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تصور مقرتح لتنمية املهارات القرائية األساسية لدى أطفال الصف األول األساسي
باملرحلة األساسية الدنيا يف مدارس حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني
واملعلمات
*جنوى فوزي صاحل -قسم العلوم الرتبوية -الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية -غزة

امللخـــ�ص:

هدفت الدرا�سة �إىل حتديد املهارات القرائية أال�سا�سية املنا�سبة لتالميذ املرحلة أال�سا�سية الدنيا يف
مدار�س حمافظات غزة ،والتعرف على درجة ممار�سة املهارات القرائية أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول
أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني واملعلمات ،كما هدفت
�إىل تقدمي مقرتحات لتنمية مهارات القراءة أال�سا�سية وحت�سينها لدي أالطفال ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�صفي التحليلي لتحقيق هدف الدرا�سة ،كما أ�عدت الباحثة ا�ستبانة ت�ضم ثالثة جماالت ،ومت تطبيقها على عينة
الدرا�سة البالغ عددها ( )141معلم ًا ومعلم ًة من معلمي ومعلمات ال�صف أالول باملدار�س أال�سا�سية الدنيا التابعة
لوزارة الرتبية والتعليم ولوكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة للف�صل الدرا�سي الثاين للعام ()2007/2008
ومت تفريغ البيانات وحتليل النتائج با�ستخدام الربنامج ا إلح�صائي ( )SPSSولقد تو�صلت الدرا�سة �إىل أ�ن
معظم املهارات القرائية كانت درجة ممار�سة أالطفال لها متو�سطة ،و أ�نه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05يف متو�سطات ا�ستجابات أ�فراد عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة املهارات القرائية
أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة تعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي ،عدد �سنوات اخلربة ،النوع ،اجلهة التابعة لها املدر�سة (حكومة_وكالة) ،و أ�ن هناك ق�صور ًا يف
بع�ض املهارات القرائية.
Abstract :
This study aims to identifying the appropriate basic literacy skills
for students in the basic stages in the governmental schools Gaza , and to
identify the degree of practicing the basic literacy skills among children of
the first grade in the basic stages governmental schools Gaza, from the standpp
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point of teachers. Also, it aims at presenting suggestions for the development
and improvement of basic skills among children, The researcher used the
analytical and descriptive approach to achieve the goal of the study. Also the
researcher prepared a questionnaire that includes three areas. The questionnp
nairs was applied to the study sample of (141) male and female teachers, who
teach the first grade children in the basic schools of the Ministry of Education
and United Nations Relief Agency in the provinces of Gaza for the second
academic year 2007-2008. The data have been entered and analyzed using
the statistical program SPSS, and the study reached the following results:
The degree of practicing most of the literacy skills among children was avep
erage. And there were no statistically significant differences at the level of
significance (0.05 ≥ α) in the averages of the responses of the sample study
about the degree of practicing the basic literacy skills among the children of
first grade in the basic stage schools in the governmental schools of Gaza,
due to variables of: (scientific qualification, the number of years experience,
the type of school (governmental- UNRWA)And there is a defect in some
literacy skills

املقدمة:
ُع َّدت القراءة أ�هم مفاتيح العلم واملعرفة ،بها حتيا
العقول وت�ستنري أالفئدة ،وي�ستقيم الفكر ،وهي
طريق الرقي واحل�ضارة واالزدهار يف أ�ي جمتمع
من املجتمعات ،وهي �رشف أالمة ورفعتها بني أالمم،
فلقد �رشف اهلل هذه أالمة بالقراءة ،وعظمها ب أ�ن
ابتد أ� قر آ�نه العظيم بها ،وما من أ�مة تقر أ� �إال ملكت
زمام القيادة والريادة بني أالمم ،وما من أ�مة تركت
القراءة وتخلت عنها �إال و أ��صبحت يف آ�خر القافلة بني
أالمم.
و�إذا كان للقراءة أ�همية يف حياة أالفراد أ
والمم ف�إن
لها أ�همية بالغة يف حياة الطفل ،حيث حتقق له الكثري
من الفوائد ،فهي و�سيلته يف اكت�ساب العلم واملعرفة،
وهي تو�سع دائرة خرباته وثقافته ،وهي تعمل على
زيادة قدرته على التخيل ،وتنمي عنده ملكة التفكري،
وتعمل على منوه اللغوي ال�سليم ،وترفع من م�ستوى
فهمه و�إدراكه وقدرته على حل امل�شكالت التي
2

تواجهه يف احلياة (املدري ،د.ت.)24:
وامتالك مهارة القراءة عامل أ��سا�سي يف رفع
التح�صيل الدرا�سي �سواء أ�كان ذلك داخل ال�صف
أ�م خارجه ،حيث �إن ال�ضعف يف الفهم القرائي ميثل
�سبب ًا رئي�س ًا للف�شل املدر�سي ،وي�ؤثر على �صورة
الذات لدى الطفل وعلى �شعوره بالكفاءة الذاتية
(الزيات.)4 :1998 ،
أ
ولقد ازداد االهتمام مبو�ضوع القراءة للطفال يف
ع�رصنا احلايل ،فقد كان هذا املو�ضوع وال يزال
حمط اهتمام كبري من قبل اجلامعات واملفكرين
والباحثني والكتاب أالجانب والعرب ،حيث أ�لفت
العديد من الكتب و أ�جريت الكثري من الدرا�سات
على م�ستوى املاج�ستري والدكتوراه ،وعقدت الكثري
من امل�ؤمترات وور�ش العمل أ
واليام الدرا�سية التي
قُدم فيها الكثري من أالوراق والبحوث العلمية ،ومن
تلك اجلهود اليوم الدرا�سي الذي أ�قامه ق�سم العلوم
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss2/1
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الرتبوية يف كلية جمتمع العلوم املهنية والتطبيقية
بغزة بعنوان «م�شكالت القراءة واقع وحلول»
( ،)2006ودرا�سة (�صالح )2005:بعنوان برنامج
مقرتح لتنمية اال�ستعداد للقراءة لدى أ�طفال الريا�ض
يف حمافظة غزة ،ودرا�سة (�صالح )2007،بعنوان:
طرق تعليم القراءة والكتابة أللطفال ،ودرا�سة
(ر�ضوان )2000 ،بعنوان :كيف تعد طفل الرو�ضة
لتعليم القراءة ،ودرا�سة (عطية و آ�خرون)1996،
بعنوان :طرق تعليم أالطفال القراءة والكتابة.
وبا�ستطالع واقع الطفولة يف مدار�س فل�سطني يت�ضح
أ�ن هناك تفوق ًا ملحوظ ًا لدى بع�ض الطالب يف القراءة
�سواء أ�كان ذلك يف �إتقان مهارات القراءة ال�صامتة
أ�و الرباعة يف القراءة اجلهرية املعربة ،من حيث نطق
الكلمات ب�صورة �صحيحة ،و�إخراج أال�صوات من
خمارجها أال�صلية ،و�ضبط احلركات كما تقت�ضيها
قواعد النحو العربية ،وترتيب الكلمات ،وااللتزام
بعالمات الرتقيم املعربة عن املعاين هذا من جانب،
أ�ما من جانب آ�خر ف�إن هناك �ضعف ًا وا�ضح ًا لدى
كم كبري من التالميذ ،وهذا وا�ضح يف كرثة أالخطاء
القرائية التي تتمحور يف العجز يف نطق الكلمة
ب�صورة �صحيحة ،وا إلخفاق يف تهجئتها ،وعدم
�إخراج حروفها من خمارجها ال�سليمة� ،إ�ضافة �إىل
�إبدال بع�ض احلروف بحروف أ�خرى ،وقلب حروف
�إىل حروف أ�خرى ،والعجز عن التمييز بني احلروف
املت�شابهة ،والتي متيز بينها نقطة أ�و نقطتني ...ناهيك
عن العجز الوا�ضح يف فهم املعنى واالكتفاء بالقراءة
ال�صحيحة ،وك أ�ن القراءة ال�صحيحة هي لفظ دون
حمتوى أ�و م�ضمون(.حماد وفورة) 1 :2006 ،
ولقد مل�ست الباحثة من خالل �شكاوي املعلمني و أ�هايل
الطلبة أ�ن هناك �ضعف ًا وا�ضح ًا وق�صور ًا يف الرتكيز
على مهارات القراءة الرئي�سة ،وخا�صة يف ظل الكم
الكبري من الدرو�س املقررة يف كتاب القراءة يف منهاج
اللغة العربية «لغتنا اجلميلة» يف ال�صفوف أال�سا�سية
3
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الدنيا ،وهذا ما دفع الباحثة �إىل �رضورة التعرف �إىل
واقع املهارات القرائية لدى أ�طفال ال�صف أالول
أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا من وجهة نظر
املعلمني واملعلمات يف حمافظات غزة ،ومن ثم و�ضع
ت�صور مقرتح لتنمية هذه املهارات القرائية لدى
أ�طفال ال�صف أالول؛ ولقد اختارت الباحثة ال�صف
أالول أال�سا�سي؛ ألنه أ�ر�ض خ�صبة لغر�س ،وتقوية
بذور املهارات القراءة الرئي�سة ،فهو يعترب أ��سا�س ًا
ملا بعده من �صفوف يف املرحلة أال�سا�سية الدنيا ويف
مراحل التعليم الالحقة.

م�شكلة الدرا�سة-:

ميكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة يف أال�سئلة التالية-:
.1ما املهارات القرائية أال�سا�سية املنا�سبة لتالميذ
ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا
يف مدار�س حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني
واملعلمات ؟
.2ما درجة ممار�سة أالطفال للمهارات القرائية
أال�سا�سية الالزم توفرها لدى أ�طفال ال�صف أالول
أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س
حمافظات غزة من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم؟
.3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α ≥ 0.05يف متو�سطات ا�ستجابات أ�فراد
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة املهارات القرائية
أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة
أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة تعزى
ملتغري ( امل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة ،النوع،
اجلهة التابعة لها املدر�سة (حكومة_وكالة))؟.
.4ما الت�صور املقرتح لتنمية مهارات القراءة
أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي
باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة
من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم ؟
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أ�هداف الدرا�سة-:

 .1حتديد املهارات القرائية أال�سا�سية املنا�سبة
لتالميذ املرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات
غزة.
 .2التعرف على درجة ممار�سة املهارات القرائية
أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي
باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة
من وجهة نظر املعلمني واملعلمات.
 .3التعرف على الفروق ا إلح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α ≥ 0.05يف متو�سطات ا�ستجابات أ�فراد
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة املهارات القرائية
أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة
أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة تعزى
ملتغري ( امل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة ،النوع،
اجلهة التابعة لها املدر�سة (حكومة_وكالة)).
 .4تقدمي مقرتحات لتنمية مهارات القراءة أال�سا�سية
لدى أالطفال يف ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة
أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة من وجهة
نظر معلميهم ومعلماتهم.

