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سوزان عبد الستار عبد الحسٌن

كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى

املثحث األول

أ -مشكهح انثحث:
أن صعوبة تعلم المراءة كمدرة مختلفة على التعلم معرضة أن تصبح من
الصعوبات التعلٌمٌة التً تحول دون التعلم إذا لم تشخص ومن ثم أٌجاد الحلول لها,
وربما تكون بٌئة التعلٌم ومواده ووسائله ؼٌر مالئمة لمدرات التالمذة فً التعلم إذ
ٌمود ذلن إلى الفشل فً اكتساب مهارة المراءة والكتابة  ,وهذه من ؼٌر شن أعالة
حمٌمٌة فً مجتمع الٌوم.
أن المراءة لها أهمٌة بالؽة فً المرحلة االبتدائٌة بوصفها المدخل الطبٌعً
للتعلم ,وان المدرسة االبتدائٌة تفشل فشالً ذرٌعا ً إذا لم تنجح فً تعلٌم تالمذتها
المراءة  ,وذلن الن نجاح التلمٌذ وتمدمه فً المواد الدراسٌة جمٌعها ٌتولفان على
لدرته المرائٌة  ,فهً لٌست مادة ذات محتوى محدد ٌمكن أن تد ُرس منفصلة عن
المواد األخرى  ,بل هً جزء أساس من كل مادة من المواد األخرى  ,ووسٌلة
تسهل العدٌد من أنواع التعلم)staiger,1973,p.49(.
تُعد المراءة أساسا ً للنشاط التعلٌمً  ,وصار تعلٌمها الٌوم من األمور المهمة ,
والتً اهتم بها المربون فً كل إنحاء العالم  ,وتدخل ضمن أساسٌات أهداؾ التربٌة
فً التعلٌم االبتدائً ,وان اختلؾ المربون فً أهمٌة األهداؾ األخرى فلن ٌختلفوا
فً أهمٌة المراءة بكونها هدفا ً من أهداؾ هذه المرحلة(.الحمدانً.)6: 3791,
أن المراءة هً احد فروع اللؽة العربٌة فهً ٌنبوع المعرفة الذي ال ٌنضب
جؾ هذا الٌنبوع وأؼلمت هذه النافذة
والنافذة التً ٌستنشك منها عبٌرها وشذاها فإذا َّ
ٌشعر اإلنسان بالظمؤ واالختناق ,وهذا هو حال الضعؾ فً المراءة ومن ٌعانً من
مشكالت فٌها ,فمشكلة ضعؾ التالمٌذ فً المراءة ومحاولة التؽلب علٌها أو
مواجهتها مشكلة ملحة أمام المربٌن  ,فهنان المئات من البحوث التً عالجت مشكلة
المراءة فً مراحلها المختلفة  ,وبحوث فً عملٌة المراءة نفسها ,وبحوث فً طرائك
تدرٌسها  ,وبحوث فً المادة الممروءة ,وبحوث فً نمو المدرات المرائٌة المختلفة ,
وبحوث فً مماٌٌس المراءة واختباراتها  ,على الرؼم من هذا كله ال تزال مشكلة
المراءة من المشكالت التً ٌعانً منها حمل التربٌة والتعلٌم فً الوطن العربً
وٌرزخ تحت عبئها الثمٌل  ,إذ أن دراسة والع التالمٌذ فً المراءة أثبتت وجود
ضعؾ فٌها وان اختلفت صورته ,ودواعٌه  ,ونسبته من إنسان إلى أخر ,وهذه هً
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الظاهرة الشائعة التً ال ٌحملها أي مربً ٌعمل فً سلن العملٌة التربوٌة(.وزارة
التعلٌم والتربٌة والثمافة ,)91: 3779,وٌشٌر ( )Burtإلى أن الطفل الكؾء فً
المراءة ٌمٌل الن ٌكون كفئا ً فً مجاالت أخرى.
(فهمً ,د.ت )123 :والتؤخر فً المراءة ٌإدي إلى التخلؾ الدراسً واالضطرابات
االنفعالٌة  ,زٌادة على حاالت الشؽب والسلون ؼٌر
النفسٌة
المرضً ,)Brooks,1962,p.10(.تعتبر المظاهر اللؽوٌة السلبٌة وخاصة
صعوبات المراءة والكتابة من أكثر المظاهر وضوحا ً لدى األطفال الذٌن ٌعانون من
صعوبات فً التعلم كصعوبة المدرة على المراءة  ,وٌنتج عن ذلن ضعؾ فً لدرة
الطفل على تكوٌن التتابع الصحٌح للمهارات المرائٌة وصعوبة فهم الكلمات المنطولة
والمكتوبة وهذا ٌإدي إلى ضعؾ الحصٌلة اللؽوٌة وضعؾ تطور المفردات من
ناحٌة الكم والنوع(.طٌبً وآخرون ,)321: 2007,وٌعود الضعؾ فً المراءة إلى
المدرسة العتمادها فً تعلٌم المراءة على اآللٌات التً تمكن المتعلم من فن الرموز
واإلشارات الكتابٌة المختلفة والنطك بها ,وؼاٌة ما ٌرمً إلٌه المعلمون من درس
المراءة أن ٌكسبوا تالمٌذهم على األداء  ,لذلن ٌجعلون من عملٌة المراءة محور
الجهد التعلٌمً واكتساب مهارات األداء الصحٌح ؼاٌة هذا الجهد(.فضٌل3771,
.)39:
وترى الباحثة أن الضعؾ فً المراءة ٌعود إلى أن مفهوم المراءة ال ٌزال لدٌنا
تملٌدا ً محددا ً ٌنظر إلى المراءة على أنها ؼاٌة فً حد ذاتها  ,ولكنها تحتوي على
مجموعة من األهداؾ التً تسعى إلى تحمٌمها فً المواد الدراسٌة األخرى.
تعتمد المراءة فً مدارسنا االبتدائٌة على آلٌة تجعل التالمٌذ ٌنفرون من المراءة
داخل المدرسة وخارجها  ,وذلن بسبب مجموعة من العوامل منها كتاب المراءة
وعدم االهتمام به من حٌث الرسوم وكتابة الحروؾ والكلمات باأللوان  ,وضعؾ
كف اءة المعلمٌن والمعلمات فً التعلٌم فً المدارس االبتدائٌة  ,وخاصة فً الصؾ
األول االبتدائً  ,وعدم رؼبة المعلمٌن والمعلمات فً مهنة التعلٌم  ,والسبب األخر
هو الطرائك التعلٌمٌة وعدم استخدامها الصحٌح من لبل المعلمٌن والمعلمات.
وتشٌر الباحثة إلى أن عددا ً من الباحثٌن والمختصٌن فً اللؽة العربٌة وطرائك
تدرٌسها أشاروا إلى ضرورة االهتمام بتطوٌر أداء المعلمٌن والمعلمات باللؽة
العربٌة ومن بٌنها المراءة وطرائك تعلٌمها ,الن هذه اللؽة لها المكانة الكبٌرة
باعتبارها لؽة المران الكرٌم ولؽة المجتمع ولؽة التعلم والتعلٌم.
ونتٌجة لما سبك ترى الباحثة ضرورة دراسة تموٌم طرٌمتٌن من طرائك تعلٌم
المراءة وهً الطرٌمة الهجائٌة (االلفبائٌة) والطرٌمة الكلٌة لدى تالمذة الصؾ األول
االبتدائً من وجهة نظر المعلمٌن والمعلمات .وتؤسٌسا ً على ما تمدم ظهرت مشكلة
هذا البحث لبٌان أفضلٌة احدهما على األخرى فً تعلٌم المراءة لدى تالمذة الصؾ
األول االبتدائً.
لذا لامت الباحثة بدراستها الموسومة (تموٌم الطرٌمة الهجائٌة (االلفبائٌة)
والطرٌمة الكلٌة فً تعلٌم المراءة لدى تالمذة الصؾ األول االبتدائً من وجهة نظر
المعلمٌن والمعلمات
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ب -أهميح انثحث:
أن للتربٌة دورا ً كبٌرا ً فً بناء الفرد والمجتمع على حد سواء ,فعن طرٌمها
نستطٌع ان نجعل اإلنسان عالما ً صالحا ً نافعا ً فً المجتمع الذي ٌعٌش فٌه  ,أو جاهالً
ضارا ً  ,وهدؾ التربٌة تنمٌة المابلٌات اإلنسانٌة وصٌاؼة الشخصٌة البشرٌة
الصالحة ,وتنشئة الجٌل والنهوض به نحو األخالق السلٌمة ,أن األمم تعتمد على
أنظمتها التربوٌة لتحمٌك األهداؾ التً تسعى إلٌها فتربٌة الفرد هً حصٌلة عوامل
عدٌدة تشترن فٌها مإسسات المجتمع المختلفة ,فالمجتمع ٌإثر عن طرٌك التربٌة فً
الفرد والفرد بدوره ٌنبؽً أن ٌإهل بالتربٌة لٌسهم فً تحسٌن أوضاع مجتمعه
والنهوض به إلى مراتب علٌا ,أي أن عاللة الفرد بالمجتمع عاللة تؤثٌر وتؤثر عن
طرٌك التربٌة الصحٌحة( .الحٌلة.)20 :3777,
تمثل اللؽة أهم الخصائص التً وهبها هللا لإلنسان فهً الفكر ووعاء المعرفة
وهً وسٌلة التعاٌش والتفاعل بٌن أفراد المجتمع  ,وبواسطة اللؽة ٌنمو الفرد
اجتماعٌا ً ومعرفٌا ً ولؽة كل امة هً جزء ال ٌتجزأ من شخصٌتها  ,وحضارتها
وموروثها التارٌخً والثمافً وهً التً تمثل كٌانها الموحد وهوٌتها المستملة.
وأما اللؽة العربٌة فلها مكانة كبٌرة وبخاصة فً نفوس أبنائها ,ألنها ترتبط بؤعز
ما تملكه األمة وهً العمٌدة اإلسالمٌة باإلضافة إلى أنها الرباط الذي ٌوحد بٌن أبناء
األمة اإلسالمٌة وٌربط الماضً بالحاضر فً ذاكرتهم.
ولعل الحدٌث عن أهمٌة اللؽة العربٌة ٌذكرنا بالدور الذي تموم به اللؽة فً
البٌئة المدرسٌة إذ هً المناة التً تنتمل من خاللها المعرفة من مصدرها (المعلم-
المنهج) إلى المتلمً (التلمٌذ) فمدرة التلمٌذ اللؽوٌة هً وسٌلته لتحصٌل أنواع العلوم
والمهارات  ,وبدون إتمان التلمٌذ لمهارات اللؽة ال ٌمكنهُ إحراز أي تمدم ملموس فً
التحصٌل بالمواد الدراسٌة األخرى( .حسن ,)71: 3771,واللؽة العربٌة بفنونها
المختلفة من استماع ,وتحدث ,ولراءة  ,وكتابة ,أنما هً وحدة واحدة فً تطبٌمها
ونشؤتها  ,واستعمالها  ,وما تهدؾ إلٌه  ,وان دراستها وتدرٌسها كفنون ومهارات
متفاعلة ومتكاملة هً بمثابة خدمة لفروع اللؽة العربٌة  ,الن تمكن المعلم من
المهارات اللؽوٌة المختلفة للؽة العربٌة ٌ ,مكنه من السٌطرة على فنونها ,ومن ثم
كان التركٌز على تدرٌب المتعلم على مهارات اللؽة المختلفة كل على حدة بهدؾ
إتمانها والتمكن منها( .إبراهٌم ,)76: 3717,والمراءة هً احد فنون اللؽة العربٌة
وأكثرها استخداماً ,فهً الرافد األول لتكوٌن الماعدة اللؽوٌة وتنمٌتها ,وهً السبٌل
األلوى الستمامة اللسان ,وجودة البٌان ,وصحة الضبط ,وهً المنبع الفٌاض لتزوٌد
المهارات اللؽوٌة بؽذائها الفكري المتجدد.
والمراءة تساعد الفرد فً التكوٌن العلمً الذي ٌإهله للنجاح فً الحٌاة او
مواجهتها والمراءة أداة العالم فً االستزادة وفً أن ٌضٌؾ إلى حصٌلته الثمافٌة فً
كل ٌوم شٌئا ً جدٌدا ً مما تخرجه المطابع لٌدعم فكره بؤفكار ؼٌره ,وبذلن ٌتسنى له
اإلنتاج الخصب(مجاوروآخرون)32-30 :3766,
وعالوة على ذلن فان للمراءة أهمٌة اجتماعٌة ,فنمو الفرد البد أن ٌكون له عائد
على المجتمع  ,بما ٌوفر له من ثروة بشرٌة فعالة بناءة  ,لادرة على التفكٌر السلٌم,
