسط العبارة م

 المعياري

قلة تقديم الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين  13

 0.79 4.43 المتميزين 

 0.49 4.29 عدم وضوح معايير تقييم الطالب في مادة القراءة. 1

 0.82 4.00 زيادة العبء التدريسي عن المسموح به 12

صعوبة استخدام استراتيجيات وطرق تدريس  7

 1.07 3.86 متنوعة.

ل المصادر الداعمة للمعلم في تدريس القراءة مثقلة  9

 0.95 3.71 وجود منظمات متخصصة في مجال القراءة.

 1.13 3.57 صعوبة تدريس مهارة الوعي الصوتي. 4

 1.13 3.57 قلة الدورات التطويرية في المجال. 8

 1.37 3.33 صعوبة تدريس مهارة اإلدراك الصوتي. 5

 1.25 3.29 الطالقة.صعوبة تدريس مهارة  3

 1.21 2.86 صعوبة تدريس مهارة المفردات. 6

 1.21 2.86 المعلم غير متخصص في تدريس القراءة 10

 1.07 2.86 المعلم ال يرغب في تدريس القراءة 11

 1.51 2.43 صعوبة تدريس مهارة القراءة االستيعابية. 2

 ( يتضح ما يلي:11)من جدول 

 توسطأشارت النتائج إلى أن تنوع استجابات عينة البحث على هذا البعد حيث كان م

 ( في العبارات التالية 3.41أعلى من ) االستجابات

 قلة تقديم الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين المتميزين.  

 .عدم وضوح معايير تقييم الطالب في مادة القراءة 

  بهزيادة العبء التدريسي عن المسموح. 

 .صعوبة استخدام استراتيجيات وطرق تدريس متنوعة 

 قلة المصادر الداعمة للمعلم في تدريس القراءة مثل وجود منظمات متخصصة في 

 مجال القراءة.

 .صعوبة تدريس مهارة الوعي الصوتي 

 .قلة الدورات التطويرية في المجال 

-3.33ت بين )تراوححيث متوسطة  االستجاباتوفي العبارات التالية كان متوسط 

  :( في العبارات2.86
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 .صعوبة تدريس مهارة اإلدراك الصوتي 

 .صعوبة تدريس مهارة الطالقة 

 .صعوبة تدريس مهارة المفردات 

 المعلم غير متخصص في تدريس القراءة. 

 المعلم ال يرغب في تدريس القراءة. 

 مما يعني أنها صعوبات بسيطة تواجه المعلمين

 بةاالستجافكان متوسط  مهارة القراءة االستيعابيةفتدريس صعوبة فأما العبارة 

 عليها منخفضا  مما يعني أنها ليست من الصعوبات التي تواجه المعلمين.

 :ثانيمناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالسؤال ال
ة تحديات مشابهمعلمي صعوبات التعلم يواجهون  لقد اتضح من نتائج الدراسة أن

ا هم فيممعلم الصف العادي مثل قلة الدورات المتخصصة التي تقدم لللتحديات التي يواجها 

علما   ،(2008يخص تدريس القراءة والكتابة تحديدا وهذه النتيجة تتفق مع ما ذكره )النصار، 

ها أشار ل أضافت صعوبات في تدريس مهارات القراءة الخمس التيالحالية بأنه نتائج الدراسة 

(NPR,2000)،  تي إلى تدريب االستراتيجيات تتفق مع نتائج بحث القريوالحاجة  أنكما

 .Al-Qaryouti et al., 2016)خرون )آو

ات ثالثاً: اإلجابة عن السؤال الثالث الذي نص على: " هل توجد فروق بين متوسط

عاد ى أبدرجات معلمي القراءة للعاديين ومعلمي القراءة لذوي صعوبات التعلم عل

 والدرجة الكلية؟"استبيان صعوبات القراءة 
ن الفروق بي لإلجابة عن السؤال السابق تم استخدام اختبار مان ويتني للتعرف على داللة     

عليم في ت تواجه كل منهم معلمي صعوبات التعلم والمعلمين العاديين في درجة الصعوبات التي

 :القراءة، وكانت النتائج كما يلي
 (12جدول )

ي للتعرف على داللة الفروق بين معلمي صعوبات التعلم والمعلمين العاديين في يبين نتائج اختبار مان ويتن 

 درجة الصعوبات التي تواجه كل منهم في تعليم القراءة

 ن العينة المحور
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
U Z مستوى الداللة 

 األول

معلمي صعوبات 

 التعلم
7 80.14 57.00 

 174.00 120.43 14 العاديينمعلمي  0.13 10.501- 29.000

 21 المجموع
  

 الثاني

معلمي صعوبات 

 التعلم
7 140.21 990.50 

 1310.50 90.39 14 معلمي العاديين 0.09 10.682- 260.500

 21 المجموع
  

 الثالث

معلمي صعوبات 

 التعلم
7 100.64 740.50 

460.500 -.215 0.83 

 1560.50 110.18 14 معلمي العاديين
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 21 المجموع
  