فرو�ض الدرا�سة املتعلقة بال�س ؤ�ال الثالث:

• ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α ≥ 0.05يف متو�سطات ا�ستجابات أ�فراد
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة املهارات القرائية
أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي
باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة
تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
• ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α ≥ 0.05يف متو�سطات ا�ستجابات أ�فراد
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة أ�طفالهم للمهارات
القرائية أال�سا�سية الالزم للمرحلة أال�سا�سية الدنيا
يف مدار�س حمافظات غزة تعزى ملتغري عدد �سنوات
اخلربة.
4
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• ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α ≥ 0.05يف متو�سطات ا�ستجابات أ�فراد
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة املهارات القرائية
أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي
باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة
تعزى ملتغري النوع.
• ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α ≥ 0.05يف متو�سطات ا�ستجابات أ�فراد
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة املهارات القرائية
أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي
باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة
تعزى ملتغري اجلهة التابعة لها املدر�سة (حكومة_
وكالة).

أ�همية الدرا�سة-:

تنبع أ�همية الدرا�سة احلالية من:
 .1حتدد املهارات القرائية أال�سا�سية املنا�سبة لتالميذ
ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف
مدار�س حمافظات غزة بطريقة علمية ,مبا ي�ساعد على
و�ضوح هذه املهارات القرائية لدى املعلمني ،وزيادة
فاعلية أ�دائهم يف الرتكيز على اكت�ساب طلبتهم لهذه
املهارات.
 .2تلقى ال�ضوء على واقع درجة ممار�سة املهارات
القرائية أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي
باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة
من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم.
 .3ي�ستفيد الباحثون من أ�دوات ونتائج الدرا�سة عند
قيامهم بدرا�سات أ�خرى .
 .4ميكن أ�ن ي�ستفيد املعلمون واملعلمات من نتائج
هذه الدرا�سة يف حت�سني آ�دائهم مما ي�ساعد على تنمية
املهارات القرائية أال�سا�سية لدى أ�طفال املرحلة
أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة.

تعريف امل�صطلحات:

املهارات القرائية :يق�صد بها االجنازات القرائية
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss2/1
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لدى طفل املرحلة أالويل بالوطن العربي بقدرته
على القراءة وا إل�صغاء واال�ستماع ،حتقيق ًا لعديد
من أالهداف من بينها اكت�سابه القدرة على التعبري
اللغوي ،والتحاور ،واملناق�شة مع ا آلخرين ،وقدرته
على �إقناع ا آلخرين ،واالقتناع ب�آرائهم ،با إل�ضافة
�إىل قدرته على اكت�ساب مهارات االت�صال والتوا�صل
مع ا آلخرين (ن�رص)53 :2006 ،
وتعرفها الباحثة ب أ�نها :هي املهارات التي يجب أ�ن
ميتلكها تلميذ ال�صف أالول أال�سا�سي يف املرحلة
أال�سا�سية الدنيا والتي تتمثل يف :مهارة التمييز
ال�سمعي ،مهارة التمييز الب�رصي ومهارة التعبري
ال�شفوي ،وقد مت قيا�س ذلك من خالل أالداة التي
أ�عدتها الباحثة.

املرحلة أال�سا�سية الدنيا:

وتعرفها الباحثة ب أ�نها مرحلة تعليمية ت�ستقبل
التالميذ ابتدا ًء من ال�صف أالول أال�سا�سي حتى
ال�صف ال�ساد�س أال�سا�سي مبدار�سنا أال�سا�سية
الدنيا التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ولوكالة الغوث
الدولية مبحافظات غزة.

الدرا�سات ال�سابقة:

من خالل االطالع على أالدب الرتبوي ا�ستطاع
الباحثان العثور على بع�ض الدرا�سات التي لها عالقة
مبو�ضوع الدرا�سة وهي كالتايل:
* أ�عد �شحاتة وف�ؤاد (  )1986درا�سة للتعرف على
امليول القرائية لدى أ�طفال املدر�سة االبتدائية و أ�هم
ما ميتاز به ال�سلوك القرائي لدى أالطفال والتعرف
على أ��سباب القراءة لديهم .وتكون جمتمع الدرا�سة
من ع�رشين مكتبة خمتلفة أ
للطفال,وطبقت أ�دوات
الدرا�سة على جمموعة من أالطفال املرتددين على
مكتبات أالطفال املختارة مع اختبار للذكاء وت�صميم
بطاقة متابعة قراءات رواد املكتبة وا�ستمارة حل�رص
معلومات عن أالطفال القراء والت أ�كد من �سالمتها
وتطبيقها ا�ستطالعي ًا .وتو�صلت الدرا�سة �إىل
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اختالف ترتيب نوعيات املواد املقروءة يف املكتبات
باختالف ميول أالطفال القرائية ,ووجود فروق بني
أ�نواع الكتب الق�ص�صية وغري الق�ص�صية واملجالت
التي مييل أالطفال �إليها و أ�ن أالطفال املرتددين على
املكتبات ال يقر أ�ون كتب ًا تنا�سب أ�عمارهم أ�و �صفوفهم
املدر�سية ,ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
أالطفال املرتددين على املكتبات من البنني والبنات
ل�صالح البنات ,ووجود عالقة موجبة بني وظائف
ا آلباء وم�ستوياتهم التعليمية و�إقبال أ�طفالهم على
القراءة.
أ
* بينما اهتمت درا�سة �بو زيد ( )1993بالتعرف
على اال�ستعداد يف أالداء القرائي لدى تالميذ ال�صف
أالول أال�سا�سي .و�شملت عينة الدرا�سة جمموعات
من تالميذ ال�صف أالول أال�سا�سي مبدينة كفر الدوار
مبحافظة اجليزة وقد اختريت املدار�س التي نفذت
بها التجربة بطريقة ع�شوائية .وا�ستخدم الباحث يف
درا�سته منهج ًا ت�صوري ًا ،و�صفي ًا ،حتليلي ًا ،جتريبي ًا
وا�ستخدم أ�داة حتليل حمتوى لكتاب اللغة العربية
من �إعداد الباحث وا�ستمارة ا�ستطالع الر أ�ي
للمعلمات القائمات بالتدري�س واملوجهني وزوار
ف�صول التجربة من �إعداد ( أ�حمد املهدي.وتو�صلت
الدرا�سة أ�ن نتائج االختبار القبلي يف اال�ستعداد
أللداء القرائي دلت على تكاف� ؤ املجموعات الثالثة .
* وقامت درا�سة الب�ساط ( )1993بالعمل على
�إك�ساب الطفل مهارات القراءة وتنميتها بهدف
التعرف على خمتلف املعارف و الثقافات .حددت
الباحثة جمموعتني من أ�طفال دور احل�ضانة التابعة
لوزارة ال�شئون االجتماعية وذلك إلتباعها نظام
الربامج الذي تتبعه الباحثة يف التطبيق ثم حتقق
الباحثة التجان�س بني املجموعتني من خالل تثبيت
عوامل ال�سن ,اجلن�س ,امل�ستوى االقت�صادي,
م�ستوى الذكاء من خالل االختبارات النف�سية
املختلفة حيث مت �إعداد برنامج موجه يطبق على كلتا
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املجموعتني جمموعة يطبق عليها الطريقة التقليدية
أ
والخرى الطريقة الكلية ال�صوتية ثم املقارنة بني
نتائج ا�ستخدام الطريقتني �إح�صائي ًا ملعرفة أ�يهما
أ�ف�ضل .وقد ا�ستخدمت الباحثة أالدوات اختبار
جود انف هارز ()Good enough-Harris
لقيا�س الذكاء وا�ستمارة لتثبيت العامل االقت�صادي
االجتماعي أللطفال وبرناجم ًا مقرتح ًا من خالله
اختبار الطريقتني الكلية والتقليدية واختبار مهارات
اللغة عند طفل ما قبل املدر�سة .و أ�ثبتت نتائج الدرا�سة
أ�ن ا�ستخدام الطريقة الكلية ال�صوتية يف تهيئة طفل
ما قبل املدر�سة لتعلم املهارات أال�سا�سية للقراءة
والكتابة له فعالية ملحوظة عن ا�ستخدام الطريقة
التقليدية لنف�س الغر�ض.
*وو�ضعت درا�سة عواد (  )1993برناجم ًا
مقرتح ًا لتنمية؛ اال�ستعداد لتعلم اللغة العربية لدى
أ�طفال ال�صف أالول االبتدائي بالكويت ،فقد قامت
الباحثة ب�إعداد قائمة مبهارات اال�ستعداد لتعلم اللغة
العربية ,و�إعداد قائمة الن�شاطات اللغوية الالزمة
لتنمية اال�ستعداد لتعلم اللغة العربية و�إعادة ا�ستبانة
لتحديد امل�ستوى الثقايف أ
لل�رسة الكويتية ،وعر�ضها
على جمموعة من خرباء مركز البحوث الرتبوية �إىل
جانب عدد كبري من املخت�صني من رجال الرتبية
للت أ�كد من �صدقها ,واختيار عينة من تالميذ املدار�س
االبتدائية امللتحقني بال�صف أالول االبتدائي روعي
يف العينة متثيلها للجن�سني(بنني وبنات) والبيئات
ال�سكنية املختلفة .وتو�صلت الدرا�سة وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات أالطفال
على مقيا�س اال�ستعداد لتعلم اللغة العربية لطفل
ال�صف أالول االبتدائي يف القيا�س القبلي ومتو�سط
درجاتهم على املقيا�س يف القيا�س البعدي ل�صالح
القيا�س البعدي عند م�ستوى داللة (.),001
* وجاءت درا�سة علي ( )1996لت�شخي�ص �صعوبات
تعلم مهارات القراءة ال�صامتة وو�ضع برنامج
6

