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  مستخلص الدراسة
  

، "مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارات القراءة للمبتدئين" :الدراسةعنوان 
 عن للمبتدئين في مراكز تعليم الكبار، والكشفتحديد األساليب الالزمة لتنمية مهارات القراءة وهدفت إلى 

: القراءة التالية الكبار من أساليب تنمية مهارات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في الصف األول  بمراكز تعليم
لتحقيق أهداف الدراسة استخدم و، )مهارات تعرف المقروء، ومهارات نطق المقروء، ومهارات فهم المقروء ( 

، وقام الباحث ببناء أداة الدراسة  المعتمد على دراسة الظاهرة كما هي موجودة في الواقعمنهج الوصفيال الباحث
تنمية مهارات القراءة، وطبقت أداة الدراسة على أساليب أسلوبا من  ) ٤١( على  اشتملت )لمالحظة بطاقة ا( 

معلما من معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار بمنطقة القصيم خالل الفصل ) ٣٥(مجتمع تكون من 
 اإلحصائية األساليبن ، وقد استخدم الباحث عددا م)ه١٤٣٥/ ١٤٣٤(الدراسي الثاني من العام الدراسي 

  : اآلتيةوصوال إلى نتائج الدراسة

، )مهارة تعرف المقروء، ومهارة نطق المقروء، ومهارة فهم المقروء(تحديد ثالث مهارات رئيسية للقراءة هي   -١
مهارة متفرعة، وكل مهارة ) ١٦(وتحتوي كل مهارة رئيسية على عدد من المهارات المتفرعة بلغ مجموعها 

 .أسلوبا) ٤١( من األساليب لتنميتها بلغ مجموعها ا عددبتتطلمتفرعة 
لدى تعرف المقروء من أساليب تنمية مهارات في تعليم الكبار مستوى تمكن معلمي اللغة العربية أن   -٢

 .ذ دروس القراءة، كان بدرجة عالية أثناء تنفيالدارسين المبتدئين في مراكز تعليم الكبار في مراكز تعليم الكبار
الدارسين من أساليب تنمية مهارات نطق المقروء لدى في تعليم الكبار  تمكن معلمي اللغة العربية مستوى  -٣

 . أثناء تنفيذ دروس القراءة، كان بدرجة عاليةالمبتدئين في مراكز تعليم الكبار
رسين الدامن أساليب تنمية مهارات فهم المقروء لدى في تعليم الكبار مستوى تمكن معلمي اللغة العربية   -٤

 . أثناء تنفيذ دروس القراءة، كان بدرجة متوسطةالمبتدئين في مراكز تعليم الكبار
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية   -٥

 .أو سنوات الخدمة تعزى إلى المؤهل العلمي الدارسين المبتدئين في مراكز تعليم الكبارمهارات القراءة لدى 
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة أوصت بإصدار دليل ألساليب تنمية مهارات القراءة للدارسين المبتدئين  

للحد من اختالف اجتهادات المعلمين، وتباين خبراتهم وتخصصاتهم، واالستفادة من قائمة في مراكز تعليم الكبار 
لت إليها الدراسة عند تأليف مقرر القراءة للدارسين المبتدئين  في مراكز أساليب تنمية مهارات القراءة التي توص

لمعلمي في مراكز تعليم الكبار سناد تعليم القراءة للدارسين المبتدئين  وإالكبار، وعند تقويم أداء معلميها، تعليم 
ه المرحلة ، واقترح الباحث اللغة العربية، مع زيادة الحوافز المادية والمعنوية الستقطاب المتميزين لتدريس هذ

 .عددا من البحوث والدراسات التي تعتبر مكملة لهذه الدراسة
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Abstract 
 

Title of the Study: Level of Arabic Language Teachers' Mastering to 
the Methods of reading Skills Development for Juniors" This study 
aimed to identify the required methods for developing reading skills of 
junior students in adult education centers. Also, it aims to identify the 
mastering  of Arabic language teacher in adult education centers to the 
methods of developing the following reading skills: (skills of identifying 
the reading , skills of pronouncing the reading and the skills of reading 
comprehension. The researcher used the descriptive method in order 
to achieve the aims of the study. Also, the researcher developed a note 
card consists of (41) method from the methods of developing reading 
skills. The tool of the study was applied on a community of (35) 
teachers of Arabic language in the  centers of adult education in 
Qassim region in the second semester of the academic year 
(1434/1435). The study reached the following results:  
1- Specifying three main reading skills (identifying the reading, 

pronouncing the reading and reading comprehension). Each main 
skill has sub-skills with total numbers of (16) skills, and each sub 
skill has some methods to develop it with total number of (41) 
methods.  

2- The mastering level of Arabic language teachers in adult education 
center to the skill of identify the readings was average. 

3- The mastering level of Arabic language teachers in adult education 
center to the skill of pronouncing the readings was in average. 

4- The mastering level of Arabic language teachers in adult education 
center to the skill of reading comprehension was average. 

5- There are no statistically significance differences among the means 
if Arabic language teachers' mastering level to the methods of 
developing reading skills with junior students due to the variance of 
academic qualification and years of experience.  

In the light of the study results, the study recommended issuing guide 
for the methods of reading skills development for junior students in 
order to limit the variations of teachers' experiences and specialties. 
Also, it recommended benefiting from the list of reading skills 
development methods reached by the study, and preparing specialized 
teachers in Arabic language teaching and promote their educational 
levels in order to be in touch with the updates in this field. Also, the 
researcher recommended conducting more studies and researches.  
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  إهداء
  

يشق  في أن يمسك الدارس القلم، ويبدأ الحياة، وأسهمإلى كل معلم 
  .طريق العلم، ويقوم بواجبات المواطن المستنير بنور العلم والمعرفة
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  شكر وتقدير
  

الحمد هللا أوال وآخرا، سرا وظاهرا، على فضله وتوفيقه، وتسديده وتأييده لي بإتمام هذه 
  .ّالدراسة

لتربوي البرنامج اهذا  أم القرى على تهيئتها لنا  لجامعةالشكر والتقديريسرني أن أقدم بداية 
  .امهال

دخيل / كما أهدي شكري وتقديري وخالص دعائي إلى صاحب الفضل بعد اهللا سعادة الدكتور
ّاهللا بن محمد الدهماني المشرف العلمي على هذه الدراسة، الذي كان لي خير عون بعد اهللا في إتمام 

وفي جهوده، ونفع بعلمه، هذا العمل وإنجازه على أكمل وجه، فجزاه اهللا خير الجزاء وأوفره، وبارك فيه 
  .ّويسر له الخير أينما كان

ّوالشكر لصاحبي السعادة عضوي لجنة تحكيم خطة الدراسة على اآلراء السديدة، والتوجيهات 
مرضي بن غرم اهللا / ، وهما الدكتورمتميزٍالحكيمة، التي كان لها أبلغ األثر في إخراج الخطة بشكل 

  .ي خالص الشكر والتقدير؛ فلهما منحمد آل تميمعبد اهللا بن م/ الزهراني، والدكتور
ّوالشكر موصول لألساتذة المحكمين ألداة الدراسة، على المالحظات المفيدة، والتوجيهات  ّ ٌ

  .ّالقيمة، التي كان لها األثر في ظهور األداة بشكلها النهائي
نطقة القصيم وكذلك كما يسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير لإلدارة العامة للتربية والتعليم بم

  .ّومعلمي اللغة العربية على مساعدتي في تطبيق أداة الدراسةفي مراكز تعليم الكبار مديري 
مرضي بن غرم اهللا الزهراني  / كما أشكر صاحبي السعادة عضوي لجنة المناقشة الدكتور

 اهللا كل ا فجزاهمخالد بن خاطر العبيدي، على تفضلهما بقراءة الرسالة، وقبول مناقشتها؛/ والدكتور
  .خير، وبارك في علمهما وعملهما

  .أسهمت في تبني هذا البرنامج في منطقة القصيموالشكر موصول لكليات بريدة األهلية التي 
راسة معهم، واالستفادة من  بالدزمالئي في مرحلة الدراسة الذين تشرفتكما يسعدني شكر 

ه لي من النصح قدمار البدراني على ما صحبتهم، وأخص منهم األخ العزيز عبد السالم بن ذع
، وأخيرا أشكر  فله مني الشكر ومن اهللا القبول واألجروإخراج الرسالة بالصورة الحالية؛  والمشورة 

   على ما بذله معي من جهد، فجزاه اهللا خير الجزاءاألخ العزيز محمد بن أحمد الطيار
سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هللا رب العالمين، وصلى اهللا و وآخر دعوانا أن الحمد

  ..أجمعين
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  فهرس املوضوعات
  

 الصفحة الموضوع
 ج .مستخلص الدراسة باللغة العربية

 د .مستخلص الدراسة باللغة اإلنجليزية
  ه .اإلهداء

 و .شكر وتقدير
 ز .فهرس الموضوعات

 ي .فهرس الجداول
 ل .فهرس المالحق

 ١ بعادهامشكلة الدراسة وأ: الفصل األول
 ٢ .التمهيد واإلحساس بالمشكلة

 ٥ . وأسئلتهامشكلة الدراسة
 ٦ .أهداف الدراسة
 ٧ .أهمية الدراسة
 ٧ .حدود الدراسة

 ٨ .مصطلحات الدراسة
 ١٠ الخلفية النظرية للدراسة: الفصل الثاني

 ١١ .اإلطار النظري: أوال
 ١١ ).واقعهه، مفهومه، أهميته، أهداف (تعليم الكبار: المبحث األول

 ١١ . مفهوم تعليم الكبار 
 ١٣ .أهداف تعليم الكبار 
 ١٤ .أهمية تعليم الكبار 
 ١٦ .واقع تعليم الكبار 
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  تابع فهرس املوضوعات
  

 الصفحة الموضوع
  ١٧  ).مفهومها، أهدافها، أنواعها، ومهاراتها (القراءة: المبحث الثاني
 ١٨  .مفهوم القراءة وأهميتها  
 ٢٠  .ءةأهداف القرا  
 ٢٣  .أنواع القراءة  
  ٢٧  مهارات القراءة  
 ٢٩   القراءة تنميةساليب أ  

  ٣١  .تعليم القراءة للمبتدئين: المبحث الثالث
  ٣٤  .خصائص الدارسين الكبار وانعكاساتها في تعليم القراءة: المبحث الرابع
 ٣٥  .التغيرات الفسيولوجية  
 ٣٩  .الخصائص النفسية  

  ٥٤  .الدراسات السابقة: ثانيا
 اسات التي تناولت تحديد وتنمية مهارات القراءة الدر: المحور األول

  .للمبتدئين
٥٤  

 الدراسات التي تناولت مستوى تمكن معلمي اللغة : المحور الثاني
  .العربية من تنمية مهارات القراءة بصفة عامة

٥٨  

  ٦٤  التعليق على الدراسات السابقة  
  ٦٦  .إجراءات الدراسة الميدانية: الفصل الثالث
 ٦٧  .ةمنهج الدراس  
 ٦٧  .مجتمع الدراسة  
  ٦٨  .بناؤها وضبطها) بطاقة المالحظة(أداة الدراسة  
  ٧٤  ).بطاقة المالحظة( إجراءات تطبيق األداة  
 ٧٥  .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  
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  تابع فهرس املوضوعات
  

 الصفحة الموضوع
  ٧٦  .عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها: الفصل الرابع

  ٧٧  .عرض نتائج الدراسة: أوال
 ٧٧  .نتائج اإلجابة عن السؤال األول  
 ٧٧  .نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني  
 ٧٨  .نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث  
 ٨٠  .نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع  
 ٨٤  .نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس  
 ٨٩  .نتائج اإلجابة عن السؤال السادس  
 ٩٣  .جابة عن السؤال السابعنتائج اإل  

  ٩٧  .تفسير النتائج ومناقشتها: ثانيا
  ١٠٠  .ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها ومناقشتها: الفصل الخامس
 ١٠١  .ملخص نتائج الدراسة: أوال  
 ١٠١  .التوصيات: ثانيا  
 ١٠٢  .المقترحات: ثالثا  
 ١٠٣  .المصادر والمراجع  
 ١١٢  .المالحق  
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   اجلداولفهرس
 الصفحة الجـــــــــــــــــدولعنوان  لرقما
 ٦٨ .توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل التعليمي )١(
 ٦٨ .توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة )٢(

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة تعرف  )٣(
 .الكلمات المقررة بالدرس

٧٨ 

 معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة تعرف مستوى تمكن )٤(
 .معاني المفردات الجديدة

٧٩ 

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة التمييز  )٥(
 .بين المفرد والمثنى والجمع

٧٩ 

ن أساليب تنمية مهارة قراءة مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار م )٦(
 .الحروف بحركاتها الثالث

٨٠ 

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة قراءة  )٧(
 .الحركات المنونة في حاالت التنوين الثالث

٨١ 

ييز مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة التم )٨(
 .بين المد والحركة القصيرة نطقا

٨٢ 

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة التمييز  )٩(
 .بين الهاء والتاء المربوطة نطقا

٨٢ 

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة التمييز  )١٠(
 .في الكلمة نطقابين السكون والشدة 

٨٣ 

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة التفريق  )١١(
 .بين أل الشمسية وأل القمرية

٨٤ 

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة تحليل   )١٢(
  .الكلمة إلى حروفها شفهيا

٨٥  

كن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة تحليل مستوى تم  )١٣(
  .الجملة إلى كلماتها شفهيا

٨٦  

  



 
 

ك 

  تابع فهرس اجلداول
  

 الصفحة عنوان الجـــــــــــــــــدول الرقم

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة تجريد   )١٤(
  .الها وحركاتها في الكلمة شفهياالحروف حسب أشك

٨٦  

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة تركيب   )١٥(
  .كلمات من حروف شفهيا

٨٧  

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة اإلتيان   )١٦(
  .بكلمات جديدة تتضمن حرفا ممدودا

٨٧  

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة ترتيب   )١٧(
  .جمل من كلمات متناثرة شفهيا

٨٨  

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة استخدام   )١٨(
  .المفردات في سياقات جديدة

٨٩  

تمكن معلمي اللغة العربية للصف األول بمراكز تعليم الفروق بين متوسطات مستوى   )١٩(
  .الكبار من أساليب تنمية مهارات تعرف المقروء حسب المؤهل العلمي

٩٠  

الفروق بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية للصف األول بمراكز تعليم   )٢٠(
  .الكبار من أساليب تنمية مهارات نطق المقروء حسب المؤهل العلمي

٩١  

الفروق بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية للصف األول بمراكز تعليم   )٢١(
  .الكبار من أساليب تنمية مهارات فهم المقروء حسب المؤهل العلمي

٩٢  

الفروق بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية للصف األول بمراكز تعليم   )٢٢(
  .تعرف المقروء وفقا لسنوات الخدمة في التدريسالكبار من أساليب تنمية مهارات 

٩٤  

الفروق بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية للصف األول بمراكز تعليم   )٢٣(
  .الكبار من أساليب تنمية مهارات نطق المقروء وفقا لسنوات الخدمة في التدريس

٩٥  

ية للصف األول بمراكز تعليم الفروق بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العرب  )٢٤(
  .الكبار من أساليب تنمية مهارات فهم المقروء وفقا لسنوات الخدمة في التدريس

٩٦  
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   املالحقفهرس
  

 الصفحة الملحقعنوان  الرقم
 ١١٣ .في الصورة األولية) بطاقة المالحظة(أداة الدراسة  )١(
 ١٢٠ .قائمة أسماء محكمي أداة الدراسة )٢(
 ١٢١ .في الصورة النهائية) بطاقة المالحظة(دراسة أداة ال )٣(
 ١٢٦ .خطاب اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم لتسهيل مهمة الباحث )٤(

قائمة المهارات المعتمدة في سجل تقويم الدارسين المبتدئين في مراكز تعليم  )٥(
 .الكبار

١٢٧ 
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  الفصل األول
 مشكلة الدراسة وأبعادها

 
 التمهيد واإلحساس باملشكلة. 
 وأسئلتهامشكلة الدراسة . 
 أهداف الدراسة. 
 أهمية الدراسة. 
 حدود الدراسة. 
 مصطلحات الدراسة. 
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  الفصل األول
  مشكلة الدراسة وأبعادها

  
واإلحـساس بهـا، وتحديـدها، وبيانـات ألهـدافها، مـشكلة الدراسـة، تمهيدا لتضمن هذا الفصل 

   :، وفيما يلي تفصيل ذلكاتها ومصطلح،وأهميتها ، وحدودها
  

  :التمهيد واإلحساس باملشكلة
الحمد هللا الذي أنزل الكتاب العظيم بلسان عربي مبين،  وصلى اهللا وسـلم علـى سـيدنا محمـد 
أذن الخير التي استمعت واستقبلت آخر إرسال السماء لهدي األرض ولسان الـصدق الـذي بلـغ عـن 

  : الحق مراده من الخلق وبعد
َّلـم مظهـرا مـن مظـاهر األمـم المتمدنـة ، تحـرص علـى أن تعـب مـن معينـة حتـى تـروى ، يعد  الع

تهيــئ ألجيالهــا أســبابه ، وتـــسهل ســبله ، وتــوفر معداتــه ووســـائله ، ال تتــرك فــي طريقــه عقبـــات ، وال 
ــى األمــام ، مــستخدمة كــل إمكاناتهــا ، ووســائلها  كــل هــذا إليمانهــا بفائدتــه ، . تتراخــى فــي دفعــه إل

ا لمردوده، وإدراكا منه لدوره في سـعادتها وفـي انـدفاعها إلـى األمـام ، فهـو لهـا نـور تعـرف بـه وتقديره
  ).١٣م، ص١٩٩٥الحقيل (دينها ، وما تجنيه منه سعادة في دنيا وآخره 

وتعــد اللغــة مفتــاح بوابــة العلــم والمعرفــة، ومــع تنــامي الحاجــة إلــى المعرفــة المتخصــصة وتــدفق 
ف، أصـبح اإلنـسان العـادي محاصـرا بفـيض مـن المعلومـات والمعـارف المعلومات الذي فاق كل وص

  ).١٣٠م، ص١٩٩٩بكار، (واألخبار والتقارير المنوعة 
ـــة، واإلنـــسان األمـــي خـــارج نطـــاق العلـــم  ـــر كافي ـــة المجـــردة مـــن المهـــارات غي وأصـــبحت اللغ

ل مـا يمكـن للفـرد والمعرفة، مما فرض واقعا جديدا ال يتقبل العـاجزين عـن القـراءة والكتابـة، وهمـا أقـ
امتالكه من أجـل أن يتعـايش مـع بقيـة أفـرد المجتمـع، وربمـا االسـتفادة مـن المعرفـة الـضخمة المتاحـة 

م، ٢٠٠٤الخليفـــة، (والمحيطــة بــه بلغــة ذات أصــوات منطوقــة وحـــروف مكتوبــة يفهمهــا مــن حولــه 
  ).٥٧ص

أصوات يعبر بها كـل قـوم عـن "ويقصد باللغة األلفاظ الدالة على المعاني، التي وصفها ابن جني بأنها 
ــــالعرف " أغراضــــهم ــــسانية وصــــلتها ب ــــتظم لكلماتهــــا وظاهرتهــــا اإلن ــــصوتية وترتيبهــــا المن فبطبيعتهــــا ال

  ).٥٧م، ص ٢٠٠٤الخليفة، (االجتماعي تتضمن وظيفة اجتماعية في التعبير ونقل الفكر 
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  :وهذا المقصد يفهم منه ما يأتي
 ألصواتأن اللغة في صورتها الخارجية نظام من ا. 
 أن أصحاب اللغة قد اتفقوا أو تقبلوا داللة هذه األصوات على معان معينة. 
 أن اللغة إنما تنشأ بالمجتمع وتحيا به، فلكل قوم لغة يعبرون بها عن أغراضهم. 
 أن اللغة تعبير عن األغراض التي يهدف إليها اإلنسان. 

اتهــا العامــة، فــإذا هجعــت قــوة وتعــد اللغــة مظهــرا مــن مظــاهر االبتكــار فــي مجمــوع األمــة أو ذ
جبــران، (االبتكــار توقفــت اللغــة عــن مــسيرها، وفــي الوقــوف التقهقــر وفــي التقهقــر المــوت واالنــدثار 

  ).١٦م، ص ٢٠١٢
وعلى الرغم من كثرة اللغات وتنوعها، لم تصمد أمام تعاقب الحضارات، ومهما انتشرت لغة 

محلها لغات أخرى تزدهر بدورها ثم تذبل ّمن اللغات وقويت يأتي عليها زمن تضمحل فيه وتحل 
ولم يذكر التاريخ لغة واحدة كتب لها الخلود سوى اللغة العربية، وذلك الرتباطها بالقرآن الكريم 

َإنا نحن نـزْلنا الذكر وإنا له لحافظون: (ل وعالــه جــالى بقولـــه اهللا تعــالذي حفظ ُ ِْ َ َ َ َُّ َّْ َِّ ِّ َِ َُ َ َ  الحجر،سورة ) (َ
  ).٩ اآلية

وألهميــــة اللغــــة بجــــب أن يكــــون تعليمهــــا أساســــا لــــتعلم ســــائر العلــــوم ولــــذلك يــــشير مرســــي 
إلــى قــول ابــن خلــدون بــأن تعلــيم اللغــة يجــب أن يكــون أساســا لــتعلم ســائر العلــوم يبــدأ ) "م١٩٨٦(

ة بتعلم القراءة والكتابـة، ثـم تـربط األلفـاظ بالمعـاني، ثـم ينتهـي بالتجريـد والـربط بـين المعـاني المختلفـ
  .٣٣٠ص "وبين بعضها 

اللغـة العربيـة  ": شيخ اإلسالم ابن تيمية عبادة، وهو ما يفهـم مـن سـياق قولـهيعدهاوال غرو أن 
من الدين، ومعرفتها فرض واجب ألن فهـم الكتـاب والـسنة فـرض، وال يفهمـان إال بفهـم العربيـة، ومـا 

  . )٢٠٧  صهـ،٧١٥ابن تيمية،  ("ال يتم الواجب إال به فهو واجب
بهذا الفهم لحقيقة اللغة العربية تصبح جديرة بالمكانة واألهمية اللتين ال تحظى بهما أي لغـة و

أخــرى، وهــذه المكانــة الــسامية للغــة الــضاد تحمــل أبناءهــا تبعــات النهــوض بهــا والــذود عنهــا دراســة 
  ).١، ص م٢٠٠٤الخليفة، . (وتدريسا ونشرا

غ ألفاظها بموجب قانون تراعيه من أنفـسها، وكانت العرب لعهد الجاهلية تنطق بالسليقة وتصو
. ويتناوله اآلخر عن األول والصغير عن الكبير من غير أن تحتاج فـي ذلـك إلـى وضـع قواعـد صـناعية

فلما جاء اإلسالم واختلطت العـرب باألعـاجم عـرض أللـسنتها اللحـن والفـساد فاسـتدعى الحـال إلـى 
  ).٣هـ، ص ١٣٥٤الهاشمي، (فاظ اللغة لاستنباط مقاييس من كالمهم يرجع إليها في ضبط أ
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وعلى الرغم من التطور التقني، ال تزال القراءة أهم الوسائل التـي تنقـل بـين األجيـال والثقافـات 
ثمرات العقل البشري وأنقى المشاعر اإلنسانية التي عرفهـا عـالم الطباعـة، فهـي أسـاس تفـسير الرمـوز 

لرمـوز والمعـاني، واآلليـة المنطويـة علـى العمليـات العقليـة المكتوبة والرابط بـين اللغـة والحقـائق وبـين ا
المتعلقــــة بــــاإلدراك والموازنــــة والفهــــم واالختيــــار والتقــــويم والتــــذكر والتنظــــيم واالســــتنباط واالبتكــــار 

  ).١٠١م، ص٢٠٠٠شحاتة،(
 إكـــسابالقــراءة تــساعد التالميــذ علــى  ":بقولـــه) م٢٠٠٤(وللقــراءة أهميــة يوضــحها مــدكور 

ـــارف وتثيـــ ـــذ بالكلمـــات والجمـــل المع ـــراءة تـــزداد معرفـــة التالمي ـــة بالكتابـــة ، فمـــن الق ر لـــديهم الرغب
والعبارات المستخدمة في الكلمات والكتابة ، وعلى هذا فهي تساعد التالميذ في تكـوين إحـساسهم 

  .١٢٦ص" اللغوي ، وتذوقهم لمعاني الجمال وصوره فيما يستمعون وفيما يقرؤون ويكتبون 
ــئن عــدت القــراء ة مــن المهــارات األساســية للغــة واألســاس الــذي تبنــى عليــه فــروع النــشاط ول

اللغــوي مــن حــديث واســتماع وكتابــة، فهــي تــسهم فــي بنــاء شخــصية المــتعلم عــن طريــق تثقيــف العقــل 
ــراث الثقــافي واالتــصال االجتمــاعي  واكتــساب المعرفــة، وتهــذيب العواطــف، وأداة االطــالع علــى الت

  ).١١٧م، ص ٢٠٠٤الخليفة، (
ــ ــالعلم الــذي هــو نقــيض األميــة، وهــذا ل ذلك اهــتم اإلســالم بمحــو األميــة مــن خــالل اهتمامــه ب

بمحو األمية تتجلـى اية الرسول عليه الصالة والسالم أوضح من أن يوضح أو أن يقام عليه دليل، وعن
أن يعلــم عــشرة مــن أبنــاء : فــي أروع صــورة حــين جعــل فكــاك األســير مــن المــشركين فــي غــزوة بــدر

وفـي ذلـك مراعـاة للطريقـة الـشاملة فـي التعلـيم تحقيقـا للكرامـة اإلنـسانية .  القراءة والكتابةالمسلمين
  .)٢٢ ص،م٢٠٠٦نصار ، ( للمتعلم وصوال إلى هدف التربية األسمى وهو إسعاد الفرد في الدارين

وال تــزال كثيــر مــن الــشعوب فــي أنحــاء شــتى مــن العــالم تــرزح تحــت وطــأة األميــة، ولعــل أرقــام 
ـــدلل علـــى أن الـــدول العربيـــة واإلســـالمية لـــم تـــستوعب اإلحـــص اءات الدوليـــة حـــول مـــستوى األميـــة ي

مــضامين الرســالة المحمديــة الــشريفة الداعيــة إلــى العلــم والتــي ال تعــذر الجاهــل بجهلــه، فقــد أشــارت 
ــى أن ) اليونــسكو(إحــصاءات معهــد اإلحــصاء فــي منظمــة األمــم المتحــدة للثقافــة والعلــوم والتربيــة  ّإل

 مليـون شـخص، ال يزالـون مـن األميـين، ٨٦٠دا من أصل خمسة كبار عبر العالم، أي مـا يقـارب واح
من هؤالء في جنـوب الـصحراء األفريقيـة، وجنـوب وغـرب % ٧٠ويعيش حوالي . وثلثاهم من النساء

وتشير مصادر منطقة شرق آسيا والمحـيط الهـادي إلـى عـدد . آسيا، والدول العربية وأفريقيا الشمالية
 مليـون ٣٩ويوجـد فـي منطقـة أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي .  مليـون أمـي١٨٥الي من األميين يبلغ إجم

ووفقــا لتقــديرات المعهــد . مــن مجمــوع الــسكان لــدى فئــة الكبــار% ١١مــن األميــين، أي مــا ينــاهز 
 على شكل رسوم تخطيطيـة، www.unesco.org/statisticsالمعروضة على موقعه عبر االنترنت 

http://www.unesco.org/statistics
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ذكــور، % ٣٠(تقريبـا % ٤٠م إلـى معــدل ٢٠٠٠ األميـة فــي الـدول العربيــة وصـلت عــام فـإن نــسبة
  ).١١، ص م٢٠١٢هجرس وآخرون، ). (إناث% ٥٢و

م ٢٠١٢قـد قـدمت فـي بدايـة عـام ) األليسكو(وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
 مليـون أمـي وأميـة؛ أعالهـا ٧٠و ٦٠تقديرات ألعداد األميين في العالم العربـي، وصـلت إلـى مـا بـين 

ــا، ثــم المغــرب، ثــم مــصر، ثــم  ــار، موريتاني ــة بــين الكب ــسبا، حــسب تقــديرات معهــد اليونــسكو لألمي ن
 هــــي ٢٠٠٠كمـــا أورد معهـــد اليونـــسكو معـــدالت األميـــة فـــي أربـــع دول خليجيـــة لعـــام . الـــسودان

الــسعودية : لــى التــوالي كانــت عالــسعودية وقطــر والكويــت والبحــرين، ووفــق تقديراتــه، فــان المعــدالت
  ).١١، صم٢٠١٢هجرس وآخرون، . (%١٣، البحرين %١٨، الكويت  %١٩، قطر %٢٤

ويــرى الباحــث ومــن خــالل قربــه مــن بــرامج محــو األميــة وتعلــيم الكبــار أن األميــة فــي المملكــة 
  .العربية السعودية ستندثر، وغاية الشرف أن يتحقق ذلك على أيدينا جميعا

  
  :مشكلة الدراسة

 كفاءة المعلم وإتقانه للمواد التي يدرسها جزءا مهما من شخصيته التي ينظـر إليهـا الطالـب تعد
بعين التقدير إن شـعر بـتمكن أسـتاذه مـن المـواد المعرفيـة التـي يقـدمها للطـالب ، والمتأمـل فـي واقـع 

 تنــامي يجــد التبــاين فــي تــأهيلهم ممــا أدى إلــىفــي المملكــة العربيــة الــسعودية معلمــي اللغــة العربيــة 
الضعف القرائي لدى الدارسين بسبب عدم تمكن بعض المعلمـين مـن أسـاليب تنميـة مهـارات القـراءة 

كمــــا اتـــضح ذلــــك مــــن خــــالل  بعــــض ) تعــــرف المقــــروء ونطــــق المقـــروء وفهــــم المقــــروء ( وخاصـــة 
ــــــن  ــــــى غــــــرار دراســــــات كــــــل م ــــــدي، (الدراســــــات، عل ــــــشخريتي، ١٤٠٧الحمي م، ٢٠٠٩هـــــــ؛  ال

Robinson, 2010 ؛Marshall, 2011 ؛Wenk & Tronsk, 2011 ( بينمـا تبـين مـن بعـض
الدراسات األخرى عدم تمكـن بعـض معلمـي اللغـة العربيـة مـن تنميـة مهـارات القـراءة لـدى الدارسـين، 

الـذي كـشفت نتائجهـا عـن تـدني مهـارات تـدريس القـراءة سـواء علـى ) هــ١٤٢٨(مثل دراسـة الروقـي 
دى الطالب المعلمين في الـصفوف الثالثـة العليـا مـن المرحلـة مستوى اإلعداد أو التنفيذ أو التقويم ل

التي كشفت نتائجها عن ضعف مستوى تمكن معلم الصف ) هـ١٤٣٢(االبتدائية، ودراسة الشهراني 
ونظـرا لمـا الحظـه الباحـث مـن خـالل . األول االبتدائي من أساليب تنمية مهارة الفهـم لـدى تالميـذهم

ن الحاجــة  إلــى دراســة تكــشف عــن مــستوى تمكــن معلمــي اللغــة عملــه مــشرفا علــى تعلــيم الكبــار مــ
لــدى الدارســين ) تعــرف المقــروء ونطــق المقــروء وفهــم المقــروء ( العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارات 

 علــى حــد علــم الباحــث مــن خــالل اطالعــه علــى قواعــد –المبتــدئين ، وحيــث لــم تجــر دراســة ســابقة 
لتــسد ثغـرة فــي هـذا الجانـب المهــم وتكـشف ألصــحاب  جــاءت هـذه الدراسـة –المعلومـات المتاحـة 



 
 

٦

 اللغة العربية في الصف األول بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنميـة  معلميالقرار عن مستوى تمكن
 وذلـك مـن خـالل اإلجابـة عـن الـسؤال بمراكز تعليم الكبار،مهارات القراءة لدى الدارسين المبتدئين 

  : الرئيس التالي
لمي اللغة العربية في الصف األول بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية ما مستوى تمكن مع

  مهارات القراءة للدارسين المبتدئين؟
  : ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

ّما مهارات تعرف المقروء ونطقه وفهمه المناسبة للدارسين المبتدئين فـي الـصف األول بمراكـز  - ١
  تعليم الكبار ؟

ّاألســاليب الالزمــة لتنميــة مهــارات القــراءة تعرفــا ونطقــا وفهمــا لــدى الدارســين المبتــدئين فــي مــا  - ٢
  الصف األول بمراكز تعليم الكبار؟ 

ما مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في الصف األول بمراكز تعلـيم الكبـار مـن أسـاليب تنميـة  - ٣
 مهارات تعرف المقروء لدى الدارسين المبتدئين؟ 

مكن معلمي اللغة العربية في الصف األول بمراكز تعلـيم الكبـار مـن أسـاليب تنميـة ما مستوى ت - ٤
 مهارات نطق المقروء لدى الدارسين المبتدئين؟

ما مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في الصف األول بمراكز تعلـيم الكبـار مـن أسـاليب تنميـة  - ٥
 مهارات فهم المقروء لدى الدارسين المبتدئين؟

 ذات داللــة إحــصائية بــين متوسـطات مــستوى تمكــن معلمــي اللغــة العربيــة فــي هـل توجــد فــروق - ٦
الصف األول بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنميـة مهـارات القـراءة لـدى الدارسـين المبتـدئين 

 تعزى إلى المؤهل العلمي ؟
هـل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوسـطات مــستوى تمكــن معلمــي اللغــة العربيــة فــي  - ٧

 األول بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنميـة مهـارات القـراءة لـدى الدارسـين المبتـدئين الصف
  تعزى إلى سنوات الخدمة في التدريس  ؟

  
  : أهداف الدراسة

  :سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
تحديـــد قائمـــة بمهـــارات القـــراءة المناســـبة للدارســـين المبتـــدئين فـــي الـــصف األول بمراكـــز تعلـــيم  - ١

  .الكبار
تحديـــد األســـاليب الالزمـــة لتنميـــة مهـــارات القـــراءة لـــدى الدارســـين المبتـــدئين فـــي الـــصف األول  - ٢



 
 

٧

  . بمراكز تعليم الكبار
التحقق من مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في الصف األول بمراكز تعليم الكبار من أسـاليب  - ٣

 .ينلدى الدارسين المبتدئ) مهارة تعرف المقروء ونطقه وفهمه(تنمية 
الكشف عما إذا كانت هناك فروق إحصائية بين مستويات معلمي اللغة العربية فـي الـصف األول  - ٤

دئين، بمراكــز تعلــيم الكبــار فــي الــتمكن مــن أســاليب تنميــة مهــارات القــراءة لــدى الدارســين المبتــ
  . تعزى لسنوات المؤهل العلمي

للغة العربية فـي الـصف األول الكشف عما إذا كانت هناك فروق إحصائية بين مستويات معلمي ا - ٥
بمراكــز تعلــيم الكبــار فــي الــتمكن مــن أســاليب تنميــة مهــارات القــراءة لــدى الدارســين المبتــدئين، 

 .تعزى إلى سنوات الخدمة في التدريس 
  

  : أهمية الدراسة
  :برزت أهمية الدراسة في أن نتائجها قد تفيد

  :مخططي ومطوري المناهج ويتمثل ذلك في) ١
 تعرف المقروء، ونطق المقروء، وفهم المقروء( بمهارات تنمية مهارات القراءة إعداد قائمة.(  
 إعداد قائمة بأساليب تنمية مهارات القراءة.  