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ومواجهة التحدٌات المتجددة ,على أساس من العلم واألٌمان  ,من اجل التمدم وتحمٌك
حٌاة أفضل للمجتمع( .سعد ,)376: 3777 ,وٌمكن المول أن المراءة تفٌد الفرد فً
جمٌع مٌادٌن حٌاته ,فهً توسع مداركه وتحرض فكره على العمل واالنطالق
واإلبداع  ,وتساعده على االندماج فً أنشطة الجماعة والتكٌؾ معها  ,وتكسبه المٌم
والمثل واالتجاهات االٌجابٌة التً تسعده وتهذب مماٌٌس التذوق عنده ,وبعبارة
مختصرة – فالمراءة تعده لٌكون مواطنا ً صالحا ً ٌحمك السعادة لنفسه وأمته(.حسن
 ,)39: 3773,وتعد المراءة عموما ً أهم الوسائل التً تنمل إلٌنا ثمرات العمل
البشري  ,وأنمى المشاعر اإلنسانٌة التً عرفها عالم الكلمة المطبوعة بٌد أن المراءة
أعمك بكثٌر من أن تكون مجرد ضم حرؾ إلى أخر لٌتكون من ذلن ممطع أو كلمة
ما ,وتتعدى كونها عملٌة إلٌة بحتة إلى عملٌة ؼاٌة فً التعمٌد  ,تموم على العدٌد من
العملٌات العملٌة كالربط ,واإلدران والموازنة  ,والفهم  ,واالختٌار ,والتموٌم,
والتذكر ,والتنظٌم ,واالستنباط ,واالبتكار ....الخ.
ولد أكدت العدٌد من البحوث والدراسات أهمٌة المراءة  ,وأثرها فً اكتساب
المهارات اللؽوٌة األخرى ,ولهذا فان احد الباحثٌن ٌإكد أن تدرٌب التالمٌذ على
المراءة الجٌدة وممارستهم لها تساعدهم على أدران المادة المراد تعلمها وفهمها
بصورة أكبر.)Gere,1982,p.19( .
وٌإكد باحث أخر أن المراءة الجٌدة لها اثر كبٌر فً تحسٌن المدرة الكتابٌة من
خالل مساعدة المتعلم ,وتعوٌده على االستماع بصورة صحٌحة للكلمات التً تتردد
بصورة منفردة داخل سٌاق الجمل من خالل التمكن من المراءة وخصوصا ً فً
المراءة الجهرٌة ,)Smith,1961,p.20( .أن صحة المراءة هً من صفات المارئ
الجٌد الذي ٌتمكن من نطك الكلمات نطما ً واضحا ً وسلٌما ً  ,وخٌر ما ٌساعد المارئ
على إتمان هذه المهارة أن ٌكون مدركا ً لمعانً المادة الممروءة  ,وحسن ترابطها,
وفهم أفكارها العامة والجزئٌة فهما ً سلٌما ً لذا وجب أخذ التالمذة على هذه المهارة
وتدرٌبهم علٌها( .السٌد ,د.ت ,)33:لذا فمد أصبح من واجب المدارس االبتدائٌة
إكساب تالمذتها لدرا ً مناسبا ً من مهارات المراءة والنطك الصحٌح للكلمات ولراءة
الجمل وفهمها فهما ً سلٌماً ,وتفسٌر المادة الممروءة.
وترى الباحثة أن الطفل عندما ٌلتحك بالمدرسة عنده لدر من الخبرات الخاصة,
والمدرات الحسٌة الالزمة لعملٌة المراءة من نطك وأبصار واستماع ,باإلضافة إلى
طائفة األلفاظ والتراكٌب التً ٌتفاهم بها وٌستعملها فً مطالب الحٌاة المحدودة التً
ٌعٌشها.
ً
ومن المعروؾ أن الطفل ٌعرؾ الجملة كاملة والمعنى مجمالً ثم ٌؤخذ فً تحلٌل
أجزاءها بالتفصٌل ,وان لدٌه المدرة على الربط والموازنة بٌن األمور المتشابهة
والمختلفة ,وٌعد تعلٌم األطفال مهارة المراءة من أهم أولٌات أهداؾ التعلٌم فً
المرحلة الدراسٌة األولى وفً معظم األنظمة التعلٌمٌة ان لم ٌكن فً جمٌعها.
(عبٌد.)213: 2030,
تهتم التربٌة المعاصرة بان تكون المواد الممروءة من لبل الطفل فً المرحلة
االبتدائٌة سهلة ومبسطة دون تعمٌد ,بحٌث تتناسب مع عمره وعمله حتى ٌستطٌع
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تعلمها برؼبة وان تكون المراءة مادة مشولة تسترعً انتباههم لتوثٌك الصلة بٌن
الطفل والكتاب ,ولجعله ٌمبل علٌه برؼبة لتسهٌل المعلومات واألفكار التً تنمً
لدراته( .مصطفى.)323: 2003 ,
وٌرى المربون وعلماء النفس أن األطفال ٌختلفون فً درجة استعدادهم لعملٌة
التعلم ,وأننا ٌنبؽً أن نبٌّن مدى استعداد كل منهم ,وان نحاول تنمٌة هذا االستعداد
بجمٌع الوسائل الممكنة ,إذ المراءة تنمو كنمو الجسم ,والناس ٌختلفون فً درجة
نموهم وهذا االختالؾ ٌرجع لمبدأ الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ ,حٌث أنتمد ابن
مرا ً فً عدم رعاٌتهم للنضج العملً والجسمً واللؽوي
خلدون معلمً عصره انتمادا ً ّ
لألطفال ,وطالبهم بالتدرج فً التعلٌم بموله" ان تلمٌن العلوم للمتعلمٌن أنما ٌكون
مفٌدا ً أذا كان على التدرج شٌئا ً فشٌئاً"( .الوائلً.)31 :2001,
ونظرا ً لألهمٌة البالؽة التً تحتلها الطرائك واألسالٌب التدرٌسٌة ,نجد أنها لد
حظٌت باهتمام التربوٌٌن فً مختلؾ تخصصاتهم ومٌادٌنهم التطبٌمٌة ,الن األسلوب
التفاعلً هو الذي ٌعمل على إكساب التالمٌذ الخبرات والمهارات المطلوبة ,فضالً
عن أنها تعالج كثٌرا ً من الحاالت والموالؾ الضعٌفة فً المولؾ التعلٌمً ,وفً
نفس الولت تعالج الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ( .مرعً والحٌلة.)23: 2009,
وترى الباحثة أن المراءة تعد الخطوة الرئٌسة المهمة فً تعلٌم التالمٌذ واألساس
الذي تبنى علٌه سائر فروع النشاط اللؽوي من حدٌث ,واستماع ,وكتابة ,كما أنها
األداة الرئٌسة لالنفتاح على مختلؾ العلوم ,فكان البد من إتباع الطرٌمة التعلٌمٌة
الناجحة لتمكن التالمٌذ من تعلم المراءة وممارستها على النحو األفضل.
أن اختٌار طرٌمة التدرٌس لكً تالءم أفرادا ً معٌنٌن لتعلم شًء ما ٌعد علما ً وفنا ً
ال ٌجٌده أال المإهلون فطرٌمة التدرٌس تكمن أهمٌتها فً ثالثة جوانب أساسٌة:
المعلم ,التلمٌذ ,المادة الدراسٌة( .نبهان.)23: 2001 ,
ولكل معلم طرٌمته الخاصة فً تعلٌم المراءة  ,ولد تختلؾ من معلم إلى أخر
والى جانب الطرٌمة الخاصة هنان طرائك عامة كثٌرة فً تعلٌم مبادئ المراءة
ٌشترن فٌها اؼلب المعلمٌن ولد تؽٌرت هذه األسالٌب العامة وتطورت تبعا ً لتطور
فلسفة التربٌة وتؽٌر نظرٌاتها ,وكان النتشار علم نفس الطفل اثر واضح فٌها.
(الرشٌدي.)399: 2003 ,
وٌمكن المول أن طرائك التعلٌم الجٌدة والمناسبة لعمول التالمٌذ هً شرط أساس
وضروري لتحمٌك النجاح فً العملٌة التعلٌمٌة ومن ثم الوصول لتحمٌك األهداؾ
التربوٌة المنشودة.
مما سبق تتجلى أهمٌة البحث إلى األتً:
 -3أهمٌة اللؽة العربٌة بوصفها لؽة المران الكرٌم ,ولؽة العرب والمسلمٌن.
 -2أهمٌة المراءة والتً تعد مفتاح العلوم وممارسة حٌّة للحصٌلة اللؽوٌة
والثمافٌة والعلمٌة .
 -1أهمٌة التموٌم التربوي فً تطوٌر وتحسٌن أداء المعلمٌن والمعلمات,
والتعرؾ على نماط الموة والضعؾ فً طرائك تعلٌم المراءة التً
ٌستخدمونها.
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 -1أهمٌة الصؾ األول االبتدائً فً المرحلة االبتدائٌة ألنه األساس الذي ترتكز
علٌه العملٌة التعلٌمٌة.
 -3إفادة الجهات المختصة من نتائج البحث ,ومنها وزارة التربٌة.
ج -هدف انثحث :
ٌهدؾ البحث الحالً إلى تموٌم الطرٌمة الهجائٌة (االلفبائٌة) والطرٌمة الكلٌة فً
تعلٌم المراءة لدى تالمذة الصؾ األول االبتدائً من وجهة نظر المعلمٌن والمعلمات
وذلن من خالل اإلجابة على السإال األتً:
 أٌهما تفضل الطرٌمة الهجائٌة (االلفبائٌة) أم الطرٌمة الكلٌة فً تعلٌم المراءة
فً الصؾ األول االبتدائً؟
د -حدود انثحث :
ٌمتصر البحث الحالً على عٌنة من المعلمٌن والمعلمات الذٌن ٌعلمون الصؾ
األول االبتدائً فً المدارس االبتدائٌة فً لضاء الممدادٌة والتابعة الى المدٌرٌة
العامة لتربٌة دٌالى للعام الدراسً 2032-2033م.
هـ -حتديد املصطهحاخ:
 -1التقوٌم:
 هو عملٌة تشخٌصٌة ولائٌة وعالجٌة تستهدؾ الكشؾ عن مواطن الضعؾ
والموة فً التدرٌس بمصد تحسٌن عملٌة التعلٌم والتعلم وتطوٌرها بما ٌحمك
األهداؾ المنشودة( .العاصم3139 ,ه.)7 :
 هو جمع المعلومات عن سلون أو ظاهرة ما ,وتصنٌفها وتحلٌلها وتفسٌرها
لتسهم فً الحكم على هذا السلون أو الظاهرة  ,وتإدي إلى حسن
توجٌهها(.الدمرداش)1: 3793,
 هو إصدار الحكم على شًء ما أو تمدٌر لٌمة معٌنة له ,والتموٌم التربوي
عبارة عن مجهود منظم رسمً للحكم على ظاهرة تعلٌمٌة معٌنة(.الدوسري
.)11: 2003,
 -2طرٌقة التدرٌس:
 هً محاولة الوصول إلى الحمائك العلمٌة من خالل النهج العام النظامً فً
العمل( .عالل)9 :3791 ,
 هً عبارة عن خطوات محددة ٌتبعها المعلم لتحفٌظ التالمٌذ اكبر عدد ممكن
من المادة العلمٌة .....والطرٌمة بمعناها الشامل فإنها ال تنفصل عن المادة
الدراسٌة وتكون وسٌلة لوضع الخطط وتنفٌذها فً موالؾ الحٌاة الطبٌعٌة
التً تإدي إلى نمو التالمٌذ بتوجٌه من المعلم وإرشاده( .لبٌب)33 :3711,
 هً إعداد الخطوات الالزمة ألداء أي عمل من اإلعمال وطرٌمة المعلم فً
تدرٌسه تعنً األسلوب الذي ٌتبعه لتفهٌم التالمٌذ الدروس التً ٌلمٌها علٌهم
فً أي مادة من المواد( .عمٌرة  ,د.ت.)113 :
 -3القراءة:
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 هً انتمال الذهن من الحروؾ واإلشكال التً تمع تحت األنظار إلى
األصوات واأللفاظ التً تدل علٌها وترمز إلٌها(.الحصري)31 :3762 ,
 هً لدرة المارئ على ترجمة الرموز المكتوبة بصورة جهرٌة أو صامته إلى
ألفاظ وكلمات لتنفٌذ معنى من المعانً فً لؽة الكالم( .دمعة.)33 :3799,
املثحث انثاني