258

عالجي لذوي �صعوبات تعلم مهارات القراءة
ال�صامتة .و�إلقاء ال�ضوء على دور التعلم التعاوين
ك أ��سلوب عالجي ل�صعوبات تعلم مهارات القراءة
ال�صامتة لدى تالميذ ال�صف اخلام�س من مرحلة
التعليم أال�سا�سي بليبيا .تكونت عينة الدرا�سة من
( )171تلميذ ًا بال�صف اخلام�س (بنني) وعينة
املعلمني من أ��صحاب اخلربة ما بني �سنتني وثماين
�سنوات .و أ��صحاب م�ؤهالت جامعية ودبلوم.
ا�ستخدم الباحث اختبار ت�شخي�ص �صعوبات تعلم
مهارات القراءة ال�صامتة ,واختبار الذكاء امل�صور,
واختبار امل�صفوفات املتتابعة .و أ��سفرت نتائج
الدرا�سة عن وجود تالميذ يعانون من �صعوبات
تعلم مهارة التعرف .وكما أ�ظهرت الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط املقيا�س
القبلي والبعدي ل�صالح املقيا�س البعدي ,مبعنى أ�ن
التعلم التعاوين ي�ؤدي �إىل حت�سني أ�داء التالميذ من
ذوي �صعوبات تعلم مهارات القراءة ال�صامتة مع
املجموعة التعاونية.
* أ�ما درا�سة عبيد ( )1996فقد هدفت �إىل التعرف
على مدى معاجلة أ��سئلة تعليم القراءة ملهارات
الفهم القرائي وم�ستوياته باملرحلة ا إلعدادية بدولة
ا إلمارات العربية املتحدة ،وقد أ�ظهرت النتائج أ�ن
أ��سئلة تعليم القراءة قد عاجلت م�ستوى الفهم املبا�رش
والتذوقي ب�شكل أ�كرب مما حدد لهما من أ�همية ،بينما
مل تعالج م�ستويات الفهم اال�ستنتاجي والنقدي
وا إلبداعي ب�شكل يتنا�سب مع ما حدد لها من أ�همية،
و أ�ن هناك مهارات عاجلتها أ��سئلة تعليم القراءة
ب�شكل أ�كرب مع ما حدد لها من أ�همية ومهارات مل
تعاجلها أال�سئلة مبا يتنا�سب مع أ�هميتها.
*و أ�جرى ف�ضل اهلل ( )2000درا�سة هدفت �إىل
التعرف على م�ستويات الفهم القرائي ومهاراته
الالزمة أل�سئلة كتب اللغة العربية مبراحل التعليم
العام بدولة ا إلمارات العربية املتحدة ك�شفت الدرا�سة
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss2/1
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عن أ�ن كتب اللغة العربية املقررة مبراحل التعليم
العام بدولة ا إلمارات العربية املتحدة ت�ستخدم أ��سئلة
الفهم القرائي ب�صورة متنوعة ت�سمح مبمار�سة
املتعلمني ملهارات الفهم القرائي بجميع م�ستوياته يف
كل ال�صفوف الدرا�سية ,و أ�ن أال�سئلة أالكرث تكرار ًا
هي أ��سئلة الفهم احلريف و أ�ن أ�كرث أ�نواع أال�سئلة
ا�ستخداما أ��سئلة حتديد التفا�صيل وا�ستخال�ص
النتائج و�إ�صدار أالحكام ,و أ�قل أال�سئلة ا�ستخدام ًا
أ��سئلة حتديد أالفكار ال�رصيحة والتنب� ؤ أ
بالحداث
والتمييز بني احلقائق وا آلراء.
*وكانت درا�سة ال�سليطي ( )2001للتعرف على
ال�ضعف يف مهارة القراءة لدى تلميذات ال�صفوف
َّ
الثالثة أالوىل يف مهارتي التعرف والنطق وعالجها
بربنامج متعدد املداخل .تكونت عينة الدرا�سة من
( )52تلميذة من تلميذات ال�صف الثالث االبتدائي
من ثالث مدار�س من مدار�س البنات االبتدائية بدولة
قطر .وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعة جتريبية
عددها ( )32تلميذة من التلميذات املت أ�خرات يف
القراءة وجمموعة �ضابطة بلغ عددها  20تلميذة.
قامت الباحثة ب�إعداد اختبار للقراءة لتحديد جوانب
ال�ضعف يف مهارتي التعرف والنطق يف القراءة,
وحتديد التلميذات الالتي يعانني من م�شكالت يف
القراءة .و أ��سفرت نتائج الدرا�سة عن أ�ن بع�ض ًا
من التلميذات يواجهن بع�ض امل�شكالت يف مهارتي
التعرف والنطق يف القراءة ,و أ�ن امل�شكالت القرائية
التي ت�شيع لديهن متتاز بكرثتها يف الكلمات الطويلة
ويف أال�سماء ويف الكلمة امل�شتملة على همزة ويف
اجلمل الطويلة ،وعدم حدوث حت�سن يف أ�داء تلميذات
املجموعة التجريبية يف مهارة تعرف م�ضاد الكلمة,
ولقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني أ�داء تلميذات املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف اختبار القراءة البعدي ل�صالح تلميذات
املجموعة التجريبية.
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*وكانت درا�سة ر�ضوان( )2002للوقوف على
مدى كفاءة الطريقة امل�ستخدمة حالي ًا ملادة القراءة
يف ال�صف أالول أال�سا�سي .وبيان مدى �إمكانية
ا�ستمرارها من عدمه عن طريقة التعرف على نتائجها
يف م�ستويات التالميذ الذين تعلموا القراءة با�ستخدام
الطريقة املقرتحة يف هذه الدرا�سة ,والتعرف على
أ�ف�ضل الطرق ا�ستخدام ًا يف تعليم القراءة لدى تالميذ
عينة الدرا�سة التي تكونت من أ�ربعة ف�صول ()200
تلميذ وتلميذة يف ال�صف أالول أال�سا�سي باملدار�س
أال�سا�سية مبحافظة غزة بوكالة الغوث الدولية ومت
اختيارها ع�شوائي ًا .ا�ستخدم الباحث حتليل املحتوى
واالختبار ودليل املعلم .تو�صلت الدرا�سة �إىل حت�سن
م�ستوى املجموعتني املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة ،وتفوقت املجموعة التجريبية على ال�ضابطة
يف اختبار مهارات القراءة .و أ�و�ضحت وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات التالميذ
الذين تعلموا القراءة بالطريقة اجلزئية املقرتحة
واملجموعة ال�ضابطة الذين تعلموا القراءة بالطريقة
احلالية ل�صالح املجموعة التجريبية.
* وهدفت درا�سة را�شد (� )2004إىل حتديد مهارات
الفهم القرائي الالزم توافرها لدى طالبات ال�صف
أالول ا إلعدادي ,ومدى متكن طالبات ال�صف
أالول ا إلعدادي من هذه املهارات ,و أ�ثر ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجية تن�شيط املعرفة ال�سابقة يف تنمية مهارات
الفهم القرائي ,وتو�صلت �إىل قائمة مبهارات الفهم
القرائي متثلت يف الفهم احلريف ,والفهم اال�ستنتاجي,
والناقد ,وك�شفت عن عدم متكن طالبات أالول
ا إلعدادي من تلك املهارات قبل جتريب ا إل�سرتاتيجية
املقرتحة.
* وحددت درا�سة احلكيمي ( )2005أ�نواع أالخطاء
ال�شائعة يف القراءة اجلهرية ملادة اللغة العربية التي
تظهر عند طلبة ال�صفني الثالث والرابع أال�سا�سيني
يف حمافظة تعز /اليمن ,ومعرفة ن�سبة أالخطاء
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قيا�سيا للمادة املقروءة .وقد أ�ظهرت النتائج أ�ن
أ�كرث أالخطاء �شيوعا يف ال�صف الرابع هوا�ستبدال
حرف بحرف ,وكان تكراره ( ,)240و أ�قل خط أ� هو
التوقف اخلاطئ يف كال ال�صفني.
*وقامت درا�سة العفيفي ( )2005باقرتاح مهارات
القراءة وجماالتها لتالميذ ال�صفوف الثالثة أالوىل
ولتالميذ ال�صفوف الثالثة أالخرية من املرحلة
االبتدائية وفقا لالجتاهات والنظريات احلديثة,
وقد تو�صلت �إىل ثالثة جماالت هي :جمال حتليل
الكلمة والطالقة والنمو املنظم للمفردات واحتوي
على ()27مهارة ,وجمال فهم املقروء وا�ستيعابه
وان�ضوى حتته ( )18مهارة ,وجمال اال�ستجابة
للن�صو�ص الثالثة أالدبية وحتليلها �ضمن ()11
مهارة لل�صفوف الثالثة أالوىل ,كما تو�صلت �إىل
املجاالت نف�سها لل�صفوف الثالثة التالية التي
احتوت على( )17,39,10مهارة با إل�ضافة �إىل
جمال رابع عن ا�سرتاتيجيات القراءة الذي احتوي
على ()15مهارة.
* أ�ما درا�سة حماد ،وفورة ( )2006فقد هدفت �إىل
التعرف على م�شكالت القراءة يف املرحلة االبتدائية
و�سبل عالجها ،ولقد ت�ضمنت الدرا�سة أ�هداف تعليم
القراءة يف املرحلة االبتدائية  ،وخ�صائ�ص القراءة يف
املدر�سة االبتدائية ،وقام الباحثان بتحديد م�شكالت
القراءة يف املرحلة االبتدائية وت�صنيفها ،بهدف
فهم املادة املقروءة وتنمية فهم املفردات وتطوير
مهارات القراءة ال�رضورية للفهم اجليد وحت�سني
معدل �رسعة القراءة لدى تالميذ هذه املرحلة ،ثم
قام الباحثان بو�ضع حلول مقرتحة لعالج م�شكالت
القراءة باملرحلة االبتدائية.
*اهتمت درا�سة ال�سحار ( )2006بالتعرف على
مهـارات القراءة عند أالطفال ،ولقد ا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وتناولت الدرا�سة الهــدف
من القــراءة ،و أ�هميــة القــراءة ،و�صعوبة القـراءة،
8
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ومظاهر ال�صعوبات القرائية ،ومعوقــات القــراءة،
وقامت بتحديد امله ــارات القرائيــة التي يجب على
الطفل امتالكها ،والعوامل امل�ساعدة يف تنمية مهارة
القراءة ،وحتديد دور كل من أال�رسة املنزل ودور
احل�ضانة وريا�ض أالطفال واملدر�سة يف حتقيق
الرتبية القرائية.
* أ�ما درا�سة أ�بو عودة ( )2006فقد هدفت �إىل
التعرف �إىل واقع عملية فهم املقروء لدى طلبة املرحلة
أال�سا�سية العليا ،وحتديد أ��سباب �صعوبات الفهم
القرائي لديهم ،ثم و�ضع خطط عالجية لهذه امل�شكلة.
ولتحقيق هدف الدرا�سة مت التعر�ض �إىل فهم املقروء
وال�صعوبات التي تواجهه ،واخلطط العالجية لذلك،
ولقد ك�شفت الدرا�سة عن قدرات ومهارات الفهم
القرائي ل إلفادة منها يف مرحلة ا إلعداد للقراءة،
ومن ثم مرحلتي القراءة والتقومي والتطوير جلميع
عنا�رصها ،ولقد �صنف مهارات الفهم القرائي �إىل
ثالثة م�ستويات مهارات الفهم أال�سا�سية للقراءة،
مهارات الفهم اال�ستنتاجي ،ومهارات الفهم الناقد،
ولقد أ�و�صت الدرا�سة ب�رضورة حتديد مهارات
القراءة املطلوبة لكل �صف درا�سي ،وكذلك لكل
مرحلة تعليمية لتدريب الطلبة عليها ،وتتابع العمل
فيها.
*ومتحورت درا�سة غراب ( )2006حول التعرف
على مفهوم القراءة و أ�هميتها وفوائدها أ
للطفال،
وعالقة القراءة بالتح�صيل الدرا�سي يف باقي املواد
أالخرى ،كما هدفت �إىل التعرف �إىل أ��سباب �ضعف
القراءة لدى أالطفال ،و أ��ساليب ترغيب الطفل يف
القراءة ،وقامت الدرا�سة بتقدمي ت�صور مقرتح
وحلول مل�شكالت �ضعف القراءة لدى أالطفال ولقد
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي جلمع املعلومات.
كما وقدم الباحث جمموعة من التو�صيات أ�همها
توظيف الو�سائل التعليمية املنا�سبة للتخل�ص من
الع�رس القرائي لدى بع�ض التالميذ ،مع �رضورة
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االهتمام مبهارتي اال�ستماع والتحدث.
*وقامت درا�سة أ�بو جحجوح وحمدان ()2006
بتحديد مهارات القراءة املنا�سبة لتالميذ ال�صف الثالث
أال�سا�سي ،والتعرف علي مدى توافر تلك املهارات يف
كتاب لغتنا اجلميلة لل�صف الثالث أال�سا�سي لوزارة
الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،والك�شف عن م�ستوى
تلك املهارات لدي تالميذ ال�صف الثالث أال�سا�سي
يف حمافظات غزة بفل�سطني .ولقد اتبع الباحثان
املنهج الو�صفي التحليلي ،وقام الباحثان ببناء
ا�ستبانة لتحديد مهارات القراءة املنا�سبة لتالميذ
ال�صف الثالث أال�سا�سي ،التي تكونت من ()47
مهارة ،موزعة علي ثالثة جماالت هي :النمو املنظم
للمفردات ،وفهم املقروء ،واال�ستجابة للن�صو�ص
أالدبية ،كما وقام الباحثان ببناء اختبار مهارات
القراءة لل�صف الثالث أال�سا�سي ،الذي تكون من
(� )45س�ؤا ًال منوع ًا ،غطت ( )15مهارة فرعية ولقد
تو�صلت الدرا�سة �إيل تنوع مهارات القراءة املتوفرة
يف كتاب لغتنا اجلميلة لل�صف الثالث أال�سا�سي ،و أ�ن
امل�ستوى العام للتالميذ يف مهارات القراءة اخلم�س
ع�رشة املت�ضمنة يف االختبار مل ت�صل �إىل (.)70%
*وتعرفت درا�سة مطر وفورة ( )2007بالتعرف
على واقع امل�شكالت القرائية يف مرحلة التعليم
أال�سا�سية العليا كما يراها معلمو اللغة العربية يف
ظل معايري اجلودة ،وتقدمي ت�صور مقرتح للتغلب
على امل�شكالت القرائية  ،وا�ستخدم الباحثان املنهج
الو�صفي التحليلي ،ومت ت�صميم اال�ستبانة جلمع
البيانات من عينة الدرا�سة التي بلغ عددها ()100
معلم ومعلمة ،وك�شفت الدرا�سة عن النتائج التالية:
وجود بع�ض امل�شكالت القرائية يف جمال ا إلدراك
والتحليل والنقد ،ويف جمال توظيف القراءة يف
احلياة و أ�ن معدل امل�شكالت لدى املعلمات أ�قل منها
لدى املعلمني ،و أ�ن امل�شكالت القرائية يف منطقة غزة
أ�قل �شيو ًعا منها يف منطقة �شمال غزة.
9
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تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