مشرفي اللغة العربية ومعلميها للنهوض بمستوى الدارسين المبتدئين في القراءة، وذلك باالطالع ) ٢
 هـذه الدراسـة ومعالجـة الـسلبيات وتعزيـز على أساليب تنمية مهارات القراءة والتـي توصـلت إليهـا

 . اإليجابيات
  .الدارسين المبتدئين في تعليم الكبار لتنمية مهارات القراءة لديهم) ٣
من خالل فتح المجال أمامهم إلجراء دراسات مماثلة تعمل على تطوير أسـاليب تنميـة : الباحثين) ٤

  .مهارات القراءة
  

  : حدود الدراسة
  : دود اآلتيةتحددت  الدراسة بالح

ــيم : حــدود موضــوعية) أ وتتــضمن  الكــشف عــن  مــستوى تمكــن معلمــي اللغــة العربيــة فــي تعل
والمـضمنة ) تعـرف المقـروء، ونطـق المقـروء، وفهـم المقـروء(الكبار من أساليب تنمية مهارات القـراءة 

)  والجــودة التربويــة اإلدارة العامــة للتقــويم( المعتمــد مــن قبــل وزارة التربيــة والتعلــيم " نــور"فــي برنــامج 
  هـ  ٢٦/١١/١٤٢٧ وتاريخ ٥٣٦/١٧برقم 



 
 

٨

طبقت هذه الدراسـة علـى جميـع معلمـي اللغـة العربيـة بمراكـز تعلـيم الكبـار : حدود مكانية) ب
  .معلما) ٣٥(والبالغ عددهم )  بريدةبمدينة(في منطقة القصيم 

لثـــاني مـــن العـــام   فـــي الفـــصل الدراســـي ا- والحمـــد هللا –طبقـــت الدراســـة : حـــدود زمانيـــة) ج
  . هـ١٤٣٥-١٤٣٤

  
  :مصطلحات الدراسة

 :  مستوى التمكن– ١
مستوى يحدد مسبقا بصورة كمية مـا : "مستوى التمكن بأنه) م٢٠٠٣(عرف اللقاني والجمل 

يرجى أن يحققه كل فرد بعد االنتهاء من موقف تدريسي أو عدد مـن المواقـف التدريـسية ومـن خـالل 
  .١١٨ص " علم ومدى كفاءة المعلم في أداء الواجبات المحددة لهذلك يتم الحكم على ناتج الت

ويقصد به فـي هـذه الدراسـة الدرجـة التـي يحـصل عليهـا المعلـم أثنـاء اسـتخدامه أسـاليب تنميـة 
  .مهارات القراءة المحددة في هذه الدراسة من خالل بطاقة المالحظة 

 : األساليب– ٢
مجموعة العمليات واإلجراءات التي يقـوم : "هااألساليب بأن) م٢٠٠٣(عرف اللقاني والجمل 

  .٤١ص " بها المعلم أثناء التدريس وتشكل في مجموعها نمطا مميزا لسلوك المعلم في التدريس
رســـين اويقـــصد بهـــا فـــي هـــذه الدراســـة الخطـــوات التـــي يتبعهـــا المعلـــم عنـــد تعلـــيم القـــراءة للد

  .تنمية المهارات المحددة في هذه الدراسةالمبتدئين في الصف األول بمراكز تعليم الكبار من أجل 
 : ة التنمي– ٣

ـــي  ـــة بأنهـــا) هــــ١٤٢٧(عـــرف الزهران االرتقـــاء بمـــستوى الطـــالب اللغـــوي وإكـــسابهم : "التنمي
المهارات اللغوية، وإجادتها بحيث يظهر أثـر ذلـك علـى أدائهـم القرائـي والكتـابي ويـؤدي إلـى تنـاقص 

  .٢٠ص " أخطائهم اللغوية بدرجة كبيرة
 قــصد بهــا فــي هــذه الدراســة االرتقــاء بمهــارات القــراءة المحــددة فــي هــذه الدراســة وإكــسابوي

، بحيـث يـؤدي ذلـك )مهارة تعرف المقروء ونطقـه وفهمـه(في مراكز تعليم الكبار رسين المبتدئين الدا
  .صحيحةة تطبيقهم لها بصورإلى 

 : مهارات القراءة– ٤
األداء السهل الـدقيق القـائم علـى الفهـم لمـا : "المهارة بأنها) م٢٠٠٣(عرف اللقاني والجمل 

  .٣١٠ص " يتعلمه اإلنسان حركيا وعقليا مع الوقت والجهد والتكاليف



 
 

٩

عملية مستمرة تؤدي وظيفة مهمـة فـي الحيـاة؛ فهـي : "القراءة بأنها) م٢٠٠٤(وعرف الخليفة 
ده، وتوسـيع الخبـرات بمفهومها الحديث تعني التعرف على الكلمات والنطق بها، وفهم المقروء، ونقـ

  .١٢٠ص " واإلفادة منها في الحياة اليومية، وحل المشكالت، وتحقيق المتعة النفسية
ــدارس علــى تعــرف الكلمــات والنطــق بهــا  ويقــصد بمهــارات القــراءة فــي هــذه الدراســة قــدرة ال

  . وفهما وتوسيع الخبرات واإلفادة منها في حياته اليومية 
 :  تعليم الكبار– ٥

ــيم فــي الالئحــة التنفيذيــة عرفــت وزار ــار بأنــه) هـــ١٤٢٠(ة التربيــة والتعل البــرامج : "تعلــيم الكب
التعليميــة التــي تــصمم لتتناســب مــع احتياجــات المؤســسات الحكوميــة واألهليــة وتعمــل علــى تحقيــق 

" احتياجــات ورغبـــات الدارســـين الكبـــار علـــى اخــتالف مـــستوياتها االجتماعيـــة واالقتـــصادية والثقافيـــة
  .١٥ص
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  الثانيالفصل 
 اخللفية النظرية للدراسة

 
 اإلطار النظري: أوال 
 الدراسات السابقة: ثانيا 



 
 

١١

  الفصل الثاني
  اخللفية النظرية للدراسة

  
تناول الباحث في هذا الفصل الخلفية النظرية للدراسة مقسمة إلى قسمين ، اشتمل القسم 

يعرض الدراسات السابقة المرتبطة بمجال األول على اإلطار النظري للدراسة ، أما القسم الثاني ف
  . الدراسة ، وفيما يلي تفصيل ذلك 

  

  اإلطار النظري : أوال 
تناول الباحث في اإلطار النظري أربعة مباحث حيث ركز المبحث األول على تعليم الكبار 

ا وأنواعها مفهومه وأهدافه وأهميته وواقعه بينما تطرق المبحث الثاني إلى القراءة ومفهومها وأهدافه
 وختم اإلطار ،أهمية تعليم القراءة للمبتدئينبختص المبحث الثالث ا و،ومهاراتها وأساليب تنميتها

النظري بالمبحث الرابع الذي ركز على خصائص الدراسيين الكبار وانعكاساتها في تعليم القراءة 
   :وفيما يلي تفصيل ذلك

  
  واقعهأهميته أهدافه وو تعليم الكبار؛ مفهومه: املبحث األول

  : مفهوم تعليم الكبار
ــه مــن تكــون  ــراد ب ــة قــد ي ــه معــان متعــددة، وفــي مجــال محــور األمي ــراد ب ــار وي يطلــق لفــظ الكب
أعمارهم بين الثانية عشر والخامسة واألربعـين ولـم يـسبق لهـم الـتعلم وال دخـول المدرسـة وال يعرفـون 

ب إليــه قــانون محــو األميــة بجمهوريــة وهــذا التحديــد هــو مــا ذهــ. مبــادئ القــراءة والكتابــة والحــساب
وهنـاك مـن يطلـق لفـظ الكبـار علـى مـن تجـاوزوا . م١٩٧٠ لـسنة ٦٧مصر العربية، وهو القانون رقم 

ــادئ القــراءة علــى النحــو  ــم يــسبق لهــم دخــول المدرســة وال يعرفــون مب ســن الخامــسة عــشرة ســنة ول
الـدولي مـن تحـريم تـشغيل األطفـال السابق، ويعتمد التحديد األخير على مـا ذهـب إليـه قـانون العمـل 

 هنـــدام(قبـــل ســـن الخامـــسة عـــشرة حرصـــا علـــى الطفولـــة مـــن االســـتغالل ومنعـــا لتعويـــق نمـــو الطفـــل 
  ).٤٠  صم،١٩٧٨، وآخرون

وعلى الرغم مـن أن الممارسـة العمليـة لتعلـيم الكبـار قديمـة علـى مـر العـصور والحـضارات، إال 
 شـاع فـي العـصر الحـديث كقـضية وطنيـة بعـد الحـرب "تعليم الكبـار"أن االستخدام العلمي لمصطلح 



 
 

١٢

ـــه  ـــد مجاالت ـــشاط التعليمـــي وتجدي ـــدأ االهتمـــام بهـــذا الن ـــدما ب ـــى عن ـــة األول ـــدام وآخـــرون(العالمي ، هن
  ).٣  صـ،م١٩٧٨

واجتهد الباحثون والمؤسسات التعليمية واالجتماعية فـي وضـع تعريفـات لمفهـوم تعلـيم الكبـار 
  :يقتصر الباحث منها على ما يأتي

َّالتعليم الذي يـوفر لمن فاتهم التعليم المدرسـي أو : "بأنهتعليم الكبار ) م١٩٨٠(بدوي عرف  َ ُ
  .٢٨ص " انقطعوا عنه

تعلـيم مـستمر يـشمل احتياجـات الفـرد التعليميـة والثقافيـة ممـا : "بأنه) م١٩٨٦(ّوعرفه الزهير 
جتمــاعي وتجاوبـه مـع ظــروف يمكنـه مـن تنميـة خبراتــه وقدراتـه بالقـدر الـذي يكفــل لـه رفـع مـستواه اال

  .١٧ص " ومتطلبات مجتمعة
تعليم يقبل عليه الكبار برغبة منهم لكي يتمكنوا من القيام : "بأنه) هـ١٤١٢(ّوعرفه الحميدي 

  .٢٤ص " بمسؤولياتهم الكثيرة بنجاح أكثر
ـــه) هــــ١٤١٦( الخنكـــاوي هّعرفـــو الفـــرص التعليميـــة المتاحـــة للكبـــار إلكـــسابهم المعرفـــة : "بأن

ين المهارات بطريقة منتظمة لمعرفة االتجاهات الجديدة بهدف تطوير أنفسهم والمجتمـع الـذي وتكو
  . ١٩ص " يعيشون فيه

البـــرامج : "فعرفتــه بأنـــه) هــــ١٤٢٠(أمــا وزارة التربيـــة والتعلــيم فـــي المملكـــة العربيــة الـــسعودية 
تعمــل علــى تحقيــق التعليميــة التــي تــصمم لتتناســب مــع احتياجــات المؤســسات الحكوميــة واألهليــة و

ــة واالقتــصادية والثقافيــة ــات الدارســين الكبــار علــى اخــتالف مــستوياتهم االجتماعي " احتياجــات ورغب
  .١٥ص

م ١٩٧٧ويتبين ذلك من التعريف الذي أصدرته المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم عـام  
مين اثنـين؛ اتخـذ المفهـوم األول في تقرير لجنة تطوير التربية العربية، حيث اشتمل تعريفها علـى مفهـو

صــفة تربويــة يقــصد بهــا تــوفير تعلــيم مناســب لجميــع المــواطنين فــي المــستوى األول مــن نظــام التربيــة 
ــى مــن الفــرص  ــوفير الحــد األدن ــاني صــفة اجتماعيــة يقــصد بهــا ت والمدرســة، بينمــا اتخــذ المفهــوم الث

عليم أو تـسربوا منـه بحكـم ضـعف المـستوى التعليمية ألعداد كبيرة من الصغار والكبار لم يحظـوا بـالت
وهــذا الحــد قــد يقتـــصر علــى الجــزء األول مــن المرحلـــة االبتدائيــة بحيــث ال يقــل عـــن . االقتــصادي

ــة علــى اإلنفــاق وفــي الوقــت نفــسه  ــى منهــا، وهــو فــي هــذا محــدد بقــدرة الدول ــع األول الــسنوات األرب
  ).٤٥  صم،١٩٩٥الحقيل، (بضرورة التزامها بتوفير حق التعلم للجميع 

ــة ــار ومحــو األمي وأهــم المهــارات . ووفــق المفهــوم الثــاني يتــضمن التعلــيم األساســي تعلــيم الكب
ــاحثون هــي فهــم المــادة المقــروءة، وتنظيمهــا، واختبارهــا : المطلوبــة لمتعلمــي اللغــة والتــي حــصرها الب



 
 

١٣

تذكار وتقويمهـــا، والقـــدرة علــــى البحـــث وتعيــــين مـــصادر المعلومــــات، والقـــدرة علــــى الحفـــظ واالســــ
  ).١٦٨  صم،٢٠٠٣الشنطي، (

ويتـضح مـن التعريفــات الـسابقة أن تعلـيم الكبــار ال يعنـي نقـل المعرفــة أو تلقـين المهـارة، وإنمــا 
يهتم بمساعدة األفراد على تحقيق نموهم المتكامل وتوظيـف قـدراتهم بمـا يعـود علـيهم بـالنفع وعلـى 

  . مجتمعهم بالخير
يفات مفهوم مصطلح تعليم الكبار، إال أنها تتقارب فـي كما يتضح أنه على الرغم من تعدد تعر

  .الذي تضمن اإلشارة إلى التعليم المستمر) ١٧  صم،١٩٨٦(مضمونها، ما عدا تعريف الزهير 
  

  : أهداف تعليم الكبار
اعتنت المملكة العربية السعودية اعتناء خاصـا بمحـو األميـة وتعلـيم الكبـار، فخصـصت فـصال 

، حيـث جـاء فـي الفـصل الـسابع مـن "مكافحـة األميـة وتعلـيم الكبـار"م بعنـوان كامال في سياسة التعلي
تهـتم الدولـة بمكافحـة األميـة وتعلـيم الكبـار، وتـدعم هـذا النـوع مـن التعلـيم : "سياسـة التعلـيم مـا نـصه

بتعلـيمهم القـراءة " فنيا وماليا وإداريا، وذلك تحقيقـا لرفـع مـستوى األمـة، وتعمـيم الثقافـة بـين أفرادهـا
ـــدهم بالقـــدر و ـــوبهم وتزوي ـــي قل ـــواه ف ـــك تنميـــة حـــب اهللا وتق ـــضمين ذل ـــادئ الحـــساب وت ـــة ومب الكتاب

  ).٣٣  صهـ،١٤١٦وزارة المعارف، (الضروري من العلوم الدينية 
  : اآلتي) ١٥  صهـ،١٤٢٠وزارة التربية والتعليم، (وتتضمن أهداف نظام تعليم الكبار 

وتزويــدهم بمــا يحتــاجون إليــه فــي حيــاتهم مــن تعميــق حــب اهللا وتقــواه فــي قلــوب الدارســين ) أ
  . العلوم الدينية

إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليم في المراحـل ) ب
  . األخرى

توفير الفرص الالزمـة السـتمرار الكبـار فـي القـراءة منعـا لرجـوعهم إلـى األميـة وتـوفيرا للبيئـة ) ج
  . المتعلمة
  .ظيم برامج ثقافية متنوعة للكبار تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةتن) د

إلــى أن تعلـيم الكبــار يحقـق الغايــات واألهــداف ) ٥٩-٤١هــ، ص ١٤١٢(ويـشير الحميــدي 
  : اآلتية

  :  حتقيق التكيف مع املتطلبات احلضارية-١
افها، ذلـك أن تعلـيم الكبـار مـن خـالل يعد تعليم الكبار أحد سبل تحقيق التنمية لغاياتهـا وأهـد

برامجه المتعـددة، ينمـي قـدرات مختلـف فئـات المجتمـع وتطويرهـا ليتمكنـوا مـن تحقيـق التكيـف مـع 



 
 

١٤

ـــن  ـــة واالســـتفادة م ـــة التنمي ـــي عملي ـــن المـــشاركة ف ـــدة تكيفـــا يمكـــنهم م المتطلبـــات الحـــضارية الجدي
 . وبين برامج التنميةإنجازاتها، وبهذا تتضح العالقة الوطيدة بين تعليم الكبار 

  :  مواكبة االنفجار املعريف والتطور التكنولوجي-٢
يـشهد العــصر انفجــارا معرفيــا هــائال يفــرض علــى مؤســسات العمــل واإلنتــاج االســتجابة لتغيراتــه 
المتــسارعة واســتخدام مــستحدثاته، وتــوفير فــرص متـــساوية فــي التعلــيم والتــدريب لكــل مــن الـــصغار 

  .فهموا األساليب الحديثة التي تمكنهم من التكيف مع تلك المستحدثاتوالشباب والكبار حتى يت
  : إصالح للتعليم النظامي-٣

يعاني التعليم النظامي من جمود محتواه ونمطيته ورتابته، ويـأتي تعلـيم الكبـار كـإجراء إصـالحي 
اة أسـعد، يتيح الفرصـة للمـسنين الـذين هـم بحاجـة إلـى بـرامج لالسـتفادة مـن فتـرة التقاعـد لقـضاء حيـ

وبالنسبة أيضا لمتوسـطي العمـر الـذين هـم بحاجـة إلـى بـرامج لتحـسين أوضـاعهم العلميـة والمعيـشية، 
  .وكذلك الراشدين الذين هم بحاجة لالستمرار في الدراسة بعد أن انقطعوا عنها

  :  تثقيف اتمع-٤
ــضييق يقــدم تعلــيم الكبــار مــن خــالل برامجــه المتعــددة أنواعــا مختلفــة مــن الثقافــة ســع يا إلــى ت

  .الفجوة بين األجيال المتعاقبة وبين الثقافات المختلفة بقصد تحقيق التنمية
  :  استغالل أوقات الفراغ-٥

من خالل برامج تعليم الكبار يستطيع الدارسون أن يتزودوا بمعلومات ومهارات وقـدرات تمـأل 
  .أوقات فراغهم بما يفيدهم في حياتهم العملية

سابقة أن التعلـــيم مـــن منظـــوره العـــام يـــستهدف جميـــع مراحـــل حيـــاة ويتـــضح مـــن األهـــداف الـــ
اإلنسان، وتبدأ االسـتفادة الفعليـة مـن العلـم منـذ اإلمـساك بـالقلم، وتجنـى فوائـده مـن خـالل واجبـات 

وقـد اتفـق علـى ذلـك مـن المختـصين فـي مجـال تـدريس اللغـة . المـواطن تجـاه نفـسه وتجـاه المجتمـع
  ).ه١٤٣٢(، والشهراني )م٢٠٠٩(، والشخريتي )هـ١٤٢٨(العربية كل من الروقي 

  
  : أهمية تعليم الكبار

ــيم  ــين مختلــف شــرائح المجتمــع، إذ إن تقــديم تعل ــار وســيلة لــدعم المــساواة ب ــيم الكب ّيعــد تعل
أساســـي للكبـــار يتـــضمن القـــراءة، والعمليـــات الحـــسابية، والمعلومـــات التـــي تـــساعدهم علـــى تكـــوين 

ــة بوصــفها واكتــساب المهــارات، وســلوك االتجا ــاجون إليهــا فــي حيــاتهم اليومي ــي يحت هــات والقــيم الت
  .ضرورات اجتماعية واقتصادية إلنماء المجتمع وزيادة تماسكه



 
 

١٥

ّكمــا يعــد هــذا التعلــيم وســيلة لمنــع تهمــيش مــن تجــاوزهم ســن دخــول المدرســة ويفتقــرون إلــى 
جهـودهم الفكريــة القـدرة علـى التفكيـر المـنظم وحـل مـشكالتهم وحـل مـشكالت أسـرهم، واإلسـهام ب

  .في عملية التنمية
ّويعد تعليم الكبار كذلك وسيلة لتعزيز قدرات كـل مـن الـذين حرمـوا مـن االسـتفادة مـن الفـرص 
التعليميــة بــسبب الحاجــة إلـــى المــال أو الوقــت فقــط، والـــذين يجهلــون اإلمكانــات المتاحــة إلـــيهم، 

ـــذي ن ال يرغبـــون فـــي التعلـــيم خـــارج والـــذين يخـــشون ردود الفعـــل الـــسلبية مـــن جانـــب المعلمـــين، وال
ّكمــا يعــد تعلــيم الكبــار أيــضا وســيلة لــدفع عجلــة التنميــة، وذلــك مــن خــالل زيــادة كفــاءة . المجموعــة

 ،١٤١٦الخنكــاوي ، (المــواطنين بوصــف التربيــة أحــد العناصــر األساســية فــي اســتراتيجيات التنميــة 
  ).٢٥ص

ــار ألهميتــه علمــا قائمــا بذاتــه باع تبــاره ضــرورة لتطــوير المجتمــع ككــل وقــد أصــبح تعلــيم الكب
لــذلك اقـتحم موضــوع تعلــيم . والنهـوض بــه، حتـى يواكــب مــا تحققـه المجتمعــات اإلنــسانية مـن تقــدم

الكبار موضوعات المؤتمرات والندوات الثقافية واالجتماعية واالقتـصادية، علـى غـرار المـؤتمر الـذي 
القائمين على هذه المؤتمرات علـى وضـع تنظمه منظمة اليونسكو مرة كل اثنتي عشرة سنة، سعيا من 

الخطـط المختلفـة، لتحقيــق تحـسن نــوعي وتوسـع كمــي، وتقـويم اإلنجــازات والحاجـات والمــشكالت 
  ).١٢  صهـ،١٤٢٣الرواف ، (في مختلف دول العالم 

وقد شهدت العقود األخيـرة اهتمامـا متزايـدا بقـضية تعلـيم الكبـار العتبـارات متعـددة أهمهـا مـا 
  :يأتي

  :ليم الكبار إلشراكهم يف التنمية االجتماعيةتع) ١
ــة إلــى االهتمــام بالعنــصر البــشري بمكوناتــه المتعــددة ــسعى بــرامج التنمي القيميــة والنفــسية، : ت

والحـضارية، ويتجــسد هــذا االهتمــام فـي إعــداد الفــرد مــن حيـث تعليمــه، وتدريبــه، وإكــسابه الخبــرات 
لمجتمعية الجديدة من أجـل تلقينهـا للفـرد المـراد المختلفة، فضال عن تحديد المستهدف من القيم ا

  ). Unesco, 1985(إعداده، حتى يكون عنصرا مشجعا لبرامج التنمية ال معارضا ومثبطا لها 
ومن هنا فإن تعليم الكبار يمكن من لم يحظوا بالتعليم في صغرهم من اإلسهام والمشاركة فـي 

د والجماعــات ومــساعدتهم علــى المــشاركة فــي تحقيــق عمليــة التنميــة مــن خــالل تنظــيم جهــود األفــرا
البــرامج والمؤســسات التــي توجــه برامجهــا إلــيهم، ومــن ثــم ينــصهـر هـــؤالء فــي المــشـروع التنمـــوي بمــا 

 United Nations Educational and Cultural(يـضمـن استدامــة التنميــة واالستقــرار 

Organization, 1997.(  
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  :لتحوالت اتمعية املعاصرةتعليم الكبار لتنمية الوعي با) ٢
مـع بدايـة األلفيـة الثالثـة اشـتدت المواجهـة بـين الثقافـات المتحجـرة وبـين العولمـة التـي جعلـت 
مــن ثــورة االتــصاالت واإلعــالم، والقنــوات الفــضائية المفتوحــة ســالحا لهــا، فغــزت معظــم البيــوت فــي 

ـــ ـــوانهم العـــالم، وفرضـــت ضـــرورة االهتمـــام بالقـــضايا التـــي يـــشترك فيهـــا جمي ع البـــشر مهمـــا كانـــت أل
وثقافــاتهم ومــستويات تعلمهــم، فــال أحــد فــي حــل مــن االهتمــام بنــدرة الميــاه العذبــة فــي العــالم، ودور 
الـــدين فـــي المجتمـــع، واحتمـــال وجـــود حـــضارات أخـــرى خـــارج كوكـــب األرض، والعنـــف واإلرهـــاب 

 ومدى قـدرة الـدول الناميـة والتطرف في المراكز الحضرية والمدن الكبرى، وبحوث الهندسة الوراثية،
  ). ١٩٦  صم،٢٠٠٠إبراهيم وعبد الراضي، (على اللحاق بالركب الحضاري 

وبنــاء علــى ذلــك فــرض الحــديث عــن أهميــة تعلــيم الكبــار نفــسه بقــوة أشــد مــع إطاللــة القــرن 
الحادي والعشرين، ألن اإلنسان العـصري فـي حاجـة ماسـة إلـى معلومـات ومعـارف ومهـارات تـساعده 

علــيم فــي أي وقــت وأي مكــان، وفــي أي مرحلــة مــن مراحــل العمــر، لالســتفادة مــن الجوانــب علــى الت
ــــة لمالمــــح العــــصر مثــــل ــــادئ حقــــوق اإلنــــسان، واالعتــــراف بــــاآلخر، واحتــــرام : اإليجابي كونيــــة مب

الخصوصيات الثقافية، واالنفتاح على الثقافة المحلية والعالمية، فحتى راعي األغنـام فـي األريـاف لـم 
  ).٦٤  صم،٢٠٠٦نصار، (ن عن استخدام الهاتف النقال أو مشاهدة القنوات الفضائية يعد مستغ

وبقليل من التعليم، قد يتمكن من لم يحظوا فـي صـغرهم بـالفرص التعليميـة، بمعرفـة مـا يجـري 
حولهم ضدهم أو في صالحهم، فالبد أن يعرف ولو القليل عن دور ووظيفة المنظمات الدولية كهيئة 

ـــم المتحـــد ـــة مثـــلاألم ـــة وشـــكل التكـــتالت الدولي ـــس األمـــن، واليونـــسكو، وطبيع االتحـــاد : ة، ومجل
األوروبي ، واآلسيان ، وجامعة الدول العربيـة، ومنظمـات الـدول اإلفريقيـة، ومـؤتمر الـدول اإلسـالمية، 
والمجموعـات االقتــصادية، والـسياسية الكبــرى، وعالقــة دول الـشمال بــدول الجنـوب، وإنتــاج الــدول 

 الخام والمركبات الصناعية، والمشكالت المشتركة التي تعاني منها معظم دول العالم مثل من المواد
  ).١٩٧صم، ٢٠٠٠إبراهيم وعبد الراضي ، . (التلوث والبطالة والتضخم واإلرهاب، وغيرها

ويرى الباحث أن االنفتاح على الثقافة العالميـة يفـرض تعلـيم الكبـار بـوعي حتـى يمكـن اإلفـادة 
  .دون خوف أو ذوبان في االنحرافات الفكريةمن تعلمهم 

  
  :واقع تعليم الكبار

يعـــد محـــو األميـــة محـــرك التنميـــة البـــشرية األســـاس، إذ يفـــتح أبـــواب االســـتقاللية، واكتـــساب 
وقد تراجعت نسبة . المهارات، والتعبير الكامل عن الثقافة، والمشاركة الكاملة في الحياة االجتماعية

تــداد العقــدين الــسابقين بــدافع مــن الجهــود المبذولــة علــى الــصعيد الــدولي، األميــة فــي العــالم علــى ام
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م، ١٩٩٠عـام % ٧٦من سكان العالم اليوم يعرفـون القـراءة والكتابـة مقابـل % ٨٤وأصبح حوالي 
فعلى مدى العقدين األخيرين، انخفض عدد األميين فـي العـالم بمقـدار مائـة مليـون أمـي، بيـد أن هـذا 

 تفاوتــا خطيــرا، وهــو أن النــساء تــشكل ثلثــي الكبــار األميــين فــي العــالم البــالغ االنخفــاض يخفــي وراءه
  ).م٢٠١٣بوكوفا، ( مليون نسمة ٧٧٤عددهم 

هــ إلـى ١٣٩٢عـام % ٦٠أما في المملكة العربية السعودية، فقد انخفـضت نـسبة األميـة مـن 
المشكلة منـذ وانحسرت النسبة بفضل التركيز على تحجيم . م٢٠١٣عام % ٤نسبة قياسية بلغت 

أكثر من أربعين عاما ، وبهذا اإلنجاز شاركت المملكة العالم في احتفاله باليوم العالمي لمحـو األميـة 
وقـد بـرز االهتمـام بمحـو األميـة فـي المملكـة . م٢٠١٢الذي وافق الـسبت الثـامن مـن شـهر سـبتمبر 

لـيم الكبـار ومحـو هـ، حيث صدر أول نظام يختص بتع١٣٧٦منذ أكثر من نصف قرن وتحديدا عام 
وتتواصـــل الجهـــود علـــى أمـــل تحقيـــق إتقـــان جميـــع كبـــار الـــسن فـــي المملكـــة مـــن المعـــارف . األميـــة

وقــد تمكنــت المملكــة مــن خفـــض نــسبة األميــة بــشكل كبيــر بفــضل اســـتحداث إلدارة . والمهــارات
عـام مختصة بتعليم الكبار وما لبثت أن توسـعت فـي نـشاطاتها وأعمالهـا حتـى تـم تعـديل مـسماها فـي 

ونما االهتمام بمحو األمية وتعليم الكبار بوضـع أول نظـام . هـ إلى األمانة العامة لتعليم الكبار١٤٠٥
هــ ، وكـان مـن أبـرز مالمحـه اختـصار مـدة الدراسـة إلـى ثـالث سـنوات ١٣٧٦تعليمي للكبار في عام 

تابعــة يحــصل ثـم تطــور النظــام فأصـبحت الدراســة بموجبــه أربـع ســنوات ســنتين للمكافحـة وســنتين للم
ــة ــشهادة االبتدائي ــدارس علــى ال ــسعودية نمــو أفقيــا فــي عــدد . بعــدهما ال وحققــت المملكــة العربيــة ال

 مدرسة تضم ٧٢٩م ما مجموعه  ٢٠١١ /٢٠١٠مدراس تعليم الكبار ومحو األمية للبنين في عام 
أميـــا، كمـــا بلغـــت مـــدارس محـــو األميـــة فـــي قطـــاع البنـــات ) ١٢٦٣٨(فـــصال يـــدرس بهـــا ) ١٢٦١(
وكالـة األنبـاء الـسعودية، (أميـة ) ٧٠١٥٨( فصال دراسيا يـدرس بهـا ٦٨٠٦  مدارس تضم) ٢٣٥٨(

  ).م٢٠١٢
ويــرى الباحــث أن الجهــود المبذولــة مــن قبــل حكومــة المملكــة العربيــة الــسعودية ستــسهم فــي 

  . وغية الشرف لنا جميعا أن نسهم في تحقيق هذا الهدف الوطني المهم– بإذن اهللا –محو األمية 
    

القراءة؛ مفهومها، أهدافها، أنواعها، مهاراتها، : املبحث الثاني
  وأساليب تنميتها

تعد القراءة عملية مركبة تتألف من عمليات متشابكة يقوم بها القارئ وصوال إلى المعنى الـذي 
وقد بدأ مفهوم القراءة فـي مـستهل القـرن . قصده الكاتب، واستخالصه أو إعادة تنظيمه واإلفادة منه



 
 

١٨

شرين علـى كونهـا عمليـة تعـرف ونطـق، ثـم بعـد ذلـك إلـى كونهـا فهـم، ثـم بعـد ذلـك شـملت الفهـم الع
ــر فــي مفهــوم القــراءة كونهــا أســلوب مــن أســاليب النــشاط الفكــري فــي حــل  والنقــد، واالنتقــال األخي

  ).٧٠  صم،١٩٩٠خاطر ورسالن، . (المشكالت
شمل تفـسير الرمـوز التـي يتلقاهـا أن القـراءة عمليـة عقليـة تـ) " ت.د(وآخـرون ويؤكد أبو مغلي 

القـارئ عـن طريـق عينيــه، وتتطلـب هـذه الرمــوز فهـم المعـاني، ممـا يجعــل العمليـات النفـسية المرتبطــة 
والقراءة بهذا المفهوم تشمل االستجابات الداخلية لما هـو مكتـوب، . بالقراءة معقدة إلى درجة كبيرة

والقــراءة بعــد . ان بكــل جوانبهــا بغيــة المقــروءوالعمليــات العقليــة التــي تــستلزم تــدخل شخــصية اإلنــس
ذلك كله أسلوب مـن أسـاليب النـشاط الفكـري فـي حـل المـشكالت، فهـي ليـست عمليـة متميـزة بـل 
هي نشاط فكري متكامل يبدأ بإحساس اإلنسان بمشكلة ثـم يأخـذ فـي القـراءة لحـل هـذه المـشكلة، 

" هذه المـشكلة مـن عمـل وانفعـال وتفكيـرويقوم في أثناء ذلك بجميع االستجابات التي يتطلبها حل 
  . ٧ص 

  
  :مفهوم القراءة وأهميتها

المتتبع لتعريف القراءة يجد أن مفهومها يختلف باختالف الزمن، وهـذا مـا نالحظـه مـن خـالل 
عمليـة عقليـة انفعاليـة دافعيـة "إلـى أن القـراءة )  م ٢٠٠٠(يـشير شـحاته مفهوم علماء التربية، حيـث 

والرسوم التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهـم المعـاني، والـربط بـين الخبـرة تشمل تفسير الرموز 
  .١٠٥ص"السابقة وهذه المعاني، واالستنتاج والنقد والتذوق وحل المشكالت

 ٥٥ص " إيجاد الـصلة بـين لغـة الكـالم والرمـوز المكتوبـة"أن القراءة )  ه١٤٢١(ويرى عبيد 
وســيله تعــين اإلنــسان علــى االســتفادة مــن آراء وخبــرة "قــراءة أن ال) م١٩٧٩(بينمــا يــرى عبــد العــال 

  .٤٩ص " جميع المفكرين من جميع الشعوب وجميع األجيال 
عمليـــة مـــستمرة تـــؤدي وظيفـــة مهمـــة فـــي الحيـــاة "إلـــى أن القـــراءة ) م ١٩٧٩(ويـــشير أحمـــد 

ــسبة للفــرد وللمجمــوع، وبمفهومهــا الحــديث تعنــي التعــرف علــى الكلمــات، والنطــق بهــا ، وفهــم بالن
   .١٢٠ص " المقروء ونقده، وتوسيع الخبرات، واإلفادة منها في حل المشكالت

مفهوم القراءة في التعرف على الرمـوز المطبوعـة ونطقهـا نطقـا ) ٣٤هـ، ١٤١٨(ويحصر والي 
أن القــراءة ) ١٠٢  صم ،٢٠٠٠(وفهمهــا، بينمــا يــرى شــحاته ) إذا كانــت القــراءة جهريــة(صــحيحا 

ية بحتـه يقتـصر األمـر فيهـا علـى مجـرد التعـرف والنطـق، بـل إنهـا عمليـة معقـدة ليست عملية ميكانيك
ــستلزم الفهــم  ــي يقــوم بهــا اإلنــسان وهــو يحــل المــسائل الرياضــية، فهــي ت ــات الت ــع العملي ــل جمي تماث

  .والربط  واالستنتاج
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أســلوب مــن أســاليب النــشاط الفكــري، وهــي "بأنهــا ) م٢٠٠٣(وقــد عرفهــا الــدليمي والــوائلي 
  .١٠٥ص "  يراد بها إيجاد الصلة بين لغة الكالم والرموز الكتابيةعملية

التعـرف، : المفهوم الـشامل للقـراءة يتـضمن خمـسة أبعـاد هـي"أن ) هـ١٤٣٢(ويرى الشهراني 
  .١٣ص " والنطق، والفهم، والنقد، وحل المشكالت، واالستمتاع بالمقروء

ة تطـور مـن مفهـوم يقـوم علـى أن أن مفهـوم القـراء) ١٠  صت ،٠د(ويبـين أبـو مغلـي واخـرون 
القراءة عملية ميكانيكية بسيطة إلى مفهوم معقد يقوم على أنها نشاط عقلي مـستلزم تـدخل شخـصية 
اإلنسان في كل جوانبها، إذ أصـبحت القـراءة تعنـي إدراك الرمـوز المكتوبـة والنطـق بهـا، ثـم اسـتيعابها 

ل معها، وأخيرا االسـتجابة لمـا تمليـه هـذه الرمـوز وترجمتها إلى أفكار، وفهم المادة المقروءة، والتفاع
  . أو هذه المادة المقروءة

إلـــى أن وظــائف القـــراءة وفوائــدها تتمثـــل فــي كونهـــا ) ١٥  صهـــ ،١٤٣٢(ويــشير الـــشهراني 
وظيفة لالتصال بين األمم والـشعوب، ووسـيلة للتحـصيل واكتـساب المعـارف والتقـدم العلمـي لألفـراد 

واالســـتمتاع، وقـــضاء الحـــوائج، وتنظـــيم المجتمعـــات، ووســـيلة لـــزرع الثقـــة واألمـــم، ووســـيلة للتـــذوق 
  .بالنفس وتقوية دعائم التوافق النفسي واالجتماعي للفرد

أمــا فيمــا يتعلــق بأهميــة القــراءة، فهــي تتــضمن القــدرة علــى إتقــان مهــارة إن امتلكهــا الفــرد فــي 
 لـزوم الطعـام والـشراب، وهـذه المجتمع الحديث عاش حيـاة كريمـة، حيـث أصـبحت القـراءة ألـزم مـن

القدرة على القراءة تمكن المرء من تفهم اإلرشادات والتوجيهات وتعرفه على األخبار بطريقة ميسرة، 
وتوسع آفاقه العقلية وتضاعف فرص الخبرة اإلنسانية لديه، وتزوده بكنوز الحكمـة والمعرفـة والتـذوق 

  ).١٤  صت ،.أبو مغلي واخرون ،د. (واالستمتاع
عل كثيـر مـن المـربين للقـراءة، مـن حيـث أهميتهـا وأثرهـا فـي التعلـيم اللغـوي وغيـره، مكانـة ويج

متميـزة بــين فــروع اللغـة العربيــة، ألنهــا عمــاد الـزاد الفكــري واللغــوي الــذي يقـصد إليــه التعلــيم، وألنهــا 
ى، بــل تتــضمن الكثيــر مــن االســتعدادات واألنــشطة، ولهــا مهاراتهــا التــي تفــوق مهــارات الفــروع األخــر

وإذا كــان ثــم محــور يمكــن أن تجمــع حولــه فــروع اللغــة . لعلهــا أعظــم مــا لــدى اإلنــسان مــن مهــارات
ـــراءة  ـــصوص وأدب وبالغـــة ونحـــو وإمـــالء وخـــط، فهـــو الق ـــر ون ـــن تعبي ـــة م ظـــافر والحمـــادي، (العربي