خىانة نظزيح ودراساخ ساتقح

-1خىانة نظزيح
أ-مفهوم التقوٌم-:
التموٌم هو الوسٌلة األساسٌة للحصول على معلومات دلٌمة عن الوالع التربوي,
وتشخٌص مكوناته فً ضوء نتائج التموٌم ٌعد تنظٌم األفكار
وتوجٌهها(.الجبان )311 :2002,وهنان خلط فً استخدام كلمتً التموٌم والتمٌٌم ,إذ
ٌعتمد البعض أن كلتٌهما ٌعطٌان المعنى نفسه أال أن كلمة التموٌم صحٌحة لؽوٌا,
وهً أكثر انتشارا فً المجال التربوي وأنها تعنً زٌادة على بٌان لٌمة الشًء
وتعدٌل أو تصحٌح ما اعوج منه وأما كلمة التمٌٌم فتدل على أعطاء لٌمة للشًء
فمط( .ابولبدة )63 :3712 ,وتمثل عملٌة التموٌم عامال مساعدا على التخطٌط
الصحٌح للخبرات التعلٌمٌة المناسبة وتحدٌد مدى تحمك األهداؾ التعلٌمٌة ,وبالتالً
فان المرارات التً تتخذ فً سبٌل تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة تكون مبنٌة على أسس
وأسالٌب صحٌحة( .الجلبً.)26 :2003 ,
ب -تقوٌم عمل المعلم-:
البد من اإلشارة إلى أن عملٌة التموٌم ضرورة حتمٌة فً المٌدان التربوي من
اجل أن ٌتعرؾ المائمون على العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة مدى النجاح الذي تحمك فً
عملهم  ,وما حمموه من انجاز فً ضوء األهداؾ المرسومة ,وتتكون عناصر العملٌة
التعلٌمٌ ة من المثلث التعلٌمً (المنهج ,المعلم ,الطالب) ومن هنا فان تموٌم خصائص
المعلم الشخصٌة والمهنٌة ٌحتل مكانة ذات أهمٌة فً العملٌة التربوٌة( .األمام
وآخرون .)11 :2001 ,ونظرا للمسإولٌة المعهودة لشخص المعلم ولدلة العمل
ال ذي ٌموم به ٌصبح من الواجب المإكد متابعة عمله بصورة مستمرة ومنتظمة
لؽرض تحدٌد المعولات التً تعٌك سٌر العملٌة التعلٌمٌة وتحٌل دون أداء المعلم
عمله بصورة وافٌة ,وان تموٌم أداء المعلم ٌعمل على تشخٌص الصعوبات
والمشكالت والولوؾ علٌها من اجل تذلٌلها وتمدٌم الممترحات لعالجها األمر الذي
ٌإدي إلى تحسٌن الدور التربوي والتعلٌمً .أن معلم اللؽة العربٌة هو الذي ٌعمل
على تنمٌة لدرات تالمذته ومهاراتهم عن طرٌك تنظٌم العملٌة التعلٌمٌة وضبط
مسارها التفاعلً ومعرفة حاجات تالمذته ولدراتهم واتجاهاتهم وطرق تفكٌرهم
وتعلمهم وهو مرشدهم إلى مصادر المعرفة وطرق التعلٌم الذاتً التً تمكنهم من
متابعة تعلمهم وتجدٌد معارفهم دوما ً وأبدا ً(.بشارة ,)29 :3716 ,وفٌما ٌتعلك بتموٌم
طرائك تعلٌم مادة المراءة فانه ٌعد من األركان األساسٌة فً العمل االبتدائً وتتبع
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أهمٌته من أهمٌة اللؽة العربٌة كونها لؽة التعلٌم الرسمً والركن األساس الذي تستند
علٌه بمٌة الدروس األخرى.
ج-أهمٌة تقوٌم أداء معلم اللغة العربٌة-:
وٌوضح (صخً وآخرون )2001 ,هذه األهمٌة كما ٌؤتً:
 .3انه وسٌلة مهمة لمعرفة مدى التمدم الذي ٌحرزه المعلم نحو تحمٌك األهداؾ
التربوٌة .
ٌ .2ساعد المعلم على تحدٌد نواحً الموة والضعؾ فً نواحً عمله.
ٌ .1ساعد المعلم فً الحصول على أفضل طرٌمة تدرٌس فً اللؽة العربٌة.
ٌ . 1مكن المعلم من توفٌر البٌانات والمعلومات الالزمة لتطوٌر العمل وتحسٌن
نوعٌته.
ٌ .3ستطٌع المعلم من عملٌة التموٌم على معرفة مدى النجاح فً الوصول إلى
األهداؾ المرسومة بما ٌإدي إلى تطوٌر العملٌة التربوٌة وتحسٌن جوانبها
المختلفة(.صخً.)20 :2001 ,
د-طرائق تعلٌم القراءة -:
لمد اهتم علماء التربٌة بموضوع تعلٌم المراءة وبخاصة تعلٌم األطفال لما لها من
اثر بالػ فً حٌاتهم وكان لجهودهم فً البحوث والدراسات النفسٌة والتجارب
التربوٌة نتائج محمودة فً ابتكار عدة طرائك لتعلٌم المراءة ومن المسلم به انه ال
ٌوجد طرٌمة سلمت كل السالمة من النمد ,أو حممت إؼراضها كاملة وان عماد
الطرٌمة هو المعلم فالطرٌمة الجٌدة سٌئة فً ٌد المعلم الؽٌر كؾء ألنه ٌشوه جمالها,
ولذلن كان من الصعب الحكم بٌن طرٌمتٌن بفضل احدهما على األخرى ومن
الواجب أن ٌكون االنتفاع من مزاٌا كل طرٌمة( .سمن.)13 :3771 ,
منذ أن بدأ التعلٌم فً العصر المدٌم وعندما كانت الحلمات الدٌنٌة (الكتاتٌب) هً
مإسسة التعلٌم الرئٌسة فً الكثٌر من المجتمعات العربٌة واإلسالمٌة ,كانت المراءة
والكتابة ٌتم تعلمها بالطرٌمة الجزئٌة (التركٌبٌة) وبؤسلوب معٌن حٌث ٌبدأ عادة
بتعلٌم الجزئٌات أي تعلٌم التالمٌذ الحروؾ األبجدٌة بؤسمائها أو بؤصواتها حسب
الحركات اإلعرابٌة وبعد أن ٌحفظ الطفل تلن الحروؾ وٌحفظ حركاتها وٌنتمل به
المعلم إلى تعلٌمه بعض المماطع الخفٌفة المكونة من حرفٌن أو أكثر ثم ٌنتمل إلى
تعلٌم ِه الكلمات ثم الجمل التً تتالؾ من كلمتٌن أو أكثر وهكذا تتم عملٌة تعلم
المراءة لألطفال وكان ذلن حسب الرسم العثمانً والضبط المستخدم فً المصحؾ
الشرٌؾ (المران الكرٌم)( .الهاشمً ,)12 :2006 ,حاول علماء التربٌة منذ مطلع
المرن العشرٌن بؤحداث تطورات مهمة فً المٌدان التربوي وخاصةً فً مجال علم
النفس وكانت دراسات علم النفس التربوي فً النصؾ الثانً من المرن العشرٌن لد
أسفرت على نوعٌن من النظرٌات هً (النظرٌة السلوكٌة والنظرٌة المعرفٌة).
(عثمان ودفع هللا.)11 :2003 ,
أن النظرٌة المعرفٌة لمٌت حظا ً كبٌرا ً من الرواج فً مٌدان مناهج التربٌة
والتعلٌم فً العالم الٌوم ,إذ اتخذت أساسا نظرٌا للتعلٌم وخاصة تعلٌم اللؽات ,وهً
التً بنٌت علٌها طرائك التدرٌس فً الدول الؽربٌة ثم تبعها بعد ذلن الكثٌر من بالد
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العالم على أساس أن الؽرب هو رائد التطور والتحدٌث فً كل المجاالت ولذلن
تؤثرت البالد العربٌة بهذه المناهج( .مدكور .)11 :2009,أن طرٌمة الكلمة فً
تعلٌم المراءة والكتابة مبنٌة على النظرٌات المعرفٌة وخاصة نظرٌة (الجشطالت)
والتً تإكد أن التعلم فً لحظة معٌنة ولٌس بالترابط بٌن (المثٌرات واالستبصار)
والذي ٌموم على عدة مبادئ منها (إدران الكل سابك إلدران األجزاء والكل اكبر من
مجموع األجزاء)( .سمن ,)11 :3771,أن طرٌمة الكلمة تنطلك من النظرٌة
المعرفٌة فً تعلم اللؽة والتً ترى أن الفهم اللؽوي سابك لألداء اللؽوي وشرط فً
حدوثه ومن بٌن فروع اللؽة المراءة( .سمن .)11 :3771,أن طرائك تعلٌم المراءة
عدٌدة ,ولامت علٌها دراسات كثٌرة من لبل الباحثٌن والتربوٌٌن وهذه األنواع هً:
أوال -الطرٌمة الجزئٌة التركٌبٌة ,وٌندرج تحت هذه الطرٌمة طرٌمتان فرعٌتان هما-:
(الطرٌمة األبجدٌة (الهجائٌة – االلفبائٌة ,والطرٌمة الصوتٌة).
ثانٌا ً -الطرٌمة التحلٌلٌة (الكلٌة) ,وٌندرج تحت هذه الطرٌمة ثالثة طرائك هً طرٌمة
الكلمة وطرٌمة الجملة والطرٌمة التولٌفٌة (المزدوجة).
وستعرض الباحثة إلى تسلٌط الضوء على طرٌمتٌن من هذه الطرائك فً تعلٌم
التالمذة المراءة فً الصؾ األول االبتدائً واللتان هما عنوان دراستها وهاتان
الطرٌمتان هما:
-3الطرٌمة األبجدٌة (الهجائٌة-االلفبائٌة)
-2طرٌمة الكلمة
أوال -الطرٌقة األبجدٌة (الهجائٌة – االلفبائٌة)-:
شاعت هذه الطرٌمة فً العالم العربً فً نهاٌة المرن التاسع عشر ,وعلى الرؼم
من عٌوبها الكثٌرة إال أنها تزود المارئ بمفاتٌح المراءة وهً الحروؾ وتثبت
صورتها لدٌه ,وٌتم التعلٌم بهذه الطرٌمة وفك األتً:
ٌ-3تعلم التلمٌذ حروؾ الهجاء بؤسمائها :ألؾ ,باء ,تاءٌ......اء.
ٌ-2تدرب التلمٌذ على طرٌمة نطمها مفتوحة ومضمومة ومكسورة ومشدّدة لراءة
وكتابة (الهاشمً.)11 :2006 ,
-1بعد أن ٌتمن التلمٌذ لراءة الحروؾ بؤسمائها وصورها ٌكلؾ بضم حرفٌن
منفصلٌن لٌكون منهما كلمة مثل :أب ,أم ,أخ .
ٌ-1نتمل التلمٌذ بعد ذلن إلى تكوٌن الكلمات من حروؾ منفصلة مثل :زرع ,درس,
وٌالحظ أن تكون الكلمات من ثالثة حروؾ.
ٌ-3طلب من التلمٌذ تكوٌن مماطع مختلفة ثم ضمها لٌكون كلمات أكثر فً عدد
حروفها مثل :رأ....سً (رأسً) سا...ري (ساري).
ٌ-6بدأ التلمٌذ تكوٌن جمل لصٌرة عن طرٌك ضم الكلمات بعضها إلى بعض مثل:
رأس سامً ...دار رامً( .عبد.)96 :2033 ,
مزاٌا الطرٌمة األبجدٌة:
-3تتمٌز هذه الطرٌمة بالبساطة والسهولة.
ٌ-2تعلم التلمٌذ الحروؾ ونطمها.
ٌ-1ستطٌع التلمٌذ تكوٌن كلمات سرٌعة.
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-1تزود األطفال بمفاتٌح المراءة ,وهً الحروؾ فٌسهل علٌهم النطك بؤٌة كلمات
جدٌدة مادامت حروفها ال تخرج عن الحروؾ التً عرفوها لبل ذلن.
-3كما أنها حازت لبوالً لدى أولٌاء األمور ,ألنها تعطً نتائج سرٌعة ,إذ ٌعود
الطفل إلى البٌت ولد عرؾ شٌئا ً حرفا ً أو أكثر( .عبد( ,)99 :2033 ,إبراهٌم,
.)11 :3790
عٌوب الطرٌمة األبجدٌة -:
-3تخالؾ طبٌعة العمل فً أدران األشٌاء ,إذ ٌدرن الذهن الشًء كالً متكامالً ثم ٌبدأ
بتجزئته إلى مكوناته المختلفة.
-2أنها تبعث الملل عند المتعلمٌن الصؽار لتردٌدهم وحفظهم أشٌاء ال تعنً شٌئا ً
عندهم فٌمل بذلن نشاطهم وشولهم إلى التعلم.
ٌ-1تعلم التلمٌذ عن طرٌمها المراءة البطٌئة ألنه ٌوجه جهوده إلى تهجً الكلمات
وتجزئة الجمل ولراءتها كلمة كلمة.
-1أن فٌها شٌئا ً من التضلٌل لألطفال الن أسماء الحروؾ ال تدل على أصواتها ,فال
عاللة بٌن صوت الرمز(د) وبٌن النطك باسم الحرؾ (دال).
معان ال
-3أنها مخالفة لطبٌعة التحدث والتعبٌر الن الطفل حٌن ٌعبر أنما ٌعبر عن
ٍ
عن حروؾ أو كلمات مجزئة( .إبراهٌم.)97 :3790 ,
ثانٌا -طرٌقة الكلمة:
وٌمصد بها الربط بٌن الرمز المنظور والنطك المسموع ,أي التران الصورة
بالصوت (لانون االلتران) ,فحٌن ٌرى التلمٌذ الكلمة التً كتبها أو نطمها المعلم,
وٌنطمها من بعده وبتكرار ذلن ٌستجٌب لصوت الكلمة ورمزها ,وٌساعد على هذه
االستجابة فهمه لمعنى وأدران الكلمات وتمٌزها عن بعض( .الرحٌم-31 :3773 ,
 .)31وكم ٌكون مفٌدا ً لو الترنت الكلمة بصورة لها فعلٌة على أن تراعى فٌها األتً
لٌتمكن التلمٌذ أن ٌنطك بها فور رإٌتها:
-3وضوح الصورة.
-2تكرار األلفاظ تكرارا ً كافٌا ً لتثبٌت صورتها فً الذهن والمدرة على النطك بها
بمجرد النظر إلٌها.
-1تكرار لبعض الحروؾ فً الكلمات ,لٌسهل بعد ذلن تحلٌل الكلمة إلى حروفها.
(إبراهٌم.)12 :3790,
 -1التدرج فً االستؽناء عن الصور ,حتى ٌنتمل الطفل من مرحلة الربط بٌن الكلمة
والصورة إلى مرحلة تمٌٌز الكلمة بمجرد النظر إلٌها ,وتكون الخطوة التالٌة هً
تمٌٌز الحروؾ أي ربط شكل الحرؾ بصوته الخاص ,وهً الخطوة الالزمة لمراءة
أي كلمة( .إبراهٌم.)12 :3790,
ٌ-3نتمل التلمٌذ من الحروؾ إلى المماطع ولراءتها دون تهجئ ِه.
ٌ-6نتمل التلمٌذ إلى تعلم الجمل.
-9تتم المراءة مع الفهم وٌسؤل التلمٌذ عما فهمه من المراءة( .عبد.)10 :2033 ,
عٌوب طرٌمة الكلمة-:
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-3تحمل المعلم مرؼما ً على استعمال ك لمات ؼرٌبة عن الطفل لم ٌعرفها من لبل
عند تدرٌب ِه تدرٌبا ً كافٌاً.
ّ
معطلة لسرعة المراءة ,الن الطفل حٌن ٌمرأ الكلمة ٌتبع ذلن بتحلٌلها إلى
-2لد تكون
حروفها أثناء النطك بها( .عبد العال ,د .ت.)63 :
خطوات طرٌمة الكلمة:
ٌعرض المعلم نماذج لألشٌاء وٌعلمها ,كؤن ٌعرض ممصا ً وللما ً ومشطاً ,وٌعلكصورها تحتها وفً أسفل الصورة ٌعرض بطالات تحمل أسماءها.