يت�ضح من ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ما يلي:
 .1اختالف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
يف عينتها ،حيث ركزت على ال�صف أالول أال�سا�سي
بعينه ،بينما تناولت الدرا�سات ال�سابقة �صفوف
ومراحل أ�خرى حيث درا�سة مطر وفورة ()2007
فلقد قامت بالتعرف على واقع امل�شكالت القرائية يف
مرحلة التعليم أال�سا�سية العليا.
 .2اتفقت الدرا�سة مع درا�سة را�شد ()2004
ودرا�سة العقيلي ( )2005التي قامت بتحديد
مهارات القراءة وقيا�سها لدى املتعلمني با إل�ضافة
�إىل تنميتها.
 .3ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة
يف حتديد قائمة مبهارات القراءة ,كما ا�ستفادت منها
يف بناء أ�داة الدرا�سة ،أ
وال�ساليب ا إلح�صائية التي
ميكن ا�ستخدامها.

منهج الدرا�سة ،و�إجراءاتها:

أ�-اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي،
ويق�صد باملنهج الو�صفي التحليلي « :املنهج الذي
يدر�س ظاهرة أ�و حدث ًا ،أ�و ق�ضية موجودة حالي ًا
ميكن احل�صول منها على معلومات جتيب عن أ��سئلة
(الغا أ
الدرا�سة دون تدخل الباحث فيها» أ
وال�ستاذ،
.) 83 :2000
ب -جمتمع الدرا�سة :تكون جمتمع الدرا�سة من
جميع معلمي ومعلمات ال�صف أالول أال�سا�سي
باملدار�س أال�سا�سية الدنيا التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم ولوكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة
والبالغ عددهم ( )391معلم ًا وذلك يف العام الدرا�سي
(� ( )2007/2008إح�صائية وزارة الرتبية
والتعليم مبحافظة غزة .)2008
ت -عينة الدرا�سة امليدانية :تتكون عينة البحث
من( )141معلم ًا ومعلمة من معلمي ومعلمات ال�صف
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أالول باملدار�س أال�سا�سية الدنيا التابعة لوزارة
الرتبية والتعليم ولوكالة الغوث الدولية مبحافظات
غزة ،وت�شكل هذه العينة  36.1%من عدد املجتمع

أال�صلي ،ومت اختيارها بطريقة ع�شوائية طبقية،
واجلدول التايل يو�ضح البيانات الو�صفية اخلا�صة
ب أ�فراد عينة الدرا�سة.

جدول رقم ()1
البيانات الو�صفية اخلا�صة ب أ�فراد عينة الدرا�سة
النوع

البيان

اجلهة التابعة لها
�سنوات اخلربة

حالة العينة

ذكر
أ�نثى
دبلوم
بكالوريو�س
حكومة
وكالة
أ�قل من5
من 5-10
أ�كرث من 10

ث -أ�داة الدرا�سة:

بعد االطالع على أالدب الرتبوي ،والدرا�سات
ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة قامت الباحثة
ببناء أ�داة الدرا�سة وفق اخلطوات التالية:
• حتديد املحاور الرئي�سية لال�ستبانة.
• �صياغة فقرات اال�ستبانة كل فقرة ح�سب انتمائها
للمحور.
• �إعداد اال�ستبانة ب�صورتها أالولية ،وقد �شملت
حوايل ( )32فقرة.
• عر�ض اال�ستبانة على جمموعة من املحكمني
الرتبويني والبالغ عددهم ت�سعة حمكمني ،وذلك
للت أ�كد من �صدق اال�ستبانة.

اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لال�ستبانة:

أ�و ًال� :صدق اال�ستبانة "�صدق املحكمني" :مت التحقق
من �صدق اال�ستبانة من خالل عر�ضها على جمموعة
من املحكمني املتخ�ص�صني يف امليدان الرتبوي،

10
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العدد
10
131
63
78
62
79
34
39
68

الن�سبة%
7.1
92.9
44.7
55.3
44
56
24.1
27.7
48.2

والبالغ عددهم ت�سعة حمكمني ،وذلك إلبداء آ�رائهم
حول مدى انتماء كل فقرة �إىل كل حمور من حماور
اال�ستبانة ،وكذلك و�ضوح �صياغتها اللغوية ،ويف
�ضوء تلك ا آلراء مت تعديل حماور اال�ستبانة ،وفقرات
بع�ض اال�ستبانة ،و�إعادة �صياغة لبع�ض الفقرات،
ف أ��صبح عدد فقرات اال�ستبانة بعد التعديل () 28
فقرة ،موزعة على ( )3حماور ،وقد أ�عطى لكل فقرة
وزن مدرج وفق نظام لكارت اخلما�سي (،)Likret
حيث ت أ�خذ �إجابات أ�فراد عينة الدرا�سة القيم التالية:
كبرية جد ًا ( ،)5كبرية ( ،)4متو�سطة (� ،)3صغرية
(� ،)2صغرية جد ًا (.)1
ثاني ًا� :صدق االت�ساق الداخلي :للتحقق من ذلك قامت
الباحثة بتطبيق اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية من
معلمي ومعلمات ال�صف أالول أال�سا�سي يف املدار�س
أال�سا�سية الدنيا قوامها ( )30معلم ًا ومعلمة من
خارج العينة أال�صلية ،ومت ح�ساب معامل ارتباط
بري�سون بني درجات كل بعد من أ�بعاد اال�ستبانة
والدرجة الكلية لال�ستبانة ،وح�ساب معامل ارتباط
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss2/1
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بري�سون بني كل فقرة من فقرات اال�ستبانة والدرجة
الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه وذلك با�ستخدام
الربنامج ا إلح�صائي( ،)SPSSوات�ضح أ�ن جميع
الفقرات دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (،)0.05 ،0.01
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وهذا ي�ؤكد أ�ن اال�ستبانة تتمتع بدرجة ات�ساق داخلي
عالية ،وللتحقق من ال�صدق البنائي للمحاور قامت
الباحثة بح�ساب درجة كل حمور مع الدرجة الكلية
للمحاور واجلدول التايل يو�ضح ذلك:

جدول رقم ()2
م�صفوفة معامل ارتباط كل جمال من جماالت اال�ستبانة مع الدرجة الكلية لال�ستبان
املجال أ
الول املجال الثاين املجال الثالث الدرجة الكلية
املجاالت
1.0
املجال أالول :مهارة التمييز ال�سمعي
املجال الثاين :مهارة التمييز الب�رصي
1.0
*0.196
1.0
املجال الثالث :مهارة التعبري ال�شفوي
**0.600
*0.215
الدرجة الكلية
1.0
**0.901
**0.801
**0.490
**دالة عند م�ستوى دالله 0.01
* دالة عند م�ستوى دالله 0.05
ثاني ًا :ثبات اال�ستبانة :مت ا�ستخدام طريقة أ�لفا
كرونباخ حل�ساب ثبات اال�ستبانة:

جدول رقم ()3
معامل ثبات ا إل�ستبانة

املجال
أ
املحور الول :مهارة التمييز ال�سمعي
املحور الثاين :مهارة التمييز الب�رصي
املحور الثالث :مهارة التعبري ال�شفوي
املجم ـ ـ ـ ــوع
يت�ضح من اجلدول ال�سابق أ�ن قيمة معامل أ�لفا
كرونباخ لال�ستبانة كانت( ،)0.80هذا يدل على
أ�ن اال�ستبانة قيمة ثباتها عالية ،هذه القيمة تطمئن
الباحثة لتطبيق اال�ستبانة على عينة الدرا�سة.