  ).١٤١  صم،١٩٨٤
ــين أنهــا تنمــي فــيهم حــب اهللا وتقــواه فــي قلــوبه ــار واألمي ــة القــراءة للكب ــدهم ومــن أهمي م وتزوي

بالقدر الضروري من العلوم الدينية، وتزودهم بمعرفـة بمبـادئ الحـساب، والـوعي العـام بـشؤون الحيـاة 
  ).٣٣، صهـ١٤٢٦وزارة المعارف، (
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ومما يزيد من أهمية القراءة أنها أصبحت وسيلة لكسب المعلومـات وزيـادة الخبـرات، وعمليـة 
ي عمليـــة العمـــر، وبهـــذا تمتـــاز عـــن ســـائر المـــاد دائمـــة للفـــرد يزاولهـــا داخـــل المدرســـة وخارجهـــا وهـــ

ـــره ممـــن تفـــصله عـــنهم المـــسافات الزمنيـــة أو  الدراســـية، كمـــا أن القـــراءة وســـيلة التـــصال الفـــرد بغي
المكانيــة، ولوالهــا لظــل الفــرد حبــيس بيئــة صــغيرة محــدودة، ولعــاش فــي عزلــة جغرافيــة وعزلــة عقليــة، 

ــع  ــاح جمي ــة ومفت ــدارس فــي فــالقراءة أســاس كــل عمليــة تعليمي المــواد الدراســية، وربمــا كــان ضــعف ال
ــه فــي الحيــاة ــو مغلــي . (القــراءة أســاس إخفاقــه فــي المــواد األخــرى أو إخفاق ت، ص .، دوآخــرونأب

١٥.(  
والخالصة أن القراءة تدخل في كل نواحي الحياة الحديثـة وأوجـه نـشاطها، وتـسهم بقـدر كبيـر 

اعــل واالتــصال فــي النــاحيتين الماديــة والروحيــة فــي تطويرهــا، وهــي للفــرد وللجماعــة أهــم وســائل التف
كما تلعب القراءة دورا كبيـرا فـي حيـاة الفـرد مـن حيـث معاونتـه علـى النجـاح فـي عملـه الـذي . جميعا

  . يحترفه أيا كانت طبيعة عمله، باإلضافة إلى العوامل األساسية في نموه العقلي واالنفعالي
كتـساب خبـرات جديـدة تتنـاغم مـع طبيعـة العـصر مما سـبق، يـرى الباحـث أن القـراءة وسـيلة ال

التي تتطلب من اإلنسان المزيد مـن المعرفـة الحديثـة والمتجـددة، كمـا تتطلـب تطـوير القـارئ لقدراتـه 
  .العقلية وألنماط تفكيره، وتنمية رصيد الخبرات لديه

 بـه، تعـرف المقـروء، والنطـق: كما يتبين للباحث أن القراءة تتضمن خمسة عناصر أساسية هي
وهـذا يعكـس مبـدأ أن القـراءة عمـل فكـري الغـرض األسـاس . وفهمه ، واالستفادة منه، واالستمتاع به

منه أن يفهم القارئ ما يقرؤه في سهولة ويسر وما يتبـع ذلـك مـن اكتـساب المعرفـة، واالسـتمتاع بهـا، 
لقـارئ الـذي يفهـم ثم تنمية ملكة النقد والحكم والتمييز بين الصحيح والفاسد، وال يجيـد ذلـك إلـى ا

  .ويفكر ويتأثر
  

  :أهداف القراءة
كان يقصد بالقراءة فيما مضى القدرة على التعرف على الرموز المكتوبة والنطق بهـا، ثـم تبـدل 
هـذا المفهـوم، حيــث أصـبحت القـراءة تعنــي قـراءة المـادة المكتوبــة وفهمهـا، ثـم أضــيف إلـى مـا ســبق 

روءة ونقــدها بحيـــث يـــدلل القــارئ علـــى رضـــاه أو شــرط آخـــر؛ وهــو تفاعـــل القـــارئ مــع المـــادة المقـــ
وفــي النهايــة صــارت . إعجابــه أو غــضبه، أو غيــر ذلــك مــن مــشيرات التفاعــل حيــال المــادة المقــروءة

القدرة على حل الرموز وفهمها والتفاعـل معهـا واسـتثمار مـا يقـرأ فـي مواجهـة المـشكالت التـي : تعني
. ريـق ترجمـة الخبـرات القرائيـة إلـى سـلوك يتمثلـه القـارئمر بها القارئ، واالنتفاع به في حياتـه، عـن ط

  ).٤٧  صم،٢٠٠٢جابر، (
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والقــراءة ال يــستغني عنهــا اإلنــسان ، فهــي تــساعده فــي حــل مــشكالته واالســتفادة مــن خبــرات  
  :جميع الشعوب وجميع األجيال ،  وتتنوع أهدافها وفق آراء الباحثين على النحو اآلتي

ــى أن) م٢٠٠٠(يــشير شــحاته  ــرئيس مــن القــراءة هــو  إل ــيم بهــدف " الغــرض ال الدراســة والتعل
  .١١٨ص" الحصول على المعلومات وأشكال المعرفة المختلفة الالزمة للحياة ومهاراتها الخاصة 

  :أن من أبرز األهداف العامة لتدريس القراءة ما يأتي) ٢١٥  صهـ،١٤١٨(ويرى والي 
 .لتعرف والنطق والفهم تكوين العادات األساسية في القراءة  مثل ا-١
  . تنمية الرغبة في االطالع والدافعية إلى االستزادة من ألوان المعرفة-٢
  . التدريب على استخدام عالمات الترقيم ووظائفها في القراءة-٣
 تأسيس رصيد من المفردات والتراكيب اللغوية التي تعين القارئ الجيد المـستوعب علـى التعبيـر -٤

  .المفيد عما يريد
  . توسيع مدارك المتعلمين وزيادة خبراتهم وإنماؤها بمعارف جديدة-٥
  . اكتساب مهارة التعبير الصحيح المنظم المترابط الذي ال يتأتي إال عن طريق القراءة -٦
  . تنمية القدرة على التمييز بين األفكار المختلفة وبين غثها وسمينها-٧
  .اع بالقراءة، وحل المشكالت ، والمشاركة بالرأي تكوين العادات اإليجابية للقراءة، كاالستمت-٨
  . االستمرار في تنمية القدرات والمهارات القرائية-٩

ـــــد  ـــــضيف عبي ـــــل "هـــــدفا مهمـــــا وهـــــو ) هــــــ،١٤٢١(وي جـــــودة النطـــــق وحـــــسن األداء، وتمثي
  .٥٦ص"المعنى

فيرى أن القراءة تؤدي عدة وظـائف فـي حيـاة الفـرد والجماعـة، ) ٤٧  صم،٢٠٠٢(أما جابر 
  :في حياة الفرد ما يأتي) وظائف(م ما تؤديه من أهداف وأه
  اعتمــاد المــواد الدراســية جميعهــا عليهــا، وكــون النجــاح فيهــا يقــوم بالــضرورة إلــى النجــاح فــي بقيــة

  .المواد الدراسية
  هي نبع للحصول على المعلومات والمعارف الثقافية والعلمية المختلفة وعن طريقها يتصل المـرء

  . طيلة حياتهبالعالم من حوله
 عن طريق القراءة يطلع المرء على المأثور األدبي القومي واألدبي.  

  ):٤٨  صم،٢٠٠٢جابر، (وأهم ما تؤديه من أهداف في حياة الجماعة 
  بيان دور األفراد والجماعات في مواجهة المشكالت المختلفـة الطارئـة وغيـر الطارئـة، وبيـان ردة

  .الفعل إزاءها
 فــة لألفــراد والجماعــات فــي تنظــيم حيــاتهم وبيــان طرائــق تعــاملهم وتحديــد توضــيح األدوار المختل
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  .حقوقهم وواجباتهم
 الربط بين أفكار ومشاعر وهموم األفراد في المجتمع الواحد.  
 الربط بين أفكار ومشاعر وهموم األفراد في المجتمعات المختلفة.  
 مختلفـة، وعـن طريـق الـصحف نشر التفاهم والتقـارب بـين أفـراد المجتمـع عـن طريـق المؤلفـات ال

  .والمجالت واإلذاعة وغيرها
 النهوض بالمستوى الفكري والثقافي والصحي في المجتمع.  
 كـان المـرء يـتعلم ليقـرأ، ثـم : "وقد يتمثـل أهـم دور للقـراءة فـي حيـاة الفـرد والجماعـة فـي المقولـة

  ".أصبح يقرأ ليتعلم
  ) م ٢٠٠٢جابر، (هداف اآلتية أما عن األهداف الخاصة للقراءة، فتهدف إلى تحقيق األ

 "تدريب القارئ على سالمة النطق بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة.  
 تدريب القارئ على ضبط ما يقرأ ضبطا صحيحا.  
 تدريب القارئ على األداء المعبر عن المعنى.  
 تدريب القارئ على االنطالق في القراءة.  
  واإلفادة منه في حياتهتدريب القارئ على فهم ما يقرأ والتفاعل معه.  
 تدريب القارئ على مراعاة إشارات الوقف.  
 إثراء معجم القارئ اللغوي بما يضاف إليه من مفردات وتراكيب بواسطة القراءة .  
  ٤٨ص " تنمية الميل للقراءة عند القارئ لتصير عادة يعتادها.  

حـد، ولكنهـا تتـدرج هذا ومن المعلوم أن جميع هذه المهارات ال يمكن أن تتحقق في وقـت وا
  .تدرجا منطقيا وفق مستويات الدارسين العمرية والعقلية

ـــاتج عـــن الرغبـــة فـــي االطـــالع  وممـــا ســـبق، يـــرى الباحـــث أن تعـــرف المقـــروء ونطقـــه وفهمـــه ن
والدافعية إلى االستزادة من ألوان المعرفة، وأن هـذه الرغبـة هـي الـدافع إلـى التـدرب، وتأسـيس رصـيد 

 اللغويــة التـي تعــين القــارئ علـى التعبيــر، وعلـى توســيع معارفـه، وقدرتــه علــى مـن المفــردات والتراكيـب
  .التمييز بين مختلف المعارف

ويتــضح مــن األهــداف الــسابقة للقــراءة أنهــا تقــوم بــأدوار فاعلــة فــي حيــاة الفــرد، حيــث تــؤدي 
 إشـارة وظائف عديدة للفـرد بوصـفها أداة مهمـة مـن أدوات التواصـل بـين الفـرد وأفـراد مجتمعـه، وفـي

العديد من المختصين في مجال تدريس اللغة العربية إلى الوظائف العديدة للقراءة داللة علـى المنزلـة 
الرفيعة واألهمية الكبيرة للقراءة، وقد اتفق على ذلك من المختـصين فـي مجـال تـدريس اللغـة العربيـة 
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، والـشخريتي )هــ١٤٢٨(، والروقـي )م٢٠٠١(، والـشيخ )م٢٠٠٠(كل من عبد اهللا وعبد الوهاب 
  ).ه١٤٣٢( ، والشهراني )هـ١٤٣٠(، واألسدي )م٢٠٠٩(

  
  :أنواع القراءة

تتنـوع القــراءة مــن حيــث اسـتعمالها بــاختالف المواقــف التــي تـستخدم فيهــا وبــاختالف الهــدف 
الذي يبتغيه القارئ منها، فقراءة الطالب تختلف عن قراءة المعلم، وقراءة الطبيب تختلف عـن قـراءة 

وهكذا تتنوع األشـكال التـي .  وقراءة رجل األعمال تختلف عن قراءة المحامي أو القاضيالمهندس،
يقرأ بها الناس بسبب اختالف األغراض التي يقرؤون من أجلهـا، ومـع ذلـك فـإن األنـواع القرائيـة التـي 

 م،٢٠٠٢؛ جـابر، ٨٤ – ٨٣  صم،١٩٩٠خـاطر ورسـالن، (يستخدمها القراء تقع ضمن مـا يـأتي 
  ):٦٤ – ٦٢ ص
 تــستخدم هــذه القــراءة مــن قبــل الطــالب منــذ الــصغر وانتهــاء : القــراءة مــن أجــل التحــصيل العلمــي

بالسنوات األخيرة من الجامعة، والهدف منهـا الحـصول علـى الـشهادة المؤهلـة للعمـل مـن خـالل 
الحصول على المعلومات في مختلف المجاالت، من أجل فهمهما وتذكرها واالستفادة منهـا فـي 

  .الحياة
 وقد تكون هذه القـراءة أكثـر القـراءات شـيوعا، وتتمثـل فـي قـراءة : القراءة من أجل متابعة األخبار

اإلنسان للـصحف اليوميـة، أو المجـاالت ويغلـب عليهـا الـسرعة وعـدم التعمـق فـي متابعـة األخبـار 
 .العالمية أو المحلية أو األخبار االجتماعية

 النــوع يلبــي ميــول مــن لــديهم رغبــات خاصــة فــي وهــذا: القــراءة مــن أجــل المتعــة وتمــضية الوقــت 
 .القراءة، وقد يكون أكثر أنواع القراءة إمتاعا وحرية للقارئ في اختيار المادة التي يقرؤها

 وهـذا النـوع مـن القـراءة يختلـف عـن القـراءات العاديـة مـن حيـث : القراءة المعمقة أو المتخصـصة
اج إليـه الطالـب الجـامعي، واألسـتاذ الجـامعي، االحتياج إلى جهد عقلي، ومتابعة معمقة، فقد يحتـ

وال يـــــستغني عنـــــه المتخـــــصص فـــــي حقـــــول الـــــسياسة واالقتـــــصاد والـــــدين والرياضـــــة ومختلـــــف 
ـــة العلميـــة واإلنـــسانية  ـــع ميـــادين المعرف ـــوع يمكـــن أن يكـــون هدفـــه جمي التخصـــصات، وهـــذا الن

 .واالجتماعية وغيرها
 فـي مجـالين متـشابهين إلـى حـد مـا فـي المـضمون أو وهذا النوع من القراءة يتوزع: القراءة الناقدة 

فقـد يميـل الناقـد أو الباحـث إلـى مقارنـة . الموضوع، ولكن فروقا طفيفة أو جوهرية قـد تقـوم بينهـا
المبــادئ األخالقيــة والعقديــة فــي دينــين ســماويين بينهمــا بعــض مــن التــشابه وبينهمــا اختالفــات ال 

لنوع من القراءة تتجه إلى استقصاء كـل مـا كتـب عـن وجهود الباحث في مثل هذا ا. تبدو جوهرية
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الموضــوعين اللــذين يريــد أن يــوجز وجــوه الــشبه واالخــتالف بينهمــا، ويــصدر فــي النهايــة أحكامــا 
 .موضوعية ناقدة بشأنهما

 وهــذا النــوع يــستخدم فــي متابعــة بعــض المسلــسالت : القــراءة الــسريعة التــي المــشاهدة التلفزيونيــة
ة أو الوثائقية التي تقدم بلغات أخرى، وقد يكون الهدف منها المتعـة والتعمـق، العلمية أو التاريخي

  .وذلك تبعا لهدف المشاهد أو القارئ
وهكذا يتضح أن األهـداف مـن وراء جميـع أنـواع القـراءة تنحـصر فـي مجـال الفهـم والتحـصيل 

  . ن ناحية أخرىوالتخصص من ناحية، وفي مجال االستمتاع والترويح عن النفس من عناء الحياة م
  :أنواع القراءة من حيث األداء والشكل، فيظهر في نوعين هماأما 

  القراءة الصامتة : النوع األول
أن ) هــ١٤٠١(يـرى الركـابي تتنوع اآلراء في تعريف القراءة الصامتة وتتبـاين فيمـا بينهـا، حيـث 

ــصامتة  ــة ال دخــل للــصوت فيهــا، ألنهــا حــل للرمــوز ا"القــراءة ال ــة فكري ــة وفهــم لمعانيهــا عملي لمكتوب
بسهولة ودقة وليس رفع الصوت فيهـا بالكلمـات إال عمـال إضـافيا، فهـي قـراءة تحـدث بانتقـال العـين 

 – ٩٠ص ص" فـــوق الكلمـــات وإدراك مـــدلوالتها دون صـــوت أو همـــس أو تحريـــك لـــسان أو شـــفة
٩١.  

أو همـس أو القراءة الصامتة تتم بالنظر فقـط، دون صـوت "إلى أن ) م١٩٩٨(ويشير الخولي 
تحريـك الــشفاه، بــل حتـى دون اهتــزاز الحبــال الـصوتية فــي حنجــرة القـارئ، وهــذا يعنــي أن الكلمــات 

  .١١٥ص " المكتوبة تتحول إلى معان في ذهن القارئ دون أن تمر بالمرحلة الصوتية
ـــــرى الخـــــولي ــــــ، ١٩٩٨( وي ـــــت ) ٥٥-٥٣م ـــــق أهـــــدافها إذا روعي ـــــصامتة تحق ـــــراءة ال أن الق

  :التوجيهات اآلتية
  . منع الطالب من الهمس أثناء القراءة-١
  . منع الطالب من تحريك الشفاه أثناء القراءة-٢
  . تحديد وقت مناسب يعينه المعين سلفا لكل واجب قرائي-٣
  . اتباع القراءة الصامتة بأسئلة لقياس استيعاب الطالب-٤
  . تعويد الطالب على سرعة القراءة عن طريق إحساس الطالب بضغط الوقت-٥

يتضح مما سبق أن ذهن القارئ قادر على ترجمة القراءة الصامتة إلى معانيها وفهمها وإدراكها 
  . كما لو كانت مقروءة بالصوت
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  القراءة اجلهرية: النوع الثاني
تعد القراءة الجهرية أول نوع من أنواع القراءة التي يجب تدريب الدارسين عليها فـي الـسنوات 

قـراءة "بأنهـا ) م ١٩٦٨( عبـد العلـيم هـايعرفلمهـارات الرئيـسية للقـراءة، واألولى، ألنها تشتمل على ا
ـــي  ـــة، وإدراك عقل ـــوز الكتابي ـــى الرم ـــصري عل ـــن تعـــرف ب ـــصامتة م ـــراءة ال ـــه الق ـــا تتطلب ـــى م ـــشتمل عل ت
لمدلوالتها ومعانيها، يضاف إلى ذلك التعبير الشفوي عن هـذه المـدلوالت والمعـاني بنطـق الكلمـات 

  .٦٩ص "عد القراءة الجهرية أصعب من القراءة الصامتة والجهر بها، وبذلك ت
أنــه لـضمان تحقيــق الفائـدة مـن القــراءة الجهريـة ينبغــي أن ) ١٤٣  صم،١٩٧٩(ويـرى أحمـد 

  :يضع كل معلم نصب عينيه األمور اآلتية
  . تعويد التالميذ على أن يجعلوا أساس القراءة الجمل التامة ال الكلمات المتقطعة-١
  .ودة النطق ووضوحه، وإخراج الحروف من مخارجها العناية بج-٢
  . تحسين أداء التعبير الدارسين بدون تكلف-٣

ـــد العـــال  ـــشير عب ـــة مـــن ) ٧٧  صت،.د( وي ـــراءة الجهري ـــى أن الق ـــيإل ـــأتى المهـــارات الت  ال تت
 فــي طفــرة، وإنمــا بالتــدرج وبالتــدريب المتواصــل، وكــسب المهــارات والعــادات الــسليمة، وال اإجادتهــ
 أن يجيـــد التلميـــذ فـــن القـــراءة الجهريـــة فـــي المدرســـة االبتدائيـــة، أو  فـــي المدرســـة اإلعداديـــة ينتظـــر

  .فأمامه سنوات طويلة في المرحلة الثانوية ومرحلة الجامعة) المتوسطة(
أن القـراءة الجهريــة حتــى تكـون مفيــدة ومعبــرة البــد  ) ٧٨ م، ٢٠٠٤(ويـضيف الدايــة وجمــل 

  .ة لفظا وافيا كامال وفق مقاطعها ومخارج حروفها وأصواتها فيها من لفظ كل كلمة في الجمل
والقراءة الجهرية شكل من أشكال االتصال اللغوي، وهذا النوع من القراءة التي ينطلق القارئ 
خاللهـا بــالمفردات والجمــل المكتوبـة، صــحيحة فــي مخارجهـا، مــضبوطة فــي حركاتهـا، مــسموعة فــي 

  .منهاأدائها، معبرة عن المعاني التي تتض
  :ومن مهارات القراءة الجهرية التي يجب تدريب التالميذ عليها

  . مهارات تعرف شكل الحروف والكلمات–أ 
  . مهارات النطق بالحروف والكلمات نطقا صحيحا–ب 
  . مهارة التعبير بالصوت عن المعاني-ج 
  . التدريب على أن يحمل صوت القارئ المعاني التي تدل عليها عالمات الترقيم-د 
  . التدريب على فهم المضمون، والتعبير عنه عند النطق-هـ 

  :وللقراءة الجهرية ثالثة أهداف رئيسة هي
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وهو هدف في غاية األهمية حيث يـتم اسـتخدام القـراءة الجهريـة لتـشخيص : هدف تشخيصي
جوانب الضعف ف مهارات القراءة عند التالميذ وخاصة مهارات النطـق، كـالنطق الخـاطئ لألصـوات 

 وارتعــاش، والتأتــأة، وإسـقاط الحـروف، والتلعـثممتـشابهة المتجـاورة، واإلبـدال، والحــذف، والتـردد، ال
الـصوت، أو عـدم القـدرة علـى النبـر، والتنغـيم، والتعبيـر الـصوتي عـن المعنـى، ففـي ضـوء التــشخيص، 
 وتحديد جوانب الـضعف يمكـن العمـل علـى وضـع الوسـائل، واإلجـراءات التدريـسية التـي تـساعد فـي

  .العالج
حيث إن التلميذ الذي يتمكن من مهـارات القـراءة الجهريـة، تتولـد لديـه ثقـة فـي : هدف نفسي

  .نفسه، ويتخلص من التردد، والخوف، والخجل، وكلها أمور مهمة تساعده في مستقبل حياته
فالتلميــذ الــذي يــتمكن مــن مهــارات القــراءة الجهريــة، تتولــد لديــه قــدرة علــى : هــدف اجتمــاعي

ـــتعلم احتـــرام مـــشاعر اآلخـــرين واكتـــساب المـــستمعين مواجهـــة ، والتحـــدث، والتفاعـــل معهـــم، كمـــا ي
  .احترامهم

ومـــن خـــالل تقـــسيم القــــراءة وفقـــا لـــألداء، نجحـــد أن التالميــــذ فـــي الـــصف األول االبتــــدائي 
 القراءة الجهرية بشكل أكثر مـن القـراءة الـصامتة؛ لكونهـا تحتـاج إلـى مـستوى متقـدم مـن يستخدمون

والــذي ال يتــوافر بــشكل كبيــر لــدى هــؤالء التالميــذ فــي تلــك المرحلــة العمريــة، وبالتــالي يجــب اللغــة، 
التركيز علـى تـدريب تالميـذ الـصف األول االبتـدائي علـى القـراءة الجهريـة، مـن خـالل إتاحـة األنـشطة 
ــدريبهم علــى  التعــرف علــى شــكل الحــروف، والكلمــات والنطــق الــصحيح  القرائيــة التــي تــسهم فــي ت

  .مات، والتدريب على فهم المضمونللكل
إلـــى أهميـــة العنايـــة ) ٦٧م، ص ١٩٩٨(خـــرون د وآويـــدعم هـــذا الـــرأي مـــا أشـــار إليـــه ريتـــشار

اءة الجهريــة بمــا يتناســب مــع عمــر الطفــل وقدرتــه، بحيــث يكــون هنــاك فــرص ربــالقراءة الــصامتة، والقــ
 فـي القـراءة فـي منـازلهم، األطفـالرة كثيرة للقراءة الجهرية بالنسبة للقراء المبتدئين؛ ألنها تـرتبط بخبـ

ــة مــن مالحظــة جوانــب عمليــة  ــاض األطفــال حيــث يقــرأ لهــم الكبــار، وتمكــن القــراءة الجهري وفــي ري
  .القراءة

أن أسـبابا جوهريـة، تجعـل القـراءة الجهريـة مقـصد ) هـ١٤١٨(وفي السياق نفسه يذكر سمك 
مـــن : " المرحلــة االبتدائيــة حيــث قــالعنايــة خاصــة فــي تعلــيم القــراءة لتالميــذ الـــصفوف األوليــة مــن

تدائية عناية كافيـة، وأن يكثـر المـدرس منهـا، ويجعلهـا االبالواجب أن توجه للقراءة الجهرية بالمدرسة 
ــدريب  ــديهم، النطــق، فإنــه باعتمــاده عليهــا يــستطيع أن يكــشف صــعوبات ذالتلميــأساســا صــالحا لت  ل

م لهــا؛ ليقـــوم بهــا نطقهـــم، ويكتــسبون عـــن والتالميــذ الــضعفاء، بخاصـــة المحتــاجون فـــي أول عهــده
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طريقهــا قــدرا مالئمــا مــن حــسن األداء للمقــروء، والــسرعة فــي القــراءة، لــذلك فــالقراءة الجهريــة أليــق 
  .١٩٦ص " أنواع القراءة لصغار التالميذ حتى نهاية الصف الثالث االبتدائي

تم القراءة الـصامتة بـالعينين ويرى الباحث أن القراءة الجهرية تتم بالعينين والشفتين، في حين ت
فقط، وأنها تتيح للطالب حسن اإلصغاء وحصر الذهن ومتابعة المتكلم وسرعة الفهم، ولها أثر كبيـر 

  .في تعليم المكفوفين، وفرصة للتدرب على جودة النطق وحسن األداء
  

  :مهارات القراءة
رات، وأسـاس القـراءة تعلم القراءة عمل معرفي معقد يتطلب مستوى عـال مـن القـدرات والمهـا

ـــة أشـــكال الحـــروف  ـــر مـــن مجـــرد رؤي ـــضمن أكث ـــة القـــراءة تت ـــر أن عملي التعـــرف علـــى الكلمـــات، غي
والكلمات، فالبد من تفـسير المثيـرات التـي تتلقاهـا شـبكة العـين لربطهـا بـالمعنى المـستمد مـن خبـرة 

قارئــا مــاهرا وفــق التــي ينبغــي أن يتقنهــا كــل دارس لكــل يــصبح  أهــم المهــارات تحديــدويمكــن . الفــرد
  :اآلتي

 : تعرف املقروء) ١
يقـصد بــالتعرف اإلدراك البـصري للرمــوز، ويقــصد بـه لــدى الــبعض إدراك الرمـوز ومعرفــة معناهــا 
الذي يوصله في السياق الذي يظهر فيه، كالطفل الذي إذا تعـرف علـى شـيء عليـه أن يفهـم مختلـف 

  ).١٨٤  صم،١٩٩٨يونس وآخرون، (معانيه 
تعرف المقروء اإلدراك البصري للحروف، والتمييز بينها، ومعرفتها، والـربط بـين ويقصد بمهارة 

ــل البــصري للكلمــات مــن أجــل  ــز الكلمــات، والقــدرة علــى التحلي صــوت الحــروف وأشــكالها، وتميي
  ).١٤٥  صم،٢٠٠٤الخليفة، (التعرف على أجزائها 
" فهـم"و" تعـرف"أن تحديـد مفهـوم القـراءة بأنـه ) ١٢٩ – ١٢٨  صم،٢٠٠٤(ويرى مدكور 

التــي أخــذت " التعــرف"ال يفــي بكــل مقومــات المفهــوم المتطــور لعمليــة القــراءة، ففيمــا يتعلــق بعبــارة 
 تعني في اللغـة العربيـة اإلدراك بحاسـة مـن الحـواس الخمـس؛ recognitionمعناها من ترجمة كلمة 

" التعـرف"هـوم ومف). ٥٩٥  صالمعجـم الوسـيط،(عرف الشيء أي أدركته بحاسة من حواسـه : تقول
على هذا النحو، مفهوم واسع يجمع بين التعرف البصري على الرموز المطبوعة بصفته أولى خطـوات 

، "برايــل"القـراءة، وبــين التعــرف علــى الرمــوز البـارزة عــن طريــق اللمــس فــي قـراءة العميــان علــى طريقــة 
، وإن كانـت تتبــع وبـين التعـرف الـسمعي، بـصفته أولـى خطـوات االســتماع، فكـل هـذه وسـائل للتعـرف

  .فنونا مختلفة
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أن األطفـــال غالبـــا مـــا يواجهـــون بمـــواد قرائيـــة، وكتـــب ) ١٥٦  صم،١٩٩٩( عـــصر ويـــضيف
صـــممت ألغـــراض أخـــرى غيـــر أغراضـــهم، يمارســـون قراءتهـــا، فتحـــبطهم، وتمـــنعهم مـــن اســـتخدام 

  .معلوماتهم غير البصرية
لقــراء كانــت نتيجتهــا لتحديــد أخطــاء الــضعاف مــن ا) م١٩٩٨(وفــي دراســة يــونس والكنــدري 

  :" على النحو اآلتي
 من أخطاء التعرف على المقروء يرجع إلى التشابه في صورة الكلمة% ١٦.  
 من أخطاء التعرف على المقروء يرجع إلى تماثل الحرف األول من الكلمة% ١٨.  
 من أخطاء التعرف على المقـروء يرجـع إلـى تماثـل الحـرف األخيـر مـن الكلمـة % ١٠ "

  .٩٠ص
ــدري ويــشير  ــونس والكن ــى أن ) ١٩٩٨(ي ــرتبط بالقــدرة علــى التعــرف علــى "إل النمــو القرائــي ي

الحروف المفردة فال ينبغي أن يـدرس المبتـدئ الحـروف حتـى يكتـسب قـدرا معقـوال مـن القـدرة علـى 
وتبنى وجهة النظر هذه علـى أسـاس أن الحـروف ال معنـى لهـا، وأنـه مـن . التعرف على الكلمات ككل

  .٩٠ص " ان منها عن اآلخرالصعب تمييز ألو
 المبتــدئين يحتــاجون إلــى معــاودة النظــر فــي المقــروء عــدة مــرات، فقــد يقــع ويــرى الباحــث أن

بصرهم على جزء من الكلمة مغفلين بقيتها، أو قد يلتفتون إلى تفاصيل ال طائل مـن ورائهـا، ويقتـضي 
  .التعرف على المقروء إدراك الفروق بين الحروف واألشكال

  : قروءنطق امل) ٢
ـــة،  ـــة الـــصوتية والنحوي ـــتلفظ بـــصوت مـــسموع وبقواعـــد ســـليمة مـــن الناحي النطـــق هـــو مهـــارة ال
ويتطلــب تعلــم هــذه المهــارة ضــرورة ضــبط مخــارج الحــروف ضــبطا صــحيحا، ثــم حــسن األداء بمــا 
يناســب مراعـــاة الموقــف واألســـلوب، فنطـــق الــصياغة التقريريـــة الخبريـــة يختلــف عـــن أداء األســـاليب 

ألمر والنهـــي واالســتفهام والتمنــي والترجـــي والعــرض والتخــصيص ومـــا إلــى ذلـــك، وأداء اإلنــشائية كــا
 ).١٦٥  صم،٢٠٠٣الشنطي، . (ه يختلف عن قراءة النصوص النثريةؤالشعر وإلقا

 ولــذلك يــشير علــي ،ن مــن التعــرف علــى الكلمــةِّعمليــة النطــق مــن أهــم المهــارات التــي تمكــو
 التعــرف علــى الكلمــة، إســتراتيجيةمــات مهــارة رئيــسة فــي وتمثــل عمليــة نطــق الكل"بقولــه ) م٢٠٠٥(

ويقصد بها المزاوجة بين الصوت والحرف المكتوب الذي يتشكل نطقه من خالل موقعه في الكلمـة 
  .٥١ص " موضوع القراءة 
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  : فهم املقروء) ٣
وهي المهارة الثانية من مهارات القراءة، وهي الهـدف مـن كـل قـراءة، وتركـز هـذه العمليـة علـى 

وقــد ال يــصل المعنــى مــن كلمــة واحــدة ويــصعب تفــسيرها بــدون . ربــط خبــرة القــارئ بــالرمز المكتــوب
جزء من جملة، أو لسياق، ويفهم المقروء ككلمة، أو كلمات قبلها أو بعدها وفهمها من تركيبها في ا

  .جزء من فقرة، أو جزء من نص
علـى إدراك الحقــائق أن الفهـم نـشاط عقلـي مميـز يقـوم ) ١٤٨  صم،٢٠٠٣(ويـرى الـشنطي 

والنفاذ إلى جوهرها، وهو درجة أعلى من التـذكر، ولكنـه فـي الغالـب ال ينفـصل عنهـا إال فـي حـاالت 
  . خاصة، إذ يمكن أن يستظهر اإلنسان مادة يسمعها وال يفهمها

القـدرة علـى إعطـاء الرمـز معنـاه، وفهـم : ومهارة الفهم معقـدة تتـضمن عـدة مهـارات أخـرى هـي
ـــ ـــة، وفهـــم الوحـــدات األكب ـــة كلهـــا، والقـــراءة فـــي وحـــدات فكري ـــارة والجملـــة والفقـــرة والقطع ر، كالعب

الكلمـات مـن الـسياق واختيـار المعنـى المالئـم لــه، وتخمـين معـاني الكلمـة، واختيـار األفكـار الرئيــسة 
وفهمهـا، وفهـم التنظـيم الـذي اتبعـه الكاتــب، واالسـتنتاج، وفهـم االتجاهـات، وتقـويم المقـروء ومعرفــة 

اليب األدبية وغرض الكاتـب واالحتفـاظ باألفكـار وتطبيـق األفكـار وتفـسيرها فـي ضـوء الخبـرات األس
  ).٩٤  صم،١٩٩٨يونس والكندري، . (السابقة

يرى أن األطفال بسالئقهم ينزعون إلى خلع هذا المعنـى علـى ) ١٥٥م، ١٩٩٩(ولكن عصر 
ت اللغـة منطوقـة أم مكتوبـة، وهـم كل ما يقرؤون، وال شيء فـي اللغـة لـديهم عـديم المعنـى، سـواء كانـ

  .ينظرون إلى الكالم من زاوية المعنى، ال من زاوية التركيز على أصوات الكلمات
إلـى أن صــقل القـدرة علــى الفهـم يــؤدي إلـى إقبــال القــارئ ) ١٦٨م، ٢٠٠٣(ويـشير الــشنطي 

نـه توجيـه على تحصيل األفكار والمعلومات مع اإلحـساس بالمتعـة، وتجعـل القـارئ دقيقـا بحيـث يمك
  .قراءته لإلحاطة بجوانب قضية علمية أو اجتماعية من خالل جمع المعلومات المتعلقة بها وتنظيمها

القدرة على الفهم تحفز القارئ على تحصل المعرفة واالستمتاع بها، وهو ما ويرى الباحث أن 
  .يفسر خمول الطلبة الذين يتلقون المعرفة بالتلقين دون فهم

  
  :راءةأساليب تنمية الق
ـــة ) ١٣١ – ١٢٧  صم،٢٠٠٤(يقـــسم الخليفـــة  ـــى أســـاليب جزئي ـــة القـــراءة إل أســـاليب تنمي

وأخــرى كليــة، حيــث تتكــون األســاليب الجزئيــة مــن األســاليب األبجديــة الهجائيــة والغــرض منهــا تعلــم 
ــم الحركــات  والــسكون والتنــوين ثــم تركيــب ) الفتحــة والكــسرة والــضمة(المبتــدئين أســماء الحــروف ث

مـــن الحـــروف وتركيـــب الجمـــل مـــن الكلمـــات، واألســـاليب الـــصوتية بـــربط شـــكل الحـــرف الكلمـــات 
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بصوته، أما األساليب الكلية، فهـي تحليليـة وتتـضمن كـال مـن أسـلوب الكلمـة، وتبـدأ بتعلـيم المبتـدئ 
ــى تثبــت فــي ذهــن  قــراءة الكلمــة ككــل مــن خــالل اســتعمال الــصور وتكــرر الكلمــات مــع الــصور حت

ة وتقوم باالهتمام بالمعنى وتفسر الوحدة الكلية فتجعلها الجملة ال الكلمـة، المتعلم، وأسلوب الجمل
  .على اعتبار أن الكلمة يمكن أن تعطي عدة معان بينما تعطي الجملة تعطي معنى واحدا واضحا

أن أســاليب تنميــة القــراءة تجمــع بــين تعلــيم ) ٨٩ – ٧٥  ص،ت.د(بينمــا يــرى حنــا والناصــر 
، وتكــرار الــنص، وبنــك يثيــرة التــردد، والكلمــات ذات المعنــى الوجــدانالكلمــة ككــل، والكلمــات ك

  .الكلمات الكلية، ودروس القراءة الموجهة وهو األسلوب األكثر إثارة وفائدة
ويــرى الــبعض أن طبيعــة التعــرف علــى الكلمــات تقــوم علــى البــصر، وأنــه يجــب تعلــيم التالميــذ 

وصــفها متطلبــات أساسـية للنجــاح فــي المــستقبل فــي المهـارات البــصرية التــي تعــدهم للقـراءة بعنايــة، ب
التعرف على الكلمات، إال أنه يوجد قلة من التالميذ الذين يتعلمـون الكلمـات البـصرية بـشكل سـريع 
وبدون جهد واضح، ويعرفون كيفية استخدام بصرهم، ويعرفون كيف ينظرون، ومـا الـذي يبحثـون عنـه 

  ).٢٢  صهـ ،١٤٣٢، الشهراني(
  صم،١٩٨٤(نطق فتتطلب جهـدا كبيـرا مـن المعلـم فـي التـدريب، ويـشير إبـراهيم أما مهارة ال

  إلى أنه ينبغي على المعلم القيام باآلتي ) ١١٣
  تجريد أصوات الحروف من خالل تجزئة الكلمة إلى حروف، والنطـق المـضبوط لكـل حـرف عنـد

  .القراءة
 لجمـل علـى الـسبورة ويقـوم التالميـذ تجزئة الجملة إلى كلماتها المتكونة منهـا، ويـتم ذلـك بكتابـة ا

بقراءتهــا، وبعــد ذلــك يعــدل ترتيــب الكلمــات باســتمرار، مــع تــداول التالميــذ علــى القــراءة مــع كــل 
  .تغيير

 تحليل الكلمة إلى أصوات من خالل تسجيل الحروف التي تمت تجزئتها. 
 ابــة الحــرف، يقــوم المعلــم بنطــق الحــرف، مــع اإلشــارة إلــى طريقــة كتابتــه مــع الــربط بــين شــكل كت

  .وطريقة كتابته في وقت واحد
 يطلب من التلميذ قراءة بعض الكلمات، مع اإلشارة إلى أجزائها عند القراءة.  
 يكثر المعلم من التدريب على كلمات جديدة ومتنوعة لتمكين التالميذ من نطقها. 