 االستبانة

 ككل

معلمي صعوبات 

 التعلم
7 110.36 790.50 

 1510.50 100.82 14 معلمي العاديين 0.85 187.- 460.500

 21 المجموع
  

 ( يتضح ما يلي:12من جدول )

معلمي وويتني على عينتي البحث المعلمون العاديون  شارت نتائج تطبيق اختبار مانأ     

، مما يعني أن 0.05صعوبات التعلم إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى 

هذه للى حد كبير، كما أن إدراك المعلمين إ متشابهةالصعوبات التي يواجهها المعلمون 

 .الصعوبات متشابها أيضا

 :الثالثلسؤال مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة با
دية في بعد إجراء المقارنة بين فئة معلمي صعوبات التعلم وفئة معلمي الصفوف العا     

لفئتين بين ا ذكرفروقات ت يوجدويتني، أتضح أنه ال  المرحلة االبتدائية، باستخدام اختبار مان

( 2006ب، )خطافئة صعوبات التعلم تعاني كثيرا عند تعلم القراءة كما ذكر  على الرغم من أن

 لذلك ستكون التوصيات متشابهة لكال الفئتين من المعلمين.

 التوصيات
 بعد إجراء البحث وتحليل النتائج، يوصي الباحث بالتالي:

 مراجعة أعداد الطالب داخل الفصل الدراسي بالنسبة للمعلم. -1

 تدريب المعلمين على أحدث االستراتيجيات في تدريس القراءة. -2

 لى االستهداف المباشر لمهارات القراءة األساسية. تدريب المعلمين ع -3

 توفير وسائل تكنولوجية حديثة للمعلمين تدعم وتسهل أداء عملهم. -4

رفة وضع معايير واضحة آللية قياس وتقييم القراءة مما سيساعد المعلمين على مع -5

 .لمهارات القراءة مدى تقدم وإتقان طالبهم

 المتميزين.توفير حوافز مادية ومعنوية للمعلمين  -6

ج لمنهاإعطاء نوع من المرونة للمعلم في التدريس عن طريق اإلسراع أو اإلبطاء في  -7

 وفق ما يراه مناسبا .

يخص  وإذكاء روح التنافس بين الطالب فيماتشجيع المعلمين على إجراء المسابقات  -8

 القراءة.

ن عاوة التمشاركة المعلومات مع الجهات المناسبة األخرى لتدريب األسرة على كيفي -9

 مع المدرسة فيما يخص تعليم أبنائهم. 
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 دراسات وبحوث مقترحة:
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بإجراء البحوث التالية:  

 علم الت الصعوبات التي تواجه معلمي القراءة للتالميذ العاديين ومعلمي ذوي صعوبات

 مكة المكرمة نطقةبالمرحلة االبتدائية في م

 وباتتواجه معلمات القراءة للتلميذات العاديات ومعلمات ذوات صع الصعوبات التي 

 .التعلم بالمرحلة االبتدائية

 وي ذعلمي الصعوبات التي تواجه معلمي القراءة للتالميذ العاديين وم سبل التغلب على

 .من وجهة نظر المعلمين صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية

 في المرحلة المتوسطة والثانوية. الصعوبات التي تواجه معلمي القراءة 

  استشراف أراء الفئات األخرى ذات العالقة مثل مدراء المدارس أو المشرفين

 التربويين او أولياء أمور الطالب أو الطالب أنفسهم.
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 :لمراجعا
 أوالً: المراجع العربية: 

ة نظر صعوبات التعلم من وجه (. مشكالت تشخيص الطلبة لذوي 2016أبو الرب، محمد عمر محمد. )

  اختصاصي

 الشمالية الحدود امعةج اإلنسانية: للعلوم الشمال مجلة .صعوبات التعلم في المملكة العربية السعودية      
 مركز –

 .2ع ,1مج والترجمة، والتأليف العلمي النشر          
ألولية من والكتابة في الصفوف ا(. درجة تمكن معلمي القراءة 2008النصار، صالح بن عبدالعزيز. )

 مطالب التنمية

 - شمس عين جامعة :والمعرفة القراءة مجلة .المهنية ، ووسائل تنميتها المتعلقة بتدريس القراءة والكتابة
 .99-54،  77 ع والمعرفة، للقراءة المصرية الجمعية - التربية كلية

لمسائل ايات القراءة المعينة على فهم (. مهارات واستراتيج2003النصار، صالح بن عبدالعزيز. )

 اللفظية في مادة

 مج ،سعود ملكال جامعة اإلسالمية: والدراسات التربوية العلوم - سعود الملك جامعة مجلة .الرياضيات
 .544-521،  2 ع15, 

تية ريقة الصو(. تعليم القراءة للطلبة ذوي صعوبات التعلم: مقارنة بين الط2006خطاب، ناصر جمال. )

 والطريقة

 ،نالمعلمي كلية - عبدالعزيز الملك جامعة والتربية: والعلوم اآلداب في والدراسات البحوث مجلة .الكلية
  - 68.106،  6 ع  3 , س
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