حتليل نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:

أ�و ًال :ا إلجابة عن ال�س�ؤال أالول" :ما املهارات القرائية
أال�سا�سية املنا�سبة لتالميذ ال�صف أالول أال�سا�سي
باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات

11

عدد الفقرات
6
8
14
28

معامل أ�لفا كرونباخ
0.70
0.72
0.63
0.80

غزة؟"
ول إلجابة عن ال�س�ؤال أالول تو�صلت الباحثة من
خالل البحث واال�ستقراء �إىل قائمة باملهارات
القرائية أال�سا�سية املنا�سبة لتالميذ ال�صف أالول
أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س
حمافظات غزة �شملت ثماين وع�رشين مهارة موزعة
على ثالثة حماور ،املحور أالول :مهارة التمييز
ال�سمعي وا�شتمل على ( )6مهارات ،املحور الثاين:
مهارة التمييز الب�رصي وا�شتمل على ( )7مهارات،
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املحور الثالث :مهارة التعبري ال�شفوي وا�شتمل على
 15مهارة.
ثاني ًا :ا إلجابة عن ال�س�ؤال الثاين من الدرا�سة :ما
درجة ممار�سة أالطفال للمهارات القرائية أال�سا�سية
الالزم توفرها لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي
باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة
من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم؟
ول إلجابة عن هذا ال�س�ؤال قامت الباحثة ب�إيجاد
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املتو�سطات احل�سابية لدرجة ممار�سة أالطفال
للمهارات القرائية أال�سا�سية واالنحرافات املعيارية
أ
والوزان الن�سبية لدرجة ممار�سة هذه املهارات ،وقد
جاءت على النحو املو�ضح يف اجلداول التالية:

 .1املهارات القرائية املنتمية للمحور أالول:
مهارة التمييز ال�سمعي ،وقد مت احلكم على قيم
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية أ
والوزان
الن�سبية وفق ًا للجدول التايل-:
جدول ()4
جدول يو�ضح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية أ
والوزان الن�سبية لدرجة ممار�سة أالطفال
للمهارات القرائية أال�سا�سية الالزم توفرها لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية
الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة قي املجال أالول مهارة التمييز ال�سمعي
الوزن الن�سبي

االنحراف
املعياري
7.9574 00.7118
7.1774 00.7375
6.0426 00.9217

الو�سط
الفقره
احل�سابي
3.9787
 .1يتذكر الكلمات التي ي�سمعها من ا آلخرين.
 .2مييز بني أ��صوات احلروف ذات النغمات املت�شابهة3.5887 .
 .3يجد �صعوبة يف �سماع الكلمات ذات النغمات 3.0213
املت�شابهة.
7.1914 00.9782
3.5957
 .4ي�ستطيع تكوين جملة من كلمات قد �سمعها.
7.0212 00.8504
 .5يتمكن من متييز أ��صوات احلروف والكلمات 3.5106
املت�شابهة.
أ
أ
5.5886 00.9675
 .6يجد �صعوبة يف التعرف �إىل ال�ساليب اللغوية �ثناء 2.7943
�سماعه للكالم «تعجب – ا�ستفهام – نفي».
6.8298
2.7245 20.4894
املجموع الكلي
املقيا�س امل�ستخدم هو =5 :بدرجة عالية جد ًا  =4بدرجة عالية  =3بدرجة متو�سطة  =2بدرجة متدنية =1
بدرجة متدنية جد ًا
 .1يتذكر الكلمات التي ي�سمعها من ا آلخرين حيث
بالنظر للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
أ
ح�صلت على أ�على قيمة (.)3.9787
والوزان الن�سبية يت�ضح لنا أ�ن معظم املهارات
 .2ي�ستطيع تكوين جملة من كلمات قد �سمعها .حيث
القرائية املنتمية ملحور مهارة التمييز ال�سمعي كانت
ح�صلت على قيمة (.)3.5957
درجة ممار�سة أالطفال لها متو�سطة حيث تراوحت
 .3مييز بني أ��صوات احلروف ذات النغمات
قيمة املتو�سطات احل�سابية لها ما بني ()3.9787
املت�شابهة .حيث ح�صلت على قيمة (.)3.5887
�إىل ( ،)3.0213وهي على الرتتيب كما يلي:
12
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 .4يتمكن من متييز أ��صوات احلروف والكلمات
املت�شابهة.حيث ح�صلت على قيمة (.)3.5106
 .5يجد �صعوبة يف �سماع الكلمات ذات النغمات
املت�شابهة .حيث ح�صلت على قيمة (.)3.0213
ما عدا مهارة قرائية واحدة كانت درجة ممار�سة
أالطفال لها متدنية وهي «يجد �صعوبة يف التعرف
�إىل أال�ساليب اللغوية أ�ثناء �سماعه للكالم -تعجب
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–ا�ستفهام –نفي» .حيث ح�صلت على قيمة
(.)2.7943

 .2املهارات القرائية املنتمية للمحور الثاين:
مهارة التمييز الب�صري ،وقد مت احلكم على قيم
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية أ
والوزان
الن�سبية وفق ًا للجدول التايل-:

جدول ()5
جدول يو�ضح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية أ
والوزان الن�سبية لدرجة ممار�سة أالطفال
للمهارات القرائية أال�سا�سية الالزم توفرها لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية
الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة قي املجال الثاين مهارة التمييز الب�صري
الفقره
.7

الو�سط
احل�سابي

يجد �صعوبة يف قراءة احلروف املت�شابهة يف 2.8298

االنحراف
املعياري

00.9853

الوزن الن�سبي
5.6596

ر�سمها.
6.8936
00.9443
 .8ي�ستطيع قراءة الكلمات املت�شابهة يف 3.4468
كتابتها.
7.4042
00.8924
 .9يتمكن من قراءة العبارات بطريقة �صحيحة3.7021 .
5.617
1.0949
 .10ي�ستطيع قراءة ق�صة ق�صرية بكل �سهولة2.8085 .
6.1702
00.9598
3.0851
 .11ي�ستطيع ترتيب أ�حداث ق�صة غري مرتبة.
7.9574
00.8902
 .12يجيد القراءة يف اجتاهها ال�صحيح من اليمني 3.9787
�إىل الي�سار.
5.8582
1.0733
 .13يتمكن من ا�ستخراج الفكرة العامة لقطعة ما 2.9291
ب�سهولة.
5.7588
1.0520
 .14يعجز عن التمييز بني عالمات الرتقيم التي 2.8794
تعرب عن املعنى.
6.4149
4.2709
25.6596
املجموع الكلي
املقيا�س امل�ستخدم هو =5 :بدرجة عالية جد ًا  =4بدرجة عالية  =3بدرجة متو�سطة  =2بدرجة متدنية =1
بدرجة متدنية جد ًا
حيث تراوحت قيمة املتو�سطات احل�سابية لها ما بني
وبالنظر للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية أ
(�)3.9787إىل ( ،)3.0851وهي على الرتتيب كما
والوزان الن�سبية يت�ضح لنا أ�ن معظم
يلي-:
املهارات القرائية املنتمية ملحور مهارة التمييز
 .1يجيد القراءة يف اجتاهها ال�صحيح من اليمني �إىل
الب�رصي كانت درجة ممار�سة أالطفال لها متو�سطة
13
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الي�سار.حيث ح�صلت على أ�على قيمة (.)3.9787
 .2يتمكن من قراءة العبارات بطريقة �صحيحة.
حيث ح�صلت على قيمة (.)3.7021
 .3ي�ستطيع قراءة الكلمات املت�شابهة يف كتابتها.
حيث ح�صلت على قيمة (.)3.4468
 .4ي�ستطيع ترتيب أ�حداث ق�صة غري مرتبة .حيث
ح�صلت على قيمة (.)3.0851
ما عدا املهارات القرائية أالخرى فقد كانت درجة
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ممار�سة أالطفال لها متدنية حيث تراوحت قيمة
املتو�سطات احل�سابية لها ما بني (� )2.9291إىل
(.)2.8085

 .3املهارات القرائية املنتمية للمحور الثالث
مهارة التعبري ال�شفوي ،وقد مت احلكم على قيم
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية أ
والوزان
الن�سبية وفق ًا للجدول التايل-:

جدول ()6
جدول يو�ضح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية أ
والوزان الن�سبية لدرجة ممار�سة أالطفال
للمهارات القرائية أال�سا�سية الالزم توفرها لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية
الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة قي املجال الثالث مهارة التعبري ال�شفوي
الفقره

املتو�سط
احل�سابي

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

3.7376
ميكنه �رسد أ�حداث ق�صة ق�صرية.
3.1348
ي�صعب عليه تلخي�ص ما قر أ�.
يتمكن من التعبري �شفوي ًا عن ال�صور املختلفة4.3404 .
ي�ستطيع التحدث بطالقة يف املنا�سبات املختلفة3.2908 .
2.6312
يتلعثم عند حديثه مع ا آلخرين.
3.5319
يعرب عن نف�سه بلغة �سليمة.
3.1348
يخفق يف التحدث باللغة العربية الف�صحى.
يتمكن من ا�ستخدام الكلمات املرتادفة يف 2.9078

.23

يغري يف نربات �صوته أ�ثناء حديثه مبا يتنا�سب 3.2340

1.0326

.24
.25
.26

ي�ستطيع و�ضع عنوان لقطعة لي�س لها عنوان3.2695 .
3.5106
يتمكن من حتديد داللة الكلمات ومعانيها .
يعجز عن املحافظة على �سالمة النطق أ�ثناء 2.8936

1.0682
00.9608
00.8920

حديثه.

مع املوقف.