ــي يمكــن أن تــسهم فــي تنميــة مهــا) ه١٤٣٢(ومــن التــدريبات التــي أوردهــا الــشهراني  رة والت
  :تعرف المقروء والنطق به ما يأتي

 تدريب التالميذ على إدراك الرموز المطبوعة بصريا.  
  تــدريب التالميــذ علــى القــراءة الــسليمة وعلــى محاكــاة المعلــم، مــع التركيــز علــى مراعــاة الــشكل
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  .الصحيح للكلمات والسيما أواخرها
 الوجــه، وحركــات اليــد والعينــين، تــدريب التالميــذ علــى القــراءة المعبــرة والممثلــة للمعنــى كتعــابير 

 .وهي القراءة النموذجية التي يحصر المعلم على غرسها في إرادة التالميذ
  تدريب التالميذ على مواجهة مواقف القراءة وممارستها أمام اآلخـرين بـصوت واضـح، وأداء مثيـر

ه وقـراءة دون تلعثم، أو خوف وخجـل، ويـتم ذلـك مـن خـالل تكليـف التالميـذ بـالوقوف أمـا زمالئـ
  .النص، وتدريبهم على الوقوف الصحيح ومسك الكتاب بطريقة صحيحة

 تدريب التلميذ على القراءة بسرعة مناسبة، وبدرجة صوت مناسبة.  
 معالجة الكلمات الجديدة بأكثر من طريقة.  

علــى المعلــم أن يوجــه انتبــاه التلميــذ إلــى فهــم الفقــرات ، "بقولــه ) م١٩٩٨(ويــشير مــصطفى 
 المادة التي تشتمل عليها فقرة معينة يحتـاج إلـى فهـم العالقـة بـين الجمـل التـي تتكـون وذلك أن فهم

   .٩٦ص" منها هذه الفقرة 
ــرى و ضــرورة ربــط تعلــيم التلميــذ للنطــق بالكلمــات بمعرفــة ) ٢٣  صهـــ،١٤٣٢(الــشهراني ي

والتـدريب معانيها حتى تساعده على اكتساب خبرات جديـدة فـي الحيـاة، مـع كثـرة الممارسـة الفعليـة 
المستمر على التعرف على الكلمات والحروف ونطقها، واستخدام أسـاليب تنميـة  مناسـبة للدارسـين 

  .المبتدئين حسب كل صف
ويـرى الباحــث أن اســتخدام البـصر فــي القــراءة مهـارة يهملهــا أغلــب المدرسـين، فــي حــين أنهــا 

  .ذات أهمية كبيرة مساعدة الطالب على الفهم واالستيعاب
  

  تعليم القراءة للمبتدئني: الثالثاملبحث 
ــة واالنفعاليــة علــى إتقــان  ــدئين توظيــف قــدرتهم العقلي يتــصل الحــديث عــن تعلــيم القــراءة للمبت

مــستويات عــدة مهــارات التعــرف علــى المقــروء وفهمــه ونطقــه، وتتكــون مراحــل القــراءة للمبتــدئين مــن 
  )٩٦ – ٩٠صم، ١٩٩٠خاطر ورسالن، : (هي

  :اإلعداد اخلاص) ١
رض منه توفير الخبرات والمران الكافية التي تنمي االستعداد للقراءة، بما في ذلـك اتخـاذ والغ

ــة التــي تعــوق التقــدم فــي القــراءة ــنقص الجــسمية واالنفعالي ــدابر للتغلــب علــى نــواحي ال وتــصنف . الت
الـصنف األول فــي : العوامـل التـي تتــدخل فـي تكــوين االسـتعداد الخــاص للقـراءة تحــت ثالثـة أصــناف

 ويتمثل في القدرة على تذكر أشـكال الكلمـات، والقـدرة علـى التفكـر المجـرد، والعمـر ،مو العقليالن
العقلـي، والــصنف الثـاني النمــو الجــسمي ويتمثـل فــي الـصحة العامــة والبــر والـسمع، والــصنف الثالــث 
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ساعد  والعـادات الحـسنة التـي تـ،نمو الشخـصية ويتمثـل فـي الثبـات االنفعـالي واالتجاهـات االنفعاليـة
  . على  التكيف بالبيئة المدرسية

  : اإلعداد العام) ٢
وفي هذا المستوى يهيئ المـتعلم للـشغف بـتعلم القـراءة والميـل للتفكيـر فـي أثنائهـا، وفـي هـذا 

 ويقــرأ القطــع الــسهلة فــي شــغف للموضــوعات التــي ،المــستوى يــتعلم المبتــدئ االســتمرار فــي القــراءة
  .ل في القراءة ويبدأ أولى خطوات االستقال،يقرؤها

  : االنتقال) ٣
ويقصد به التوسع في القراءة، وتتميز بنمو الشغف بالقراءة نموا سريعا، وبالتقدم الملحوظ فـي 
دقة  الفهم وعمق التفسير واالستقالل في تعريف الكلمـات واالنطـالق فـي القـراءة الجهريـة، وازديـاد 

عينــه يإلــى بنــاء رصــيد كبيــر مــن المفــردات ويــصل المــتعلم فــي هــذا المــستوى . سـرعة القــراءة الــصامتة
ــر مــن األســطر وينمــو لديــه الــشوق إلــى القــراءة واالطــالع  علــى فهــم القطــع التــي تمتــد إلــى عــدد كبي

  .والرغبة في البحث عن مواد جديدة للقراءة
  

  :مرحلة التعرف على الصور
ئ يـرى الكلمـات العالم األول الذي يؤثر في التعرف على الكلمـة هـو صـورتها الكليـة، والمبتـد

متشابهة، ومن ثم يتعرض للخطأ في التعرف عليها، وقد اتضح من البحوث العلمية فـي هـذا المجـال 
أن الكلمات التي يسهل علـى التالميـذ التعـرف إليهـا علـى نحـو صـحيح هـي الكلمـات القـصيرة، وأن 

فيمــا بينهــا اخــتالف الكلمــات مــن حيــث القــصر والطــول يــساعد أيــضا علــى التعــرف عليهــا والتمييــز 
  )٩٠  صم،١٩٩٨يونس والكندري، (

ويحتاج المبتدئ إلى إجراء اختبارات لقياس جوانبه العقلية والجسمية التي ترتبط ارتباطـا وثيقـا 
بالنجــاح فـــي تعلـــم القــراءة، وهـــذه االختبـــارات قــادرة علـــى الكـــشف عــن العوامـــل التـــي ال تكتـــشفها 

المبتدئين على تفسير الصور والرسوم، وقدرتهم علـى اختبارات الذكاء، وتقيس هذه االختبارات قدرة 
االنتبـاه إلــى إرشـادات المعلــم، والقــدرة علـى تركيــز العناصـر الرئيــسة الموضــوع معـين، وكــذلك القــدرة 
علـى التمييــز بـين أشــكال الحــروف الهجائيـة أو علــى فهـم الكلمــات والجمــل، والـتحكم فــي حركــات 

  ).٧٧م، ٢٠٠٢جابر، ( النطق والسرعة في الكالم العين، والتمييز بين األصوات، وعلى صحة
ويحتاج المبتدئ إلى معاودة النظر في الكلمـة المـرة تلـو المـرة، وقـد يقـع بـصره علـى جـزء مـن 

 وقــد يلتفــت إلــى تفاصــل ال طائــل مــن ورائهــا، ويقتــضي التعــرف علــى الكلمــات ،الكلمــة مغفــال بقيتهــا
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لحجم والبيئة، فالقـارئ ينبغـي أن يقـدر علـى التمييـز إدراك الفروق بين الحروف واألشكال من ناحية ا
  ).٩٠  صم،١٩٩٨يونس والكندري، (وطبع، وطبق، وكذلك هجر وهجع " طبخ"بين 

  
  :مرحلة جتريد الكلمات وحتليل اجلمل

في هذه المرحلة يأخذ المتعلم برموز الحروف المكتوبة والربط بينهـا وبـين األصـوات واأللفـاظ 
عـرض كلمـات سـهلة : رحلـة يقـوم المـدرس بطائفـة مـن األعمـال المنوعـة وهـيالمنطوقة، وفي هذه الم

علــى المبتــدئين، وتــدريبهم علــى النطــق بهــا منفــردين، وإضــافة كلمــة جديــدة أو أكثــر فــي كــل درس 
جديــد، وتكـــوين جمـــل مـــن الكلمـــات الـــسابقة مــع التـــدريب علـــى النطـــق بهـــا، واســـتخدام البطاقـــات 

. سية المعينــة، وتــدريب المبتــدئين تــدريبا كافيــا لتثبيــت مــا عرفــوهواللوحــات ونحوهــا مــن الوســائل الحــ
  )٤١  صأبو مغلي وآخرون، د ت ،(وهذه األعمال تتم في خطوات منظمة 

  :مرحلة تركيب اجلمل
ينبنـــي تركيـــب الجمـــل علـــى تحليـــل الجملـــة وهـــو تجزئتهـــا إلـــى كلمـــات، وتجزئـــة الكلمـــة إلـــى 

ــد اقتطــاع صــوت الحــ  ،رف المكــرر فــي عــدة كلمــات والنطــق بــه منفــرداأصــوات، والمقــصود بالتجري
وتختار جمل التحليل وكلمات التحليل والتجريـد ممـا سـبق أن عـرض علـى المـتعلم وعرفـه وثبـت فـي 

وتعــد مرحلــة التجريــد أهــم خطــوات هــذه الطريقــة فــي تعلــيم القــراءة للمبتــدئين، فعليهــا تتوقــف . ذهنــه
والهـدف مـن هـذه المرحلـة هـو أن . ديـدة وقراءتهـاقدرة المتعلم المبتـدئ علـى مواجهـة الكلمـات الج

يدرك المتعلم أن كل كلمة أو جملـة تتكـون مـن أجـزاء كثيـرة، وأن هـذا األجـزاء تختلـف نطقـا ورسـما، 
ــى عناصــرها ــة إل ــة الكلمــة أو الجمل ــدأ بهــذه المرحلــة إال إذا . وذلــك بتجزئ ــستطيع المعلــم أن يب وال ي

د عرفوا طائفة من الكلمات والجمل معرفة تامة، وأن تدريباتهم اطمأن اطمئنانا كامال إلى المتعلمين ق
ــز الكلمــات وأصــوات الحــروف، ومعرفــة  ــة قــد أثبتــت قــدرتهم علــى تميي الــسابقة علــى النطــق والكتاب

  .)٤٢  صأبو مغلي وآخرون، د ت ،(األجزاء 
وإذا تمكـــن المـــتعلم مـــن تحليـــل الجمـــل، يـــصبح قـــادرا علـــى تركيبهـــا، خاصـــة إذا كـــان فهمـــه 

  .للكلمات جيدا
  :مرحلة جتريد األصوات

في هذه المرحلة يطلب من المتعلمين التلفظ ببعض بكلمات معينة، وذكـر كلمـات علـى نمـط 
مـا، وتقليــد أصــوات معينـة، ويكلفــون باإلتيــان بكلمــات تبـدأ بــصوت مــا أو تنتهـي بــصوت مــا، بحيــث 

 الــصوتية يكلــف المعلــم بعــض يتهيــأ المــتعلم إلــى التعــرف علــى الــصوت ونطقــه، إل مــن أجــل التهيئــة
  ).١٧٨  صم ،١٩٨٤ظافر والحمادي، (الطالب أن يقلدون أصوات بعض الحيوانات 
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ــادرا علــى النطــق بأصــوات الحــروف والكلمــات، وعلــى  ــة، يــصبح المــتعلم ق وفــي هــذه المرحل
التمييــز فــي النطــق بــين الحركــات القــصيرة والحركــات الطويلــة، والقــراءة جهــرا مراعيــا بعــض عالمــات 

  ).٨٩  صم،٢٠١٢شحاتة والسمان، . (الترقيم، والتعرف عل الكلمات المترادفة في المعنى
ويــرى الباحــث أن المعلــم ال يــستطيع البــدء فــي مرحلــة قبــل االنتهــاء مــن المرحلــة الــسابقة إذا 
اطمأن اطمئنانـا كـامال علـى معرفـة تالميـذه لطائفـة مـن الكلمـات والجمـل معرفـة تامـة، وأن التـدريبات 

  .بقة قد أثبتت قدراتهم على تمييز الكلمات وأصوات الحروفالسا
  

خـصائص الدارسـني الكبـار وانعكاسـاتها يف تعلـيم : املبحث الرابع
  القراءة

كثيــرا مــا يـــشكو العــاملون فــي مجـــاالت تعلــيم الكبــار مـــن ضــعف الرؤيــة وثقـــل الــسمع لـــدى 
 مـن أن الكبـار يـشعرون باإلرهـاق الدارسين الكبار، كما يشكو العاملون في مجـال تعلـيم الكبـار أيـضا

والتعب بـسرعة، وخـصوصا فـي أثنـاء الدراسـة، كمـا يالحـظ علـيهم الـبطء فـي اإلدراك والتفكيـر، وفـي 
االستجابة للمثيرات، وقد يرجـع الـسبب فـي ذلـك إلـى قلـة العنايـة الـصحية عنـد معظـم الكبـار، أو مـا 

ز الجهـاز العـصبي، أو إلـى مـا يتعـرض تحدثه بعض األمراض من آثار سيئة على الجهـاز الحـسي ومركـ
له جسم الكبير من متغيرات فسيولوجية مستمرة كلما تقدم في العمر، كما أنها مـصحوبة بنـوعين مـن 
المتغيــرات، متغيــرات داخليــة ومتغيــرات خارجيــة، ولكــل منهــا خــصائص معينــة محكومــة بعــدة عوامــل 

  .الوراثة، والبيئة، والعناية الصحية: منها
ات الفسيولوجية لإلنسان أسبق التغيـرات فـي الظهـور وفـي االختفـاء واالضـمحالل، وتعد التغير

كمــا أنهــا تــؤثر تــأثيرا قويــا وفعــاال علـــى الوظــائف الجــسمية والعقليــة، وبالتــالي علــى ســماته النفـــسية 
واالجتماعيـة، وفـي غالـب األحيــان تـؤدي التغيـرات الفـسيولوجية لإلنــسان إلـى التـدهور، إال أنـه يوجــد 

 فردية كثيرة، فمن الصعب العثور على شخصين في عمر واحد يراودهمـا تـدهور جـسمي بـنفس فروق
ومـــن المالحـــظ أن هنـــاك اختالفـــات فـــي معـــدل ســـرعة التقـــدم فـــي الـــسن ألجـــزاء الجـــسم . الطريقـــة

المختلفة عند كـل فـرد، كمـا أن تـأثير هـذه المتغيـرات الفـسيولوجية علـى األفـراد تختلـف مـن شـخص 
  ).٦٧  صم ،٢٠٠٣ل، السنب(إلى آخر 

ــرات الفــسيولوجية التــي تــصاحب الكبــار مــع  ــى بعــض التغي وفــي هــذا المحــور ســوف نتطــرق إل
  .التقدم في السن، وبعض الخصائص النفسية وعالقتها بالنسبة لعملية التعلم
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  التغريات الفسيولوجية: أوال
نــسان تبـــدأ أثبتــت الدراســات واألبحــاث الطبيــة التــي أجريــت فــي هــذا المجــال أن حــواس اإل

  : بالضعف والقصور في تأدية وظيفتها الطبيعية مع تقدم اإلنسان في السن ومن هذه الحواس
  :حاسة اإلبصار) ١

بــأن " المفــاهيم النفــسية للــشيخوخة" فــي كتابــه Walter Mills (1952)يقــول وولتــر ميلــز 
 فـي Kidd (1959) وقـد أكـد كيـد". وظيفة اإلبصار خير معيار يقاس به عمر اإلنسان الفـسيولوجي"

أن النمو في وظائف العـين يكـون سـريعا، وخـصوصا فـي مرحلـة الطفولـة ": "كيف يتعلم الكبار"كتابه 
المبكـرة، وبعـدها يـستمر بــبطء فـي الفتـرة بــين الثالثـة عـشرة والثامنــة عـشرة مـن العمــر، ثـم يتبـع ذلــك 

لخامسة والخمـسين، هبوط مستمر في سن األربعين، ثم يحدث هبوط آخر ملحوظ يستمر في سن ا
  .٢٥٧ ص"ثم يستمر الهبوط بمعدل أقل بعد الخامسة والخمسين

وقد دلت البحوث على أن البصر يضعف مع التقدم في العمر، فعند وصول اإلنسان إلـى سـن 
الثامنة عشرة من العمر يكون بذلك قـد حقـق أعلـى مـستوى ممكـن مـن الرؤيـة، ثـم تبـدأ قـوة اإلبـصار 

كمــا يحــدث نقــص ملحـوظ فــي البــصر عنــد . يئا حتــى األربعــين مــن العمـرلديـه فــي الــضعف شــيئا فـش
األربعين حتى سن الخامسة والخمسين، وبعدها يـستمر الـنقص فـي البـصر طيلـة حيـاة اإلنـسان، وفـي 

وكمـا . هذه الفترة يصبح غشاء العين أكثر سمكا عمـا كـان حتـى يـصبح ناشـفا، وبالتـالي يفقـد حيويتـه
ية ميكانيكية تعمـل علـى تحويـل الطاقـة الـضوئية إلـى طاقـة كهربائيـة، فعنـدما نعلم فإن العين تقوم بعمل

ينـتج عـن هـذه العمليـة تيـار كهربـائي . ترتكز الصورة على خاليا الشبكية، تقوم على إثارة هذه الخاليا
يمر خالل خيوط األعصاب البـصرية التـي تقـوم بـدورها بنقـل هـذه الموجـات إلـى المـخ لترجمتهـا إلـى 

  ).٦٩-٦٨  صهـ،١٤١٢الحميدي، . (يةصورة مرئ
  :حاسة  السمع) ٢

 فقد أكد أن قمة السمع عند اإلنسان يصلها فـي الخامـسة Kidd (1959, p. 25)يؤكد كيد 
عشرة من العمر، ثم يتبع ذلك هبوط مستمر حتى الخامسة والستين من العمر مما يؤدي إلى صعوبة 

  .في سماع األصوات وترجمتها ثم االستجابة لها
قـد أكــدت البحـوث أن حاســة الـسمع عنــد الكبـار تتــأثر بـالتغيرات الفــسيولوجية التـي تحــدث و

لـألذن مـع مـرور األيـام، وتبـدأ خاليـا أعـصاب األذن فـي الـضمور كمـا يحـدث نقـص مـستمر فـي هــذه 
ــنقص بمعــدل  ــذكور، ويقــدر هــذا ال ــد ال ــى % ١٥النغمــات، وخاصــة النغمــة العاليــة عن فــي % ٦٥إل

أمــا عنــد اإلنــاث فتــنقص قــدرتهن علــى ســماع األصــوات ذات الطبيعــة . ن العمــرالخامــسة والــستين مــ
المنخفضة وقد فسر هذا التفاوت بني الرجال والنساء بسهولة اتصال النساء بعضهن بالبعض اآلخر، 
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وقد تنعدم النغمة العالية عند الرجال وخصوصا في األوساط المليئة بالضوضاء، فهي تعـد عائقـا يمنـع 
ت أو بعــضها إلـى اآلذان، مــا يــؤثر بـشكل ملمــوس فــي قـدرة الكبــار علــى فهــم وإدراك وصـول األصــوا

  ).٧٤  صهـ،١٤١٢الحميدي، . (الكالم وخصوصا أثناء النقاش
  :قدرة الكبار على التعلم) ٣

ورث اإلنسان المعاصر في الدول النامية كثيرا من التقاليد واألسـاطير والخرافـات التـي انتقلـت 
ابة من جيل إلى جيل تحمل في طياتها السلبية والتشاؤم فيمـا يتـصل بتعلـيم الكبـار، إلينا سفاهة أو كت

ومنها أ التكوين الجـسمي والنفـسي والعقلـي للكبـار ال يـساعدهم علـى عمليـة الـتعلم، كمـا أن التعلـيم 
عملية خاصة لصغار السن أما الكبار، فمن الصعب إحداث تغير في مهارتهم واتجاهـاتهم ومعـارفهم، 

 هنا كانت النظرة إلى تعليم الكبار أنه ال جدوى من ورائه وقـد تعـززت هـذه النظـرة بعوامـل أخـرى ومن
الـسنبل وآخـرون، . (ربما كان في مقدمتها قصور الجهود التي بذلت، ومازالت تبذل في هذا الميدان

  ).٤٢٢  صم،٢٠٠٨
يم الكبـار يتمثـل فـي كما أن بعـض األقـوال واألمثلـة الـشعبية تحمـل تـأثيرا سـيئا علـى حركـة تعلـ

عدم الثقة بالنفس، وفتور في الحماس لمواصلة العلم والتعلم، وال شك أن هـذه األقـوال نتـاج فتـرات 
تاريخية تمثل انحسارا فكريا وانسحابا من الحياة، وعلى الرغم من انقـضاء تلـك الفتـرات تاريخيـا، إال 

ال تعيـق انطالقـة قـوى التقـدم، وتحـد مـن أن تلك األقوال واألمثلـة التـي هـي نتـاج تلـك الفتـرات ال تـز
بعــد مــا شــاب : "ومــن أمثلــة هــذه األقــوال واألمثلــة الــشعبية التــي ال تــزال تتكــرر. حركــة تعلــيم الكبــار
، "العلــم فــي الــصغر كــالنقش علــى الحجــر"، "ال يمكــن أن تغيــر طبيعــة البــشر"، "أرسـلوه إلــى الكتــاب

در مـداه مـن قبـل، فـال شـك أن نظـرة المجتمـع وعلى الرغم مـن أن فـي تكـرار ذلـك ضـرر لـم يقـ. إلخ
المتدنية لهذا النوع مـن التعلـيم تـؤثر علـى أشـكاله كافـة فـي هـذا المجـال، تمـويال، وإدارة، وتخطيطـا، 

فــال يـزال االتجــاه الغالـب فــي بلـداننا العربيــة أن تكـون المدرســة االبتدائيـة مركــزا . وتربويـة وبحثــا، إلـخ
ائي منهجــا لهــم، ومــدرس الــصغار مدرســا لهــم، كمــا جــرى التقليــد أن لتعلــيم الكبــار، والمــنهج االبتــد

الجــزء األكبــر مــن التعلــيم والتنظــيم فــي ميــدان تعلــيم الكبــار كــان وال يــزال يقــوم بــه معلمــون منتــدبون 
بعض الوقت أو متطوعـون، وإذا كـان هـذا اإلجـراء مقبـوال فـي وقـت مـا، فإنـه اآلن قـد بلـغ مرحلـة مـن 

. ارا متخصصا وإداريـين واختـصاصيين فـي وسـائل االتـصال الجمـاهيري، إلـخالتطور أصبح يتطلب إط
  ).٩٥  صهـ،١٤١٢الحميدي، (

أنـه ال يجـوز أن يحجــم " تعلـيم الكبـار"فـي كتابــه  Thorndike (1928)ولقـد أكـد ثورنـديك 
مـن كــان دون الخامـسة واألربعــين عــن أن يـتعلم أي شــيء اعتقــادا أو خوفـا مــن أن يكــون قـد بلــغ مــن 

ر حدا يحول دون ذلك، وال يجوز أن يتخذ الخـوف ذريعـة يعتـذر بهـا عـن تعلمـه، وإذا هـو فـشل الكب
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إن تعلــم الكبــار ال يعوقــه أي عــائق . فمــن النــادر أن يكــون ذلــك راجعــا مباشــرة إلــى تقدمــه فــي الــسن
  .خفي من ناحية عمر المتعلم

أنـه " لى التعليمع" في كتابه Richard Livingston (1945)ولقد أكد رتشارد لفنجستون 
عنــد الكبــر وحــده يــستطيع اإلنــسان أن يلــم بــبعض أنــواع الــتعلم، فاألطفــال والــشباب يفقــدون الخبــرة 

  . المطلوبة التي ينبني عليها التعلم
ال يـستطيع الولـد : "يتفق مـع أرسـطو حـين يقـول" لفنجستون" أن ما قاله Kiddكما أكد كيد 

  ".أن يكون فيلسوفا
أن ) ٩٨  صه،١٤١٢(  فـي الحميـديHorn (pp. 423-466 ,1970)ولقـد أكـد هـورن 

الشيخوخة البدنية حقيقة واقعة، وأن هناك فروقا واضحة بين أصـحابها، وأن االنحطـاط يتنـاول سـرعة 
اإلدراك ومدى تركيز االنتباه، وفي المهمات التي يطلب فيها من الكبير توزيـع انتباهـه بـين شـيئين فـي 

وال يتـــضح .  ســـنة٣٠نتبـــاه ينحـــدر مـــع العمـــر ابتـــداء مـــن عمـــر وقـــت واحـــد، نجـــد أن مثـــل هـــذا اال
االنحدار عند كبار السن، وربمـا يطـورون مـن قـدرات وخبـرات معينـة تـستمر معهـم خـالل كبـر الـسن، 

ال ) حوالي واحدة من كل عـشرة(وتوجد دراسات توضح أن القدرة المعرفية لمجموعة من كبار السن 
  .معرفتهتقل عما يتمتع به الشباب من قدرة 

وقد أكد علماء الـنفس أنـه علـى الـرغم مـن اخـتالف العلمـاء حـول نقـصان الـذاكرة وزيادتهـا أو 
ثباتهـــا، إال أنهـــم متفقـــون علـــى أن التـــدريب وحفـــظ الـــسرية، والـــدعم العـــاطفي، والتعزيـــزات الـــسمعية 

ــذاكرة ــساعد علــى تحــسين ال ــذاكرة قــص. والبــصرية، كلهــا عوامــل ت ــنفس أن ال يرة كمــا أكــد علمــاء ال
المدى تضعف لدى الكبار المسنين بحيث ال يستطيعون تذكر األحداث الجاريـة أو القريبـة بـسهولة، 
وأن الـذاكرة طويلــة المـدى ال تتــأثر بطـول العمــر، فالمـسنون والــشباب متـساويان فــي تـذكر األحــداث 

  ).١٠٢ ص،م٢٠٠٦نصار، (القديمة 
خصوصا حاسة البصر والـسمع والـبطء ومن المالحظ أن الدارسين الكبار يشعرون باإلجهاد، و

في االستجابة للمؤثرات الخارجية نتيجة للبطء في الحركة، فقد يشعر الدارسون الكبار بوخز العينـين 
أثنــاء القــراءة، وكثيــرا مــا يالحــظ أن الدارســين الكبــار يقطبــون حــواجبهم أثنــاء القــراءة ويحــدقون فيمــا 

ل الدراســي مــشكالت متعــددة ناجمــة عــن ضــعف أو يقــرؤون، كمــا يواجــه الدارســون الكبــار فــي الفــص
ــة كاملــة إال إذا  ــستطيع ســماع جمل فقــدان الــسمع لــديهم، فقــد يوجــد بــين الدارســين الكبــار مــن ال ي
خوطــب بــصوت مرتفــع فــوق العــادة، كمــا أننــا نالحــظ أن هــؤالء الدارســين قليلــو النــشاط فــي الفــصل 

نهـم معزولـون، كمـا يعتقـدون أن النـاس يتهامـسون الدراسـي وقليلـو االنتبـاه إلـى مـا يقـال، إذ يـشعرون أ
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مــن حــولهم، واألكثــر خطــورة مــن ذلــك أن كثيــرا مــن المدرســين يــضعون هــؤالء فــي صــفوف ضــعاف 
  .(Kidd, 1959, p. 2). الذكاء واألغبياء

أن هنـاك انخفاضـا ) ١٠٣  صهــ،١٤١٢فـي الحميـدي،  (Lorge (1963)ولقد أكد لـورج 
 الـسن، ولكـن القـوة الفكريـة فـي ذاتهـا ال تتغيـر مـن سـن العـشرين إلـى في معدل التعلم مع التقدم فـي

الخـوف مـن الفـشل، والرغبـة فـي : سن الستين، ويرجع لورج ظاهرة االنخفاض إلى عدة عوامـل، منهـا
  .أن يكون الشخص دقيقا كل الدقة في عمله، والتروي في مواجهة المثيرات واألوضاع غير المألوفة

ر التحـــديات التـــي تواجـــه تعلـــيم الكبـــار هـــي كيفيـــة إعـــداد وتـــدريب لـــذا يـــرى الباحـــث أن أكبـــ
العاملين في هذا المجـال، السـيما وقـد انتقـل تعلـيم الكبـار مـن كونـه جهـدا اجتماعيـا تطوعيـا هامـشيا 

، كمــا يتـوهم الــبعض أنهـم جهلــة  ليـسواالكبــارو. إلـى كونـه جــزءا مهمـا مــن الحاجـة العامــة إلـى التعلـيم
علــى التعلــيم، وإنمــا لهــم خبـرات مكتــسبة لبعــضها عمــق وأصــالة تفــوق خبــرات متخلفـون وأنهــم عالــة 

الصغار، كما أنها تعنيهم دون الصغار على استخالص المعـاني السـتعمالها فـي حـل المـشكالت التـي 
ولقـد أثبتـت بعـض . تواجههم، كما أنها تساعدهم دون الصغار على فهم وإدراك المعلومات الجديـدة

ر علـى الـتعلم والتحـول المهنـي واكتـساب مهـارات جديـدة ومعـارف جديـدة بـل الدراسات قـدرة الكبـا
  .وأحيانا بشكل أسرع مما يستطيع أن يحدث للصغار

كما يرى الباحث أنه قد أصبح لزاما على العـاملين فـي مجـاالت تعلـيم الكبـار ضـرورة الـتحكم 
دراك عنـد الكبـار كمـا أن في األصوات داخل الفصل الدراسي؛ فقد تخلـق الـضوضاء قلـة التركيـز واإل

ــا ،د يــؤدي إلــى الــشعور باإلحبــاط والهبــوط فــي النــشاط، وقــالتــشويش يــسبب القلــق واالرتبــاك  وتفادي
لهذه المشكلة التي قد تؤثر فـي ثقـة الـدارس الكبيـر بنفـسه فقـد أصـبح مـن الـضروري تعـويض الـنقص 

حيــث يتناســب مــع فــي الــسمع عنــد الكبــار عــن طريــق وضــوح المحاضــرات وتقــديمها بــصوت عــال ب
الدارســين الكبـــار، كمـــا يجـــب علـــى المـــدرس خلــق البيئـــة التعليميـــة المناســـبة فـــي الفـــصل الدراســـي، 
والعمل على اختيار الوسـائل التعليميـة التـي تعمـل علـى تقريـب المعـاني للكبـار، والتـي يمكـن تـصورها 

  . وإدراكها بسرعة
ــأني أ ــالحرص وبالت ــار يتــصفون ب ــرى الباحــث كــذلك أن الكب ــشباب حــين يتطلــب وي ــر مــن ال كث

الموقــف االســـتجابة ألمــر مـــن األمــور، فهـــم يواجهــون المواقـــف الجديــدة بكـــل حــذر، وال يتعجلـــون 
االستجابة لها كما يفعل الشباب، فهم أبطأ في إدراك األمور وفي التبصر، وأبطأ في العمل والتفكيـر، 

إلـى حـد مـا، كمـا أن أداء الكبـار فـي وقد تتناقص معدالت الـتعلم ولكـن قـدرتهم علـى الـتعلم ال تتـأثر 
بعض العمليات العقلية قد يكون أقل منه عند الصغار، ولكن هذا يرجـع إلـى أنهـم أكثـر نقـدا وحرصـا 

  . ومراجعة وتحليال وربطا وخوفا من الفشل الذي يالم عليه الكبار وال يالم عليه الصغار
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  اخلصائص النفسية: ثانيا
ــشير إبــراهيم وعبــد الراضــي  ــة مــن مراحــل الحيــاة ) ١١٣  ص،م٢٠٠٠(ي إلــى أن لكــل مرحل

ــزة، والمقــصود بالخــصائص النفــسية مجموعــة المهــارات والمطالــب الجــسمية  خــصائص وصــفات مي
والعقليــة واالنفعاليــة وكــذلك المــسؤوليات والحاجــات التــي تتميــز بهــا، أو تقتــضيها مرحلــة معينــة مــن 

زهـا عـن غيرهـا مـن مراحـل الحيـاة، وتـشكل هـذه ومرحلة الكبر تمر بتغيرات نفـسية تمي. مراحل النمو
التغيرات النسبية الناتجة من ضعف الجسم وما يعانيه الكبير في كثيـر مـن الوظـائف الحـسية والعقليـة 
عبئا جديدا وثقال إضـافة إلـى أعبـاء الـشيخوخة، وتحـدث هـذه التغيـرات تـأثيرا نفـسيا علـى الكيـر ممـا 

تقــدم فــي العمــر، ومــن هــذه األمــراض النفــسية علــى ســبيل يعرضــه لكثيــر مــن األمــراض النفــسية كلمــا 
المثال، االنطواء واالنشغال بالذات، والحيرة، والمعاناة من لتوتر والقلق وعدم الثقـة بـالنفس، وشـعور 

  .المسن بأنه أصبح على هامش الحياة
و ولعل من أهم األسباب التي أعاقت الجهود في ميدان محو األميـة خـالل األعـوام الـسابقة هـ

عــدم االهتمــام بالخــصائص النفــسية للكبــار، وعــدم أخــذ هــذه الخــصائص فــي االعتبــار عنــد التــصدي 
لمكافحة هـذه الوصـمة الخطيـرة التـي تقعـد بـالمجتمع العربـي عـن مواكبـة ركـب التقـدم، والتـي تجعلـه 

هنـــدام (عـــاجزا عـــن مواجهـــة التحـــدي الحـــضاري الـــذي يفرضـــه عـــصر العلـــم والتكنولوجيـــا الحـــديث 
  ).٣٩  صم،١٩٧٨، وآخرون

وقد أصبح من المسلم به بين علمـاء التربيـة وعلـم الـنفس أن نمـو اإلنـسان وحاجاتـه الجـسمية 
ــة واالجتماعيــة واالنفعاليــة ينبغــي أن تتفــق مــع مــستوى النــضج العقلــي واللغــوي فــي المرحلــة  والعقلي

لــك أن الخــصائص المعينــة، وإلعــداد المــدارس واختيــار طريقــة التــدريس ووضــع الكتــب المالئمــة، وذ
النفـــــسية للكبـــــار وحاجـــــاتهم الجـــــسمية واالجتماعيـــــة، واســـــتعداداتهم العقليـــــة، ونـــــضجهم اللغـــــوي 
ـــصادية وعـــاداتهم الـــسلوكية  ـــة واالقت واالجتمـــاعي وكـــذلك مـــشكالتهم األســـرية والعمليـــة واالجتماعي

محـو األميـة وأهدافهم الشخصية، كل ذلك ينبغي أن يكون نقطـة البدايـة وموضـع االعتبـار فـي بـرامج 
ســواء عنـــد تخطـــيط هــذه البـــرامج أو تنفيـــذها وتقويمهــا ومتابعتهـــا، أو عنـــد تــصميم المنـــاهج ووضـــع 
الكتـب، أو عنــد إعــداد المدرســين واختيــار طريقــة التـدريس، أو عنــد إعــداد المكــان أو تحديــد الــزمن 

  ).٣٩  صم،١٩٧٨هندام وآخرون، (المناسب 
ة التـي تـسود تـصرفات الفـرد وتـسيطر علـى وتختلف الخصائص النفـسية عـن سـمات الشخـصي