ممص

مشط

للم

 ٌنتمل إلى مرحلة تمٌٌز الكلمة لٌستؽنى عن الصور ,وٌتعرؾ التلمٌذ على الكلمةوٌمرإها بمجرد النظر ألٌها.
ٌتم تمدٌم حروؾ الجر :من ,فً ,على ,إلى ,من خالل التمثٌل والمول وعرضالرمز والصورة كؤن ٌموم المعلم بوضع الملم فً الحمٌبة ,وٌمول :وضعت الملم (فً)
الحمٌبة ,وٌسال أٌن الملم ,وٌجٌب عن تساإله وٌشدد على نطك كلمة (فً) وكذلن
األمر مع األفعال واألسماء( .الرحٌم وآخرون.)39 :3773 ,
 ومن التدرٌبات المهمة لتمٌٌز الكلمات عرض مجموعة من الكلمات المتماربةبالصورة والمختلفة فً معناها مثل( :نحلة -نخلة -نجلة)( ,حروؾ -خروؾ),
(مفتاح -منفاخ).
 ومن مجموعة الكلمات التً تمت معرفتها ,وثبتت فً أذهان التالمٌذٌ ,تم اختٌارلسم منها لتضم إلى بعضها لتكوٌن العبارات والجمل فمن الكلمات(:باب ,زورق ,فً
دار ,نوري ,أزرق ,مازن ,للم)ٌ ,مكن بناء الجمل والعبارات اآلتٌة (للم مازن
أزرق ,باب أزرق ,دار نوري ,باب دار نوري ,زورق نوري أزرق ,مازن فً دار
نوري)( .الرحٌم وآخرون.)39 :3773,
 -2اندراساخ انساتقح-:
بعد اطالع الباحثة على األدبٌات والدراسات السابمة ,وجدت مجموعة من
الدراسات السابمة تناولت بعض طرائك تعلٌم المراءة للمبتدئٌن وهً األتً:
-1دراسة الراوي (.)1691
حاولت دراسة الراوي المفاضلة بٌن الطرٌمة الصوتٌة والطرٌمة الجملٌة فً
المدرسة المؤمونٌة االبتدائٌة فً بؽداد للعام الدراسً ( ,)3763-3760ولد لام
الباحث بؤجراء اختبار على تالمٌذ الطرٌمة الصوتٌة والطرٌمة الجملٌة ,والهدؾ من
ذلن ألماء بعض الضوء على حمٌمة كل من الطرٌمة الصوتٌة والطرٌمة الجملٌة,
ومدى أفضلٌة أتباع كل من هاتٌن الطرٌمتٌن فً تعلٌم المراءة للمبتدئٌن من خالل
تحصٌل التالمٌذ فً المراءة.
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ٌجب اإلشارة إلى أن كتاب المراءة المستخدم وفك الطرٌمة الصوتٌة (المراءة
الخلدونٌة) لألستاذ ساطع الحصري ,وأما كتاب المراءة المستخدم وفك الطرٌمة
الجملٌة (المراءة الجدٌدة) للدكتور عبد العزٌز الموصً وآخرون وهم من
المصرٌٌن ,لمد كشفت نتائج اختبارات هذه التجربة تفوق تالمٌذ الطرٌمة الصوتٌة
على تالمٌذ الطرٌمة الجملٌة فً المراءة الجهرٌة واإلمالء ,ولم ٌشر الباحث إلى
أفضلٌة أي واحدة منهما فً تعلٌم المراءة للمبتدئٌن ,وذلن بسبب ظهور بعض
األخطاء والنوالص التً كشفت أثناء المٌام بالتجربة ومنها:
-3عدم ضمان توزٌع التالمذة على الصفٌن بالتساوي من ناحٌة المدرة والذكاء.
-2عدم ضمان تساوي كفاٌة معلمً الصفٌن.
-1عدم ضمان اختٌار جمل االختبار المبنٌة على أسس وشروط.
-1إهمال اختبار األطفال فً المراءة الصامتة واإلدران.
-3إهمال اختبار األطفال بالخط وجودة الكتابة.
وفٌم ا ٌتعلك بكتاب الطرٌمة الجملٌة (المراءة الجدٌدة) للدكتور عبد العزٌز
الموصً وآخرون ,ال ٌناسب التالمٌذ العرالٌٌن من حٌث الجمل المختارة فً المصة
واألسماء الؽرٌبة( .الراوي.)11-1 :3769 ,
-2دراسة مصطفى (.)1611
لام الباحث بتموٌم الطرٌمة الكلٌة فً تعلٌم المراءة للمبتدئٌن من وجهة نظر
المعلمٌن فً المدارس االبتدائٌة فً بؽداد ,واختار الباحث ( )21معلما من المدارس
االبتدائٌة الذٌن ٌعملون فً الصؾ األول االبتدائً ,وأجرى الباحث ممابلة المعلمٌن
وجمع المعلومات منهم بصورة مباشرة ,لام الباحث بتكافإ بعض المتؽٌرات فً
التجربة مثل التؤهٌل والخبرة والرؼبة فً التعلٌم فً الصؾ األول االبتدائً.
وتوصل الباحث إلى اتفاق المعلمٌن على تفضٌل الطرٌمة الكلٌة فً تعلٌم
المراءة فً الصؾ األول االبتدائً للمنافع اآلتٌة:
-3السرعة فً المراءة والكتابة.
-2تعود التالمٌذ على الخط الجٌد.
-1متابعة األطفال لدرس المراءة ,والرؼبة واالستمتاع فٌها.
ٌ-1تعرؾ التلمٌذ على الكلمات البسٌطة ومن ثم على معانٌها.
ومن المؤخذ على هذه الدراسة للة عٌنة المدارس والمعلمٌن( .مصطفى,
.)3799
-3دراسة الشبلً وآخر (.)1611
تهدؾ الدراسة إلى تموٌم الطرٌمة الكلٌة والطرٌمة الصوتٌة فً تحصٌل التالمٌذ
المبتدئٌن فً المراءة.
وأجرٌت الدراسة على ( )6مدارس ابتدائٌة فً بؽداد تحتوي على ()320
تلمٌذاً ,تم تمسٌمهم إلى مجموعتٌن ,مجموعة تتعلم المراءة وفك الطرٌمة الكلٌة,
والمجموعة الثانٌة تتعلم المراءة وفك الطرٌمة الصوتٌة ,استخدم الباحثان اختبارٌن