قراءته ب�رسعة.
2.2837
 .27يخطئ يف تهجئة الكلمات.
أ
أ
 .28يبدل بع�ض احلروف بحروف �خرى �ثناء 2.3759
القراءة.
44.7518
املجموع الكلي
14

االنحراف
املعياري

الوزن الن�سبي

00.9460
1.0705
00.7448
00.8907
1.0310
00.8498
1.9020
00.9404

7.4752
6.2696
8.6808
6.5816
5.2624
7.0638
6.2696
5.8156
6.468
6.539
7.0212
5.7872

00.7958
00.9066

4.5674
4.7518

7.3126

6.393114
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املقيا�س امل�ستخدم هو =5 :بدرجة عالية جد ًا =4
بدرجة عالية  =3بدرجة متو�سطة  =2بدرجة متدنية
 =1بدرجة متدنية جد ًا
وبالنظر للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية أ
والوزان الن�سبية يت�ضح لنا أ�ن معظم
املهارات القرائية املنتمية ملحور مهارة التعبري
ال�شفوي كانت درجة ممار�سة أالطفال لها متو�سطة
حيث تراوحت قيمة املتو�سطات احل�سابية لها ما بني
(� )3.7376إىل ( ،)3.1348وهي على الرتتيب كما
يلي-:
أ
 .1ميكنه �رسد �حداث ق�صة ق�صرية.حيث ح�صلت
على أ�على قيمة (.)3.9787
 .2يعرب عن نف�سه بلغة �سليمة .حيث ح�صلت على
قيمة (.)3.5319
 .3يتمكن من حتديد داللة الكلمات ومعانيها .حيث
ح�صلت على قيمة (.)3.5106
 .4ي�ستطيع التحدث بطالقة يف املنا�سبات املختلفة.
حيث ح�صلت على قيمة ()3.2908
 .5يتلعثم عند حديثه مع ا آلخرين.حيث ح�صلت على
قيمة (.)3.2695
أ
 .6يغري يف نربات �صوته �ثناء حديثه مبا يتنا�سب مع
املوقف .حيث ح�صلت على قيمة ()3.2340
ما عدا املهارة القرائية أالخرى التي تن�ص على
«يتمكن من التعبري �شفوي ًا عن ال�صور املختلفة» ،فقد
كانت درجة ممار�سة أالطفال لها عالية حيث ح�صلت
على قيمة ( ،)4.3404أ�ما بقية املهارات القرائية
أالخرى فقد كانت درجة ممار�سة أالطفال لها متدنية
حيث تراوحت قيمة املتو�سطات احل�سابية لها ما بني
(� )2.9078إىل (.)2.2837
مما �سبق يت�ضح لنا أ�ن من اجلداول ال�سابقة (7-
 )9-8أ�ن معظم املهارات القرائية أال�سا�سية متوفرة
لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي بدرجة متو�سطة،
بينما املهارات أالخرى كانت متدنية ،وهذا يدفعنا �إىل
15
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�رضورة التفكري يف و�سائل وطرق ت�ساعد املعلمني
يف غر�س هذه املهارات لدى أ�طفال أالول أال�سا�سي
مبدار�سنا التابعة للحكومة ولوكالة الغوث الدولية
على حد �سواء.وبذلك تتفق الدرا�سة احلالية مع
درا�سة غراب( )2006التي أ�و�صت ب�رضورة
توظيف الو�سائل التعليمية املنا�سبة للتخل�ص من
الع�رس القرائي لدى بع�ض التالميذ ،مع �رضورة
االهتمام مبهارتي اال�ستماع والتحدث .كما تتفق
الدرا�سة احلالية مع درا�سة أ�بو جحجوح وحمدان
( )2006التي أ�ظهرت تنوع مهارات القراءة
املتوفرة يف كتاب لغتنا اجلميلة لل�صف الثالث
أال�سا�سي ،و أ�ن امل�ستوى العام للتالميذ يف مهارات
القراءة اخلم�س ع�رشة املت�ضمنة يف االختبار مل
ت�صل �إىل ( ،)70%كما تتفق مع درا�سة ال�سليطي
( )2001التي أ��سفرت عن أ�ن بع�ض ًا من التلميذات
يواجهن بع�ض امل�شكالت يف مهارتي التعرف والنطق
يف القراءة ,و أ�ن امل�شكالت القرائية التي ت�شيع لديهن
متتاز بكرثتها يف الكلمات الطويلة ويف أال�سماء ويف
الكلمة امل�شتملة على همزة ويف اجلمل الطويلة .وعدم
حدوث حت�سن يف أ�داء تلميذات املجموعة التجريبية يف
مهارة تعرف م�ضاد الكلمة.
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جدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي لدرجة ممار�سة أالطفال للمهارات
القرائية أال�سا�سية الالزم توفرها لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف
مدار�س حمافظات غزة ملجاالت ا إل�ستبانة (ن=)141
املحور
املحور أالول :مهارة التمييز ال�سمعي
املحور الثاين :مهارة التمييز الب�رصي
املحور الثالث :مهارة التعبري ال�شفوي

املتو�سط
احل�سابي
20.4894
25.6596
44.7518

يت�ضح من اجلدول ال�سابق أ�ن جميع جماالت
الدرا�سة قد ح�صلت على درجة متو�سطة حيث ح�صل
املحور أالول :مهارة التمييز ال�سمعي على أ�على
وزن ن�سبي ( ,)68.298%يليه املحور الثاين:
مهارة التمييز الب�رصي والذي ح�صل على وزن
ن�سبي ( ,)64.149%بينما ح�صل املحور الثالث:
مهارة التعبري ال�شفوي على أ�قل وزن ن�سبي
وهو(.)63.93%

االنحراف
املعياري
2.7245
4.2709
7.3126

الوزن الن�سبي*

68.298
64.149
63.93114

أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة تعزى
ملتغري (امل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة ،النوع،
اجلهة التابعة لها املدر�سة (حكومة_وكالة))؟.
ول إلجابة على ال�س�ؤال الثالث قامت الباحثة با إلجابة
عن فرو�ض الدرا�سة وذلك ب�إيجاد املتو�سط احل�سابي
واالنحرافات املعيارية وقيمة «ت» لكل حمور من
حماور اال�ستبانة.
أ�و ًال :ا إلجابة عن الفر�ض أالول :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05يف
متو�سطات ا�ستجابات أ�فراد عينة الدرا�سة حول
درجة ممار�سة املهارات القرائية أال�سا�سية لدى أ�طفال
ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف
مدار�س حمافظات غزة تعزى ملتغري النوع؟.

ثالث ًا :ا إلجابة على ال�س ؤ�ال الثالث من الدرا�سة:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α ≥ 0.05يف متو�سطات ا�ستجابات أ�فراد
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة املهارات القرائية
أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة

جدول ()8
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية وقيمة «ت» ال�ستجابة أ�فراد عينة الدرا�سة حول ممار�سة
املهارات القرائية أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س
حمافظات تعزى ملتغري النوع( ذكور� ،إناث)

16

املحاور

النوع

العدد

املحور أالول :مهارة
التمييز ال�سمعي

ذكر
أ�نثي

10
131

املتو�سط
احل�سابي

22.3000
20.3511

االنحراف
املعياري
3.3682
2.6339

قيمة «ت»
1.78

م�ستوى
الداللة
دال �إح�صائيا
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10
131
10
131
10
131

24.9000
25.7176
43.6000
44.8397
90.8000
90.9084

4.4335
4.2702
5.9104
7.4202
11.6600
11.6279
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املحور الثاين :مهارة ذكر
أ�نثي
التمييز الب�رصي
- 0.627
املحور الثالث :مهارة ذكر
أ�نثي
التعبري ال�شفوي
- 0.028
ذكر
املجموع الكلي
أ
�نثي
قيمة « ت» اجلدولية عند درجة حرية ( )166وعند م�ستوى دالله (1.96 = )0.05
قيمة « ت» اجلدولية عند درجة حرية ( )166وعند م�ستوى دالله (2.58 =)0.01
يت�ضح من اجلدول ( )8أ�ن قيمة «ت» املح�سوبة
أ�قل من قيمة « ت» اجلدولية يف جميع أالبعاد ويف
الدرجة الكلية ،مما يدل على عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف تلك أالبعاد والدرجة الكلية تعزى
ملتغري النوع( ذكور� ،إناث)؛ لذا نقبل بالفر�ضية
ال�سابقة .وتعزو الباحثة ذلك �إىل أ�نه برغم اختالف
نوع املعلمني واملعلمات �إال أ�نهم اتفقوا على مدى
أ�همية توفر هذه املهارات أال�سا�سية لدى أالطفال،
وذلك ألهمية توفر هذه املهارات أ
ولنها من املهارات
أال�سا�سية التي يجب أ�ن تتوفر لدى كل تلميذ ليتمكن
من �إتقان القراءة؛ �إذ ال ميكنه أ�ن يجيد القراءة بدون
توفر هذه املهارات لديه مع �رضورة ممار�ستها داخل
ال�صف وخارجه.

-0.564

غري دال
�إح�صائيا
غري دال
�إح�صائيا
غري دال
�إح�صائيا

وبذلك تختلف الدرا�سة مع نتائج درا�سة مطر وفورة
( )2007التي ك�شفت الدرا�سة عن وجود بع�ض
امل�شكالت القرائية يف جمال ا إلدراك والتحليل والنقد،
ويف جمال توظيف القراءة يف احلياة و أ�ن معدل
امل�شكالت لدى املعلمات أ�قل منها لدى املعلمني.
ثاني ًا :ا إلجابة عن الفر�ض الثاين :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05يف
متو�سطات ا�ستجابات أ�فراد عينة الدرا�سة حول
درجة ممار�سة املهارات القرائية أال�سا�سية لدى
أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية
الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة تعزى ملتغري اجلهة
التابعة لها املدر�سة (حكومة_ وكالة) ؟.

جدول ()9
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية وقيمة «ت» ال�ستجابة أ�فراد عينة الدرا�سة حول « ممار�سة
املهارات القرائية أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س
حمافظات غزة « تعزى ملتغري اجلهة التابعة لها املدر�سة (حكومة_ وكالة)
املحاور
املحور أالول :مهارة
التمييز ال�سمعي
املحور الثاين :مهارة
التمييز الب�رصي
17

النوع
حكومة
وكالة
حكومة
وكالة

العدد املتو�سط االنحراف قيمة «ت» م�ستوى
الداللة
احل�سابي املعياري
62
 0.458 2.7677 20.6333غري دال
2.7297 20.4177
79
�إح�صائيا
62
 0.745 4.8847 25.9333غري دال
3.7764 25.3671
79
�إح�صائيا
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62
79
62
79

45.6500
44.0127
92.2167
89.7975

10.0335
4.3041
15.3060
7.7994
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1.184