ســلوكه، ولبيــان الفــرق بــين الخــصائص والــسمات ينبغــي أن نــشير إلــى أن بعــض علمــاء الشخــصية قــد 
حاولوا تصنيف األفراد تبعا للـصفات الـسائدة التـي تغلـب علـيهم خـالل المواقـف الـسلوكية المختلفـة 

ر وغير ذلك من ألـوان الـسلوك، ومـن هـؤالء من حيث التفكير والتعبير والميول واالتجاهات والمظاه
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فرويـد، ويـونج، : العلماء الذين درسوا السمات الشخصية وصنفوا األفراد تبعا للـسمة الـسائدة علـيهم
وســبرانجر، وكاتــل وغيــرهم، فمــنهم مــن فــرق بــين الشخــصية المنطويــة والمنبــسطة، أو بــين العدوانيــة 

ينيـة أو الرياضـية أو الـسياسية إلـى غيـر ذلـك مـن ألـوان واالجتماعية، أو بـين الشخـصية النظريـة أو الد
السمات الشخصية، وتختلف السمات عن الخصائص في أنها قد ال ترتبط بالسن وال بمراحل النمـو 
المعينة، إذ إن السمة ق تتكون نتيجة لعوامل بيولوجية وبيئية معينة، وتالزم الفـرد خـالل مراحـل نمـوه 

فـة فـي الـسمة ولكنهـا تكـون عـادة غيـر مرتبطـة بهـذه المراحـل، أمـا المختلفة وقد تحدث تغيرات طفي
الخــصائص النفــسية فتختلــف تبعــا الخــتالف مرحلــة النمــو التــي يمــر بهــا الفــرد، فخــصائص المراهــق 
تختلف عن خصائص الطفل، وخصائص الطفل تختلف بال شك عن خصائص الراشـد الكبيـر، إذ إن 

ــــسية مجموعــــة المهــــا ــــصود بالخــــصائص النف ــــة المق ــــة واالجتماعي ــــب الجــــسمية والعقلي رات والمطال
واالنفعالية وكذلك المسؤوليات والحاجات التي تتميز بها أو تقتضيها مرحلـة معينـة مـن مراحـل النمـو 

  ).٥٢  صم،٢٠٠٥السنبل، (
ومن األمور التي أثبتتها نتائج البحوث التربوي الميدانية أن الكبار يختلفون من حيث تكوينهم 

ـــاالتهم وميـــولهم واتجاهـــاتهم الخاصـــة، ممـــا يـــستوجب اخـــتالف النفـــسي عـــن األ ـــال، فلهـــم انفع طف
هــ، ص ١٤٢٣الـرواف ، (مؤسساتهم ومعلمين ومناهجهم وطرائـق تدريـسهم عـن تلـك التـي لألطفـال 

٣٥.(  
  : وتتأثر الخصائص النفسية للكبار بما يأتي

  :الدوافع) ١
فـرد تثيـر نـشاطه لـألداء أو الـتعلم أو حالة داخلية لدى ال"الدافع بأنه ) م٢٠١١(عرف بلحاج 

ــى االنتبــاه للموقــف  ــدافع فــي المجــال التعليمــي حالــة داخليــة فــي المــتعلم تدفعــه إل تحقيــق غايــة، وال
  .١٢٨ص " التعليمي والقيام بنشاط موجه واالستمرار فيه حتى يتحقق التعلم كهدف

دوافــع : فع إلــى إلـى أن مــن البــاحثين مـن يقــسم الـدوا) ١١١  ص،١٤١٢(ويـشير الحميــدي 
أوليـــة وأخـــرى ثانويـــة، ومـــنهم مـــن يـــرى أن دوافـــع الكبـــار إلـــى الـــتعلم تتجـــه نحـــو الـــتعلم االجتمـــاعي 

كمـــا أن الــدوافع تتـــأثر بخـــصائص . واالقتــصادي والـــديني والثقـــافي أكثــر مـــن غيرهـــا مــن المجـــاالت
ثـل الوقـت والمـال اإلنسان الفسيولوجية، وهو يتأثر في نفس الوقـت بعوامـل لـيس للبـدن عالقـة بهـا م

فالرجل الذي بلغ األربعين من عمره قد يـشعر عنـد هـذا الـسن بـأن الوقـت قـد فاتـه إلرضـاء . وغيرهما
ــالنقيض مــن ذلــك وهنــا تــزداد الــدوافع أو تــنقص، حيــث . حاجــات فــي أعمــاق نفــسه، أو قــد يــشعر ب

 الـدوافع والحاجـات تؤدي الحالة األولى التي يرى فيها أن الوقت فاته وأصبح ضعيفا إلى إهمال هذه
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معتقـدا أنــه لـن يــتم إنجازهـا فــي حياتـه، وفــي الحالــة الثانيـة تــزداد رغبتـه فــي إنجـاز مــا لديـه مــن دوافــع 
  .إذن للوقت تأثير على رغبة اإلنسان في التعلم، وتأثير على عزمه على التعلم. وحاجات

اس للـتعلم عنـد أحـد وتوجد سلسلة متصلة من االتجاهات إزاء تعليم الكبار، تبـدأ بـدافع الحمـ
األطراف وتنتهي بالمقاومة مـن قبـل الطـرف اآلخـر، ففـي دراسـة أجريـت فـي المملكـة المتحـدة، تبـين 

ــدة، وليــست لهــم عالقــة باألنــشطة % ٤٥منهــا أن حــوالي  ــة يقــاومون األفكــار الجدي مــن أفــراد العين
ي العـالم، ويرغبـون فـي الثقافية، بينما وجد أن أكثر من نصف العينة محبون للتعرف على مـا يجـري فـ

  ).٧٠صهـ، ١٤١٦الخنكاوي، (تعلم المزيد من المعلومات 
كما يعـد المـال أيـضا دافعـا يحـدو الفـرد إلـى عمـل مـن األعمـال، إذ إن المـال ذو قيمـة حيويـة 
نحو امتالك المال والرغبة فيه، وكل االتجاهات المعقدة التي تدور حول امتالكه تـشكل عـامال مهمـا 

ويتـــأثر هـــذا الـــدافع بالثقافـــة التــي نـــشأ فيهـــا الفـــرد، وبالجماعـــة التـــي عـــاش بـــين . فعيعــدل مـــن الـــدوا
فطبقات العمال مثال يرون أن المردود في المستقبل من ثواب أو عقـاب أمـر مـشكوك فيـه، . جوانبها

وهذا بدوره يوهن مبدأ خلـق الـدوافع والعمـل لمـستقبل أفـضل، واالكتفـاء باالسـتمتاع الـوقتي بمـا بـين 
هم، وهذا على خالف الطبقات الوسطى التي غالبا ما يؤجل أفرادها استمتاعهم وتحقيق ملذاتهم أيدي

  ).١١٢هـ، ص ١٤١٢الحميدي، . (إلى المستقبل
 الحاجــات اإلنـسانية، وقـام بترتيبهــا علـى أسـاس هرمــي Maslow (1954,1)وصـنف ماسـلو 

  :على النحو التالي
  .ت الجسم األساسية حاجات أساسية، وتتمثل يفي إرضاء حاجا– ١
  . الحاجة إلى األمن، وتتمثل في تجنب األلم ومخاطر الحياة– ٢
 الحاجة إلى العطف واالنتماء، وتتمثل في الحب والمودة، وحرارة العاطفة، وتقبـل الفـرد كواحـد – ٣

  .في المجتمع
ـــرام، والثقـــة بـــالنفس والـــشعور– ٤ ـــى التقـــدير، وتتمثـــل فـــي تقـــدير الـــنفس واالحت ـــالقوة  الحاجـــة إل  ب

  .المالئمة
 الحاجـــة إلـــى تحقيـــق الـــذات، وتتمثـــل فـــي تأكيـــد الـــذات وإرضـــائها والتعبيـــر عنهـــا، واســـتخدام – ٥

  .قدرات النفس ليكون أثر ما يستطيع أن يكون
وأكد ماسلو أن كل مستوى مـن هـذا المـستويات ينبغـي أن يتحقـق قبـل أن يـصل اإلنـسان إلـى 

  . المستوى الذي يليه
دوافع الكبــار تجــاه التعلــيم مــن أجــل الوظيفــة االجتماعيــة، فيــشير الخنكــاوي أمــا فيمــا يتعلــق بــ

إلــى أن الوظيفــة االجتماعيــة لتعلــيم الكبــار تــدفع األميــين إلــى القــراءة والكتابــة، ) ٧٢صهـــ، ١٤١٦(
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لذلك يجب استغالل دوافع األميين واستثمارها في حمالت محو األمية، على أن يركز اإلعـالم علـى 
دئ القــراءة والكتابــة والحــساب، ســوف يــساعد علــى تحــسين المعيــشة، وعلــى الفهـــم أن تعلــيم مبــا
  . بشكل واضح

مما يـدفع الكبـار للمـشاركة ) ٧٤ – ٧٣  صهـ،١٤١٦(ومن األسباب التي عدها الخنكاوي 
  :في الخبرات التعليمية ما يأتي

 زيــادة القــدرة علــى ويتمثــل هــذا العامــل فــي الرغبــة فــي الترقــي الــوظيفي، و: دافــع التقــدم الــوظيفي
ــات  مواجهــة المنافــسة، والقــدرة علــى القيــام بالعمــل بطريقــة أفــضل، والرغبــة فــي استيــضاح إمكان

  . القيام بأعمال أخرى في المستقبل، أو إمكانات الحصول على ربح مادي سريع
 ويتمثـــل هـــذا العامـــل فـــي الرغبـــة فـــي تنفيـــذ توقعـــات أو توصـــيات أو : دافـــع التوقعـــات الخارجيـــة

  .ات صدرت من فرد له سلطة رسميةمقترح
 ويتمثـل هـذا العامـل فـي الحاجـة إلـى تكـوين أصـدقاء جـدد والحاجـة : دافع العالقـات االجتماعيـة

ــول الجماعــة، والرغبــة فــي تحــسين  ــى حيــازة قب ــشاط اجتمــاعي، والحاجــة إل ــى المــشاركة فــي ن إل
  .المركز االجتماعي، أو المحافظة عليه

 هذا العامل في رغبة الفرد في العمل، لتحسين قدراتـه علـى خدمـة ويتمثل : دافع رفاهية المجتمع
  .اإلنسان عامة، والمجتمع خاصة، والرغبة في دراسة العالقات االجتماعية

أما بخصوص الدوافع التي تـدفع ربـات البيـوت إلـى الدراسـة، فقـد بينـت الدراسـة التـي قـام بهـا 
أن ربــات ) ١١٩  صهـــ،١٤١٢فــي الحميــدي،  (Drysdak (1973, pp. 67-86)دريــسداك 

ــالنفس،  البيــوت الالتــي ينتمــين إلــى بيئــات محرومــة اجتماعيــا، غالبــا مــا يفتقــرون إلــى الــشعور بالثقــة ب
ويرغبن في معرفة قواعد ممارسة األمومة بطريقة سليمة، وقواعد التدبير المنزلي، وكيفية التـصرف فـي 

ريق تركيـز التعلـيم حـول أشـغال اإلبـرة ويرهـا ميزانية األسرة، وقد أمكن جذب هؤالء إلى التعليم عن ط
ــالمظهر الخــارجي وإدارة شــؤون المنزلــة  مــن األنــشطة المنزليــة األخــرى كالعنايــة باألطفــال، والعنايــة ب

  . والمطبخ
 أن الكبار عادة من يقـدمون علـى التعلـيم طواعيـة، Hutchinson (1971)ويرى هتشينسون 

واجبـاتهم اإلنتاجيـة، واالجتماعيـة المتعـددة، ومـن ثـم فقـد بدافع من رغبتهم الخاصة إلـى جانـب أداء 
يتخلون عـن المجـاالت التـي تبـذل لتعلـيمهم إذا لـم تـتمش مـع دوافعهـم وحاجـاتهم، وألهميـة التعلـيم 
فـــي إحـــداث التغيـــرات االقتـــصادية واالجتماعيـــة التـــي قـــد يـــسعى إليهـــا المجتمـــع بأســـره، فالبـــد مـــن 

جاتهم التعليمية في ضوء هذه التغيرات، والبـد مـن التمييـز بـين مساعدة الكبار على اإلحساس باحتيا
  .هذه التغيرات وبين دوافع وحاجات الكبار



 
 

٤٣

ـــدوافع  ـــنفس أن لل ـــة وعلمـــاء ال ـــدى رجـــال التربي ـــور المـــسلم بهـــا ل ـــن األم ـــرى الباحـــث أن م وي
ي اختيـار وأن التعرف على خصائص الكبار النفسية تساعدنا فـ. واالنفعاالت عالقة وثيقة جدا بالتعلم

ــذا فقــد أصــبح مــن الــضروري االهتمــام بخــصائص الكبــار  األســاليب والطــرق التــي تتناســب معهــم، ل
النفسية، واألخذ بهـا عنـد تخطـي بـرامج تعلـيم الكبـار وتنفيـذها وتقويمهـا وعنـد تـصميم البـرامج أيـضا 

ار وإعــداد الكتــب، وفــي هــذا المحــور ســوف نتعــرض بالتفــصيل إلــى أهــم الخــصائص النفــسية للكبـــ
وخاصة الدوافع والقلق ومفهوم الذات والـذكاء والـذاكرة والخبـرة وبعـدها محـصلة للخـصائص لنفـسية 

  .والجسدية في محيط ثقافي وعالقة ذلك كله بتعلم الكبار
  : الدافع االقتصادي) ٢

 أ الحاجة إلى تعلم مبادئ القـراءة والكتابـة كانـت Burnet (1965, pp. 9-28)وجد بيرنت 
ــذين خــدعوا فــي معــامالتهم التجاريــة، بــسبب وراءهــا دوافــع  اقتــصادية، وينطبــق هــذا علــى التجــار ال

  . جهلهم مبادئ القراءة
أن االنتقــــال ) ١٢١  صهـــــ،١٤١٢فــــي الحميــــدي،  (Prosser (1967)ووجــــد بروســــر 

الجغرافي من الحياة الريفية إلى الحياة الحضرية أوجد الحاجة االقتصادية للتعلم حيـث يجـد األميـون 
  .عب جمة في الحصول على وظيفة أو سكن أو متطلبات الحياة الجديدةمصا

أن مـن العوامـل االقتـصادية للـدوافع تـأثير وقـت الفـراغ ) ٦٩  صهـ،١٤١٦(ويرى الخنكاوي 
فـي إحجـام األميـين، إذ إن غالبــا مـا تكـون أعمــال األميـين مرهقـة، وتأخـذ مــن جهـدهم الكثيـر بحيــث 

كمـا أن طبيعـة أعمــال غالبيـة األميـين، ال تحتـاج إلــى . وقـت الفـراغيخلـدون إلـى الراحـة إن أتـيح لهــم 
  .قراءة وكتابة

  :الدافع املهني) ٣
رأيـه فيمــا يتعلــق بالخـصائص االجتماعيــة للكبــار، ) ٤٦  صم،١٩٧٨(عـرض هنــدام وآخــرون 

بأنه بقدر ما يوجه الدافع إلى هدف، فـإن أفـضل وأسـهل جاذبيـة للدارسـين الكبـار سـيكون للمهنـة أو 
لوظيفة، وينطبق هذا على الدارسـين صـغار الـسن سـواء كـانوا رجـاالت أم نـساء، خاصـة أولئـك الـذين ا

يتوقون إلى الكسب المادي إلى الفوز بمنزلة اجتماعية أفضل، وهو ميل طبيعي ينبغي توجيهه وتنميته 
  .في اتجاه إيجابي

  :دوافع احلاجات اليومية) ٤
بــصفتها دافعـــا ( والرغبــة فــي مخالطـــة اآلخــرين حــددت الــدوافع فـــي تحقيــق واحتــرام الـــذات،

كما حددت الدوافع الدينية في قـراءة ). بصفتها دافعا للتعلم(، والمنزلة والمكانة االجتماعية )للتعلم
القرآن الكريم، ومعرفة األحاديث النبوية، واألحكام الدينية، أما بالنسبة للـدوافع الثقافيـة فقـد تمثلـت 



 
 

٤٤

مركـز تنميـة المجتمـع . (ب والقصص والوصول إلى مراحـل أعلـى فـي التعلـيمفي الرغبة في قراءة الكت
  ).١٥  ص،م١٩٨٥في العالم العربي، 

أن بعـــض دوافـــع الخـــصوصية تعيقهـــا بعـــض العوامـــل ) ٧٠  صهــــ،١٤١٦(ويـــرى الخنكـــاوي 
ـــة المـــرأة،  ـــي محـــو أمي ـــد ف ـــر بعـــض التقالي ـــيم، وأث ـــن التعل ـــار م ـــي خجـــل الكب ـــة ف ـــة المتمثل االجتماعي

اس بعـــدم فائـــدة محـــو األميـــة، وبيئـــة األميـــين ال تـــستخدم الكلمـــة المكتوبـــة وال تتـــوافر فيهـــا واإلحــس
  .أدواتها

حــول تحديــد العوامــل التــي دفعــت ) م١٩٧٥(ولقــد أشــارت الدراســة التــي قــام بهــا الحميــدي 
  :لتاليةالكبار لاللتحاق ببرامج محو األمية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى النتائج ا

  ،اتــضح أن الحاجــات اآلنيــة تبــدو دوافــع ذات أولويــة، وهــي مهمــة لاللتحــاق ببــرامج محــو األميــة
 الحاجات االجتماعية – الحاجات اليومية – األمان – الدين – السرية –الرغبة في التعلم : وهي

  . الحاجات المهنية واالقتصادية–والشعور بالمكانة االجتماعية 
 بـين وجهـة نظــر المدرسـين والدارســين فـي تقـديرهم للقيمــة العوامـل الدافعــة اتـضح أن هنـاك اتفاقــا 

ـــدين الـــذي منحـــه  ـــرامج محـــو األميـــة، مـــا عـــدا عامـــل ال التـــي تقـــف وراء اشـــتراك الدارســـين فـــي ب
 .الدارسون أهمية كبيرة

ـــي دراســـة أخـــرى حـــول ) هــــ١٤٠٧(كمـــا توصـــل الحميـــدي  دوافـــع االلتحـــاق كمـــا تراهـــا "ف
إلــى أن هنــاك اختالفــا فــي دوافــع " و األميــة فــي المملكــة العربيــة الــسعوديةالدراســات بمــدارس محــ

الدراسات الكبيرات من حيث المضمون األهمية، فمن حيـث المـضمون نجـد أن العوامـل اآلتيـة تعـد 
  :دافعا لاللتحاق بمدارس محو األمية وهي

 زيادة المعرفة في المجاالت الدينية.  
 ت العامةزيادة المعرفة في مجاالت المعلوما.  
 زيادة المعرفة في مجاالت األعمال المنزلية.  
 سيطرة الدارسة على بيئتها.  
 تحسين المكانة االجتماعية والذاتية.  
 استخدام أوقات الفراغ.  

  :ومن حيث التدرج في األهمية، فقد تبين أن الدوافع األكثر أهمية هي على التوالي
  .البحثمن عينة %) ٩٩( الدافع الديني إذ أكد أهمية – ١
  .من عينة البحث%) ٩٠.٢( دوافع األعمال المنزلية فقد أكد أهميته – ٢
  .من عينة البحث%) ٨٥.٤( دافع تحسين المكانة االجتماعية وقد أكد أهميته – ٣



 
 

٤٥

  .من عينة البحث%) ٧٥.٤( دافع سيطرة الدارسة على بيئتها، وقد أكدت أهميته - ٤
  .من عينة البحث%) ٣١.٢(ته  دافع المعلومات العامة، وقد أكد أهمي–٥
مـن عينـة %) ١٣.٢( دافع استخدام أوقات الفراغ، والتعـرف علـى األخريـات، وقـد أكـد أميتـه – ٦

  . البحث
  :دافع التمسك بالدين اإلسالمي للتعلم) ٥

يطلــب القــرآن الكــريم مــن المــرء أن يتوجــه بالــسؤال إلــى أهــل الــذكر والمعرفــة إذا كــان ال يعلــم 
َفاسألوا َأهل الذكر إن كنتم ال تـعلمون: ( تعالىأمرا ما، حيث قال ُ َ ْْ َُ َْ ُْ ْ َِ ِِّ َ ْ َُ ، ويحث )٤٣  اآليةالنحل،سورة ) (ْ

ْوقـل رب زدنـي علمـا: (على التزود بالمعرفة إلى أقصى مـا يـستطيع أن تـصل إليـه قدراتـه، قـال تعـالى ِ ِ ْ ِ ِّ َ َْ ُ (
ث النـاس علـى الـتعلم قـول الرسـول ، ومن األحاديث النبوية الشريفة التـي تحـ)١١٤  اآليةطه،سورة (

مــن (، و)١٢  ص،م١٩٥٤البيهقــي، ) (طلــب العلــم فريـضة علــى كــل مـسلم: (صـلى اهللا عليــه وسـلم
  ). ١٧٦ص، ٤الترمذي، ج) (خرج في طلب العلم فهو في سبيل اهللا حتى يرجع

 لهـم وقد أنزل اهللا تعالى القرآن الكريم في مجتمع أمي، وأرسل إلـيهم رسـوال أميـا ليكـون قـدوة
بتعلمـه العلــم الــوفير علــى الــرغم مــن أميتــه ويخلــصهم مــن أميــتهم، فقــد كانــت الــدعوة اإلســالمية منــذ 

ْهــو الـذي بـعــث فــي األميـين رســوال مــنـهم : (البدايـة دعــوة لتعلــيم األميـين وفــتح بــصيرتهم؛ قـال تعــالى ُ ْ ِ ُ ََ َ َُِِّّ ْ ِ َِ َ َّ ُ
ِّيـتـلو علـيهم آياتـه ويــزكيهم ويـعل َ ُ ُ َ ََ َْ ِْ َِِّ ِ ِ َ ْ َ َُ ُِمهـم اْلكتـاب واْلحكمـة وإن كـانوا مـن قـبـل لفـي ضـالل مبـينْ َ ََ ِ ِ َِ ُ ْ ََ ْ َِ ُ ْ َِ َ َ َُ ْ ُ سـورة ) (ُ

  ).٢  اآليةالجمعة،
وتؤكــد العقيــدة اإلســالمية علــى أهميــة العلــم والتعلــيم لفهــم واســتيعاب تعــاليم الــدين الحنيــف، 

مـع اإلسـالمي وسـمة وكان من نتيجة ذلك انـدفاع المـسلمين علـى العلـم، حتـى أنـه أصـبح ميـزة للمجت
 م ،١٩٩٠فالتـة، (من سماته، ولعل مما يساعد على ذلك جملـة مـن الـدوافع واألسـباب مـن أهمهـا 

  )٤٢ ص
  أن اإلســالم ال يعفــي الجاهــل باألحكــام الــشرعية مــن المــسؤولية، وبيــان ذلــك أن الجهــل باألركــان

حقاق الجــزاء الــشرعية وهــي أحكــام التــشريع اإلســالمي ال يــشكل عــذرا لــصاحبه مــن حيــث اســت
  .والعقوبة في الدنيا وفي اآلخرة

  أن اإلسالم جعل العلم والتعلم وقراءة القرآن وتدارس محتواه واجبا في قمة الواجبات، وقربـة مـن
  .أعظم القربات، وعبادة من أفضل العبادات

  أن الفــرائض اإلســالمية تــستلزم الــتعلم، وأقــل المــسلمين علمــا فــي المجتمــع اإلســالمي علــيهم أن
  .علموا تلك الفرائض وأحكامها األساسيةي



 
 

٤٦

لـذلك حـرص المـسلمون علـى عـدم االنتهـاء مـن العلـم وعلـى اتخـاذه أسـلوبا للحيـاة، فقـد قيـل 
ــن المبــارك ــى تطلــب العلــم؟، قــال: الب ــى الممــات إن شــاء اهللا، وقــال عمــرو بــن العــالء: إلــى مت : حت

  ). ١٦٦  صم،٢٠١٠الحنبلي، (يحسن بالمرء أن يتعلم مادام تحسن به الحياة 
وكان الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم يخاطـب النـاس علـى قـدر عقـولهم، وباللغـة التـي يفهمونهـا 

العراقــي، ) (نحــن معــشر األنبيــاء أمرنــا أن ننــزل النــاس منــازلهم ونكلمهــم علــى قــدر عقــولهم: (ويقــول
  ).٧٠  صم،٢٠٠٥

ُي تلقـي العلـم، فقـد عـرف وقد كان للمرأة المسلمة منذ عصور اإلسالم األولى اهتمام واضح ف
عـن أمهـات المـؤمنين، وعــن نـساء المـؤمنين أنهـن كــن حريـصات علـى تلقـي مــا يتنـزل علـى رســول اهللا 
صــلى اهللا عليــه وســلم مــن آي الــذكر الحكــيم، ومــا يوجــه بــه عليــه الــسالم مــن آداب وأحكــام تتعلــق 

فكـن يـستفتين رسـول اهللا بالدين، وأسهمن فـي تلقـي الـدين القـائم علـى العلـم، ولـم يتـرددن فـي ذلـك 
وزارة الـشؤون اإلســالمية (صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي كثيـر مـن المــسائل الفقهيـة المتعلقـة بـأمور ديـنهن 

  ). ١  صم،٢٠١٠واألوقاف ، 
أن النساء قلن للنبـي صـلى اهللا عليـه  وسـلم غلبنـا الرجـال فاجعـل لنـا يومـا مـن (وروى البخاري 

  ).٣٧٢  صأحمد،) (علمهننفسك، فعين لهن يوما يلقاهن فيه وي
 وبيرنـــت وجيفريـــز Price (1970)ويــرى الباحـــث، موافقـــا لعـــدد مــن البـــاحثين مثـــل بـــرايس 

Burnet & Jeffries (1965) وأوينـز Owens (1966) وبوتفينيـك وتومبـسون Botwinick 

& Thompson (1968) ــار وتــشجيع أقــرانهم لهــم تــوفر  أن مــشاعر الرضــا عــن إنجــازات الكب
يجابية تجاه المجتمـع مـن خـالل الـشعور بعـدم العزلـة، ممـا يـدعم مثـابرتهم واسـتمراريتهم المشاعر اإل

: كمــا األميــين يرغبــون فــي الــتعلم بهــدف إشــباع حاجــات الحيــاة اليوميــة؛ مثــل. ومواصــلتهم للدراســة
إشباع الحاجة إلى قـراءة الفتـات الـشوارع واإلرشـادات، وكـذلك تعليمـات الـسفر والوصـفات الطبيـة، 

باع الحاجات المنزلية، وأن قدرة التعلم بصورة عامة تزداد طول حياتـه قبـل أن تبـدأ فـي االنحـدار وإش
  .المتدرج، حيث تقل سرعة التعلم لدى الكبار كلما تقدموا في العمر

كما يرى الباحث أنه بسبب اختالف الخصائص لـدى الكبـار وفقـا لمرحلـة العمـل، فإنـه ينبغـي 
ــة ا ــات تعــديل البــرامج التعليمي لتــي صــممت خصيــصا للــشباب، بحيــث تتناســب مــع احتياجــات ورغب

الدارسين الكبار، وأن تبرز هذه البرامج خبرات الكبـار العمليـة والفكريـة، وأن تكـون المـواد الدراسـية 
  . أكثر صلة وارتباطا بواقعهم وحياتهم

 الكبـار، سـواء  وخالصة القول، فإن الدوافع أيا كان نوعها، تلعب دورا أساسيا في عملية تعلـم
من حيث توافر الدافع، أم من حيث مبادئ التعلم التي تتمثل في النشاط، فإذا توفرت هذه المبـادئ 



 
 

٤٧

ــة، حيــث إن اســتثارة دافعيــة  ــتعلم تــتم بفاعلي ــيم الكبــار، فــإن عمليــة ال فــي أي برنــامج مــن بــرامج تعل
علهـم يقبلـون علـى ممارســة الدارسـين الكبـار وتوجيههـا مـن شــأنه أن يولـد اهتمامـات معينـة لــديهم، يج

  .نشاطات معرفية وعاطفية وحركية
  :دافع القلق للتعلم) ٦

يعتقــد الــبعض أن القلــق يــؤثر تــأثيرا إيجابيــا فــي الــتعلم، بــل إن بعــض المــؤلفين يميلــون إلــى عــد 
وبهذا المعنى يميلـون إلـى جعـل القلـق عنـصرا . القلق مرادفا لالهتمام الشديد، والعمل الجاهد للتعلم

ناصـــر التـــشويق، وذلـــك أن كميـــة معتدلـــة مـــن القلـــق تزيـــد مـــن انتبـــاه المـــتعلم وتحـــسن ظروفـــه مـــن ع
التعليميــة، إال أن درجــة عاليــة مــن القلــق تحــبط قدرتــه علــى الــتعلم، فــالكثير مــن المتعلمــين يتقــدمون 
لكسب الخبرات العلمية وهم في حالة قلـق وتـوتر، وذلـك ألنهـم فـي جـو لـم يعتـادوا عليـه، فـي حـين 

  ).١٤١  صهـ،١٤١٢الحميدي، (ر البعض منهم أنهم يفتقرون إلى الكفاءة والثقة في النفس يشع
ــه  ــار قيــاس التــوتر والقلــق، ألن القلــق فــي درجات لــذلك ينبغــي علــى المــشرفين علــى تعلــيم الكب

ويتميز المـتعلم الراشـد بـالقلق الـشديد مـن . العالية يتسبب في الحصول على درجات دنيا من التعليم
 أو الظهور بمظهر العجز عند التعلم، سواء كانـت البـرامج التـي يلتحـق بهـا ترويحيـة أم تدريبيـة الفشل

  . أم تعليمية، مما قد يؤدي إلى ضعف األداء ويدعم مخاوف المتعلم
نتيجة لشعور الكبيـر بالنـضج، فإنـه ينـزع إلـى االسـتقالل "أنه ) م١٩٧٨(ويرى هندام وآخرون 
لى النفس والميل إلى التصرفات التـي تـشبع هـذه الحاجـات، ولكنـه فـي والتحرر والحاجة لالعتماد ع

الوقت نفسه ال يستطيع االستغناء عـن الرعايـة والمـساندة، وهنـا يحـدث الـصراع بـين دافعـين رئيـسين 
الحاجة إلى الدعم واالستقالل، وتختلف حدة هذا الصراع تبعـا الخـتالف : من الدوافع النفسية وهما

  ).٤٥ – ٤٤ص"(ربية البيئة وأساليب الت
  :عالقة مفاهيم الذات بالتعلم) ٧

ـــه مـــستوى قـــدرة المـــرد وطموحـــه، فقـــد تكـــون هـــذه المـــشاعر  تحـــدد مـــشاعر الكبـــر واتجاهات
واالتجاهــات نحــو ذاتــه ســالبة تعبــر عــن ضــعف الثقــة فــي القــدرة علــى الــتعلم، كمــا قــد تكــون إيجابيــة 

ورا مهمـا بالنـسبة لـدوافع الكبيـر نحـو الـتعلم، تتميز باإلحساس بالقدرة على الـتعلم، وتلعـب الـذات د
حيـث إن تحقيـق هدفـه ودرجـة تحـصيله، ومـا يـستطيع إنجـازه، يتوقـف إلـى حـد كبيـر علـى فكرتـه عـن 

  ).١٥٣  صهـ،١٤١٢الحميدي، (ذاته وعن قدرته 
ــتعلم، فتبــرز ثغــرات االخــتالف فــي  ــال فــي نفــس الكبيــر الراغــب فــي ال ــور صــراع األجي وقــد يث

أثناء التعلم، فقد تكون األمثلة التدريسية في حصص تعلـيم الكبـار موافقـة لوجهـة نظـر وجهات النظر 
المراهقين ومخالفة لوجهة نظر األكبر، وغالبا ما يكونون كهوال، وقد تتأزم العالقـة بـين المعلمـين بـين 
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الدارســين الكبــار بــسبب اخــتالف االتجاهــات ووجهــات النظــر، ولــو فــي طــرح األمثلــة فــي الحــصص 
هنــدام وآخـــرون، (دريــسية، ممــا يزيـــد مــن الـــشك وتــأزم العالقـــات واحتــدام الـــصراع بــين الجيلـــين الت

  .)٤٥  صم ،١٩٧٨
أن علم تعليم الكبار يؤكد أن الفـرد يـصبح كبيـرا مـن الناحيـة ) ٥٤  ص،١٩٨٥( ويرى قالدة 

حلــة يــصبح وفــي هــذه المر. النفــسية فــي المرحلــة التــي يــصبح فيهــا قــادرا علــى تحقيــق التوجيــه الــذاتي
وهـذا مبـرر كـاف لقيـام . الفرد في حاجة إلى أن يعامل من قبل اآلخرين على أنه قادر على توجيه ذاته

ّعلــم خــاص بــتعلم الكبــار، يكــون مؤســسات علــى الرؤيــة الثاقبــة بــأن الكبيــر يــشعر فــي أعمــق أعماقــه 
  .بحاجته أن يعامل معاملة الشخص الذي يوجد نفسه بنفسه وأن يعامل باحترام

  : الذكاء والذاكرة)٨
 أن المـستوى العـالي Granick & Patterson (1971)أكـد كـل مـن جرانيـك وبترسـون 

للذكاء في بداية العمر يعد عامال إيجابيـا فـي الـتعلم فـي عمـر الـستين، كمـا أن الـصحة العامـة الجيـدة 
  . تعد أيضا عامال إيجابيا

د المعرفــة بطــرق لهــا اتــصال كبيــر وتعمــل ذاكــرة اإلنــسان بطــرق مختلفــة، فالكبــار يخزنــون مــوا
ولكــن قــدرة الكبيــر علــى . بتجــاربهم وخبــراتهم الشخــصية، فيــتم التــذكر باســترجاع الخبــرات الــسابقة

استرجاع وتذكر كل المـواد تقـل بـسبب تميـز الكبيـر بـصفة عامـة بالحـذر الـشديد، فهـو ال يـسعى إلـى 
اب، حيث يتم استرجاع جزء مـن الـذاكرة تحقيق ما يريده بالسرعة التي كان يسعى بها في مرحلة الشب

ـــشباب بالقـــدرة الفائقـــة علـــى  ـــسبب تميـــز مرحلـــة ال ـــا، وبـــشكل مناســـب، وب للحكـــم علـــى موقـــف م
  .(Arenberg, 1962, p. 88)االسترجاع لتحديد بعض االحتياجات في حاالت محددة 

اد التـذكر لـدى ومن العوامل األخرى لعدم قدرة الكبير على الربط والمقابلة بين األشـياء، اعتمـ
الكبير على عدد مرات تكرار المادة المعطاة، ليتم تثبيتها بقدر اإلمكان في عقـل الكبـر، وأنـه إذا مـا 
تــم تــدريس المــادة، وكــان لهــا تــأثير ضــعيف علــى الدارســين الكبــار، أدى ذلــك إلــى اإلهمــال والــتعلم 

الحميــدي، ( مــا تــم فعلــه الخــاطئ، فيتبعــه اضــطراب واخــتالط بــين أجــزاء المــادة، ممــا يــسبب نــسيان
  ).١٥٨  صهـ،١٤١٢
  :اخلربة) ٩

من ناحيـة أخـرى، فـإن الدارسـين الكبـار ال يحـضرون إلـى مـدارس تعلـيم الكبـار وهـم صـفحات 
بيــضاء، بــل لــديهم خبــرات كثيــرة ومتراكمــة تعلموهــا مــن الحيــاة بمعناهــا الواســع، مــن أســرهم ووســائل 

تـسبونه نتيجـة لتفـاعلهم بكـل حواسـهم مـع البيئـة التـي اإلعالم، وما يحدث في بيئـتهم العامـة، ومـا يك
على أن الخبـرة هـي مـا يكـون الفـرد قـد ) ١٠٢  صم،١٩٧٧(وقد أكد نعيم الرفاعي . يعيشون فهيا
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ــة، واللغــة والمعــارف  ــه بمناســبات الحيــاة اليومي ــاره يتــصل ذلــك كل ــاه وتعلمــه واحــتفظ بآث ــه وعان مــر ب
لحركـي، كمـا يتـصل بالحيـاة ضـمن شـروط العمـل ومـشكالته األولية وأنماط من السلوك االجتماعي وا

  .والتنمية االجتماعية واالقتصادية التي يعد جزءا منها
فــي أن تعلـيم الكبـار يعتمـد أساســا علـى خبـرات الكبــار ) ١٦٩  صهــ،١٩٨٥(ويؤيـده قـالدة 

حـــسن الـــسابقة التـــي يتميـــزون بهـــا عـــن غيـــرهم ويمكـــن أن تكـــون عونـــا لهـــم فـــي عمليـــة التعلـــيم إذا أ
استخدامها، فهي التي تتحكم إلى حد كبير في كميـة المعلومـات التـي يمكـن تقـديمها لهـم، كمـا أنهـا 

  .تساعدهم على فهم وإدراك المعلومات الجديدة
ولـدى الكبـار رصـيد كبيـر مـن الخبـرات والتجـارب نتيجـة معايـشتهم اليوميـة لمختلـف الظـروف 