-433-

العذد الخمسون  .مجلة الفتح  .آب لسنة 2102

سوزان عبذ الستار عبذ الحسيه

فً المراءة ٌمٌسان تحصٌل التالمٌذ فً المراءة والسرعة فً المحادثة والكتابة,
وظهرت النتائج على تفوق التالمٌذ الذٌن تعلموا المراءة بالطرٌمة الصوتٌة (زٌادة
التحصٌل فً المراءة والكتابة) وتإكد النتائج على تفضٌل استخدام الطرٌمة الكلٌة فً
تعلٌم المراءة للمبتدئٌن( .الشبلً وآخر.)3791 ,
موازنة بٌن الدراسات السابمة والدراسة الحالٌة-:
تحاول الباحثة منالشة الدراسات السابمة التً عرضت ملخصاتها ,ألنها تمثل
تراكما ً معرفٌا ً حول طرائك تعلٌم المراءة للمبتدئٌن ,واستخلصت الباحثة الكثٌر من
المإشرات ال ضرورٌة التً ٌمكن االستفادة منها بما ٌتعلك بموضوع بحثها ,وتمت
منالشتها كاألتً:
-3توصلت الباحثة إلى اتفاق الدراسات السابمة على أهمٌة تموٌم طرائك تعلٌم
المراءة للمبتدئٌن.
-2ت ّم أجراء كل الدراسات السابمة فً العراق فً مدٌنة بؽداد ,فً حٌن أجرٌت
الدراسة الحالٌة فً العراق أٌضا ,فً محافظة دٌالى /لضاء الممدادٌة.
-1تباٌنت الدراسات السابمة فً الهدؾ من عملٌة تموٌم طرائك تعلٌم المراءة ,حاولت
دراسة الراوي ( ) 3763تموٌم طرائك تعلٌم المراءة ,وذلن عن طرٌك المفاضلة بٌن
الطرٌمة الصوتٌة والطرٌمة الجملٌة ,واعتمدت عملٌة التموٌم بؤجراء اختبار طبك
على تالمٌذ الطرٌمتٌن.
أما دراسة الشبلً وآخر ( )3791هدفت إلى تموٌم الطرٌمة الكلٌة والطرٌمة
الصوتٌة فً تحصٌل التالمٌذ المبتدئٌن فً المراءة ,واعتمدت عملٌة التموٌم على
اختبارٌن فً المراءة ٌمٌسان تحصٌل التالمٌذ فً المراءة والسرعة فً المحادثة
والكتابة.
أما دراسة مصطفى ( )3799حاول تموٌم الطرٌمة الكلٌة فً تعلٌم المراءة
للمبتدئٌن من وجهة نظر المعلمٌن فً المدارس االبتدائٌة فً بؽداد.
أما الدراسة الحالٌة فتهدؾ إلى تموٌم الطرٌمة األبجدٌة (الهجائٌة -االلفبائٌة)
والطرٌمة الكلٌة فً تعلٌم المراءة لدى تالمذة الصؾ األول االبتدائً من وجهة نظر
المعلمٌن والمعلمات ,واستخدمت الباحثة بناء استبانه وجهتها للمعلمٌن والمعلمات
للتعرؾ على أرائهم ومالحظاتهم حول هاتٌن الطرٌمتٌن.
-1اعتمدت دراستان من الدراسات السابمة على منهج البحث التجرٌبً وهما دراسة
الراوي ( )3763ودراسة الشبلً وآخر ( .)3791أما دراسة مصطفى ()3799
فاعتمدت على منهج البحث الوصفً وذلن باستخدام الممابلة ,بٌنما الدراسة الحالٌة
اعتمدت على منهج البحث الوصفً أٌضا ,وذلن من خالل بناء استبانه وتوجٌهها
إلى المعلمٌن والمعلمات.
الفائدة من الدراسات السابقة-:
-3إرشاد الباحثة إلى المصادر الخاصة بالدراسة.
-2المٌام بمنهجٌة البحث واإلجراءات المتبعة.
-1إعداد أداة البحث واستخراج الصدق والثبات.
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-1اختٌار الوسائل اإلحصائٌة المناسبة للدراسة.
-3اإلفادة من نتائج الدراسات السابمة لعمد موازنة منطمٌة بٌنها وبٌن ما توصل إلٌه
الباحثون.
املثحث انثانث

إخزاءاخ انثحث
أتبعت الباحثة المنهج الوصفً لتموٌم الطرٌمة األبجدٌة (الهجائٌة -االلفبائٌة)
والطرٌمة الكلٌة فً تعلٌم المراءة لدى تالمذة الصؾ األول االبتدائً من وجهة نظر
المعلمٌن والمعلمات فً لضاء الممدادٌة  /محافظة دٌالى ,وهو المنهج المالئم لدراسة
هذه الظاهرة .ولكً ٌتحمك هدؾ البحث ٌجب على الباحثة أن تموم باإلجراءات
اآلتٌة:
-3تحدد عٌنة البحث.
-2تختار عٌنة البحث من المعلمٌن والمعلمات الذٌن ٌعلمون المراءة فً الصؾ
األول االبتدائً فً المرحلة االبتدائٌة للعام الدراسً 2032/2033م.
-1تحدد أداة البحث التً تستخدمها فً جمع البٌانات.
-1تحدد الوسائل اإلحصائٌة التً تستخدمها فً تفرٌػ البٌانات.
عينح انثحث:
ٌتضمن البحث الحالً مجتمع معلمً المراءة ومعلماتها الذٌن ٌعلمون فً الصؾ
األول االبتدائً فً المدارس االبتدائٌة فً لضاء الممدادٌة  /محافظة دٌالى ,ولد تم
اختٌار ( )20معلما ً ومعلمةً )30( ,معلمٌن و( )30معلمات من المدارس االبتدائٌة
فً مدٌنة الممدادٌة.
أداج انثحث:
ولتحمٌك هدؾ البحث ترى الباحثة أن االستبانة هو األداة الرئٌسة لتحمٌك
أهداؾ بحثها ,فً الحصول على المعلومات والتعرؾ على الخبرات الكثٌرة من
عٌنة البحث.
ولكً تموم الباحثة ببناء أداة البحث ,البد أن تصمم استبٌاناً ,تصوغ فٌه
مجموعة من الفمرات تدور حول تعلٌم المراءة بالطرٌمة األبجدٌة (الهجائٌة -
االلفبائٌة) والطرٌمة الكلٌة ,ولد تم أخذ هذه الفمرات من مزاٌا وعٌوب كل طرٌمة من
هاتٌن الطرٌمتٌن ,وكذلن من خالل اطالع الباحثة على لسم من األدبٌات ذات الصلة
بموضوع الدراسة ,ونتٌجة لذلن توصلت الباحثة إلى صٌاؼة فمرات االستبٌان ,ولد
تضمن ( )31فمرة تدور حول تعلٌم المراءة بالطرٌمة األبجدٌة (الهجائٌة – االلفائٌة),
و( )31فمرة تدور حول تعلٌم المراءة بالطرٌمة الكلٌة ,وبلؽت فمرات االستبٌان
النهائٌة ( )29فمرة للطرٌمتٌن ,الطرٌمة األبجدٌة (الهجائٌة – االلفبائٌة) والطرٌمة
الكلٌة .الملحك (.)2
صدق األداج:
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تعتبر األداة صادلة عندما تمٌس ما وضعت من اجله( .عبد الدائم:3713 ,
 ,)133وتمٌس الصفة أو المدرة للفمرات التً لصد بها لٌاسها( .خٌري:3739 ,
 ,)131ولكً ٌتم التحمك من صدق األداة ,استخدمت الباحثة الصدق الظاهري ,فمد
عرضت فمرات االستبٌان على مجموعة من المحكمٌن من ذوي الخبرة والتخصص
فً التربٌة وعلم النفس ,وفً اللؽة والمٌاس والتموٌم وطرائك التدرٌس ,ومعلمً
ومعلمات المراءة التً هً من فروع اللؽة العربٌة ,إلبداء آرائهم ومالحظاتهم
وممترحاتهم فً مدى صالحٌة الفمرات من حٌث لٌاسها لهدؾ البحث وسالمة البناء
والصٌاؼة .وفً ضوء تلن اآلراء والممترحات تم أعادة صٌاؼة بعض الفمرات,
وتعدٌل البعض األخر ,وتم اعتماد النسبة المئوٌة معٌارا ً لمٌاس صالحٌة الفمرة,
وبهذا أصبحت فمرات االستبٌان جاهزة للتطبٌك بصورتها النهائٌة والمإلفة من
( )29فمرة .ملحك (.)3
ثثاخ األداج:
للوصول إلى ثبات األداة ,البد أن تعطً النتائج نفسها تمرٌبا ً إذا تم تطبٌمها على
المجموعة نفسها فً فرصتٌن مختلفتٌن (خٌري .)132 :3739 ,ومن اجل التؤكد
من ثبات األداة ,لامت الباحثة بتطبٌك االستبٌان على عٌنة استطالعٌة تكونت من
( )20معلم ومعلمة الذٌن ٌمومون بتعلٌم المراءة فً الصؾ األول االبتدائً فً
المدارس االبتدائٌة فً مدٌنة بعموبة /مركز محافظة دٌالى ,وبعد مرور أسبوعٌن من
التطبٌك األول تم إعادة تطبٌك األداة على العٌنة االستطالعٌة نفسها ,وباستخدام
معامل ارتباط بٌرسون ,استخرج معامل الثبات وكان ( )0,97وهو معامل ثبات
عالً وجٌد )Hedges,1966,p.27( .وبذلن أصبحت األداة جاهزة للتطبٌك على
أفراد عٌنة البحث.
تطثيك األداج:
لبل تطبٌك األداة ,التمت الباحثة بإفراد عٌنة البحث من المعلمٌن والمعلمات
فً مدارسهم ,وأعطتهم التوجٌهات الالزمة لإلجابة على فمرات االستبٌان ,واإلجابة
على بعض االستفسارات ,وبعدها لامت الباحثة بتطبٌك األداة على عٌنة البحث من
المعلمٌن والمعلمات وذلن بتوزٌع االستمارة فً ٌوم األحد الموافك ,2032/3/6
نمص فً
وبعد أن تمت اإلجابة علٌها من لبل عٌنة البحث,جمعت االستمارات دون
ٍ
عددها ,وستعتمد الباحثة علٌها فً تفسٌر النتائج.
انىسائم اإلحصائيح:
-3معامل ارتباط بٌرسون (:)Pearson
لحساب ثبات األداة بطرٌمة أعادة االختبار
ن مج س ص – ( مج س ) (مج ص )
ر=