غري دال
�إح�صائيا
غري دال
�إح�صائيا

املحور الثالث :مهارة حكومة
وكالة
التعبري ال�شفوي
1.11
حكومة
املجموع الكلي
وكالة
قيمة « ت» اجلدولية عند درجة حرية ( )166وعند م�ستوى دالله (1.96 = )0.05
قيمة « ت» اجلدولية عند درجة حرية ( )166وعند م�ستوى دالله (2.58 =)0.01
أ
على �رضورة توفرها لدي جميع �طفالنا يف جميع
يت�ضح من اجلدول ( )9أ�ن قيمة « ت» املح�سوبة أ�قل
مدار�سنا حتى يتمكنوا من القراءة بكل �سهولة فيما
من قيمة « ت» اجلدولية يف جميع أالبعاد ويف الدرجة
بعد يف ال�صفوف املتقدمة.
الكلية ال�ستبانه  ،مما يدل على عدم وجود فروق ذات
ثالث ًا :ا إلجابة عن الفر�ض الثالث :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية يف تلك أالبعاد والدرجة الكلية تعزى
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05يف
ملتغري اجلهة التابعة لها املدر�سة (حكومة-وكالة)؛
متو�سطات ا�ستجابات أ�فراد عينة الدرا�سة حول
لذا نقبل بالفر�ضية ال�سابقة.
أ
درجة ممار�سة املهارات القرائية ال�سا�سية لدى
وتعزو الباحثة ذلك �إىل قناعة املعلمني واملعلمات يف
أ
أ
أ
أ
�طفال ال�صف الول ال�سا�سي باملرحلة ال�سا�سية
جميع مدار�س حمافظات غزة -بالرغم من اختالف
الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة تعزى ملتغري عدد
اجلهة التي تتبع لها املدر�سة �سواء كانت تابعة لوزارة
الرتبية والتعليم أ�م لوكالة الغوث الدولية�-إىل أ�همية
�سنوات اخلربة؟.
هذه املهارات القرائية أال�سا�سية ،و أ�ن هناك اتفاق ًا

جدول ()10
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية وقيمة «ت» ال�ستجابة أ�فراد عينة الدرا�سة حول ممار�سة
املهارات القرائية أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س
حمافظات غزة تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلربة
املحاور
املحور أالول:
مهارة التمييز
ال�سمعي
املحور الثاين:
مهارة التمييز
الب�رصي

18

م�صدر
التباين
بني املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

5.340
1033.894

درجات متو�سطات
احلرية املربعات
3
137

1.780
7.547

قيمة
«ف»

جمموع
املربعات

1039.234
66.913
2486.746

140
3
137

22.304
18.151

1.229

2553.660

140

0.236

م�ستوى
الداللة
غري دال
�إح�صائيا
غري دال
�إح�صائيا
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املحور الثالث :بني املجموعات 337.159
7149.153
مهارة التعبري داخل

3
137

112.386
52.184

7486.312
املجموع
املجموع الكلي بني املجموعات 803.971
17996.639
داخل

140
3
137

267.990
131.362

ال�شفوي

املجموعات
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2.154

2.040

املجموعات
140 18800.610
املجموع
قيمة «ف» اجلدولية عند درجات حرية ( )136 ،4وعند م�ستوى داللة (2.37=)0.05
قيمة «ف» اجلدولية عند درجة حريات ( )136 ،4وعند م�ستوى داللة (3.32=)0.01
يت�ضح من اجلدول ( )10أ�ن قيمة « ف» املح�سوبة أ�قل
من قيمة « ف» اجلدولية يف جميع أالبعاد ويف الدرجة
الكلية ال�ستبانه ،مما يدل على عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف تلك أالبعاد والدرجة الكلية تعزى
ملتغري �سنوات اخلربة .لذا نقبل بالفر�ضية ال�سابقة.
وتف�رس الباحثة ذلك ب أ�نه بالرغم من اختالف عدد
�سنوات خربة املعلمني واملعلمات أ�فراد عينة الدرا�سة
�إال أ�نهم اتفقوا على مدى أ�همية توفر هذه املهارات
أال�سا�سية لدى أالطفال ،وذلك ألهمية توفر هذه
املهارات أال�سا�سية التي يجب أ�ن تتوفر لدى كل

غري دال
�إح�صائيا
غري دال
�إح�صائيا

تلميذ ليتمكن من �إتقان القراءة؛ �إذ ال ميكن للطالب
أ�ن يجيد القراءة بدون توفر هذه املهارات لديه من
خالل ت�ضمينها يف مناهجنا الفل�سطينية.
ثالث ًا :ا إلجابة عن الفر�ض الثالث :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05يف
متو�سطات ا�ستجابات أ�فراد عينة الدرا�سة حول
درجة ممار�سة املهارات القرائية أال�سا�سية لدى
أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية
الدنيا يف مدار�س حمافظات غزة تعزى ملتغري امل�ؤهل
العلمي؟.

جدول ()11
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية وقيمة «ف» ال�ستجابة أ�فراد عينة الدرا�سة حول ممار�سة
املهارات القرائية أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف مدار�س
حمافظات غزة تعزى ملتغري امل ؤ�هل العلمي
جمموع
املربعات

م�صدر
املحاور
التباين
8.313E-04
املحور أالول :بني
مهارة التمييز املجموعات
1039.233
داخل
ال�سمعي
املجموعات
1039.234
املجموع
19

درجات
احلرية

1

139

متو�سطات
املربعات

8.313E-04
7.476

قيمة «ف» م�ستوى
الداللة
 0.000غري دال
�إح�صائيا

140
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8.841

1

8.841
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0.483

املحور الثاين :بني
مهارة التمييز املجموعات
18.308
139
2544.819
داخل
الب�رصي
املجموعات
140
2553.660
املجموع
0.081
4.385
1
4.385
غري دال
املحور الثالث :بني
�إح�صائيا
مهارة التعبري املجموعات
53.827
139
7481.927
داخل
ال�شفوي
املجموعات
140
7486.312
املجموع
25.386
1
25.386
 0.188غري دال
املجموع الكلي بني
�إح�صائيا
املجموعات
135.074
139
18775.223
داخل
املجموعات
140
18800.610
املجموع
قيمة «ف» اجلدولية عند درجات حرية ( )136 ،4وعند م�ستوى داللة (2.37=)0.05
قيمة «ف» اجلدولية عند درجة حريات ( )136 ،4وعند م�ستوى داللة (3.32=)0.01
ا إلجابة عن ال�س�ؤال الرابع من الدرا�سة :ما الت�صور
يت�ضح من اجلدول ( )11أ�ن قيمة « ف» املح�سوبة
املقرتح لتنمية مهارات القراءة أال�سا�سية لدى أ�طفال
أ�قل من قيمة « ف» اجلدولية يف جميع أالبعاد ويف
ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا
الدرجة الكلية ال�ستبانه ،مما يدل على عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف تلك أالبعاد والدرجة
يف مدار�س حمافظات غزة من وجهة نظر معلميهم
الكلية تعزى ملتغري �سنوات اخلربة .لذا نقبل
ومعلماتهم ؟
ل إلجابة عن هذا ال�س�ؤال مت طرح �س�ؤالني مفتوحني
بالفر�ضية ال�سابقة ،وتف�رس الباحثة ذلك ب أ�ن أ�فراد
على معلمي ومعلمات ال�صف أالول أال�سا�سي باملدار�س
عينة الدرا�سة من املعلمني واملعلمات الذين يحملون
أ
ال�سا�سية الدنيا مبحافظات غزة يتعلق باملهارات
الدرجات العلمية املختلفة قد أ�جمعوا على أ�همية
القرائية ال�رضورية والتي مل يغطها ويت�ضمنها
ممار�سة هذه املهارات القرائية أال�سا�سية لدى أ�طفال
اال�ستبيان ،وجاءت ا إلجابة مرتبة يف اجلدول التايل:
ال�صف أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية الدنيا يف
مدار�س حمافظات غزة.

20

غري دال
�إح�صائيا
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جدول ()12
املهارات القرائية التي اقرتحتها عينة الدرا�سة
تكرارها

الفقرة
م
1
قراءة ق�ص�ص ق�صرية ومعربة من خالل ال�صور والتعبري عن ال�صور بجمل مفيدة.
2
حتليل الكلمات �إىل مقاطع �صوتية والرتكيز على مقاطع الكلمات.
3
التدريب على ا إلمالء املنظور واال�ستماعي.
4
مهارة التعبري الكتابي بجمل مفيدة.
5
الرتكيز على القراءة اجلماعية والفردية.
6
تكوين كلمات تثري التفكري مثل فوازير.
7
قراءة كلمات مل ي�سبق تعلمها .
أ
8
يدخل بع�ض اللفاظ والرتاكيب اللغوية يف جمل مفيدة.
9
احلر�ص على حفظ و أ�داء أالنا�شيد الرتاثية والوطنية والرتفيهية.
� 10إكمال اجلمل الناق�صة.
 11تركيب كلمات من حروف متنوعة.
لنا من العمل باملقرتحات التالية املو�ضحة باجلدول
ولكي يتمكن أالطفال من اكت�ساب مهارات القراءة
التايل والتي اقرتحها أ�فراد العينة من معلمني
أال�سا�سية التي وردت يف أ�داة الدرا�سة والتي
ومعلمات ال�صف أالول باملدار�س أال�سا�سية الدنيا
اقرتحها أ�فراد العينة من معلمني ومعلمات ال�صف
أالول باملدار�س أال�سا�سية الدنيا مبحافظات غزة البد
مبحافظات غزة:
25
21
20
18
16
15
12
9
7
6
4

جدول ()13
مقرتحات عينة الدرا�سة لتح�سني املهارات القرائية لدى أ�طفال أالول أال�سا�سي باملرحلة أال�سا�سية
الدنيا

م

1

2
3
4
5
21

الفقرة
أ
التنويع يف ا�ستخدام الن�شطة والو�سائل التعليمية ال�سمعية والب�رصية حتى يزداد الت�شويق
وا إلثارة لدى الطلبة مثل :عر�ض أالفالم تعليمية  -ا�ستخدام امل�سجل والكمبيوتر-القيام
بالرحالت التعليمية الرتفيهية-.عمل بطاقات تعليم ذاتي للتالميذ - .ا�ستخدام املح�سو�س
من احلروف -.ق�ص الق�ص�ص ال�صغرية والطلب من أالطفال و�إعادة �رسد الق�صة-.
ا�ستخدام ال�صل�صال يف ت�شكيل احلروف والكلمات -.ت�شجيع الطالب امل�شاركة يف بع�ض
أالن�شطة مثل ا إلذاعة املدر�سية وم�سابقات ال�شعر أ
والنا�شيد - .إلكثار من ا�ستخدام
أاللعاب اللغوية التي فيها تقطيع وتركيب للكلمات.
تهجئة كلمات جديدة وقراءتها.
أ
القراءة اجليدة والرتكيز على احلركات الثالثة الق�صرية والطويلة �ثناء القراءة.
تنمية املهارات القرائية من خالل زيارة الطلبة للمكتبة داخل املدر�سة.
تخفيف املنهاج والتقليل من درو�س القراءة مع الرتكيز على الكيف ال على الكم.