نوعة مـن األفـراد والجماعـات وهـي عوامـل مهمـة فـي ونتيجة اختالطهم بالناس وتعاملهم مع أنماط مت
  ).٥٢  ص،هـ١٤٢٣الرواف ، (بل وتشرب التعليم مدى تق

ويمكن القول بأن العامـل األساسـي فـي تعلـيم الكبـار هـو الخبـرة حيـث إن الخبـرة الـوافرة التـي 
  :يتميز بها المتعلم الكبير تتمثل في النقاط التالية

  . من الصغار أن الكبار لديهم خبرات أكثر– ١
  . أن لدى الكبار أنواعا مختلفة من الخبرات– ٢
  . أن خبرات الكبار قد نظمت بأشكال مختلفة– ٣

وتختلـف خبــرات الكبــار كمــا ونوعـا مــن شــخص آلخــر بـاختالف اهتمامــاتهم ومــستوياتهم، لــذا 
 الوسـائل فإن التأكيد على خبرات الدارسين الكبار وذلك باسـتخدامها كأمثلـة عنـد تعلـيمهم، تعـد مـن

الناجحــة فــي االســتفادة مــن الخبــرات الــسابقة للكبــار، حيــث إن المــدرس يــستطيع أن يحــصل علــى 
  . أفكار جديدة من الخبرات المتوافرة لدى الدارسين الكبار

ــدة المــستحدثة و ــرات الجدي ــأثرا ومقاومــة للخب ــر ت ــار أكث ــسيكولوجية يكــون الكب مــن الوجهــة ال
أن الخبــرات الــسابقة فــي حيــاة الكبيــر تعطــل وتقــاوم الجديــد بــسبب الكــف التعقيــدي والمقــصود بــه 

المستحدث، بل أحيانا ما تشوهه عنـد محاولـة اسـترجاعه، أو تـذكره نتيجـة الخـتالط الـصور التذكريـة 
ــرات والمعلومــات األحــدث زمنيــا،  ــا بتلــك الــصور التذكريــة للخب ــرات والمعلومــات األســبق زمني للخب

 وإنمــا يحـدث أساســا إذا تـوافرت جهـود تعليميــة ناقـدة، قوامهــا حيـث ال يحـدث الــوعي بطريقـة آليـة،
  ).٢٢٥  صم،٢٠٠٠إبراهيم ومحمد، (ظروف تاريخية مواتية 

ومن ثم ينبغي أن يصبح تكنيك تعليم الكبار مرتكزا علـى المناقـشات الجماعيـة علـى أن يأخـذ 
سم كلهــا بالطــابع شــكل مــؤتمرات مــصغرة لحلقــات دراســية يخطــط لهــا المــتعلم الكبيــر والمعلــم وتتــ

ويحــسن أن يبتعــد معلـــم تعلــيم الكبــار عـــن التلقــين أو التقليــل مـــن قيمــة وفعاليــة خبـــرات . التطبيقــي
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الحميـدي، (الدارسين الماضـية، وهـذا هـو الفـرق الجـوهري بـين فـن تعلـيم الكبـار وفـن تعلـيم الـصغار 
  ).١٧١  صهـ،١٤١٢

اجاتهم الخاصة، كما أن لهم دوافعهـم وحيث إن الدارسين الكبار يتميزون بأن لهم رغباتهم وح
واســتعداداتهم وميــولهم المختلفــة، لــذا فقــد أصــبح مــن الــضروري أن يكــون الــدارس الكبيــر هــو نقطــة 
االنطالق، ومركز االهتمام في عملية تعليم الكبار، وذلك ألن الخـصائص النفـسية تعتمـد علـى أسـس 

هنـدام وآخـرون، (لف مـن مرحلـة إلـى أخـرى جسمية ونفسية واجتماعية تتعلق بمراحل النمو التي تخت
  ).٤٠  صم،١٩٧٨

أنه يجب على العـاملين فـي مجـاالت تعلـيم الكبـار ) ١٧٢  صهـ،١٤١٢(لذا يرى الحميدي 
عند تصميمهم لبرامج تعليم الكبار انتقاء المواقف التربوية التي تالئم حاجـات الكبـار وقـدراتهم علـى 

 وتهيئـة الظـروف الموضـوعية الفنيـة التـي تـؤدي إلـى إثـراء أن يشتركوا في عملها وفي الحـصول عليهـا،
  : خبراتهم ودفعها في طريق النمو المستمر، على أن تؤكد هذه ا لخبرات على

  . االهتمام بالتعبير عن الذات وتنمية الفرد– ١
  . النشاط الحر بدال من قواعد النظام الخارجي– ٢
  . التعليم عن طريق الحفظ والتلقين التعليم عن طريق العمل والممارسة، بدال من– ٣
 أن تكــون المهــارات التــي يقــدمها البرنــامج وســيلة لتحقيــق أهــداف يقبــل عليهــا الــدارس الكبيــر – ٤

  .إقباال تلقائيا
  . التعرف على عالم متغير بدال من األهداف المواد الجامدة– ٥

  :مرحلة الكرب ومساته) ١٠
وجية ونفـسية واجتماعيــة كلمـا تقــدم فـي العمــر، مـن الواضـح أن اإلنــسان يمـر بمتغيــرات فـسيول

كما أنها تحدث تغيرات فـي سـلوكه وتـصرفاته، علمـا بـأن سـمات اإلنـسان التـي يتـصف بهـا هـي التـي 
تحــدد ســلوكه، كمــا تــسهل وصــف شخــصيته، ومــن المعــروف أن مرحلــة الكبــر تتنــاول مرحلــة اكتمــال 

  . الشخصية وانحدارها
ى أن مـن األفكـار القديمـة الـشائعة أن الكبـار عـاجزون إلـ) ٧٢  صهـ،١٤٢٣(وتشير الرواف 

عــن الــتعلم وأن أي جهــد يبــذل فــي تعلــيمهم هــو فــي نهايــة األمــر جهــد ضــائع، والحقيقــة أن األميــين 
قادرون على التعلم، والدليل على ذلك ما نراه في مجتمعنا العربي من رجال كبار فاتهم سـن التعلـيم، 

وا إلــى نهايـة الـسلم التعليمــي، بـل تبـوؤا مراكــز اجتماعيـة مرموقــة، ولكـنهم اجتهـدوا وثــابروا حتـى وصـل
باإلضافة إلى ما أثبته البحث العلمي بعد إجراء دراسات على عدد كبير مـن األشـخاص الـذين تتـراوح 
أعمارهم بين العاشرة والخمسين الختبار مدى قدراتهم على التعلم، وقد كانت نتائج هـذه الدراسـات 
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الخمسين قادرون على تعلم أي شـيء، وأن الكبـار بـين الخامـسة عـشر والثالثـين أن الكبار حتى سن 
يكون تعلمهم أسرع وأسهل من الصغار، ومما يؤكد هذه الحقيقة أيضا مـا نـراه فـي حياتنـا اليوميـة مـن 

  .األميين الكبار الذين تعلموا القراءة والكتابة وقيادة السيارات والزراعية الحديثة وغيرها
ــــرواف ) ٦٦-٦٥  ص،م١٩٩٨( لويــــورد هــــال خــــصائص ) ٤٣ -٤٢  ص،هـــــ١٤٢٣( وال

  :للدارسين في  الكبار يمكن حصرها فيما يأتي
  : القدرة على التعلم-١

وهذه حقيقة ملموسة يـستدل عليهـا مـن وصـول بعـض الرجـال الكبـار الـذين فـاتهم التعلـيم إلـى 
  . ومثابرتهمنهاية السلم التعليمي وتبوؤهم مراكز اجتماعية مرموقة باجتهادهم

  : الشعور باخلجل-٢
يــشعر الكبــار بالخجــل مــن ارتكــاب الخطــأ والخــوف مــن الوقــوع فيــه ويخــشون التعليقــات مــن 

  .حولهم مما يحول بينهم وبين اإلقدام على المزيد من المحاوالت 
  : تفاوت القدرات واخلصائص-٣

  .القدرة على التعلم يختلف المتعلمون الكبار كمجموعة فيما بينهم، سواء من حيث السن أو 
  : اخلربة-٤

لــدى الكبــار رصــيد كبيــر مــن الخبــرات والتجــارب نتيجــة معايــشتهم اليوميــة لمختلــف الظــروف 
ونتيجة اختالطهم بالناس وتعاملهم مع أنماط متنوعة مـن األفـراد والجماعـات وهـي عوامـل مهمـة فـي 

  .مدى تقبل وتشرب التعليم
  : الشعور بامللل-٥

ت والخبــرات لـدى كبــار الـسن، يالحــظ علـى الــبعض مـنهم الــشعور بالملــل نتيجـة لتنــوع القـدرا
والتذمر من طول زمن الحصة الدراسية، إما نتيجة االستيعاب السريع للبعض دون غيرهم، وإما نتيجة 
صــعوبة االســتيعاب لــدى الــبعض وعــدم تحقــق مــا دفعهــم إلــى االلتحــاق بالدراســة كالقــدرة علــى قــراءة 

  .و الصحف، مما يدفع البعض منهم إلى االنقطاع عن الدراسة القرآن أو الخطابات أ
  : حب التشجيع-٦

يحتاج المتعلم بشكل عام إلـى التـشجيع واكتـساب الثقـة فـي الـنفس، ومـن األسـاليب الداعمـة 
  . للتشجيع المناقشة والسؤال والجواب بهدف إشعارهم بالنجاح والتقدم المطرد

ــشعور : لــة للــدوافع الــسلبية لــدى الكبــار ومنهــاإلــى أمث) ٦٦  صم،١٩٧٨(ويــشير العريــان  ال
بالنقص والسلبية أثناء الدرس، ووجود مفاهيم خاطئة عن التعليم لـدى الكبـار، واالنـشغال بالحاجـات 

  .األولية ومواجهة ضغوط الحياة ومشاكلها
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وممـــا ســـبق يتـــضح أن تعلـــم القـــراءة تتطلـــب مقومـــات عقليـــة تتمثـــل فـــي القـــدرة علـــى الـــتعلم، 
، على تفاوت للقدرات والخصائص، وهذه المقومات بإمكانها التغلب علـى مختلـف العوامـل والخبرة

  .النفسية مثل الشعور بالخجل، والشعور بالدونية، والشعور بالملل، وحب التشجيع
ويرى الباحث أن الخبـرات الـسابقة للكبـار تـؤثر فـي حجـم المعلومـات التـي يتلقونهـا لتزيـد مـن 

ـــساغتهم لهـــا واســـ ـــى تفـــسير وفهـــم مـــدى است ـــار عل ـــساعد الدارســـين الكب تفادتهم منهـــا، كمـــا أنهـــا ت
والخبرة الجديدة إنما تقوم على فكرة الربط بين السلوك الجديد المنـوي تعلمـه . المعلومات الجديدة
فالــسلوك القــديم أو الخبــرة الــسابقة أســاس فــي تعلــم الجديــد، وتعلــم االســتجابة . وبــين ســلوك قــديم

ــا مــن  ــرات ســابقة عنــد الفــردالالزمــة انطالق ــستثير خب ــأتي أهميــة . إشــارات فــي الموقــف ت ــا ت ومــن هن
ومـن هــذه يكـون مـا فـي الكتــاب . الخبـرات فـي بنـاء منــاهج تعلـيم الكبـار والـسير فــي عمليـة تعلـيمهم

وفـي . المستعمل في تعليم الكبار من كلمات ومسائل مختلفا اختالفا جوهرية عما في كتـاب الـصغار
ار لتعليم الكبار أذى فادح في سير العملية بلوغها أهدافها، مما يعني أن تنطلـق استعمال كتاب الصغ

عمليــة تعلــيم الكبــار مــن االعتمــاد علــى خبــراتهم، واإلفــادة منهــا إلــى أبعــد الحــدود فــي تكــوين تعلــم 
  . جديد

كمــا يــرى الباحــث أن تخطــيط تعلــيم الكبــار، وإدارتــه، وتقويمــه يجــب أن يــتم مــن خــالل فهــم 
ـــق خصائـــصهم  ـــه لتحقي ـــدافع من ـــار ب ـــيم الكب ـــرامج تعل ـــر يلتحـــق بب ـــدارس الكبي ـــة فـــي كـــون ال والمتمثل

احتياجات وإشباع رغباته، ويأتي وله خبرات كثيرة تختلف فـي حجمهـا وعمقهـا عـن خبـرات الـصغار، 
سواء من حيث تمسكه الشديد بالعقيدة واعتزازه بعاداتـه وتقاليـده، أم مـن حيـث مـسؤولياته والتزاماتـه 

شية والعائلية واالجتماعية، أم من حيث احتياجه إلى وقت أطول من الـدارس الـصغير الكتـساب المعي
الخبرات الجديـدة، أم مـن حيـث عـدم المرونـة فـي التفكيـر وعـدم تقبلـه للتغيـر بـسهولة، أم مـن حيـث 
اختالف نظرته للقـيم االجتماعيـة وأهدافـه فـي الحيـاة عـن نظـرة المتعلمـين الـصغار، لـذلك، يـستعجل 
ــل أن يعامــل كمــا لــو كــان صــغيرا، ويفــضل  ــدارس الكبيــر الفائــدة مــن بــرامج تعلــيم الكبــار، وال يقب ال

 .االستشهاد بخبراته في الحياة أثناء العملية التعليمية
ــة،  ومــن ناحيــة أخــرى، غالبــا مــا يــشعر الــدارس الكبيــر باإلرهــاق والتعــب أثنــاء العمليــة التعليمي

ويجــد صــعوبة فـــي التعبيــر عــن أفكــاره، ويتــأثر بأبــسط مظـــاهر ويتخــوف مــن االمتحانــات ونتائجهــا، 
التقـدير، وقـد يكــون النجـاح الـذي يحققــه الـدارس الكبيـر ســببا فـي اسـتمراره وطموحــه إلـى مــستويات 

 .أفضل
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كمــا يؤيـــد الباحــث وجهـــات النظــر القائلـــة بــأن نـــسبة األميــة تكثـــر بــين الفقـــراء والنــساء وفـــي 
ين الكبار يتميزون بالحساسية الشديدة والتي غالبا ما تكـون بـسبب المناطق النائية، وأن بعض الدارس

 .ضعف الثقة بالنفس
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  الدراسات السابقة: ثانيا
حظي موضوع تعليم اللغة العربية بحظ وافر مـن اهتمـام وعنايـة البـاحثين ، فقـد أجريـت العديـد 

ت فــي تطــوير تعلــيم اللغــة مــن الدراســات فــي تعلــيم اللغــة العربيــة وتعلمهــا ونظــرا ألهميــة هــذه الدراســا
العربيــة ، فقــد قــام الباحــث بــاالطالع علــى الدراســات المتــصلة بالدراســة الحاليــة لالســتفادة منهــا فــي 

   -:دراسته ، وقد تم تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين
  .  دراسات تناولت تحديد وتنمية مهارات القراءة للمبتدئين -:المحور األول 

 دراســات تناولــت مــستوى تمكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة -:المحــور الثــاني 
  .مهارات القراءة بصفة عامة

  : واتبع الباحث المنهج التالي لعرض الدراسات السابقة 
وأبـرز نتائجهـا ,ذكر اسم الباحث ، وتاريخ الدراسة ، وهدفها ، ومنهجها ، وأداتها ، وعينتها ، 

ط هــذه النتــائج بالدراســة الحاليــة مبتــدئا باألقــدم ثــم األحــدث تاريخــا ثــم خــتم الباحــث ، ومــدى ارتبــا
  .بتعليق عام على الدراسات السابقة وفيها يلي عرضا لهذه الدراسات 

  

الدراســات التــي تناولــت حتديــد وتنميــة مهــارات : احملــور األول
  .القراءة للمبتدئني

 هـدفت إلـى معرفـة التـي) م١٩٩٨(سليمان ة كان من الدراسات الهامة في هذا المجال دراس
مــدى فاعليــة برنــامج مقتــرح لتعلــيم القــراءة والكتابــة بــشكل تكــاملي فــي تنميــة مهارتهــا لــدى تالميــذ 

واســتخدمت الدراســة المــنهج شــبه التجريبــي، وتــم بنــاء . المرحلــة االبتدائيــة، بجمهوريــة مــصر العربيــة
رحلــة االبتدائيــة، وإعــداد برنــامج لتنميــة تلــك المهــارات، قائمــة بمهــارات القــراءة والكتابــة لتالميــذ الم

واختبار في القراءة والكتابة لتالميذ المرحلة االبتدائيـة، الـصف الـسادس االبتـدائي، وطبقـت األدوات 
 تلميــذا مــن ١١٧تلميــذا، وعينــة ضــابطة مكونــة مــن ) ١١٣(الــسابقة علــى عينــة تجريبيــة مكونــة مــن 

 بمدينـــة دميـــاط الجديـــدة تـــم تقـــسيمها إلـــى مجمـــوعتين، تجريبيـــة تالميــذ الـــصف الخـــامس االبتـــدائي
وضابطة، وطبق البرنامج لمـدة سـتة أسـابيع علـى المجموعـة التجريبيـة، وتوصـلت الدراسـة إلـى فاعليـة 

  .البرنامج المقترح في تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
ة للوقوف على مدى فاعلية المـسرح التعليمـي فـي دراس) م٢٠٠٠( سلوى عزازي كما أجرت

تنميــة مهـــارات القـــراءة الجهريـــة لــدى تالميـــذ الحلقـــة الثانيـــة مــن التعلـــيم األساســـي بجمهوريـــة مـــصر 
العربيـــة، واســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج شـــبه التجريبـــي، وتـــم إعـــداد قائمـــة بمهـــارات القـــراءة الجهريـــة 
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ــ ــة مــن مرحل ــذ الحلقــة الثاني ــار المهــارات القــراءة الجهريــة، المناســبة لتالمي ــيم األساســي، واختب ة التعل
وتــصور مقتــرح لتوظيــف المــسرح التعليمــي فــي تنميــة مهــارات القــراءة الجهريــة لــدى تالميــذ الحلقــة 
الثانيــة مــن مرحلــة التعلــيم األساســي، وتــم اختيــار عينــة عــشوائية مــن تالميــذ الحلقــة الثانيــة مــن مرحلــة 

 كبيـر، وتقـسيمها إلـى مجمـوعتين، تجريبيـة وضـابطة، وتـم تطبيـق التـصور التعليم األساسي بمدينـة أبـي
علـــى تالميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة لمـــدة خمـــسة أســـابيع، وخلـــصت الدراســـة إلـــى فاعليـــة اســـتخدام 
المــسرح التعليمــي فــي تنميــة مهــارات القــراءة الجهريــة لــدى تالميــذ الحلقــة الثانيــة مــن مرحلــة التعلــيم 

  .األساسي
دراسة تهدف تحديد مدى تـأثير أسـاليب تعلـيم الكبـار مهـارات ) ه١٤٠١(ي وأجرى الحميد

دارسـا ) ٢٤٠(القراءة واإلمالء علـى تحـصيل الدارسـين والدارسـات فيهـا، وتألفـت عينـة الدراسـة مـن 
وقـد أظهـرت . واستخدم الباحث أداة االستبيان. ودارسة من الدارسين في مراكز محو األمية بالرياض

وجود مهارات فـي القـراءة والكتابـة إذا اسـتخدمها المعلـم أو المعلمـة : النتائج منهاالدراسة عددا من 
  . في تعليم الدارسين والدارسات فإن مستوى تحصيلهم يزيد عن غيرهم

بدراسة هدفت إلى الوقوف على مدى تـأثير برنـامج مقتـرح فـي تعلـيم ) هـ١٤٢١(وقام الراشد 
ــة مهــارات القــراءة الــصا ــاض القــراءة علــى تنمي متة، وتحــسين مــستوى التحــصيل الدراســي بمدينــة الري

بالمملكة العربية الـسعودية، واسـتخدمت الدراسـة المـنهج شـبه التجريبـي، وتـم إعـداد قائمـة بمهـارات 
ــذكاء  ــار ال ــسادس االبتــدائي، كمــا اســتعان الباحــث باختب ــذ الــصف ال ــصامتة المناســبة لتالمي القــراءة ال

 واختبــار القــراءة الــصامتة مــن إعــداد مــسعود غيــث الرقيعــي، المــصور مــن إعــداد أحمــد زكــي صــالح،
واختبار السرعة في القراءة الصامتة مـن إعـداد الباحـث، وببرنـامج تنميـة مهـارات القـراءة الـصامتة مـن 
إعداد الباحث، وبناء برنامج لتدريس القراءة، وقد تكونت عينة الدراسة من أربعة وعشرين تلميذا مـن 

االبتــدائي بمدينــة الريــاض، ممــتن يعــانون مــن انخفــاض فــي مهــارات القــراءة تالميــذ الــصف الــسادس 
الـصامتة، وقـد تـم تقـسيمهم، وتـوزيعهم بطريقـة عمديـة إلـى مجمـوعتين، إحـداهما ضـابطة تكونـت مـن 
اثنـي عــشر تلميـذا، واألخــرى تجريبيـة تكونــت مــن اثنـي عــشر تلميـذا، وتــم مجانـسة المجمــوعتين فــي 

. م في القراءة الصامتة، والسرعة في القـراءة الـصامتة، والعمـر الزمنـي، والـذكاءالفه: المتغيرات التالية
وطبق البرنامج على المجموعة التجريبية لمدة ثمانيـة أسـابيع، وتوصـلت الدراسـة إلـى فاعليـة البرنـامج 
ـــسادس، وتحـــسن المـــستوى  ـــدى تالميـــذ الـــصف ال ـــرح فـــي تنميـــة مهـــارات القـــراءة الـــصامتة ل المقت

  .همالتحصيلي لدي
ــى ا) م٢٠٠٢( العيــسوي كمــا ســعت دراســة لتعــرف علــى أثــر اســتخدام اســتراتيجية القــراءة إل

الجهريــة الزوجيــة المتزامنــة فــي عــالج القــراءة الجهريــة، وتحــسين الفهــم القرائــي لــدى تالميــذ الــصف 
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الثالــث بجمهوريــة مــصر العربيــة، واســتعانت الدراســة بــالمنهج الوصــفي، والمــنهج التجريبــي، وطبقــت 
ه الدراســـة علـــى صـــفين مـــن صـــفوف الثالـــث االبتـــدائي بمحافظـــة كفـــر الـــشيخ بطريقـــة عـــشوائية، هـــذ

 فـي القـراءة – عينة الدراسة –وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها تدني مستوى أداء التالميذ 
  .بشكل عام

رفـة للوقوف على أثـر اسـتخدام اسـتراتيجيات مـا وراء المع) م٢٠٠٥( الفي وفي دراسة أجراها
في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلـة االبتدائيـة بالمملكـة العربيـة الـسعودية، ولتحقيـق 
هذا الهدف، تم بناء قائمة بمهارات الفهم القرائي المناسبة لتالميذ المرحلة االبتدائية وكـذلك اختبـار 

 وراء المعرفة في تـدريس القـراءة، لمهارات الفهم القرائي، ثم دليل للمعلم الستخدام استراتيجيات ما
وتم اختيار عينة تالميذ الصف الخامس االبتدائي من مدينة اإلحساء بطريقة عشوائية، وتقـسيمها إلـى 

تجريبيـــة وضـــابطة، واســـتمر التطبيـــق علـــى المجموعـــة التجريبيـــة لمـــدة خمـــسة أســـابيع، : مجمـــوعتين
فــة فــي تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى وتوصــلت الدراســة إلــى فاعليــة اســتراتيجيات مــا وراء المعر

  .تالميذ المرحلة االبتدائية
دراســة هــدفت إلـــى بيــان فاعليــة اســتخدام اســتراتيجية االكتـــشاف ) م٢٠٠٦(وأجــرى أحمــد 

الموجــه فــي تنميــة مهــارات القــراءة الــصامتة لــدى التالميــذ ذوي صــعوبات الــتعلم بالمرحلــة االبتدائيــة 
اسـتخدمت الدراسـة المـنهج شـبه التجريبـي، وتـم إعـداد قائمـة بمهـارات بالمملكة العربية الـسعودية، و

القراءة الصامتة المناسـبة للدارسـين المبتـدئين ذوي صـعوبات العلـم بالمرحلـة االبتدائيـة، وكـذلك بنـاء 
اختبــار لمهـــارات القـــراءة الـــصامتة، ودليـــل معلــم لتـــدريس القـــراءة باســـتخدام اســـتراتيجية االكتـــشاف 

يـــار عينــة بطريقـــة عــشوائية مـــن تالميــذ الـــصف الــسادس االبتـــدائي بمدينــة خمـــيس الموجــه، وتــم اخت
مشيط، واستمر التطبيق على المجموعـة التجريبيـة لمـدة سـتة أسـابيع، وتوصـلت الدراسـة إلـى فالعليـة 
ـــدى التالميـــذ ذوي  ـــة مهـــارات القـــراءة الـــصامتة ل اســـتخدام اســـتراتيجية االكتـــشاف الموجـــه فـــي تنمي

  .المرحلة االبتدائيةصعوبات التعليم ب
إلى التعرف على مدى وعي معلمي الـصفوف األربعـة فـي )  م٢٠٠٦( نصر وقد هدفت دراسة

واســتخدم الباحــث المــنهج . معلمــا ومعلمــة) ٣٥(وتألفــت عينــة الدراســة مــن . األردن بطبيعــة القــراءة
 باهتمـام أقـل مـن وقد أظهـرت الدراسـة أن القـراءة الـصامتة تحظـى. الوصفي التحليلي وأداة االستبيان

  . القراءة الجهرية
بدراســة هــدفت إلــى الكــشف عــن مــستوى القرائيــة لــدى ) م٢٠٠٧(وقامــت عليــان وآخــران 

تالميذ الصفوف الثالثة األولى في المرحلة االبتدائية في جمهورية مصر، واستخدمت الباحثة المـنهج 
المعلـــم لتنميـــة مـــستويات  حـــول أنـــشطة اســـتبانةالوصـــفي، وقـــد قامـــت بتـــصميم أداة الدراســـة، وهـــي 
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التالميذ في القراءة، واختبـارات القـراءة فـي مـادتي اللغـة العربيـة والرياضـيات، وطبقـت علـى عينـة مـن 
تالميذ الصفوف الثالثـة األولـى مـن المدرسـة االبتدائيـة بمحافظـات القـاهرة، والمنوفيـة، وقنـا ومعلمـي 

ذين تـم التطبيـق علـيهم، وقـد أسـفر التطبيـق عـن الصفوف الثالثة األولى، كعينة للدارسين المبتدئين الـ
عدم تمكن تالميذ أفراد العينة من العادات الصحيحة فـي القـراءة، وعـدم : عدد من النتائج من أهمها

تمكن تالميذ الصفين األول، والثاني من مهارات الفهم، بينمـا تمكـن تالميـذ الـصف الثالـث مـن هـذه 
  .المهارات

 هـــدفت إلـــى تحديـــد المهـــارات القرائيـــة فقـــد) م٢٠٠٨(كـــات  أبـــو جـــاموس والبروأمـــا دراســـة
الالزمة لتالميذ الحلقة األساسية األولـى فـي األردن مـن وجهـة نظـر معلمـيهم ومعلمـاتهم، وبيـان مـدى 

) ٢٨(معلمـا ومعلمــة مـن خــالل اسـتبيان ضــم فـي صــورته النهائيــة ) ٢٩١(وتـم اســتفتاء . إتقـانهم لهــا
اتهـــا، صـــممت بطاقـــة مالحظـــة لقيـــاس اإلتقـــان القرائـــي للدارســـين مهـــارة قرائيـــة، وبعـــد التأكـــد مـــن ثب

%) ٨٦.٢٥(المبتـــدئين، واشــــتملت علــــى أعلـــى ســــبع مهــــارات قرائيــــة تـــراوح وزنهــــا النــــسبي بــــين 
تلميــذا وتلميــذة، وذلــك مــن خــالل عــشرة مواقــف قرائيــة ) ١٠٧(، وتمــت مالحظــة %)٨٠.١٤(و

  .يع المختلفة خالل شهرينللتلميذ الواحد، اشتملت على النشر والشعر والمواض
 فهـدفت إلـى معرفـة مـدى اسـتفادة Wenk & Tronsk (2011)أما دراسة ونك وترونـسك 

واســتخدمت . تالميــذ الــصف الدراســي األول بالمرحلــة االبتدائيــة مــن قــراءة المقــاالت البحثيــة األوليــة
 فاعليـة المعالجـة التجريبيـة الباحثتان أداة االختبارات التحصيلية على التالميذ قبليا وبعديا للتأكد من

ــة ٤١المقترحــة علــى عينــة عــشوائية مؤلفــة مــن   تلميــذا يدرســون مقــررات تمهيديــة فــي العلــوم الطبيعي
وقــد تــم توزيــع هــؤالء . خــالل عــامهم الدراســي األول بإحــدى المــدارس االبتدائيــة بالمملكــة المتحــدة

 باســـتخدام اســـتراتيجية قـــراءة  تلميـــذا تـــدرس٢٠التالميـــذ علـــى مجمـــوعتين إحـــداهما تجريبيـــة تـــضم 
ــة األوليــة، واألخــرى ضــابطة تــضم  ــة٢١المقــاالت البحثي ــدرس بالطريقــة التقليدي ــذا وت وأبــرزت .  تلمي

النتائج فاعلية استخدام استراتيجيات قراءة المقاالت البحثية األوليـة فـي تنميـة مهـارات القـراءة لـدى 
  . بتدائيةتالميذ الصف الدراسي األول من التعليم بالمرحلة اال

إلى تنـاول فاعليـة اسـتخدام اسـتراتيجية الـسرد ) م٢٠١٢( وهدفت دراسة المنصور والشرمان 
القصـــصي بـــصوت عـــالي مـــن قبـــل المعلـــم فـــي تنميـــة مهـــارات الفهـــم القرائـــي لـــدى تالميـــذ المرحلـــة 

يبــي، واعتمـدت منهجيــة الدراسـة علــى اسـتخدام المــنهج التجر. االبتدائيـة بالمملكــة العربيـة الــسعودية
 من تالميذ المـدارس االبتدائيـة ٤٠واستعان الباحثان في إجراءات دراستهم بعينة عشوائية مؤلف من 

الملتحقين بإحدى المدارس التابعة لمنطقة الرياض التعليمية خالل الفصل األول من العامل الدراسـي 
تجريبيـــة إحـــداهما : وقــد توزعـــت عينـــة الدراســة بالتـــساوي علـــى مجمــوعتين). م٢٠١٠ – ٢٠٠٩(
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تـــدرس (، واألخـــرى ضـــابطة )تـــدرس باســـتخدام اســـتراتيجية الـــسرد القصـــصي للمعلـــم بـــصوت عـــالي(
 سـؤاال لالختيـار ٢٥وتضمنت أدوات الدراسة تطبيق اختبار تحصيلي مؤلـف مـن ). بالطريقة التقليدية

ــذ ألربعــة نــصوص دراســية مختلفــة ــار . قبليــا وبعــديا بعــد قــراءة التالمي ــات لل" ت"وباســتخدام اختب عين
 فـي تحديــد مــدى فاعليـة المعالجــة التجريبيــة المــستخدمة، )Annova(المـستقلة، وتحليــل االقتــران 

أبـرزت نتـائج الدراسـة فاعليــة اسـتخدام اسـتراتيجية الــسرد القصـصي بـصوت عــالي مـن جانـب المعلــم 
  . في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

  
دراسـات التـي تناولـت مـستوى متكـن معلمـي ال: احملور الثاني 

 :اللغة العربية من تنمية مهارات القراءة بصفة عامة
ــي تطرقــت إلــى مــستوى تمكــن معلمــي اللغــة  ــاول هــذا المحــور مجموعــة مــن الدراســات الت تن

 وتم ترتيبهـا وفقـا للبعـد الـزمن مـن القـديم إلـى الحـديث، ،العربية من تنمية مهارات القراءة بصفة عامة
بدراسـة هـدفت إلـى تقـويم دور معلــم ) م١٩٩١(قــام بكـر  حيـث ،مـا يلـي عـرض لتلـك الدراسـاتوفي

الصف األول من التعلـيم األسـاس فـي تنميـة االسـتعداد للقـراءة بمدينـة المنـصورة، واسـتخدم الباحـث 
المنهج الوصفي، ولتحقيق هدف الدراسـة، صـمم الباحـث بطاقـة مالحظـة لتقـويم دور المعلـم الـصف 

 الحلقــة االبتدائيــة فيمــا يتعلــق بتنميــة االســتعداد للقــراءة لــدى التالميــذ، وقــد طبقــت األداة األول مــن
على عينة من المعلمات بمدينة المنصورة، وتوصـل الباحـث إلـى ضـعف إلمـام معلمـات الـصف األول 
ـــدى  ـــه ل ـــراءة، وعواملـــه، وطـــرق قياســـه، ووســـائل تنميت ـــة بمفهـــوم االســـتعداد للق مـــن الحلقـــة االبتدائي

  .تالميذال
 بدراســـة هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى Rosengarten (2002) روزنجـــارتين وهـــدفت دراســـة

اسـتخدام المعلمــين المبتــدئين خـالل عــامهم األول فــي العمــل بالتـدريس ألفــضل الممارســات المتبعــة 
ـــدريس القـــراءة ـــي باســـتخدام أحـــد . فـــي مجـــال ت واعتمـــدت الدراســـة علـــى المـــنهج الوصـــفي التحليل

 مفـردة مـصممة وفقـا لطريقـة تـصميم اسـتبيان ليكـرت الخماسـي، ٢٦ية متكونة من المقاييس المسح
ـــة، ومعتقـــداتهم: وتناولـــت كـــال مـــن ـــتهم المهني ـــرامج إعـــداد المعلمـــين، وتنمي ـــسفية، /ب توجهـــاتهم الفل
 مـن معلمـي مـادة القـراءة المبتـدئين مـن ٥٠وتكونت عينة الدراسة العشوائية مـن . وعمليات التدريس

دارس االبتدائيــة العامــة التابعــة لخمــس منــاطق تعليميــة مختلفــة بواليــة أوهــايو األمريكيــة العــاملين بالمــ
وبعـد جمـع البيانـات المطلوبـة، تـم تحليلهـا إحـصائيا، وأبـرزت . خـالل عـامهم األول للعمـل بالتـدريس
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لعمـل النتائج النهائية للدراسة ارتفاع معدالت استخدام المعلمين المبتـدئين خـالل عـامهم األول فـي ا
  . بالتدريس ألفضل الممارسات المتبعة في مجال تدريس القراءة

ــى التعــرف علــى خــصائص وســمات Archer (2004)كمــا أجــرت آركــر   دراســة هــدفت إل
واعتمــدت الدراســة علــى . معلمــي القــراءة ذوي الكفــاءة والفاعليــة بإحــدى بيئــات المــدارس االبتدائيــة

: مـن معلمـي القـراءة يعملـون بمدرسـتين) ٦(لعـشوائية مـن وتكونت عينة الدراسة ا. أداة دراسة الحالة
ـــة ـــا األمريكي ـــة لويزيان ـــة، واألخـــرى خاصـــة بوالي ـــة للدراســـة . إحـــداهما عام ـــات الالزم ـــم جمـــع البيان وت

ثـم تـم تحليـل . باستخدام المقابالت الشخـصية، وجمـع المالحظـات الميدانيـة مـن الفـصول الدراسـية
وأوضحت النتائج النهائية للدراسة أنه على الـرغم مـن . ضامينهذه البيانات الستخالص األفكار والم

اخــتالف االســتراتيجيات والمــداخل المــستخدمة مــن جانــب المعلمــين المــشاركين، يوجــد عــدد مــن 
 سـواء –الخصائص والسمات المشتركة التي تميز التدريس الفعال للقراءة ببيئات المدارس االبتدائية 

رة على االتـصال مـع التالميـذ، وفاعليـة الـذات، والتطـوير الـذاتي، القد:  وهي–كانت عامة أم خاصة 
والمالحظــة والتقــويم، والنمذجــة، ومراعــاة البيئــة المحيطــة، واإلدارة الــصفية الفاعلــة، واالســتفادة مــن 
الوقت المتاح للتدريس، والقدرة على الكتابة الجيدة، وتدريس مهـارات القـراءة المتطـورة، واالسـتعانة 

ألدبيـــة الـــشهيرة، والـــربط بـــين القـــراءة والكتابـــة، وتنميـــة حـــصيلة التالميـــذ مـــن المفـــردات باألعمـــال ا
ـــدريس القـــراءة باســـتخدام عـــدة أنمـــاط مـــن النـــصوص  ـــي، وت ـــدريس مهـــارات الفهـــم القرائ ـــة، وت اللغوي
المختلفة، واستخدام استراتيجيات تقويمية ، وإدخال أجهـزة الكمبيـوتر وتقنيـات شـبكة االنترنـت فـي 

  . مهارات القراءةتدريس 
بدراســـة هـــدفت إلـــى تقـــويم أداء معلمـــي اللغـــة العربيـــة فـــي تـــدريس ) م٢٠٠٤(وقـــام الزهرانـــي 