_______________________________________________

[ ن مج س ( – 2مج س)[ ]2ن مج ص ( – 2مج ص)]2
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حٌث أن:
ر=معامل ارتباط بٌرسون
ن= عدد أفراد العٌنة .
س  ,ص= لٌم المتؽٌرٌن( .المشهدانً. )363 :3713,
-2الوسط المرجح Weighted Mean
استعمل لوصؾ كل فمرة من فمرات أداة البحث ,ومعرفة لٌمتها وترتٌبها
بالنسبة للفمرات األخرى لؽرض تفسٌر النتائج.
الوسط المرجح = ت +1×3ت +2×2ت3×1
مج ت
حٌث أن:
ت =3تكرار البدٌل االول (موافك)
ت =2تكرار البدٌل الثانً (ؼٌر متؤكد)
ت =1تكرار البدٌل الثالث (ؼٌر موافك)
مج ت= مجموع التكرارات لإلجابات الثالثة( .هٌكل.)220 :3766,
املثحث انزاتع

عزض اننتائح وتفسريها
ٌتناول هذا المبحث عرض نتٌجة البحث التً توصلت ألٌها الباحثة ,والخطوة
األخرى تفسٌر النتائج وفك هدؾ البحث ,وبعد ذلن تمدم التوصٌات والممترحات فً
ضوء النتائج .
لامت الباحثة الشروع بتحلٌل نتائج البحث وذلن بعد حساب التكرارات لألوزان
الثالثة فً أداة البحث ,فوضعت درجتٌن للوزن األول (موافك) ودرجة واحدة للوزن
الثانً (ؼٌر متؤكد) وصفرا ً للوزن الثالث (ؼٌر موافك) وبمتوسط حسابً لدره
( ,)3,000وستموم الباحثة بتحلٌل الفمرات ابتدا ًء بالفمرة التً حصلت على درجة
أعلى لألوزان الثالثة.
تفسري نتائح انثحث:
-1الطرٌقة األبجدٌة (الهجائٌة – االلفبائٌة)
الجدول ()1
ٌبٌن رتبة الفقرة ودرجة حدتها للطرٌقة األبجدٌة (الهجائٌة – االلفبائٌة)
درجة حدة
رلم الفمرة فً
رتبة الفمرة
ت
الفمرة
االستبٌان
2,60
3
2
3
2,60
2
3
2
2,23
1
3
1
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1
3
6
9
1
7
30
33
32
31

1
33
30
32
1
6
7
31
9
1
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1
3
6
9
1
7
30
33
32
31

2,00
3,73
3,10
3,10
3,93
3,13
3,10
3,10
3,20
3,33

تبٌن من الجدول ( )3والذي ٌشٌر إلى فمرات االستبٌان التً تعود إلى
الطرٌمة األبجدٌة (الهجائٌة – االلفبائٌة) والتً تتكون من ( )31فمرة وكانت درجة
حدتها تتراوح بٌن ( )2,60بوصفها الحد األعلى و( )3,33بوصفها الحد األدنى.
حصلت الفمرة (الطرٌمة الهجائٌة سهلة للتالمٌذ الستٌعاب بعض الحروؾ
وٌشجعهم ذلن فً مواصلة المراءة) المرتبة األولى والتً بلؽت حدتها ( )2,60أما
الفمرة (الطرٌمة الهجائٌة تمكن التالمٌذ من لراءة كثٌر من الكلمات الجدٌدة عن
طرٌك التهجً) حصلت على المرتبة الثانٌة والتً بلؽت حدتها ( )2,60أٌضا.
أن إجابات المعلمٌن والمعلمات على الفمرتٌن أعاله تإكد ان الطرٌمة الهجائٌة
تساعد التلمٌذ على المراءة عن طرٌك التهجً ,ثم ٌتعرؾ التلمٌذ على حروؾ الهجاء
بؤسمائها ,وٌتدرب على نطمها بحركاتها( .الهاشمً.)12 :2006 ,
وحصلت الفمرة (الطرٌمة الهجائٌة سهلة التدرٌس وسهلة للتالمٌذ فً متابعة
خطواتها) على المرتبة الثالثة والتً بلؽت حدتها ( .)2,23أما الفمرة (الطرٌمة
الهجائٌة تمكن التالمٌذ من صٌاؼة كلمات جدٌدة من خالل استخدام الحروؾ التً
تعلموها) فمد حصلت على المرتبة الرابعة والتً بلؽت حدتها ( ,)2,00بٌنما الفمرة
(الطرٌمة الهجائٌة ال تعطً اهتماما ً كافٌا ً للتعرؾ على الكلمة بكاملها) فمد حصلت
على المرتبة الخامسة ودرجة حدتها (.)3,73
أن إجابات المعلمٌن والمعلمات على الفمرات الثالثة أعاله تإكد أن الطرٌمة
الهجائٌة ,تجعل التلمٌذ ّ
ٌتمن لراءة الحروؾ بؤسمائها وصورها ,وضم هذه الحروؾ
لٌكون منها كلمات ومماطع( .عبد.)12 :2033 ,
ّ
تعود التالمٌذ المراءة البطٌئة ,ألنها تهتم
وحصلت الفمرة (الطرٌمة الهجائٌة ّ
بتهجً الكلمات وتجزئة الجمل ولراءتها كلمة كلمة) على المرتبة السادسة ودرجة
حدتها ( ,)3,10بٌنما حصلت الفمرة (الطرٌمة الهجائٌة مخالفة لطبٌعة التحدث
معان العن حروؾٍ أو كلمات مجزأة)
والتعبٌر الن التلمٌذ حٌن ٌعبر إنما ٌعبر عن
ٍ
المرتبة السابعة ودرجة حدتها ( )3,10أٌضاً.
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أن إجابات المعلمٌن والمعلمات على الفمرتٌن أعاله تإكد أن الطرٌمة الهجائٌة
تعود التلمٌذ لراءة الكلمات عن طرٌك التهجً ,وذلن ٌمودهم إلى المراءة البطٌئة,
ّ
بٌنما ٌدرن التلمٌذ األشٌاء كاملةً( .إبراهٌم.)13 :3790 ,
وحصلت الفمرة (الطرٌمة الهجائٌة تزود التالمٌذ بمفاتٌح المراءة مما ٌسهل
علٌهم نطك اي كلمة جدٌدة) على المرتبة الثامنة ودرجة حدتها ( ,)3,93بٌنما الفمرة
(الطرٌمة الهجائٌة جٌدة فً تعلٌم المراءة ألؼلب التالمٌذ) حصلت على المرتبة
التاسعة ودرجة حدتها (.)3,13
أن إجابات المعلمٌن والمعلمات على الفمرتٌن أعاله تإكد أن الطرٌمة الهجائٌة
تدفع التلمٌذ إلى حبّ ِ المراءة ,ولراءة الكثٌر من الكلمات بعد تهجئتها( .عبد:2033 ,
.)91
وحصلت الفمرة (تنفرد الطرٌمة الهجائٌة من بٌن طرق تعلٌم المراءة بانها تعتمد
على نطك اسم الحرؾ ال صوته ,فتخلك فجوة واسعة بٌن لفظ التلمٌذ للحرؾ ولفظه
للكلمة مثل :باء+ألؾ+باء =باء ألؾ باء ولٌس باب) على المرتبة العاشرة ودرجة
حدتها ( ,) 3,10بٌنما الفمرة (الطرٌمة الهجائٌة تركز على تعلٌم المراءة مفصولة عن
الكتابة) حصلت على المرتبة الحادٌة عشر ودرجة حدتها ( )3,10أٌضاً.
تعود التلمٌذ إلى
أن إجابات المعلمٌن والمعلمات تإكد أن الطرٌمة الهجائٌة ّ
نطك الحروؾ بؤسمائها ولٌس بؤصواتها,وٌتعلم التلمٌذ لراءة الكلمات وٌخفك فً
كتابتها(.الهاشمً)12 :2006,
وحصلت الفمرة (الطرٌمة الهجائٌة تبعد المعلم بان ٌراعً الفروق الفردٌة) على
المرتبة الثانٌة عشرة ودرجة حدتها ( ,)3,20بٌنما حصلت الفمرة ( الطرٌمة
الهجائٌة تبعث الملل والسؤم ألنها خالٌة من التشوٌك) على المرتبة الثالثة عشرة
ودرجة حدتها (.)3,33
أن إجابات المعلمٌن والمعلمات على الفمرتٌن أعاله تإكد أن الطرٌمة الهجائٌة
تجعل المعلم ال ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ ,وأنها خالٌة من التشوٌك
وتصٌب التلمٌذ بالملل والسؤم( .الهاشمً.)12 :2006 ,
-2الطرٌقة الكلٌة:

ت
3
2
1
1
3
6

الجدول ()2
ٌبٌن رتبة الفقرة ودرجة حدتها للطرٌقة الكلٌة
درجة حدة
رلم الفمرة فً
رتبة الفمرة
الفمرة
االستبٌان
2,60
3
31
2,30
2
32
2,10
1
1
2,13
1
1
2,13
3
33
2,10
6
2
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7
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9
1
7
30
33
32
31
31