تكرارها
41

20
18
16
10
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

الربط بني الكلمات وال�صور لت�سهيل القراءة حيث يتم الربط بني التمييز الب�رصي
وال�سمعي للكلمات.
أ
عمل كرا�سات ثمرة القراءة لتلخي�ص ما قر�ه التالميذ.
الرتكيز على �سالمة النطق والتخفيف من الكلمات ال�صعبة.
تعويد الطفل على حتليل الكلمات �إىل مقاطع �صوتية.
الت أ�كيد على القراءة ذات املعنى يف القراءات املختلفة.
ا�ستخدام أ��سلوب التعزيز املعنوي واملادي والت�شجيع على القراءة والبعد عن الرتهيب
والعقاب.
آ
احلر�ص على ح�ضور حلقات تعليم وحتفيظ القر�ن الكرمي يف امل�ساجد
تقليل عدد الطالب يف الف�صل الواحد �إىل  30طالب.
الرتكيز على التعبري ال�شفوي.
عمل برامج لغوية جمانية يف املدار�س لبع�ض الطلبة.
أ
أ�ن يخ�ص�ص ح�صة يف أال�سبوع لقراءة الق�ص�ص والكتب املنا�سبة لعمار الطالب.
اال�ستمرار يف �إعطاء �إمالء غيب ًا للتعود على �سماع الكلمات وكتابتها

التو�صيات:

يف �ضوء نتائج الدرا�سة تو�صي الباحثة مبا يلي:
• و�ضع ت�صور مقرتح لتنمية املهارات القرائية
أال�سا�سية لدى أ�طفال ال�صف أالول أال�سا�سي يقوم
على:
أ� .تنمية مهارة التمييز ال�سمعي.
ب .تنمية مهارة التميز الب�رصي.
ت .تنمية مهارة التعبري ال�شفوي.
• ينبغي حتديد مهارات القراءة املطلوبة لكل �صف
درا�سي ،وكذلك لكل مرحلة تعليمية لتدريب الطلبة
عليها ،وتتابع العمل فيها.
• عقد دورات تدريبية للمعلمني على كيفية تدريب
تالميذهم على املهارات القرائية با�ستخدام أال�ساليب
احلديثة.
• أ�ن يتم اختيار درو�س القراءة مبا يتنا�سب مع
م�ستويات الطلبة املختلفة.
أ
• متابعة م�رشيف املرحلة ال�سا�سية الدنيا ملدر�سي
ال�صف أالول والرتكيز على درو�س القراءة
وتزويدهم بتغذية راجعة فورية مبا ُيح�سِ ن أ�دائهم.
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املقرتحات:

• ت أ��سي�س عيادات قرائية يف خمتلف حمافظات
غزة.
• بناء برامج عالجية تنا�سب كل مرحلة عمرية
وبح�سب كل فرد من حيث كونه حالة خا�صة.
• توظيف ا�سرتاتيجيات التعلم الفردي قدر ا إلمكان
ليتعلم كل طالب ح�سب قدراته مهاراته.
• ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم التعاوين لتدريب
الطلبة على �إتقان مهارات القراءة اجلهرية لديهم.
• �إجراء درا�سات حول مهارات القراءة لدى تالميذ
املراحل التعليمية املختلفة.

املراجع:

• أ�بو جحجوح ،يحيى وحمدان ،حممد« .مهارات
القراءة يف منهاج لغتنا اجلميلة لل�صف الثالث
أال�سا�سي بفل�سطني» ،اجلمعية امل�رصية للقراءة
واملعرفة ،امل�ؤمتر العلمي ال�ساد�س (من حق كل طفل
أ�ن يكون قارئ ًا متميز ًا ،املجلد الثالث ،دار ال�ضيافة/
جامعة عني �شم�س 12-13 ،يوليو .2006
• أ�بو زيد ،فارق خليفة« .التفاعل بني مداخل تعليم
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss2/1
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القراءة واال�ستعداد لتعليمها» ,ر�سالة دكتوراه,
كلية الرتبية ,جامعة ا إل�سكندرية.)1993( ،
• أ�بو مغلي� ،سميح و�سالمة ،عبد احلافظ « .أ��ساليب
تعليم القراءة والكتابة» ،عمان :دار يافا للن�رش
والتوزيع (. )2000
أ
• البجة ،عبد الفتاح «تعليم الطفال املهارات
القرائية والكتابية» ،ط ،3عمان :دار الفكر للطباعة
والن�رش(.)2003
• الب�ساط ،أ�ماين م�صطفى حممد « .أ�ثر ا�ستخدام
الطريقتني الكلية ال�صوتية والتقليدية يف تعليم
طفل ما قبل املدر�سة -املهارات أال�سا�سية للقراءة
والكتابة» ,ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ,كلية
الرتبية ,جامعة طنطا (.)1993
• احل�سن ،ه�شام« .طرق تعليم القراءة والكتابة»،
دار العلمية الدولية للن�رش والتوزيع ،عمان
(.)2000
أ
• احلكيمي ،جليلة «الخطاء ال�شائعة يف القراءة
اجلهرية لدى تالميذ ال�صفني الثالث والرابع
أال�سا�سيني يف اليمن» ،امل�ؤمتر العلمي اخلام�س
للجمعية امل�رصية للقراءة واملعرفة ،مج13-14 ،2
يوليو.)2005( ،
أ
• را�شد ،حنان�« ،ثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات ما
وراء املعرفة يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى
طالبات ال�صف أالول ا إلعدادي أالزهري ،امل�ؤمتر
العلمي الرابع للجمعية امل�رصية للقراءة واملعرفة
«القراءة وتنمية التفكري» ،الف�صل ال�سابع والثامن
يوليو ،جامعة عني �شم�س ،مج.)2004( ،2
• ر�ضوان ،منري حممد « .أ�ثر ا�ستخدام الطريقة
اجلزئية يف تعليم القراءة على تنمية مهاراتها يف
ال�صف أالول أال�سا�سي مبحافظة غزة فل�سطني»,
ر�سالة ماج�ستري ,جامعة عني �شم�س بامل�شاركة مع
جامعة أالق�صى (.)2002
• ال�سليطى ،حمده« .برنامج متعدد املداخل لعالج
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بع�ض م�شكالت تعلم القراءة فى ال�صفوف الثالثة
أالوىل من املرحلة االبتدائية بدولة قطر» ,ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة ,جامعة عني �شم�س)2001( ,
.
• �شحاتة ،ح�سن وف�ؤاد ،فيوليت« .امليول القرائية
لدى أ�طفال املرحلة االبتدائية درا�سة ميدانية»
القاهرة ,املركز القومي لثقافة الطفل.)1986( ،
• �شحاته ،ح�سن« .قراءات أالطفال» .القاهرة:
الدار امل�رصية اللبنانية.)1989( ،
• �صالح ،جنوى« .برنامج مقرتح لتنمية اال�ستعداد
للقراءة لدى أ�طفال الريا�ض يف حمافظة غزة»,
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ,جامعة عني �شم�س,
كلية الرتبية,برنامج الدرا�سات العليا امل�شرتك مع
كلية الرتبية -جامعة أالق�صى بغزة.)2005( ،
• �صالح،جنوى« .طرق تعليم القراءة والكتابة
أللطفال» ،مكتبة الكلية ا إل�سالمية ،غزة.)2008( ،
• عبابدة ،ح�سن« .ت�شجيع عادة القراءة لدى
أالطفال» ،ط ،1دار �صفاء للن�رش والتوزيع ،عمان،
(.)2002
• عبد الرحمن� ،سعد وحممد� ،إميان (.)2002
«اال�ستعداد لتعليم القراءة تنميته وقيا�سه يف مرحلة
ريا�ض أالطفال» ،مكتبة العدج ،القاهرة.
• عبيد ،حممد« ،تقومي أ��سئلة تعليم القراءة يف �ضوء
مهارات الفهم وم�ستوياته يف املرحلة ا إلعدادية
بدولة ا إلمارات العربية املتحدة ،ر�سالة ماج�ستري ،
كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س.)1996( ،
• العقيلي ،عبد املح�سن« ،نحو بناء معا�رص ملهارات
القراءة وت�صنيف جماالتها يف املرحلة االبتدائية،
جملة القراءة واملعرفة ،ع.)2005( ،49
• على ،يعقوب« .التعلم التعاوين ودوره يف عالج
�صعوبات تعلم مهارات القراءة لدى تالميذ مرحلة
التعليم أال�سا�سي بليبيا» ,ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ,جامعة عني �شم�س.)1996( ،
Published by Arab Journals Platform, 2020

ebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 4 [2020], Iss. 2, Art.
جنوى صاحل ،تصور مقرتح لتنمية ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)2ص (2009 ،)276-253

276

• عواد ،نبيلة م�رشف« .برنامج مقرتح لتنمية
اال�ستعداد لتعلم اللغة العربية لدى أ�طفال ال�صف
أالول االبتدائي بدولة الكويت» ,ر�سالة دكتوراه غري
من�شورة ,معهد الدرا�سات والبحوث الرتبوية ,كلية
الرتبية ,جامعة القاهرة.)1993( ،
• غراب ،ه�شام« ،القراءة لدى أالطفال  -م�شكالت
وحلول» املرحلة أال�سا�سية أالوىل .اجلمعية امل�رصية
للقراءة واملعرفة ،امل�ؤمتر العلمي ال�ساد�س من حق
كل طفل أ�ن يكون قارئ ًا متميز ًا 13 – 12 ،يوليو،
دار ال�ضيافة ،جامعة عني �شم�س ،املجلد الثالث,
(.)2006
• ف�ضل اهلل ،حممد« ،م�ستويات الفهم القرائي
ومهاراته الالزمة أل�سئلة كتب اللغة العربية مبراحل
التعليم العام بدولة ا إلمارات العربية املتحدة» ،جملة
القراءة واملعرفة ،العدد ال�سابع.)2000( ،
أ
• املدري ،حممد ابن أ�مري ( د.ت) « .أ�مة اقر� البد
أ�ن تقر أ�»
• مطر ،ماجد وفورة ،ناه�ض« ،امل�شكالت القرائية
يف مرحلة التعليم أال�سا�سي العليا كما يراها معلمو
اللغة العربية يف ظل معايري اجلودة» ،امل�ؤمتر
الرتبوي الثالث ،اجلودة يف التعليم الفل�سطيني
«مدخل للتميز» ،اجلامعة ا إل�سالمية31 - 30 ،
أ�كتوبر (.)2007
• ن�رص ،حممد« .املواد التعليمية يف القراءة ور�ؤية
م�ستقبلية لدورها يف حتديث التعليم لتنمية مهارات
القراءة لدى الطفل العربي لتحقيق اجلودة باملرحلة
أالوىل» ،اجلمعية امل�رصية للقراءة واملعرفة ،امل�ؤمتر
العلمي ال�ساد�س «من حق كل طفل أ�ن يكون قارئ ًا
متميز ًا» ،املجلد الثالث ،دار ال�ضيافة ،جامعة عني
�شم�س 12-13 ،يوليو (.)2006
• (family / reading aloud. Html) http://www.horoof.com
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