القــراءة الجهريــة لتالميـــذ الــصف الــسادس االبتـــدائي بمدينــة جــدة، فـــي المملكــة العربيــة الـــسعودية، 
مالحظــة تــم واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، وقــام بتــصميم أداة للدراســة وهــي بطاقــة 

معلمـا مـن معلمـي اللغـة العربيـة، وقـد توصـلت الدراسـة إلـى عـدد ) ٤٤(تطبيقها على عينة مكونة مـن 
من النتائج من أهمها أن مستوى تمكن معلمي اللغـة العربيـة مـن تنميـة مهـارات القـراءة الجهريـة لـدى 

  .تالميذ الصف السادس االبتدائي كان متوسطا ولم يرق إلى المستوى المطلوب
إلـــى الوقــوف علـــى مفهــوم القـــراءة لـــدى ) م٢٠٠٤( مــشاعل الفقيـــه هــدفت دراســـةفــي حـــين 

معلمات اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية، وواقع تعليمهن القراءة من وجهة نظر المـشرفات التربويـات 
بالمملكــة العربيـــة الــسعودية، واســـتخدمت الدراســة المـــنهج الوصــفي لمـــسح الواقــع الفعلـــي لمفهـــوم 

ءة، وكذلك للوقوف على واقع تعليم القراءة لدى المعلمـات، واسـتخدمت الباحثـة أداتـين لجمـع القرا
اختبار مفهوم تعليم القراءة لقياس مفهوم تعليم القراءة لدى معلمات اللغة : األولى: معلومات البحث



 
 

٦٠

ــة ــة االبتدائيــة، والثاني ــا مــن المرحل ــة بالــصفوف العلي ن تطبيــق اســتفتاء يهــدف إلــى الكــشف عــ: العربي
ــة . معلمــات اللغــة العربيــة مفهــوم تعلــيم القــراءة مــن وجهــة نظــر مــشرفات اللغــة العربيــة وقامــت الباحث

معلمـة، كمــا قامـت بتحليــل اســتجابات ) ٤٣٥(بتحليـل درجــات اختبـار المعلمــات التـي جمعــت مــن 
وتوصـلت . مشرفة مثلن مراكز اإلشراف األربعـة بمدينـة الريـاض) ٦٠(المشرفات التي تم جمعها من 

الدراســة إلــى وقــوف معنــى القــراءة لــدى المعلمــات عنــد المــستوى األول الــذي يقــوم علــى أن القــراءة 
فك للرموز لمعرفة المعنى، وبالتالي انعكس ذلك على أداء معلمات في القراءة من التركيز علـى فـك 

  .الرموز لمعرفة معناها
هم األول للعمـــل بالتـــدريس وفـــي محاولـــة لفهـــم أســـباب وآليـــات تطبيـــق المعلمـــين خـــالل عـــام

 اعتمـدت علـى أداة دراسـة الحالـة، بدراسـة Mullhollen (2007)مولهـولين لعمليات القـراءة، قـام 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن ثالثــة مــن معلمــي مــادة القــراءة الــذين يدرســون للمــرة األولــى خــالل العــام 

وتــم جمــع . يبي األمريكيــةبإحــدى المــدارس االبتدائيــة بواليــة ميــسي ســ) م٢٠٠٦/٢٠٠٧(الدراســي 
ــة ــات الالزمــة للدراســة مــن خــالل االســتعانة بــاألدوات التالي المقــابالت الشخــصية، ومالحظــة : البيان
ثــم تــم تحليــل هــذه البيانــات كيفيــا . الفــصول الدراســية، وفحــص خطــط دروس المعلمــين المــشاركين

ـــرزت نتـــائج الدراســـة أن المعلمـــين ال. الســـتخالص األفكـــار والمـــضامين مـــشاركين يعتقـــدون أنهـــم وأب
ـــد خـــالل عـــامهم األول فـــي العمـــل  ـــة فـــي تعلـــم المزي ـــدا لتـــدريس القـــراءة، والرغب معـــدون إعـــدادا جي

في حين أنهم عبروا عن تحفظهم علـى التغيـرات المـستمرة فـي الجـداول الدراسـية، وتـأثير . بالتدريس
  .العوامل المرتبطة بالمدرسة في أدائهم التدريسي

 إلى تحديد الخصائص المميـزة ألربعـة مـن معلمـين Ortlieb (2007)  أورتليبوسعت دراسة
القــراءة والكتابــة مــن ذوي الكفــاءة والفاعليــة الــذين يعملــون بمــدارس ابتدائيــة واقعــة فــي منــاطق ريفيــة 

وتكونـت عينـة . واعتمدت الدراسة على أداة دراسـة الحالـة. وحضرية من الواليات المتحدة األمريكية
ة من أربعة من معلمي القراءة والكتابة من ذوي الكفاءة والفاعلية من العاملين بأربعـة الدراسة العشوائي

وتـضمنت أدوات . مدارس ابتدائية واقعة في مناطق ريفية وحضرية مختلفة من والية لويزيانـا األمريكيـة
 بعـد ذلـك تـم تحليـل هـذه. جمـع البيانـات إجـراء المقـابالت الشخـصية، ومالحظـة الفـصول الدراسـية

وأبــرزت نتــائج الدراســة تبــاين طــرق واســتراتيجيات . البيانــات كيفيــا الســتخالص األفكــار والمــضامين
التــدريس التــي يــستخدمها هــؤالء المعلمــون بتبــاين الموقــع الجغرافــي لمدارســهم فيمــا يتعلــق بكــل مــن 

 في تـدريس كما أكدت النتائج تباين المداخل المستخدمة. تدريس القراءة والكتابة، واإلدارة الصفية
ـــسية  ـــي، واألســـاليب التدري ـــة المجتمـــع المحل ـــي ضـــوء عوامـــل طبيع ـــين ف ـــين البيئت ـــة ب ـــراءة والكتاب الق
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المستخدمة، وعقليات اتجاهات المعلمين، واستخدام أدوات التقويم، والنمذجة، وتدريس المهارات 
  . واالستراتيجيات المطلوبة، وتعزيز ودعم التالميذ

 بدراســة هــدفت إلــى بلــورة معــالم اســتراتيجية تدريــسية Dechert (2007)كمـا قــام ديــشرت 
واعتمـدت الدراسـة علـى أداة دراسـة . جديدة لتنمية مهارات التأمل في برامج ومقـررات تعلـيم القـراءة

واســتعانت بعينـة عــشوائية مؤلفـة مــن أربعــة مـن معلمــي مـادة القــراءة العـاملين بإحــدى المــدارس . حالـة
وتـضمنت أدوات الدراسـة اسـتخدام عـدة أدوات متنوعـة لمـصادر . ألمريكيةاالبتدائية بوالية نيويورك ا

المالحظـــات الميدانيـــة الوصـــفية والتأمليـــة، والمقـــابالت الشخـــصية، : الحـــصول علـــى البيانـــات وهـــي
ــائق التعليميــة، بمــا فــي ذلــك خطــط التــدريس، وتــسجيل الــدروس بالفيــديو، والتــأمالت : وتحليــل الوث

. ثــم تــم تحليــل هــذه البيانــات كيفيــا الســتخالص األفكــار والمــضامين. ئينالمكتوبــة للدارســين المبتــد
وأبرزت النتائج النهائية للدراسة قـدرة المعلمـين المبتـدئين علـى إدخـال مهـارات التـدريس التـأملي فـي 
ممارســاتهم التدريــسية المتبعــة أثنــاء تعلــيم التالميــذ الــذين يواجهــون صــعوبات فــي القــراءة، فــضال عــن 

 عدد من العوامـل المـؤثرة فـي قـدرتهم علـى اتخـاذ القـرارات التدريـسية أثنـاء هـذه العمليـة، إبراز وجود
وخاصة عوامل تدعيم التعلم بمساعدة األقران، واستخدم استراتيجيات التمهين المعرفـي، واسـتخدام 
اســـتراتيجيات الـــتعلم الموجـــه ذاتيـــا، وتـــدعيم قـــدرة التالميـــذ علـــى فهـــم المعلومـــات ووجهـــات النظـــر 

  .لجديدة التي يكتسبونها أثناء أنشطتهم التأمليةا
تقــويم أداء معلمــي اللغــة العربيــة فــي الحلقــة : "فكانــت بعنــوان) م٢٠٠٨( معــيض وأمــا دراســة

األخيـرة مـن التعلـيم األساســي فـي المملكـة العربيــة الـسعودية فـي ضــوء الكفايـات التخصـصية الالزمــة 
تــصميم أداة الدراســة وهــي بطاقــة مالحظــة، وطبــق ، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي، وقــام ب"لهــم

معلما، وقد أسفر التطبيق عن عدد من النتائج من أهمها أن توافر ) ٣٠(األداة على عينة متكونة من 
كفايات تدريس القراءة، والنصوص عنـد عينـة الدراسـة كـان متـدنيا، وأن تـوافر كفايـات تـدريس النحـو 

  .ماعند عينة الدراسة كان متوسطا إلى حد 
دراسة تهدف إلى الوقوف على مدى تمكن الطالب المعلمـين مـن ) هـ١٤٢٨(أجرى الروقي و

وتكونـت عينـة الدراسـة مـن . مهارات تدريس القراءة في الصفوف الثالثة العليا مـن المرحلـة االبتدائيـة
وقـــد كـــشفت . واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي وأداة االســـتبيان. طالبـــا معلمـــا) ٥٨(
ــدى ال دراســة عــن تــدني مهــارات تــدريس القــراءة ســواء علــى مــستوى اإلعــداد أو التنفيــذ أو التقــويم ل

  . الطالب المعلمين في الصفوف الثالثة العليا من المرحلة االبتدائية
 إلـى وصـف وتحليـل ممارسـات تدريـسية معدلـة لثالثـة Gray (2009) جـراي وهـدفت دراسـة

ختبـارات التقويميـة غيـر الرسـمية فـي مـادة القـراءة، واعتمـدت معلمين اسـتجابة لنتـائج تطبيـق أحـد اال
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ــة وتكونــت العينــة العــشوائية مــن ثالثــة فــصول دراســية تتبــع إحــدى . الدراســة علــى أداة دراســة الحال
مــدارس واليــة نــورث كارولينــا األمريكيــة التــي تتمتــع بالتعــدد اللغــوي والعرقــي مــن خــالل التركيــز علــى 

وبعـد تحليـل هـذه البيانـات كيفيـا .  لمعلمي هذه الفصول الدراسية الثالثـةإجراء دراسات حالة متعمقة
للتعــرف علــى األفكــار والمــضامين، أبــرزت النتــائج النهائيــة للدراســة أن تطبيــق االختبــار التقــويم غيــر 
الرسمي في مادة القراءة قد حفز المعلمين المشاركين في الدراسة على التخطيط لتعـديل ممارسـاتهم 

  . في ضوء نتائج تطبيقه، ومالحظاتهم اليومية لمستويات قراءة تالميذهمالتدريسية
بــإجراء دراســة هــدفت إلـــى تحديــد األســاليب الالزمــة لتنميـــة ) هــــ١٤٣٠(كمــا قامــت صــبغة 

) ٣٥(تكونـت عينـة الدراسـة مـن . مهارات القراءة الجهرية لـدى تلميـذات الـصف الـسادس االبتـدائي
واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي وأداة . صــمة المقدســةمعلمــة فــي اللغــة العربيــة فــي العا

وأظهرت نتائج الدراسة عددا من النتـائج أهمهـا تمكـن معلمـات اللغـة العربيـة مـن أسـاليب . االستبيان
  . تنمية مهارات فهم النص المقروء لدى تلميذات الصف السادس بدرجة عالية

حديـد العوامـل التدريـسية التـي تـؤثر فـي  إلـى تRobinson (2010)وهدفت دراسـة روبنـسون 
تنمية مستويات التحصيل الدراسي في القراءة لدى التالميذ األفارقة األمـريكيين فـي مرحلـة الـصفوف 

. مـن التعلـيم بإحـدى المـدارس الحـضرية فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة) ٥ – ١(الدراسية األولـى 
امج تـــدريس القـــراءة المطبقـــة بإحـــدى المـــدارس واعتمـــدت الدراســـة علـــى أداة دراســـة حالـــة أحـــد بـــر

وتكونـت العينـة . االبتدائية الحـضرية الكبـرى الواقعـة فـي إحـدى واليـات الواليـات المتحـدة األمريكيـة
وتــم جمــع . مــن عينــة عــشوائية قوامهــا ســتة مــن معلمــي المرحلــة االبتدائيــة وتالميــذ فــصولهم الدراســية

ات مالحظـــة تـــدريس دروس القـــراءة للدارســـين المبتــــدئين البيانـــات الالزمـــة للدراســـة باســـتخدام أدو
ـــسلة مـــن المقـــابالت الشخـــصية مـــع المعلمـــين  ـــسجالت التعليميـــة وإجـــراء سل ـــة الوثـــائق وال ومراجع

وارتكزت الدراسة على مبادئ إطـار العمـل المفـاهيمي لنظريـة الـتعلم االجتماعيـة لبانـدورا . المشاركين
وأبــرزت النتــائج أن . نية، وفاعليــة الــذات، ودافعيــة التالميــذالخاصــة بالقــدرات واالســتعدادات اإلنــسا

غالبيـــة التالميـــذ الملتحقـــين بالمدرســـة المختـــارة للدراســـة يحققـــون مـــستويات متميـــزة فـــي التحـــصيل 
الدراســي تفــوق كثيــرا معـــدالت إتقــان القــراءة المحـــددة لهــم ســلفا بـــسبب فاعليــة المــنهج الدراســـي 

والهجاء لتالميـذ الفـصول الدراسـية األولـى مـن التعلـيم، وشـعور المستخدم في تدريس مهارات النطق 
  .معلميهم بفاعلية الذات، وبقدرة تالميذهم على النجاح في تعلم القراءة

 إلـى الوقـوف بدقـة علـى تجـارب معلمـي القـراءة Marshall (2011) دراسـة مارشـال وسـعت
واعتمـدت . ة التعلـيم االبتـدائيفي مساعدة تالميذهم الذين يواجهـون صـعوبات فـي القـراءة فـي مرحلـ

منهجيــة الدراســة علــى اســتخدام أداة دراســة الحالــة ارتكــازا علــى دعــائم النظريــة المعرفــة االجتماعيــة 
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، وإجراء سلسلة من المقابالت الشخصية شبه الموجهة باستخدام أسـئلة مفتوحـة )م١٩٧٧(لباندورا 
 مـن معلمـي القـراءة الـذين يعملــون ١٥ مـن وتكونـت العينـة العــشوائية. مـع عينـة المعلمـين المـشاركين

ـــة ـــة ماساشوســـتس األمريكي ـــة بوالي ـــرزت تمتـــع المعلمـــين المـــشاركين بـــشكل . بالمـــدارس االبتدائي وأب
إجمــالي بخبـــرات إيجابيـــة فــي تـــدريس التالميـــذ الــذين يواجهـــون صـــعوبات فــي القـــراءة فـــي المرحلـــة 

تـي يمكـن للمعلمـين االسـتفادة منهـا فــي وكـشفت الدراسـة عـن عـدد مـن االســتراتيجيات ال. االبتدائيـة
تحسين ممارساتهم التدريسية المستخدمة في التعامـل مـع التالميـذ مـن خـالل االسـتفادة مـن المعرفـة 
والمهارات التي يتم الحصول عليها من الممارسات العملية في التدريس القائمـة علـى نتـائج البحـوث 

ابية لدى المعلمين، وتزويـد المعلمـين ببـرامج مـستمرة والدراسات العلمية، وتنمية فاعلية الذات اإليج
فــي التنميــة المهنيــة تمكــنهم مــن التعامــل مــع التالميــذ الــذين يواجهــون صــعوبات فــي القــراء، وتــوفير 

  .المعلمين للدعم الالزم للدارسين المبتدئين من أجل االرتقاء بمستويات إتقانهم للقراءة
ــــشهراني  ــــصف األول بدراســــة للوقــــوف ) ه١٤٣٢(وقــــام ال علــــى مــــستوى تمكــــن معلمــــي ال

واتبع الباحث المنهج الوصـفي واسـتخدم . االبتدائي من أساليب تنمية مهارات القراءة لدى تالميذهم
بطاقة المالحظة كأداة لدراسته، وبعد تطبيـق األداة علـى عينـة الدراسـة، توصـلت الدراسـة إلـى النتـائج 

هـارة تعـرف المقـروء والنطـق بـه، ومهـارة فهـم المقـروء ، تحديد مهارتين رئيـستين للقـراءة هـي م: اآلتية
مهـارة متفرعـة، وكـل ) ١٩(وتحتوي كل مهارة رئيسة على عدة من المعارات المتفرعة بلـغ مجموعهـا 

وأسفرت النتائج . أسلوبا) ٥٦(مهارة متفرعة تحتوي على عدد من األساليب لتنميتها تبلغ مجموعها 
ول االبتدائي من أساليب تنمية مهارة تعرف المقـروء والنطـق على أن مستوى تمكن معلمي الصف األ

بــه لــدى تالميــذهم أثنــاء تنفيــذ دروس القــراءة كــان بدرجــة متوســطة، ومــستوى تمكــن معلمــي الــصف 
األول االبتدائي من أساليب لتنمية مهارة الفهم لـدى تالميـذهم أثنـاء تنفيـذ دروس القـراءة كـان بدرجـة 

ت داللـة إحـصائية بـين المتوسـطات الخاصـة بمـستوى تمكـن معلمــي متوسـطة، وعـدم وجـود فـروق ذا
الصف األول االبتدائي من أسـاليب تنميـة مهـارات القـراءة لـدى تالميـذهم تعـزى إلـى المؤهـل العلمـي 

يـسمي للدارسـين المبتـدئين : إال في ثالثة أساليب من أساليب تنمية مهارة تعرف المقروء والنطـق هـي
لــى التالميــذ تــسمية الحــروف الهجائيــة، يقــدم للدارســين المبتــدئين أمثلــة الحــروف الهجائيــة، يطلــب إ

على تكوين كلمات ذات معنـى مـن الحـروف التـي درسـوها، وهـذا الفـرق يعـزى إلـى المؤهـل العلمـي، 
حيث إن من كان من حملة البكالوريوس كان مستوى تمكنه في هذه األسـاليب أفـضل ممـن كـان مـن 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين المتوسـطات الخاصـة . وسحملة مؤهل أقل من البكالوري
ــذهم  بمــستوى تمكــن معلمــي الــصف األول االبتــدائي مــن أســاليب تنميــة مهــارات القــراءة لــدى تالمي
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تعزى إلى سنوات الخدمة في التدريس إال في ثمانية أساليب من أساليب لتنمية مهارة تعـرف المقـروء 
  .والنطق

  
  :اسات السابقةالتعليق على الدر

يتضح من عرض الدراسات السابقة أنها تجتمع على أهداف مشتركة وفق محاور كل منها، 
وأن معظم هذه الدراسات استخدمت المنهج الوصفي، والمنهج شبه التجريبي، كما أن معظمها 
 استخدم بطاقة المالحظة كأداة للدراسة وبقية الدراسات استخدمت دراسة الحالة، أو المقابالت

 ومن بين هذه الدراسات ما استخدمت بطاقة المالحظة ،الشخصية لجمع البيانات، أو االختبار
، واختلفت )م٢٠٠٨(وأبو جاموس ) م٢٠٠٨(كأداة مكملة لالستبيان على غرار دراسة البركات 

العينات في الدراسات السابقة حسب المحاور، إال أن مجتمع الدراسة تمثل في جميع الدراسات 
وكانت . رحلة االبتدائية، سواء كان المحور يستهدف تمكن المعلمين أم التالميذعلى الم

المجموعات التجريبية في جميع الدراسات ذات داللة إحصائية فارقة، كما استخدمت جميع 
دراسات كل من : الدراسات تحليل المضمون، في حين استخدم بعضها التحليل اإلحصائي مثل

 Rosengartenزنجارتين و، ور)م٢٠٠٦(، ونصر )م٢٠١٠ (، واألسدي)م٢٠٠٩(الشخريتي 

، )هـ١٤٣٠(، وصبغة )هـ١٤٢٨(، والروقي )م٢٠٠٧(، والدخيل )م٢٠٠٤(، والزهراني (2001)
 ).ه١٤٣٢(والشهراني 

وتتفق هذه الدراسات علـى أن مهـارات القـراءة والكتابـة تـسهم فـي تحـسين مـستوى التحـصيل 
أساليب تنمية مهارات فهم النص المقـروء لـدى التالميـذ بدرجـة لدى التالميذ ، وتمكن المعلمين من 

ــدى الدارســين المبتــدئين ،  ــرامج المقترحــة لتنميــة مهــارات القــراءة لهــا أثــر إيجــابي ل ــة ،  وأن الب عالي
 . وتلقى استجابة من مدرسي اللغة العربية

ارات تــدريس وتتفـق الدراســات الــسابقة فــي مجملهــا علــى أن واقـع التعلــيم يــشير إلــى تــدني مهــ
القراءة سواء على مستوى اإلعداد أو التنفيذ أو التقويم لدى الطالب والمعلمين فـي الـصفوف، وفـي 
الوقت نفسه حرص المعلمين على تنميتهم مهاراتهم في الدراسات األجنبيـة مقابـل بعـض التعـاون مـن 

  .قبل المعلمين في الدراسات المحلية والعربية
ى التوصــية بــضرورة اإلفــادة مــن بنــاء المهــارات لــدى المعلمــين وتتفــق هــذه الدراســات أيــضا علــ

والمعلمــات، وإعــادة النظــر فــي بــرامج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة وحــث هــؤالء علــى العنايــة بمفهــوم 
ــة  تعلــيم القــراءة نظريــا وتطبيقيــا وتطــوير مهــاراتهم، وبــضرورة تأهيــل معلمــات اللغــة العربيــة فــي المرحل
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ـــة المـــستوى للمـــدربين االبتدائيـــة، وإتاحـــة ال ـــدريب عالي ـــرامج ت فرصـــة لمواصـــلة تعلـــيمهم، وتـــصميم ب
  . والمشرفين التربويين في مجال تعليم اللغة العربية بشكل عام وتعليم القراءة بشكل خاص

وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الــسابقة مــن حيــث األهــداف وبعــض المحــاور، إال أنهــا 
، حيــث تـستهدف الدراســة الحاليــة الدارسـين المبتــدئين ، وهــو، وإن تختلـف معهــا فيمــا يتعلـق بالعينــة

ــي  ــار الت ــيم، إال أنهــا تختلــف مــن حيــث خــصائص الكب تــشابه مــضمونها مــن حيــث االبتــداء فــي التعل
تختلـــف عـــن خـــصائص الـــصغار، ممـــا يتطلـــب إجـــراءات تختلـــف نـــسبيا مـــن حيـــث المـــنهج والمعلـــم 

  .داةواأل
  .لسابقة في إثراء الدراسة نظريا وإجراءات تطبيقها ميدانياوقد استفاد الباحث من الدراسات ا
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 الفصل الثالث 
  إجراءات الدراسة امليدانية

  
  . منهج الدراسة: أوال

 .جمتمع الدراسة : ثانيا
  أداة الدراسة بناؤها وضبطها :ثالثا
 . ميدانياالدراسةأداة إجراءات تطبيق : رابعا

 .ةاألساليب اإلحصائية املستخدم: خامسا
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  الفصل الثالث
  إجراءات الدراسة امليدانية

  
تناول الباحث في هذا الفصل إجراءات الدراسة الميدانية التي اتبعها لتحقيق أهداف هذه 

  :الدراسة، وفيما يلي تفصيل لذلك 
  

 : منهج الدراسة: أوال
 الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، إذ هو المنهج المناسب لطبيعة هذه الدراسة؛ ألن

تدور حول تحديد مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارات 
" بأنه المنهج الوصفي /) ٢٠٠٣( ناالقراءة لدى الدارسين المبتدئين، وقد عرف عبيدات وآخر

بوصفها األسلوب الوصفي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم 
وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح 
خصائصها أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات 

دراسات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى ويعتبر هذا األسلوب األكثر استخداما في ال
  ٢٤٧ص ". اإلنسانية 

أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي " المنهج الوصفي بأنه ) هـ١٤٢٣( كما يعرف ملحم 
المنظم لوصف ظاهرة، أو مشكلة محددة، وتصورها كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة 

  .٣٥٢ص" عن الظاهرة والمشكلة، وتصنيفها، وتحليلها، وإخضاعها للدراسة الدقيقة
  

  :جمتمع الدراسة: ثانيا
ّأي تجمع معرف من األشياء، أو ) "م٢٠٠٠(المجتمع كما يعرفه عودة، والخليلي  ُ

  .١٧١ص" األشخاص، أو الحوادث، وهو المجموعة الشاملة التي يجري اختيار العينات منها
 أن يمكن كل من به يراد منهجي علمي مصطلح " المجتمع بأنه )م ٢٠١٠( العساف يعرفو

  .٩٥ص" .... مدرسية مباني أم كتبا أم أفراد مجموعة أكان سواء البحث نتائج عليه ممتع
ّوعليه فقد تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار 

ُويمكن . مركزا لتعليم الكبار) ٥٣(معلما، موزعين على ) ٣٥(في  منطقة القصيم، والبالغ عددهم 
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 الدراسة تبعا لمتغيري عدد سنوات الخدمة في التدريس، ونوع المؤهل العلمي، كما مجتمعف وص
  ).٢(، و)١(هو موضح في الجدول 

  )١( جدول 
  الدراسة حسب المؤهل التعليميمجتمعتوزيع 

 %النســبة  التكـــرار  المؤهل التعليمي

 ٢٨.٦ ١٠  أقل من البكالوريوس
 ٧١.٤ ٢٥  بكالوريوس
 ١٠٠ ٣٥ المجموع

  
% ٧١.٤ الدراسة يمثلون مجتمعمعلما من أفراد ) ٢٥(يتضح أن ) ١(من خالل الجدول   
" من فئة % ٢٨.٦ الدراسة ونسبتهم مجتمعمعلمين من أفراد ) ١٠(، بينما "بكالوريوس " من فئة 

  ". أقل من البكالوريوس 
 

  )٢( جدول 
  الدراسة حسب سنوات الخدمة في التدريسمجتمعتوزيع 

 %النســبة  التكـــرار  ات الخدمةسنو

 ٧١.٤ ٢٥ سنة فأقل                             ١٥من 
 ٢٨.٦ ١٠   سنة١٥أكثر من 
 ١٠٠ ٣٥ المجموع

  
 ٧١.٤ الدراسة ، يمثلون مجتمعمعلما من أفراد ) ٢٥(يتضح أن ) ٢(من خالل الجدول   

 الدراسة ونسبتهم مجتمع من أفراد معلمين) ١٠(، بينما " سنة فأقل ١٥ من "خبرتهم تراوحت % 
  ".  سنة ١٥أكثر من " كانت خبرتهم  %  ٢٨.٦

  
  بناؤها وضبطها) بطاقة املالحظة(أداة الدراسة : ثالثا
 ،استخدم الباحث بطاقة المالحظة أداة لدراسته، فهي األداة المالئمة لتحقيق هدف الدراسة  

ة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية والتي هدفت إلى الوقوف على مستوى تمكن معلمي اللغ
مهارات القراءة لدى الدارسين المبتدئين؛ فمن خاللها يتم مالحظة أداء المعلم، والحكم عليه 
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، وتحقق من صدقها، )بطاقة مالحظة( بصورة دقيقة، وموضوعية، وقد قام الباحث ببناء أداة الدراسة 
  :وثباتها وذلك على النحو التالي

  
  ):بطاقة املالحظة(داة الدراسة بناء أ

  :اتبع الباحث عددا من الخطوات لبناء أداة الدراسة، تمثلت في اآلتي  
م للوقوف على مهارات القراءة للمبتدئين تعرفا ي مراجعة الوثائق الصادرة عن وزارة التربية والتعل- ١

  .ونطقا وفهما
 .نمية مهارات القراءة مراجعة األدبيات والدراسات السابقة المتصلة بأساليب ت- ٢
ُّ إعداد قائمة أولية بأساليب تنمية مهارات القراءة المتمثلة في مهارات تعرف المقروء، ومهارات - ٣

والمحددة ضمن مهارات التقويم المستمر والمعتمدة من . نطق المقروء، ومهارات فهم المقروء
( أسلوبا ) ٤١(اليب لتنميتها قبل وزارة التربية والتعليم، وكل مهارة تحتوي على عدد من األس

  ).١٠٥، ص   )١( ملحق رقم 
  

  ):بطاقة املالحظة(صدق أداة الدراسة 
بعد تحديد األساليب الالزمة لتنمية مهارات القراءة لدى الدارسين المبتدئين بتعليم الكبار في   

ن صدق صورتها األولية، وبعد مطابقتها بما ورد في األدبيات والدراسات السابقة، للتأكد م
المحتوى، وبعد عرضها على سعادة المشرف على الرسالة؛ قام الباحث بعرضها على عدد من 
المحكمين للتأكد من الصدق الظاهري، وقد أرفق الباحث خطابا للمحكمين متضمنا هدف 

 التكرم بإبداء الرأي في مناسبة األساليب إليهمالدراسة، وشارحا لمهارات القراءة الرئيسة، طالبا 
مية مهارات القراءة، ومناسبة األساليب للدارسين المبتدئين  بالقراءة في تعليم الكبار، والتعديل لتن

المقترح في حال وجود صياغة بديلة، وأخيرا مقترحات أخرى يرى المحكمون إضافتها، وقد أظهر 
م وبلغ مجموعه. المحكمون تجاوبا مشكورا مع الباحث، وقدموا ملحوظات قيمة أفادت الدراسة

ملحق ( محكما من المتخصصين في اللغة العربية وطرق تعليمها من داخل المملكة وخارجها ) ٢٣(
  ).١١٣ص) ٢(رقم 

فأكثر من آراء المحكمين % ٨٠قام الباحث بتحليل آراء المحكمين آخذا بما اتفق عليه و
الغامدي ودراسة ) هـ١٤٢٧(استنادا إلى تأييد عدد من الدراسات السابقة، كدراسة الزهراني 

 .، وفيما يلي تناول ما أسفرت عنه دراسة آراء المحكمين )هـ١٤٣٢(ودراسة الشهراني ) هـ١٤٣٠(
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  :آراء احملكمني يف أساليب تنمية مهارات تعرف املقروء: أوال
  لتصبح األساليب بالشكل ) ١(رأى بعض المحكمين حذف أحد أساليب تنمية المهارة رقم

 :التالي
  األساليب بعد التعديل  ل التعديل األساليب قب  المهارة 

تعرف 
الكلمات 
المقررة 
  بالدرس

  يعرض للدارسين المبتدئين الكلمات المقررة في
 الدرس

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين التعرف على
 الكلمات المقررة في الدرس

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين قراءة الكلمات
  المقررة في الدرس

 يقدم للدارسين المبتدئين 
 الكلمات المقررة في الدرس

  يطلب إلى الدارسين
المبتدئين التعرف على 

  الكلمات المقررة في الدرس

  .ألن المهارة تركز على تعرف المقروء وليس قراءته؛ وقد أخذ الباحث بهذا الرأي لوجاهته
  

  من قائمة ) ٣(رأى بعض المحكمين أن يفصل األسلوب الثاني والثالث من المهارة رقم
  :ات في ثالثة أساليب حتى يمكن قياسه ليصبح األسلوب كالتاليالمهار
  األساليب بعد التعديل  األساليب قبل التعديل   المهارة 

التمييز 
بين 

المفرد 
والمثنى 
  والجمع

  يعرض على الدارسين
المبتدئين كلمات مفردة 

 ومثنى وجمع
  يعرض للدارسين المبتدئين

 كيفية تثنية وجمع المفرد
 سين يطلب من الدار

المبتدئين أمثلة للمفرد 
  والمثنى والجمع

  يعرض على الدارسين المبتدئين كلمات مفردة ومثنى
 وجمع
 يشرح للدارسين المبتدئين كيفية تثنية المفرد 
 المفرديشرح للدارسين المبتدئين كيفية جمع  
 يطلب إلى الدارسين المبتدئين أمثلة للمفرد 
 نىيطلب إلى الدارسين المبتدئين أمثلة للمث 
 يطلب إلى الدارسين المبتدئين أمثلة للجمع  

، ألن تفصيل أساليب تنمية بعض المهارات يعين المعلم ؛ولوجاهة هذا الرأي فقد تم العمل به
  .على تنميتها بيسر وسهولة ، ويمكن المالحظ من مالحظتها بصورة مباشرة
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  آراء احملكمني يف أساليب تنمية مهارات نطق املقروء: ثانيا
 لتصبح األساليب بالشكل التالي) ١(عض المحكمين إضافة أسلوب لتنمية المهارة رقم رأى ب:  

  األساليب بعد التعديل  األساليب قبل التعديل   المهارة 

قراءة الحروف 
  بحركاتها الثالث

  ــــــــــى الدارســــــــــين ــــــــــب إل يطل
المبتـــــدئين قـــــراءة الحـــــروف 

 بحركاتها القصيرة
  ــــــــــى الدارســــــــــين ــــــــــب إل يطل

ف المبتـــــدئين قـــــراءة الحـــــرو
  بحركاتها الطويلة

  ـــــراءة ـــــدئين ق ـــــى الدارســـــين المبت ـــــب إل يطل
 الحروف بحركاتها القصيرة

  ـــــراءة ـــــدئين ق ـــــى الدارســـــين المبت ـــــب إل يطل
 الحروف بحركاتها الطويلة

  يعــرض علــى الدارســين المبتــدئين بطاقـــات
  للحروف بحركاتها الثالث

  .وقد أخذ الباحث بهذا الرأي لوجاهته ومناسبته
 لتصبح األساليب كالتالي) ٣(ضافة أسلوب لتنمية المهارة رقم رأى بعض المحكمين إ: 

  األساليب بعد التعديل  األساليب قبل التعديل   المهارة 

التمييز بين المد 
والحركة القصيرة 

  نطقا

  يقــــدم للدارســــين المبتـــــدئين
أمثلــة للتفريــق بــين الحركــات 

 القصيرة والطويلة
  ـــدرب الدارســـين المبتـــدئين ي

حركاتها على نطق الحروف ب
  القصيرة والطويلة 

  يقدم للدارسين المبتـدئين أمثلـة للتفريـق بـين
 الحركات القصيرة والطويلة

  يــــــدرب الدارســــــين المبتــــــدئين علــــــى نطــــــق
 الحروف بحركاتها القصيرة والطويلة

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين نطـق حـروف
  معطاة بحركاتها القصيرة والطويلة

  .مل بهولوجاهة هذا الرأي فقد تم الع
  من قائمة المهارات، لتصبح ) ٦(رأى بعض المحكمين ضرورة زيادة أسلوب لتنمية المهارة رقم

يطلب إلى الدارسين المبتدئين إدخال ال على ( ثالثة أساليب ليكون األسلوب الثالث هو 
، ونظرا ألهمية هذا األسلوب فقد ُأضيف إلى قائمة أساليب تنمية المهارة رقم )كلمات معطاة

 .من قائمة مهارات نطق المقروء) ٦(
  

  آراء احملكمني يف أساليب تنمية مهارات فهم املقروء: ثالثا
  من قائمة المهارات ) ٤(رأى بعض المحكمين التعديل في بعض أساليب تنمية المهارة رقم

  :لتصبح األساليب على النحو التالي 
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  األساليب بعد التعديل  األساليب قبل التعديل  المهارة

ب كلمات من تركي
  حروف شفهيا

يقــــــدم للدارســــــين المبتــــــدئين أمثلــــــة 
 .لتحليل كلمات من حروف

يطلــــــب إلــــــى الدارســــــين المبتــــــدئين 
  .تحليل كلمات من حروف شفهيا

يقـدم للدارســين المبتـدئين أمثلــة لتحليــل 
 .كلمات إلى حروفها

ــدئين تحليــل  ــى الدارســين المبت يطلــب إل
  .كلمات معطاة إلى حروفها شفهيا

من قائمة مهارات ) ٤( هذا األسلوب فقد تم التعديل على أساليب تنمية المهارة رقم وألهمية
  .فهم المقروء

  
  من قائمة المهارات، لتصبح ) ٥( رأى بعض المحكمين إضافة أسلوبا لتنمية المهارة رقم

 :األساليب كالتالي
  

  األساليب بعد التعديل  األساليب قبل التعديل  المهارة

 بكلمات اإلتيان
ديدة تتضمن ج

  حرفا ممدودا

  ــــــب إلــــــى الدارســــــين يطل
ـــــــــــــــدئين  ـــــــــــــــانالمبت  اإلتي

بكلمــات جديــدة تتــضمن 
  حرفا ممدودا

  ــــــدئين ــــــى الدارســــــين المبت ــــــانيطلــــــب إل  اإلتي
 بكلمات جديدة تتضمن حرفا ممدودا

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين تجريد الحرف
  الممدود من كلمة معطاة

من قائمة مهارات فهم ) ٥(وب لتنمية المهارة رقم ولوجاهة هذا الرأي فقد تم إضافة األسل
  .المقروء