2,10
2,23
2,20
3,73
3,73
3,70
3,90
3,60

ٌتبٌن من الجدول ( )2والذي ٌشٌر إلى فمرات االستبٌان التً تعود إلى
الطرٌمة الكلٌة والتً تتكون من ( )31فمرة ,وكانت درجة حدتها تتراوح بٌن
( )2,60بوصفها الحد األعلى و ( )3,60بوصفها الحد األدنى.
حصلت الفمرة (الطرٌمة الكلٌة ربما ال تساعد التلمٌذ على تمٌٌز كلمات جدٌدة
ؼٌر ما ٌعرض علٌه بل تحصر خبرته فً دائرة محدودة من الكلمات) على المرتبة
األولى ودرجة حدتها ( ,)2,60بٌنما حصلت الفمرة (الطرٌمة الكلٌة ربما تمود التلمٌذ
إلى الخطؤ فً لفظ الكلمات المتشابهة فً الشكل والمختلفة فً المعنى) على المرتبة
الثانٌة ودرجة حدتها (.)2,30
أن إجابات المعلمٌن والمعلمات على الفمرتٌن أعاله تإكد أن الطرٌمة الكلٌة
تحمل المعلم ان ٌستعمل كلمات جدٌدة ,وتمود التلمٌذ أن ال ٌفرق بٌن الكلمات
المتشابهة( .عبد العال ,د .ت)61 :
وحصلت الفمرة (الطرٌمة الكلٌة تساعد التلمٌذ على تعلم الحروؾ وأصواتها
ومعنى الكلمات التً ٌمرأها) على المرتبة الثالثة ودرجة حدتها ( ,)2,10بٌنما
حصلت الفمرة (الطرٌمة الكلٌة مشولة للتلمٌذ ومشجعة له على المضً فً المراءة,
معان واضحة فً ذهنه) على المرتبة الرابعة ودرجة
الن الكلمات التً ٌنطك بها لها
ٍ
حدتها ( ,)2,13وحصلت الفمرة (الطرٌمة الكلٌة تساٌر علم النفس الذي ٌمول أن
عملٌة اإلدران تبدأ بالنظرة اإلجمالٌة ثم التحلٌلٌة وأخٌرا ً التركٌبٌة كإعادة تؤلٌؾ
األجزاء) على المرتبة الخامسة ودرجة حدتها ( )2,13أٌضا.
أن إجابات المعلمٌن والمعلمات على الفمرات الثالثة أعاله تإكد أن الطرٌمة
الكلٌة تساعد التلمٌذ على لراءة الكلمة وٌتبع ذلن تحلٌلها إلى حروفها ,ومن ثم إدران
الكلمة عند أعادة تركٌبها( .عبد العال ,د .ت.)67 :
وحصلت الفمرة (الطرٌمة الكلٌة تساعد التلمٌذ فً تكوٌن جمل من الكلمات فً
ولت لصٌر) على المرتبة السادسة ودرجة حدتها ( ,)2,10بٌنما حصلت الفمرة
(الطرٌمة الكلٌة تعود التلمٌذ على متابعة المعنى فً أثناء المراءة مما ٌإثر اٌجابٌا
على المدرة الذهنٌة) على المرتبة السابعة ودرجة حدتها ( )2,10أٌضا ً.
أن إجابات المعلمٌن والمعلمات على الفمرتٌن أعاله تإكد أن الطرٌمة الكلٌة
ٌكون جمل من الكلمات الممدمة له ,وبعد االطالع علٌها ولراءتها
تجعل التلمٌذ ان ّ
ٌتوصل إلى فهم معانٌها( .عبد.)11 :2033,
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وحصلت الفمرة (الطرٌمة الكلٌة تمكن التلمٌذ من كسب ثروة لؽوٌة) على
المرتبة الثامنة ودرجة حدتها ( ,)2,23بٌنما حصلت الفمرة (الطرٌمة الكلٌة تساعد
التلمٌذ على ترسٌخ الكلمات فً ذهنه أكثر من الطرٌمة الهجائٌة) على المرتبة
التاسعة ودرجة حدتها (.)2,20
أن إجابات المعلمٌن والمعلمات على الفمرتٌن أعاله تإكد أن الطرٌمة الكلٌة
تساعد التلمٌذ على زٌادة حصٌلته اللؽوٌة وبالتالً تتطور لدراته العملٌة( .الهاشمً,
.)10 :2006
وحصلت الفمرة (الطرٌمة الكلٌة تساعد التلمٌذ على سرعة المراءة الن الوحدة
فٌها كلمة أو أكثر ولٌس حرفا ً أو ممطعا ً واحداً) على المرتبة العاشرة ودرجة حدتها
( ,)3,73بٌنما حصلت الفمرة (الطرٌمة الكلٌة تؽطً اهتماما ً للفروق الفردٌة للتالمٌذ
وعن فسح المجال إمام التلمٌذ لٌكسب وٌتعلم حسب مواهبه) على المرتبة الحادٌة
عشر ودرجة حدتها ( )3,73أٌضا ,اما الفمرة (الطرٌمة الكلٌة ال تلبً حاجات التلمٌذ
ما لم ٌحدد المعلم اإلؼراض التً ٌنبؽً تحمٌمها) حصلت على المرتبة الثانٌة عشرة
ودرجة حدتها (.)3,70
أن إجابات المعلمٌن والمعلمات على الفمرات الثالثة أعاله تإكد أن الطرٌمة
الكلٌة تزٌد من سرعة لراءة التلمٌذ للكلمات والجمل أكثر من الطرٌمة الهجائٌة ,
وتساعد المعلم مراعاة الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ ,وفً بعض األحٌان ال تلبً
حاجات التالمٌذ( .عبد العال ,د .ت)91 :
وحصلت الفمرة (الطرٌمة الكلٌة تساعد التلمٌذ على زٌادة الثمة وتحسن اعتزازه
بنفس ِه)على المرتبة الثالثة عشرة ودرجة حدتها ( ,)3,90بٌنما حصلت الفمرة
(المراءة عملٌة بصرٌة بالدرجة األولى والطرٌمة الكلٌة تشجع المابلٌات البصرٌة عند
التالمٌذ) على المرتبة الرابعة عشرة ودرجة حدتها (.)3,60
أن إجابات المعلمٌن والمعلمات على الفمرتٌن أعاله تإكد أن الطرٌمة الكلٌة تزٌد
من ثمة التلمٌذ بنفسه إثناء المراءة أكثر من الطرٌمة الهجائٌة وتشجع التلمٌذ على
لراءة ما ٌراه من كلمات ومماطع وجمل( .عبد.)11 :2033 ,
االستنتاخاخ:
من خالل تفسٌر النتائج ومنالشتها ,توصلت الباحثة أن المعلمٌن والمعلمات من
خالل إجاباتهم على فمرات االستبٌان ,ال ٌفضلون إحدى الطرٌمتٌن على األخرى,
أي أنهم ٌرؼبون فً استخدام الطرٌمتٌن الهجائٌة والكلٌة فً تعلٌم المراءة لتالمذة
الصؾ األول االبتدائً.
وبناء على ذلن لامت الباحثة بإعطاء بعض األمور التً ٌجب إتباعها من لبل
المعلمٌن والمعلمات ,لكً ٌنجحوا فً تعلٌم المراءة فً الصؾ األول االبتدائً وهً:
-3تحتاج عملٌة تعلٌم المراءة لألطفال المبتدئٌن الرؼبة الكبٌرة من لبل المعلمٌن
والمعلمات بمتابعتهم وحسن التعامل معهم واالهتمام بهم وطول الصبر معهم.
-2أعطاء الحرٌة لألطفال فً المراءة والتحدث والتكلم وتعزٌز الكثٌر من األلفاظ
اللؽوٌة فً أذهانهم  ,لكً تزداد حصٌلتهم اللؽوٌة وتعود بالفائدة الكبٌرة لهم.
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-1توفٌر الكتب المطبوعة بصورة جٌدة ,والتً تحتوي على صور تدل على الكلمات
التً نرٌد من األطفال أن ٌتعلموها.
-1تهٌئة الطفل على لؽة المدرسة ,وخاصةً حٌنما ٌبدأ فً تعلم المراءة ,وتعوٌده على
استخدام الكلمات والعبارات الفصٌحة.
انتىصياخ:
-3ضرورة اطالع معلمً ومعلمات المراءة فً الصؾ األول على طرائك تعلٌم
المراءة وإتمانها.
-2ضرورة األخذ بآراء المعلمٌن والمعلمات ومالحظاتهم حول طرائك تعلٌم المراءة.
-1على معلمً المراءة ومعلماتها أن ال ٌجعلوا المراءة ؼاٌة فً حد ذاتها ,وإنما هً
وسٌلة ومدخل للمواد الدراسٌة األخرى.
 -1على معلمً المراءة ومعلماتها العناٌة بمزاٌا طرائك تعلٌم المراءة واالبتعاد عن
نماط الضعؾ فٌها.
املقرتحاخ:
استكماالً لجوانب هذه الدراسة وما توصلت إلٌها من نتائج تمترح الباحثة األتً:
-3أجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة تتناول تموٌم طرائك أخرى فً تعلٌم المراءة
من وجهة نظر المعلمٌن والمعلمات.
-2أجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة تتناول تموٌم تعلٌم المراءة من وجهة نظر
المدراء والمشرفٌن.
-1أجراء دراسة لتموٌم أداء المعلمٌن والمعلمات فً تعلٌم المراءة داخل الصؾ.
-1أجراء دراسة لتموٌم التفاعل اللفظً بٌن المعلمٌن والمعلمات وتالمذتهم فً درس
المراءة.
الملحق ()1
أسماء الخبراء والمختصصٌن
ت
3
2
1
1

التخصص
مكان عملهم
أسماء السادة الخبراء
أ.د .عاااااادل عباااااد الااااارحمن كلٌاااااة التربٌاااااة األساساااااٌة – طرائاااك تااادرٌس اللؽاااة
العربٌة
جامعة دٌالى
نصٌؾ
كلٌاااااة التربٌاااااة األساساااااٌة – اللؽة واألدب
أ.د .دمحم علً ؼناوي
جامعة دٌالى
كلٌاااااة التربٌاااااة األساساااااٌة – طرائاااك تااادرٌس اللؽاااة
أ.م.د رٌاض حسٌن علً
العربٌة
جامعة دٌالى
كلٌاااااة التربٌاااااة األساساااااٌة – اللؽة واألدب
أ.م.د عالء حسٌن علً
جامعة دٌالى
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أ.م.د مااااازن عبااااد الرسااااول كلٌاااااة التربٌاااااة األساساااااٌة – اللؽة واألدب
جامعة دٌالى
سلمان
اللؽة واألدب
أ.م.د احمد خضٌر رمٌض معهد المعلمٌن -الممدادٌة
اللؽة واألدب
معهد المعلمٌن -الممدادٌة
م.د فخري حمٌد رشٌد
طرائاااك تااادرٌس اللؽاااة
معهد المعلمٌن -الممدادٌة
م.م ناطك سعٌد
العربٌة

الملحق ()2
فقرات االستبٌان بصٌغتها النهائٌة
-3الطرٌمة األبجدٌة (الهجائٌة  -االلفبائٌة).
موافك ؼٌرمتاكد ؼٌرموافك
الفمرة
ت
 -3الطرٌمة الهجائٌة سهلة التدرٌس وسهلة
للتالمٌذ فً متابعة خطواتها.
 -2الطرٌمة الهجائٌة سهلة للتالمٌذ الستٌعاب
بعض الحروؾ وتشجٌعهم ذلن فً مواصلة
المراءة.
 -1الطرٌمة الهجائٌة تزود التالمٌذ بمفتاح
المراءة مما ٌسهل علٌهم نطك اي كلمة
جدٌدة.
 -1الطرٌمة الهجائٌة تمكن التالمٌذ على صٌاؼة
كلمات جدٌدة خالل استخدام الحروؾ التً
تعلموها.
 -3الطرٌمة الهجائٌة تمكن التالمٌذ من لراءة
كثٌر من الكلمات الجدٌدة عن طرٌك
التهجً.
 -6الطرٌمة الهجائٌة جٌدة فً تعلٌم المراءة
ألؼلب التالمٌذ.
 -9الطرٌمة الهجائٌة تبعد المعلم بان ٌراعً
الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ
 -1الطرٌمة الهجائٌة تبعث الى الملل والسؤم
النها خالٌة من التشوٌك.
 -7تنفرد الطرٌمة الهجائٌة من بٌن طرق تعلٌم
المراءة بانها تعتمد على نطك اسم الحرؾ ال
صوته ,فتخلك فجوة واسعة بٌن لفظ التلمٌذ
للحرؾ ولفظه للكلمة
مثل(باء+الؾ+باء=باء الؾ باء ولٌس باب
 -30الطرٌمة الهجائٌة تعود التالمٌذ على المراءة
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البطٌئة النها تهتم بتهجً الكلمات وتجزئة
الجمل ولراءتها كلمة كلمة.
 -33الطرٌمة الهجائٌة التعطً اهتماما ً كافٌا ً
للتعرؾ على الكلمة بكاملها.
 -32الطرٌمة الهجائٌة مخالفة لطبٌعة التحدث
والتعبٌر الن التلمٌذ حٌن ٌعبر انما ٌعبر عن
معان العن حروؾ أو كلمات مجزءة.
ٍ
 -31الطرٌمة الهجائٌة تركز على تعلٌم المراءة
مفصولة عن الكتابة.
-2الطرٌمة الكلٌة:
موافك
الفمرة
ت
 -3الطرٌمة الكلٌة تمكن التلمٌذ من كسب ثروة
لؽوٌة.
 -2الطرٌمة الكلٌة تساعد التلمٌذ فً تكوٌن جمل
من الكلمات فً ولت لصٌر.
 -1الطرٌمة الكلٌة تساعد التلمٌذ على تعلم
الحروؾ واصواتها ومعنى الكلمات التً
ٌمرأها.
 -1الطرٌمة الكلٌة مشولة للتلمٌذ ومشجعة له
على المضً فً المراءة الن الكلمات التً
معان واضحة فً ذهنه.
ٌنطك بها لها
ٍ
 -3الطرٌمة الكلٌة تساعد التلمٌذ على ترسٌخ
الكلمات فً ذهن ِه اكثر من الطرٌمة
الهجائٌة.
 -6الطرٌمة الكلٌة تساعد التلمٌذ على سرعة
المراءة الن الوحدة فٌها كلمة او اكثر ولٌس
حرفا ً او ممطعا ً واحداً.
 -9الطرٌمة الكلٌة تعود التلمٌذ على متابعة
المعنى فً اثناء المراءة مما ٌإثر اٌجابٌا ً
على المدرة الذهنٌة.
 -1الطرٌمة الكلٌة تعطً اهتماما ً للفروق
الفردٌة للتالمٌذ وعن فسح المجال امام
التلمٌذ لٌكسب وٌتعلم حسب مواهبه.
 -7الطرٌمة الكلٌة تساعد التلمٌذ على زٌادة
الثمة وتحسٌن اعتزازه بنفس ِه.
 -30المراءة عملٌة بصرٌة بالدرجة االولى
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والطرٌمة الكلٌة تشجع المابلٌات البصرٌة
عند التالمٌذ.
الطرٌمة الكلٌة تساٌر علم النفس الذي ٌمول
ان عملٌة االدران تبدأ بالنظرة االجمالٌة ثم
التحلٌلٌة واخٌرا ً التركٌبٌة كإعادة تالٌؾ
االجزاء
الطرٌمة الكلٌة ربما تمود التلمٌذ الى الخطؤ
فً لفظ الكلمات المتشابهة فً الشكل
والمختلفة فً المعنى.
الطرٌمة الكلٌة ربما التساعد التلمٌذ على
تمٌٌز كلمات جدٌدة ؼٌر ماٌعرض علٌه بل
تحصر خبرته فً دائرة محدودة من
الكلمات.
الطرٌمة الكلٌة التلبً حاجات التلمٌذ مالم
ٌحدد المعلم االؼراض التً ٌنبؽً تحمٌمها.

املصادر :
*إبراهٌم ,احمد سٌد(  )3717األخطاء اإلمالئٌة الشائعة لدى طالب اللؽة العربٌة،
مجلة دراسات تربوٌة ،الماهرة ،العدد ٌناٌر.
*إبراهٌم ,عبد العلٌم(  )3790الموجه الفنً لمدرسً اللؽة العربٌة ,ط ,3دار
المعارؾ-مصر.
* أبو لبدة  ،سبع دمحم ( )3712مبادئ المٌاس النفسً والتموٌم التربوي  ،ط ،2جمعٌة
عمال المطابع التعاونٌة  ،عمان .
* اإلمام  ،مصطفى محمود وآخرون ( )2001المٌاس والتموٌم  ،ط ،1مطبعة
الطباع  ،بؽداد .
* بشارة  ،جبرائٌل ( )3716تكوٌن المعلم العربً والثورة التكنولوجٌة ،ط،3
مإسسة الدراسات الجامعٌة  ،بٌروت .
* الجبان ,فهٌم مصطفى( )2002الطفل ومشكالت المراءة  ,الماهرة ,الدار
المصرٌة اللبنانٌة .
* الجلبً  ،سوسن شاكر ( )2003أساسٌات بناء االختبارات والمماٌٌس النفسٌة
والتربوٌة ،ط ،3مإسسة عالء الدٌن للطباعة والنشر والتوزٌع  ،دمشك .
*حسن ,شحاتة ( )3773لارئ جدٌد لمجتمع جدٌد ،الحلمة الدراسٌة األولى عن
مهرجان المراءة للجمٌع ،الماهرة.
*حسن ,شحاتة ( )3771أساسٌات التدرٌس الفعال فً العالم العربً ,الدار المصرٌة
اللبنانٌة.
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*الحصري ,ساطع(  )3762دروس فً أصول التدرٌس ,أصول تدرٌس اللؽة
العربٌة ,ج ,2طبعة موسعة ,بٌروت.
*الحمدانً ,موفك وٌعموب الخمٌس( )3791كتب المراءة العربٌة فً المرحلة
االبتدائٌة تحلٌل ونمد ,مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة  ,بؽداد.
*الحٌلة  ،دمحم محمود ( )3777التصمٌم التعلٌمً نظرٌة وممارسة  ،ط ،3دار
المسٌرة للنشر والتوزٌع  ،عمان .
*خٌري ,السٌد دمحم(  )3739اإلحصاء فً البحوث النفسٌة والتربوٌة واالجتماعٌة ,
ط ,2دار الفكر العربً.
*دمعة ,مجٌد إبراهٌم وآخرون(  )3799اللؽة العربٌة وأصول تدرٌسها ,ط,3
مدٌرٌة مطبعة وزارة التربٌة ,بؽداد.
*الدمرداش ,سرحان(  )3793بعض االتجاهات العالمٌة الحدٌثة فً التموٌم ,وزارة
التربٌة ,الكوٌت.
*الدوسري ,إبراهٌم بن مبارن(  )2003أطار مرجعً فً التموٌم التربوي ,مكتب
التربٌة العربً لدول الخلٌج الرٌاضً.
*الراوي ,مسارع( )3769مفاضلة بٌن الطرٌمة الصوتٌة والطرٌمة الجملٌة فً تعلٌم
المراءة للمبتدئٌن ,ملحك مجلة المعلم الجدٌد ,مطبعة وزارة التربٌة ,بؽداد.
*الرحٌم,احمد حسن وآخرون()3773طرائك تعلٌم اللؽة العربٌة ,ط,1مطبعة وزارة
تربٌة,بؽداد
*الرشٌدي ,سعد محمود وآخرون()2003التدرٌس العام وتدرٌس اللؽة العربٌة,
الطبعة الثانٌة.
*سعد دمحم الرشٌدي ،سمٌر ٌونس( )3777التدرٌس العام وتدرٌس اللؽة العربٌة،
الكوٌت ،مكتبة الفالح.
*سمن ,دمحم صالح( )3771فن التدرٌس للتربٌة اللؽوٌة وانطباعاتها المسلكٌة
وأنماطها العلمٌة ,دار الفكر العربً  ,الماهرة.
*السٌد ,محمود أحمد ,د.ت  ,المراءة مفهوما ً وأهمٌة ومتطلبات ,مجلة التربٌة
الجدٌدة ,العدد ( )17السنة الثالثة  ,مكتب الٌونسكو اإلللٌمً للتربٌة فً البالد
العربٌة.
*الشبلً وآخر(  )3791تموٌم الطرٌمة التحلٌلٌة التركٌبٌة فً تعلم المراءة والكتابة
للمبتدئٌن ,مطبعة وزارة التربٌة -بؽداد.
* صخً ،حسن حطاب وآخرون ( )2001اإلدارة واإلشراؾ التربوي ،ط ،3مطبعة
العزة  ،بؽداد .
*طٌبً ,سناء عورتانً وآخرون( )2007ممدمة فً صعوبات المراءة  ,وائل للنشر
والتوزٌع ,األردن.
*العاصم  ،سعود عبد العزٌز عبد هللا(3139ه) دراسة تحلٌلٌة ألسئلة كتب الجؽرافٌا
المدرسٌة للمرحلة المتوسطة فً المملكة العربٌة السعودٌة فً ضوء تصنٌؾ بلوم
فً المجال المعرفً  ,رسالة ماجستٌر  -ؼٌر منشورة الرٌاض  -جامعة الملن سعود
 -كلٌة التربٌة .
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*عالل ,فاخر( )3791علم النفس التربوي ,دار العلم للمالٌٌن -بٌروت.
*عبد الدائم ,عبد هللا ( )3713التربٌة التجرٌبٌة والبحث التربوي ,ط ,1دار العلم
للمالٌٌن ,بٌروت.
*عبد ,زهدي دمحم ( )2033مدخل إلى تدرٌس مهارات اللؽة العربٌة  ,ط ,3مطبعة
الصفا ,عمان -األردن.
*عبد العال ,سٌد عبد المنعم ,د.ت ,طرق تدرٌس اللؽة العربٌة ,مطبعة الؽرٌب
للطباعة ,الماهرة
*عبٌد ,ماجدة السٌد( )2030برامج التربٌة الخاصة ومناهجها وأسالٌب تدرٌسها,
ط ,3دار صفاء للنشر والتوزٌع ,عمان.
*عثمان ,عبد الرحمن احمد ودفع هللا ,عبد البالً( )2003علم النفس التربوي
منشورات جامعة السودان المفتوحة ,مطبعة التمدن الخرطوم.
*عمٌرة  ،إبراهٌم بسٌونً  ،وفتحً الدٌب ,د.ت ,تدرٌس العلوم والتربٌة العملٌة,
دار المعارؾ  ،مصر ,ج0 1
* فضٌل ,حبٌب هللا ( ,)3771المرشد لكتاب الرائد للصؾ األول  ,نظرة جدٌدة فً
تعلٌم المراءة للمبتدئٌن ,المدس  ,وزارة المعارؾ .
*فهمً ,مصطفى  ,د.ت  ,مجاالت علم النفس ,المجلد ,2دار مصر للطباعة.
*لبٌب ,رشدي وآخرون( )3711األسس العامة للتدرٌس  ,دار النهضة العربٌة-
بٌروت.
*مجاور  ,دمحم صالح الدٌن دمحم( )3766سٌكولوجٌة المراءة ،الماهرة ،دار النهضة
العربٌـة.
*مدكور ,علً احمد( )2009طرق تدرٌس اللؽة العربٌة ,دار المسٌرة للنشر
والتوزٌع ,عمان.
*مرعً ,توفٌك أحمد ودمحم محمود الحٌلة( )2009طرائك تدرٌس العامة ,ط ,1دار
المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة  ,عمان.
*المشهدانً ,محمود حسن( )3713أصول اإلحصاء والطرق اإلحصائٌة ,ط,6
بؽداد.
*مصطفى ,احمد دمحم( )3799تموٌم تجربة الطرٌمة الكلٌة فً تعلٌم المراءة للمبتدئٌن
من وجهة نظر المعلمٌن فً المدارس االبتدائٌة فً بؽداد فً العام ألدارسً-3791,
 ,3793مطبعة وزارة التربٌة ,بؽداد.
*مصطفى ,رٌاض بدري( )2003مشكالت المراءة من الطفولة إلى المراهمة
(التشخٌص-العالج) ,دار صفاء للنشر والتوزٌع.
*نبهانٌ ,حٌى دمحم(  )2001األسالٌب الحدٌثة فً التعلٌم والتعلم ,ط ,3دار الٌازوري
العلمٌة للنشر والتوزٌع ,عمان -األردن.
*الهاشمً ,عابد توفٌك( )2006طرائك تدرٌس اللؽة العربٌة وآدابها للمراحل
الدراسٌة ,مإسسة الرسالة ,بٌروت.
*هٌكل ,عبد العزٌز فهمً ,3766 ,مبادئ األسالٌب اإلحصائٌة ,ط ,3دار النهضة ,
بٌروت.
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) طرائك تدرٌس األدب والبالؼة والتعبٌر2001 ( سعاد عبد الكرٌم عباس,ً*الوائل
.عمان, دار الشروق للنشر والتوزٌع,3 ط,بٌن النظرٌة والتطبٌك
 الماهرة,) المإتمر المومً لتطوٌر التعلٌم3779( * وزارة التعلٌم والتربٌة والثمافة
*Brooks,D,1962,The Applied psychology of Reading,New York
Appleton-company
*Gere,Anne,1982,Rune Ruggle tnvesting Language function in
students,Oral USA Wasgington.
*Hedges,W.D.(1966),Testing on Evaluation for The sciences,
California Word.
*Smith,H.p. and Dechant,E.v.1961,psychology in teaching
reading,Englewood,N.d. prentice Hall.Inc
.
*Staiger,Rolph.c,1973,TheTeaching of Reading,paris UNESCO.
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