  من قائمة المهارات، ) ٧( رأى بعض المحكمين التعديل وإضافة أسلوب لتنمية المهارة رقم
  :لتصبح األساليب كالتالي

األساليب قبل   المهارة
  األساليب بعد التعديل  التعديل

استخدام المفردات في 
  سياقات جديدة

 ن يقـــــــــدم للدارســـــــــي
ــــــــة  ــــــــدئين أمثل المبت
لمفــــــــــــردات فــــــــــــي 

  سياقات جديدة

  ــدئين أمثلــة لمفــردات فــي يقــدم للدارســين المبت
 سياقات جديدة

  يطلــــــب إلـــــــى الدارســـــــين المبتـــــــدئين محاكـــــــاة
  مفردات معطاة في سياقات جديدة



 
 

٧٣

من قائمة ) ٧(وألهمية هذا الرأي فقد عمل الباحث على التعديل وإضافة أسلوبا للمهارة رقم 
  .المقروءمهارات فهم 

بطاقة (وبعد أن أخذ الباحث بآراء وملحوظات المحكمين؛ تم التوصل إلى أداة الدراسة   
في صورتها النهائية؛ حيث بلغ عدد المهارات الرئيسية للقراءة للدارسين المبتدئين في ) المالحظة

لمهارات وبلغت عدد ا). تعرف المقروء، نطق المقروء، فهم المقروء(تعليم الكبار ثالث مهارات 
مهارات، ومهارة فهم ) ٦(مهارات، ومهارة نطق المقروء ) ٣(المتفرعة عن مهارة تعرف المقروء 

ملحق رقم ( أسلوبا ) ٤١(مهارات، وقد بلغ عدد أساليب تنمية المهارات بشكل عام ) ٧(المقروء 
  . )١١٤ص  ) ٣( 

  
  ):بطاقة املالحظة(ثبات أداة الدراسة 

ُساسية ألي أداة بحثية، حيث تعد األداة ثابتة إذا كانت تؤدي النتائج ُيعد الثبات من الشروط األ
الثبات يعني التأكد من أن اإلجابة " بقوله ) هـ١٤٠٩(نفسها إذا تكرر تطبيقها، ويؤكد ذلك العساف 

"  ذاتهم، ويمكن ذلك باستخراج معامل الثباتاألشخاصستكون واحدة لو تكرر تطبيقها على 
، قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية على عشرة معلمين تم داة الدراسةولحساب ثبات أ. ٣٦٩ص

اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة، وذلك لقلة عدد مجتمع الدراسة ، وقد استعان 
؛ ليقوم بإجراء الدراسة * *الباحث بمالحظ مختص في اإلشراف التربوي على تعليم الكبار

  .ها وإجراءاتهامالحظة وتزويده بقواعدالتم االتفاق على آلية االستطالعية مع الباحث، وقد 
بحساب ثبات بطاقة المالحظة من خالل حساب  قام الباحث ةوبعد االنتهاء من المالحظ

  : على النحو التالي(Holisti) ة هولتسي لين وفقا لمعادتمعامل االتفاق واالختالف بين المالحظ
  ) عدد مرات االتفاق (  × ٢

  ٢ن + ١ن
 ×١٠٠  

  
، وهو مؤشر عال، ومطمئن %)٩٢.٦٨(ين توقد بلغ معامل نسبة الثبات بين المالحظ

  .الستخدام بطاقة المالحظة في تحقيق أهداف الدراسة
  

                                                             
 ).مشرف تعليم الكبار في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم(سعود بن محمد الشايع : األستاذ *
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  )بطاقة املالحظة(إجراءات تطبيق األداة : رابعا
، تطلبت إجراءات التطبيق قيام الباحث بالخطوات د أن أصبحت األداة جاهزة التطبيقبع  

  :لتاليةا
  الحصول على موافقة سعادة المشرف على الدراسة، وقسم المناهج وطرق التدريس لتطبيق

 . الدراسةمجتمعاألداة الخاصة بالدراسة على 
  الحصول على خطاب من اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم إلى المدارس موضع

  ).١١٩ص   ) ٥( لحق رقم  م(تطبيق األداة لتسهيل مهمة الباحث والتعاون معه 
  بدأ الباحث في تطبيق أداة الدراسة على العينة االستطالعية لعشرة معلمين في عشرة مدارس

هـ ، بعد ذلك تم حساب ١٤٣٥/ ٠٤/ ٢٠هـ، وانتهى التطبيق يوم ١٤٣٥/ ٠٤/ ١٦بتاريخ 
 .معامل ثبات أداة الدراسة

  ٠٥/ ٠١ الدراسة في تاريخ مجتمععلى ) بطاقة المالحظة(بدأ الباحث في تطبيق أداة الدراسة /
هـ ، فيما بدأ الباحث ١٤٣٥/ ٠٥/ ١٩هـ ، وانتهى من التطبيق للمرة األولى في تاريخ ١٤٣٥

/ ٠٦/ ٢٤هـ ، وانتهى من التطبيق بتاريخ ١٤٣٥/ ٠٦/ ٠٦في التطبيق للمرة الثانية بتاريخ 
أقصى في اليوم  ، وكانت تتم كل هـ ، وكان الباحث يقوم بمالحظة معلمين إلى ثالثة حدا ١٤٣٥

 ). دقيقة٤٥(مالحظة في زمن الحصة الدراسية 
 بعد االنتهاء من تطبيق أداة الدراسة، تم جمع البيانات، وتنظيمها، وتحليلها إحصائيا. 
  لتقدير أداء المعلم ألساليب تنمية مهارات القراءة للدارسين المبتدئين؛ فقد استخدم الباحث

متمكن بدرجة عالية، متمكن بدرجة متوسطة، غير : ( ا من ثالثة تقديرات هيمقياسا متدرجا مكون
  :، ويقصد الباحث بكل تقدير من التقديرات السابقة ما يلي)متمكن

تعني أن أداء المعلم ألساليب تنمية مهارات القراءة للدارسين المبتدئين  : متمكن بدرجة عالية )١
 .ية المناسبة لطبيعة المهارةيظهر بشكل واضح، ودائم في المواقف التدريس

تعني أن أداء المعلم ألساليب تنمية مهارات القراءة للدارسين المبتدئين  : متمكن بدرجة متوسطة )٢
 .يظهر بدرجة أقل وضوحا، في بعض المواقف التدريسية المناسبة لطبيعة المهارة

لمبتدئين  في المواقف تعني أداء المعلم ألساليب تنمية مهارات القراءة للدارسين ا: غير متمكن )٣
 .التدريسية المناسبة لطبيعة المهارة، يظهر بشكل ضعيف جدا، أو ال يظهر أبدا
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  األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: خامسا
 -على عينة الدراسة، قام الباحث ) بطاقة المالحظة(بعد االنتهاء من تطبيق أداة الدراسة   

 باستخدام -قيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها وبعد النظر في عينة الدراسة ولتح
َالعديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  والتي يرمز  ُ

، وذلك بعد إدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، استخدم الباحث )SPSS(لها اختصارا بالرمز 
) الحدود الدنيا والعليا ( ثي ، ولتحديد طول فئات المقياس الثالثي الثال" ليكرت"مقياس 

، ثم قسمه على عدد )٢=١- ٣( المستخدم في محاور الدراسة ، قام الباحث بحساب المدى 
ثم أضاف هذه القيمة إلى )  ٠.٦٦= ٢/٣( فئات  المقياس للحصول على طول الفئة الصحيح أي 

وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، فأصبح ) ١= لمقياس أو بداية ا( أقل قيمة في المقياس 
  :طول الفئات كما يلي

  المستوى  مدى المتوسطات
  بدرجة عالية  ٣.٠٠ – ٢.٣٤
  بدرجة متوسطة  ٢.٣٣ – ١.٦٧
 غير متمكن ١.٦٦ – ١.٠٠

  
  :وبعد ذلك قام بحساب المقاييس اإلحصائية التالية 

  . مستوى تمكن المعلمين من المهارات المذكورةوذلك لمعرفة " Mean"المتوسط الحسابي  )١
للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد " Standard Deviation"االنحراف المعياري  )٢

 . الدراسة لكل أسلوب من األساليب، ولكل مهارة من المهارات عن متوسطها الحسابي
للمقارنة بين  الالمعلمي والذي يستخدم عادة (Mann-Whitney)   وتني-اختبار مان  )٣

  .مجموعتين مستقلتين عندما تكون البيانات فيها ال تتبع التوزيع الطبيعي
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  الفصل الرابع
  عرض نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها

  
  

  .عرض نتائج الدراسة: أوال
  .تفسري نتائج الدراسة ومناقشتها: ثانيا
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راسة، وتفسيرها، ومناقشتها وذلك على النحو تناول الباحث في هذا الفصل عرضا لنتائج الد
 :التالي
  :عرض نتائج الدراسة: أوال

 :سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي
ما مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في الصف األول بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية 

 مهارات القراءة للدارسين المبتدئين ؟
  :عن السؤال الرئيس أسئلة فرعية، وفيما يلي اإلجابة عنهاوقد تفرع 

  
 :األولنتائج اإلجابة عن السؤال 

ما مهارات تعرف المقروء ونطقه وفهمه المناسبة : لإلجابة عن سؤال الدراسة األول ونصه
  للدارسين المبتدئين في الصف األول بمراكز تعليم الكبار ؟

ارات المعتمدة في سجل تقويم الطالب من قبل وزارة قام الباحث باالعتماد على قائمة المه
/ ٥٣٦برقم ) اإلدارة العامة للتقويم والجودة التربوية(التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية 

، )١٢٠ص ) ٥(ملحق رقم (هـ، والتزم الباحث بها نصا وعددا، ١٤٢٧/ ١١/ ٢٦ وتاريخ ١٧
  .ال األولوبذلك تكون الدراسة قد أجابت عن السؤ

  
 :نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني

ّما األساليب الالزمة لتنمية مهارات القراءة تعرفا ونطقا : لإلجابة عن السؤال الثاني ونصه
  وفهما لدى الدارسين المبتدئين في الصف األول بمراكز تعليم الكبار؟
تعرف المقروء، ومهارة : (لية التاقام الباحث بإعداد قائمة أولية بأساليب تنمية مهارات القراءة

ثم قام . ، ولتنمية كل مهارة حددت مجموعة من األساليب)نطق المقروء، ومهارة فهم المقروء
محكما من المختصين في اللغة العربية ) ٢٣(الباحث بعرضها على عدد من المحكمين بلغ عددهم 

أسلوبا الزما ) ٤١(ى ، وقد أجمعت أراء المحكمين عل)١١٢، ص )٣(ملحق رقم (وطرق تعليمها 
لتنمية مهارات القراءة لدى المبتدئين في الصف األول بمراكز تعليم الكبار، وبذلك تكون الدراسة 

  .   قد أجابت عن السؤال الثاني
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  :نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث
ما مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في الصف : لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث ونصه

  ل بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارات تعرف المقروء لدى الدارسين المبتدئين؟األو
استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 
لكل أسلوب من أساليب تنمية مهارة تعرف المقروء ، لمعرفة مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في 

كبار من أساليب تنمية مهارات التعرف على المقروء لدى الدارسين المبتدئين، وجاءت تعليم ال
  ): ٥(إلى ) ٣(النتائج كما هو موضح  في الجداول من 

  )٣(جدول 
 مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة تعرف الكلمات المقررة بالدرس

 الكلمات أساليب تنمية مهارات تعرف
  غير    المقررة بالدرس

  متمكن
بدرجة 
المتوسط   بدرجة عالية  متوسطة

 الحسابي
االنحراف 
  المستوى المعياري

  يقدم للدارسين المبتدئين  28 7 ==  ك
 80.0 20.0 == %  الكلمات المقررة في الدرس

  بدرجة  406. 2.80
  عالية

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين 30  5 ==  ك
  المقررة  التعرف على الكلمات 

 85.7 14.3 == %  في الدرس
  بدرجة 355. 2.86

   عالية

  بدرجة  0.38 2.83 المتوسط العام   
  عالية

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ٣(يتضح من خالل الجدول 
يقدم للدارسين "أسلوب أساليب تنمية مهارة تعرف الكلمات المقررة بالدرس كان عاليا ؛ حيث جاء 

، )٣ من٢.٨٠(في المرتبة الثانية إذ بلغ المتوسط الحسابي " المبتدئين الكلمات المقررة في الدرس
يطلب إلى الدارسين المبتدئين "وكان أعلى األساليب من حيث تمكن معلمي اللغة العربية هو 

، وبصفة عامة )٣من٢.٨٦(إذ بلغ المتوسط الحسابي " التعرف على الكلمات المقررة في الدرس
جاء متوسط تمكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارة تعرف الكلمات المقررة بالدرس 

 داخل الفئة األساليب؛ فقد جاءت جميع )٣ من ٢.٨٣(إذ بلغ المتوسط الحسابي بدرجة عالية، 
  ). بدرجة عالية(والتي تشير إلى تمكن ) ٣.٠٠  إلى٢.٣٤من (

ق بمستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة أما فيما يتعل
  .يوضح ذلك ) ٤(تعرف معاني المفردات الجديدة ، فإن الجدول 
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  )٤(جدول 
   مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة تعرف معاني المفردات الجديدة

رف معاني أساليب تنمية مهارة تع
  غير    المفردات الجديدة

  متمكن
بدرجة 
المتوسط   بدرجة عالية  متوسطة

 الحسابي
االنحراف 
  المستوى المعياري

  يقدم إلى الدارسين المبتدئين  33 2 ==  ك
 94.3 5.7 == %  معاني المفردات الجديدة

  عالية بدرجة 236. 2.94

يطلب  إلى الدارسين المبتدئين مرادفات  24 7 4  ك
 68.6 20.0 11.4 %  المقررةالمفردات 

  بدرجة عالية 698. 2.57

  عالية بدرجة 0.47 2.75  المتوسط العام   

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ٤(يتضح من خالل الجدول 
، ) ٣ من٢.٧٥(أساليب تنمية مهارة تعرف معاني المفردات الجديدة كان عاليا بمتوسط حسابي 

بدرجة (والتي تشير إلى تمكن   ) ٣.٠٠إلى ٢.٣٤من (فقد جاءت جميع األساليب داخل الفئة 
أما فيما يتعلق بمستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة ). عالية

  .يوضح ذلك) ٥(التمييز بين المفرد والمثنى والجمع ، فإن الجدول 
  )٥(جدول 

  مكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة التمييز بين المفرد والمثنى والجمعمستوى ت
أساليب تنمية مهارة التمييز بين المفرد 

 والمثنى والجمع
  غير   

  متمكن
بدرجة 
  متوسطة

المتوسط   بدرجة عالية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المستوى

  ية يعرض للدارسين المبتدئين كيف 24 10 1  ك
 68.6 28.6 2.9 % جعل المفرد مثنى

  عالية بدرجة 539. 2.66

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين  22 13 ==  ك
 62.9 37.1 == % جمع الكلمات المفردة

  بدرجة عالية 490. 2.63

  يعرض للدارسين المبتدئين كيفية  21 14 ==  ك
 60.0 40.0 == % جعل المفرد جمع

  بدرجة عالية 497. 2.60

  يعرض على الدارسين المبتدئين  22 10 3  ك
 62.9 28.6 8.6 % كلمات مفردة ومثنى وجمع

  بدرجة عالية 657. 2.54

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين  18 17 ==  ك
 51.4 48.6 == % تثنية الكلمات المفردة

  بدرجة عالية 507. 2.51

  ئين يطلب إلى الدارسين المبتد 17 18 ==  ك
 48.6 51.4 == % أمثلة للمفرد

  بدرجة عالية 507. 2.49

  عالية بدرجة 0.54 2.58  المتوسط العام  



 
 

٨٠

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ٥(يتضح من خالل الجدول 
، )٣ من٢.٥٨(ط حسابي أساليب تنمية مهارة التمييز بين المفرد والمثنى والجمع كان عاليا بمتوس

وكان أقل األساليب من حيث تمكن معلمي اللغة العربية هو يطلب إلى الدارسين المبتدئين تثنية 
، وكان أعلى األساليب من حيث تمكن )٣ من٢.٥١(الكلمات المفردة إذ بلغ المتوسط الحسابي 

إذ بلغ المتوسط " نىيعرض للدارسين المبتدئين كيفية جعل المفرد مث"معلمي اللغة العربية هو 
  ٣.٠٠إلى ٢.٣٤من (، وبصفة عامة جاءت جميع األساليب داخل الفئة )٣ من٢.٦٦(الحسابي 

  ).بدرجة عالية(والتي تشير إلى تمكن ) 
  

  :نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع
ما مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في الصف : لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع ونصه

 اكز تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارات نطق المقروء لدى الدارسين المبتدئين؟األول بمر
استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري   

، لمعرفة مستوى تمكن معلمي اللغة العربية " نطق المقروء " لكل أسلوب من أساليب تنمية مهارات 
بار من أساليب تنمية مهارات نطق المقروء لدى الدارسين المبتدئين، وجاءت النتائج في تعليم الك

  ).١١(إلى ) ٦(كما هو موضح  في الجداول من 
أما فيما يتعلق بمستوى تمكن معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية 

  .وضح ذلك ي) ٦(مهارة قراءة الحروف بحركاتها الثالث ، فإن الجدول 
 )٦(جدول 

 مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب قراءة الحروف بحركاتها الثالث
  

أساليب تنمية مهارة قراءة الحروف 
 بحركاتها الثالث

  غير   
  بدرجة   بدرجة متوسطة  متمكن

  عالية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المستوى المعياري

بتدئين يطلب إلى الدارسين الم 33 2 ==  ك
  قراءة الحروف بحركاتها 

 94.3 5.7 == %  القصيرة
  بدرجة  236. 2.94

  عالية

يطلب إلى الدارسين المبتدئين  34 1 ==  ك
  قراءة الحروف بحركاتها 

 97.1 2.9 == %  الطويلة
  بدرجة  169. 2.97

  عالية

  بدرجة  0.21 2.95  المتوسط العام   
  عالية



 
 

٨١

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ٦(الجدول يتضح من خالل 
، فقد )٢.٩٥(أساليب  تنمية مهارة قراءة الحروف بحركاتها الثالث كان عاليا بمتوسط حسابي 

  ).بدرجة عالية(والتي تشير إلى تمكن   ) ٣.٠٠إلى ٢.٣٤من (جاءت جميع األساليب داخل الفئة 
مكن معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار من أساليب قراءة أما فيما يتعلق بمستوى ت

  .يوضح ذلك ) ٧(الحركات المنونة في حاالت التنوين الثالث ، فإن الجدول 
  )٧(جدول 

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة قراءة الحركات المنونة في حاالت 
  التنوين الثالث

اليب تنمية مهارة قراءة الحركات أس
   المنونة في حاالت التنوين الثالث

  غير 
  متمكن

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة 
  عالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المستوى المعياري

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين  19 16  ==  ك
 54.3 45.7 == %  قراءة كلمات منونة بالفتح

2.54 .505 
  بدرجة 
  عالية

  ب إلى الدارسين المبتدئين يطل 17 15 3  ك
 48.6 42.9 8.6 %  قراءة كلمات منونة بالضم

2.40 .651 
  بدرجة 
  عالية

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين  22 9 4  ك
 62.9 25.7 11.4 %  قراءة كلمات منونة بالكسر

2.51 .702 
  بدرجة 
  عالية

 0.62 2.48  المتوسط العام   
  بدرجة 
  عالية

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ٧(ضح من خالل الجدول يت
أساليب تنمية مهارة قراءة الحركات المنونة في حاالت التنوين الثالث كان عاليا بمتوسط حسابي 

والتي تشير إلى ) ٣.٠٠ إلى ٢.٣٤من  (، فقد جاءت جميع األساليب داخل الفئة )٢.٤٨(
  ).بدرجة عالية(

ما فيما يتعلق بمستوى تمكن معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار من أساليب التمييز أ
  .يوضح ذلك ) ٨(بين المد والحركة القصيرة نطقا ، فإن الجدول 



 
 

٨٢

  ) ٨(جدول 
  مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب التمييز بين المد والحركة القصيرة نطقا

   تنمية مهارة التمييز أساليب
 بين المد والحركة القصيرة نطقا

  
  غير 
  متمكن

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة 
  عالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المستوى

يقدم للدارسين المبتدئين أمثلة للتفريق  21 14 ==  ك
 60.0 40.0 == %  بين الحركات القصيرة والطويلة

2.60 .497 
  بدرجة 
  عالية

  درب الدارسين المبتدئين على ي 19 14 2  ك
  نطق الحروف التي درسوها 
  بحركاتها القصيرة والطويلة 

  نطقا سليما
% 5.7 40.0 54.3 

2.49 .612 
  بدرجة 
  عالية

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين  19 14 2  ك
  نطق الحروف التي درسوها 
 54.3 40.0 5.7 %  بحركاتها القصيرة والطويلة

2.49 .612 
  بدرجة 
  عالية

 0.57 2.53  المتوسط العام   
  بدرجة 
  عالية

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ٨(يتضح من خالل الجدول 
، )٢.٥٣(أساليب  تنمية مهارة التمييز بين المد والحركة القصيرة نطقا كان عاليا بمتوسط حسابي 

بدرجة (والتي تشير إلى متمكن   ) ٣.٠٠إلى ٢.٣٤من ( الفئة فقد جاءت جميع األساليب داخل
  ).عالية

أما فيما يتعلق بمستوى تمكن معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية 
  .يوضح ذلك ) ٩(مهارة التمييز بين الهاء والتاء المربوطة نطقا ، فإن الجدول 

  )٩(جدول 
  ربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة التمييز بين الهاء والتاء المربوطة نطقامستوى تمكن معلمي اللغة الع

  أساليب تنمية مهارة
    التمييز بين الهاء والتاء المربوطة نطقا

  غير 
بدرجة عالية  بدرجة متوسطةمتمكن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المستوى المعياري

يق بينيقدم للدارسين المبتدئين أمثلة للتفر 17 13 5  ك
 48.6 37.1 14.3%   الهاء والتاء المربوطة

  بدرجة عالية 725. 2.34

  يدرب الدارسين المبتدئين على  14 12  9  ك
 40.0 34.3 25.7%  نطق الهاء والتاء المربوطة نطقا سليما

  بدرجة متوسطة 810. 2.14

  بدرجة متوسطة 0.77 2.24  المتوسط العام   



 
 

٨٣

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ٩(الل الجدول يتضح من خ
، )٢.٢٤(أساليب تنمية مهارة التمييز بين الهاء والتاء المربوطة نطقا كان متوسطا بمتوسط حسابي 

داخل الفئة " يقدم للدارسين المبتدئين أمثلة للتفريق بين الهاء والتاء المربوطة " فقد جاء  أسلوب 
يدرب الدارسين " ، بينما جاء أسلوب )بدرجة عالية(والتي تشير إلى متمكن ) ٣.٠٠إلى٢.٣٤من (

والتي ) ٢.٣٣إلى١.٦٧من فئة (داخل فئة " المبتدئين على نطق الهاء والتاء المربوطة نطقا سليما 
  ).بدرجة متوسطة(تشير متمكن 

يم الكبار من أساليب تنمية أما فيما يتعلق بمستوى تمكن معلمي اللغة العربية في مراكز تعل
  .يوضح ذلك ) ١٠(مهارة التمييز بين السكون والشدة في الكلمة نطقا ، فإن الجدول 

  )١٠(جدول 
مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة التمييز بين السكون والشدة في 

  الكلمة نطقا
  أساليب تنمية مهارة التمييز بين 

 سكون والشدة في الكلمة نطقاال
  

  غير 
  متمكن

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة 
  عالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المستوى

يطلب إلى الدارسين المبتدئين نطق السكون  10 22  3  ك
 28.6 62.9 8.6 %  والشدة في كلمات معطاة

  بدرجة متوسطة 584. 2.20

سكون وأخرى يقدم للدارسين المبتدئين أمثلة لل 8 21 6  ك
 22.9 60.0 17.1 %  للشدة

  بدرجة متوسطة 639. 2.06

  بدرجة متوسطة 0.62 2.13  المتوسط العام   

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ١٠(يتضح من خالل الجدول 
توسطا بمتوسط حسابي أساليب  تنمية مهارة التمييز بين السكون والشدة في الكلمة نطقا كان م

والتي تشير إلى )  ٢.٣٣إلى١.٦٧من فئة (، فقد جاءت  جميع األساليب داخل الفئة )٢.١٣(
ما يدل على أن تمكن المعلمين من أساليب مهارة التمييز بين السكون ) بدرجة متوسطة(متمكن 

  .والشدة في الكلمة نطقا درجته متوسطة
ة العربية في مراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية أما فيما يتعلق بمستوى تمكن معلمي اللغ

  .يوضح ذلك ) ١١(مهارة التفريق بين ال الشمسية وال القمرية ، فإن الجدول 



 
 

٨٤

  )١١(جدول 
  مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة التفريق بين ال الشمسية وال القمرية

ريق بين أل الشمسية أساليب تنمية مهارة التف
 وأل القمرية

  غير   
  متمكن

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة 
  عالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المستوى

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين  27 8 ==  ك
 77.1 22.9 == %  إدخال ال على كلمات معطاة

  بدرجة  426. 2.77
  عالية

  يقدم للدارسين المبتدئين أمثلة  25 10 ==  ك
  يق بين ال الشمسية للتفر

 71.4 28.6 == %  وال القمرية
  بدرجة  458. 2.71

  عالية

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين  23 12 ==  ك
 65.7 34.3 == %  تسمية ال في كلمات معطاة

  بدرجة  482. 2.66
  عالية

  بدرجة  0.46 2.72 المتوسط العام  
  عالية

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ١١(يتضح من خالل الجدول 
، فقد )٢.٧٢(أساليب تنمية مهارة التفريق بين ال الشمسية وال القمرية كان عاليا بمتوسط حسابي 

بدرجة (والتي تشير إلى متمكن ) ٣.٠٠إلى  ٢.٣٤من (جاءت جميع األساليب داخل الفئة 
  ).عالية

  
 :خلامس نتائج اإلجابة عن السؤال ا

ما مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في الصف : لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس ونصه 
 األول بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارات  فهم المقروء لدى الدارسين المبتدئين؟

استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري   
، لمعرفة مستوى تمكن معلمي اللغة العربية "فهم المقروء "  أسلوب ومهارة متفرعة عن مهارة لكل

في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارات التعرف على فهم المقروء لدى الدارسين المبتدئين، 
  ).١٨(إلى ) ١٢(وجاءت النتائج كما هو موضح  في الجداول من 

لمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية أما فيما يتعلق بمستوى تمكن مع
  .يوضح ذلك ) ١٢(مهارة تحليل الكلمة إلى حروفها شفهيا ، فإن الجدول 



 
 

٨٥

 )١٢(جدول 
 مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة تحليل الكلمة إلى حروفها شفهيا

  أساليب تنمية مهارة تحليل 
 الكلمة إلى حروفها شفهيا

  غير   
  متمكن

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  عالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المستوى

  يقدم للدارسين المبتدئين  19 16 ==  ك
 54.3 45.7 == %  أمثلة لتحليل كلمات إلى حروف

  بدرجة 505. 2.54
   عالية

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين  13 20 2  ك
اة إلى حروفها تحليل كلمات معط
 37.1 57.1 5.7 %  شفهيا

  بدرجة  583. 2.31
  متوسطة

  بدرجة 0.55 2.43  المتوسط العام   
   عالية

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ١٢(يتضح من خالل الجدول 
، فقد )٢.٤٣(وسط حسابي أساليب تنمية مهارة تحليل الكلمة إلى حروفها شفهيا كان عاليا بمت

داخل فئة " يطلب إلى الدارسين المبتدئين تحليل كلمات معطاة إلى حروفها شفهيا " جاء  أسلوب 
يقدم " ، بينما جاء أسلوب )بدرجة متوسطة(متمكن إلى التي تشير ) ٢.٣٣ إلى ١.٦٧من فئة (

والتي   ) ٣.٠٠إلى ٢.٣٤من (داخل الفئة " للدارسين المبتدئين أمثلة لتحليل كلمات إلى حروف 
  ).بدرجة عالية(تشير إلى متمكن 

أما فيما يتعلق بمستوى تمكن معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية 
  .يوضح ذلك ) ١٣(مهارة تحليل الجملة إلى كلماتها شفهيا ، فإن الجدول 

  )١٣(جدول 
  ار من أساليب تنمية مهارة تحليل الجملة إلى كلماتها شفهيامستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكب

  أساليب تنمية مهارة تحليل 
 الجملة إلى كلماتها شفهيا

  غير   
  متمكن

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة 
  عالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المستوى

يقدم للدارسين المبتدئين أمثلة  12 20 3  ك
 34.3 57.1 8.6 %  لتحليل جمل إلى كلماتها

  بدرجة  611. 2.26
  متوسطة

يطلب إلى الدارسين المبتدئين  8 21 6  ك
 22.9 60.0 17.1 %  ترتيب كلمات الجملة شفهيا

  بدرجة  639. 2.06
  متوسطة

  بدرجة  0.63 2.16  المتوسط العام   
  متوسطة

  



 
 

٨٦

ليم الكبار من أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تع) ١٣(يتضح من خالل الجدول 
، فقد )٢.١٦(أساليب  تنمية مهارة تحليل الجملة إلى كلماتها شفهيا كان متوسطا بمتوسط حسابي 

بدرجة (التي تشير إلى متمكن  )٢.٣٣إلى١.٦٧من فئة (جاءت  جميع األساليب داخل الفئة 
ها شفهيا  مما يدل على أن تمكن المعلمين من أساليب مهارة تحليل الجملة إلى كلمات؛)متوسطة

  .كان بدرجة متوسطة
أما فيما يتعلق بمستوى تمكن معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية 

يوضح ) ١٤(فهيا ، فإن الجدول مهارة تجريد الحروف حسب أشكالها وحركاتها في الكلمة ش
  .ذلك

  )١٤(جدول 
أساليب تنمية مهارة تجريد الحروف حسب أشكالها مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من 

  وحركاتها في الكلمة شفهيا
  أساليب تنمية مهارة تجريد 
  الحروف حسب أشكالها 
 وحركاتها في الكلمة شفهيا

  غير   
  متمكن

  بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة 
  عالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المستوى

  يقدم للدارسين المبتدئين أمثلة  18 17 ==  ك
ريد الحروف حسب أشكالها لتج

 51.4 48.6 == %  وحركاتها في الكلمة
  بدرجة عالية 507. 2.51

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين  8 23 4  ك
تجريد الحروف حسب أشكالها 

 22.9 65.7 11.4 %  وحركاتها في الكلمة شفهيا
  بدرجة متوسطة 583. 2.11

  بدرجة متوسطة 0.55 2.31 المتوسط العام   

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ١٤(يتضح من خالل الجدول 
أساليب تنمية مهارة  تجريد الحروف حسب أشكالها وحركاتها في الكلمة شفهيا متوسطا بمتوسط 

يطلب إلى الدارسين المبتدئين تجريد الحروف حسب " ، فقد جاء أسلوب )٢.٣١(حسابي 
والتي تشير إلى متمكن ) ٢.٣٣إلى١.٦٧من فئة (داخل فئة " ها وحركاتها في الكلمة شفهيا أشكال

يقدم للدارسين المبتدئين أمثلة لتجريد الحروف حسب " ، بينما جاء  أسلوب ) بدرجة متوسطة(
والتي تشير إلى متمكن   ) ٣.٠٠إلى ٢.٣٤من (داخل الفئة " أشكالها وحركاتها في الكلمة 

  ).يةبدرجة عال(
أما فيما يتعلق بمستوى تمكن معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية 

  .يوضح ذلك ) ١٥(مهارة تركيب كلمات من حروف شفهيا ، فإن الجدول 



 
 

٨٧

  )١٥(جدول 
  مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة تركيب كلمات من حروف شفهيا

  أساليب تنمية مهارة تركيب 
 كلمات من حروف شفهيا

  غير  
   متمكن

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة 
  عالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المستوى

يقدم للدارسين المبتدئين أمثلة  24 11 ==  ك
 68.6 31.4 == % لتركيب كلمات من حروف

  بدرجة عالية 471. 2.69

ئين يطلب إلى الدارسين المبتد 7 22 6  ك
  تركيب كلمات من حروف 

 20.0 62.9 17.1 % شفهيا
  بدرجة متوسطة 618. 2.03

  بدرجة عالية 0.55 2.36  المتوسط العام   

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ١٥(يتضح من خالل الجدول 
، فقد )٢.٣٦(يا بمتوسط حسابي أساليب  تنمية مهارة تركيب كلمات من حروف شفهيا كان عال

من فئة  (داخل فئة " يطلب إلى الدارسين المبتدئين تركيب كلمات من حروف شفهيا " جاء أسلوب 
يقدم للدارسين " ، بينما جاء  أسلوب )بدرجة متوسطة(متمكن إلى التي تشير ) ٢.٣٣إلى ١.٦٧

التي تشير إلى ) ٣.٠٠إلى  ٢.٣٤من (داخل الفئة " المبتدئين أمثلة لتركيب كلمات من حروف 
  ). بدرجة عالية(متمكن 

أما فيما يتعلق بمستوى تمكن معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية 
  .يوضح ذلك ) ١٦( بكلمات جديدة تتضمن حرفا ممدودا ، فإن الجدول اإلتيانمهارة 

  )١٦(جدول 
لكبار من أساليب تنمية مهارة االتيان بكلمات جديدة تتضمن حرفا مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم ا

  ممدودا
  أساليب تنمية مهارة اإلتيان 

  بكلمات جديدة
  تتضمن حرفا ممدودا

  غير   
  متمكن

  بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة 
  عالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المستوى المعياري

  يعرض للدارسين المبتدئين أمثلة  13  22 ==  ك
ن حرفا كلمات جديدة تتضم

 37.1 62.9 == %  ممدودا
  بدرجة عالية 490. 2.37

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين  3  27 5  ك
  االتيان بكلمات جديدة
 8.6 77.1 14.3 %   تتضمن حرفا ممدودا

  بدرجة متوسطة 482. 1.94

  بدرجة متوسطة 0.49 2.16  المتوسط العام   



 
 

٨٨

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ١٦(يتضح من خالل الجدول 
 بكلمات جديدة تتضمن حرفا ممدودا كان متوسطا بمتوسط حسابي اإلتيانأساليب  تنمية مهارة 

 بكلمات جديدة تتضمن حرفا اإلتيانيطلب إلى الدارسين المبتدئين " ، فقد جاء أسلوب )٢.١٦(
، بينما ) بدرجة متوسطة(والتي تشير إلى متمكن ) ٢.٣٣ إلى ١.٦٧من فئة (داخل فئة " ممدودا 

داخل الفئة " يعرض للدارسين المبتدئين أمثلة كلمات جديدة تتضمن حرفا ممدودا " جاء  أسلوب 
  ) .بدرجة عالية(التي تشير إلى متمكن   ) ٣.٠٠إلى ٢.٣٤من (

بار من أساليب تنمية أما فيما يتعلق بمستوى تمكن معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الك
  .يوضح ذلك ) ١٧(مهارة تركيب جمل من كلمات متناثرة شفهيا ، فإن الجدول 

  )١٧(جدول 
  مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة تركيب جمل من كلمات متناثرة شفهيا

  أساليب تنمية مهارة 
  تركيب جمل من كلمات 

 متناثرة شفهيا
  يرغ  

   متمكن
  بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة 
  عالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المستوى المعياري

  يعرض للدارسين المبتدئين أمثلة  11 17 7  ك
 31.4 48.6 20.0 %  لتركيب جمل من كلمات متناثرة

  بدرجة  718. 2.11
  متوسطة

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين  4 27 4  ك
  استنتاج ترتيب كلمات 

 11.4 77.1 11.4 %  رة معطاة شفهياجملة متناث
  بدرجة  485. 2.00

  متوسطة

  يطلب إلى الدارسين المبتدئين تكوين  6 22 7  ك
 17.1 62.9 20.0 %  جملة من كلمات متناثرة شفهيا

  بدرجة  618. 1.97
  متوسطة

  بدرجة  0.60 2.03  المتوسط العام   
  متوسطة

أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من ) ١٧(يتضح من خالل الجدول 
، )٢.٠٣(أساليب تنمية مهارة تركيب جمل من كلمات متناثرة شفهيا كان متوسطا بمتوسط حسابي 

بدرجة (التي تشير إلى متمكن )  ٢.٣٣إلى١.٦٧من فئة (فقد جاءت  جميع األساليب داخل الفئة 
 من أساليب مهارة تركيب جمل من كلمات متناثرة شفهيا ما يدل على أن تمكن المعلمين) متوسطة

  .كانت بدرجة متوسطة
أما فيما يتعلق بمستوى تمكن معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية 

  .يوضح ذلك ) ١٨(مهارة استخدام المفردات في سياقات جديدة ، فإن الجدول 



 
 

٨٩

  )١٨(جدول 
  العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة استخدام المفردات في سياقات جديدةمستوى تمكن معلمي اللغة 

  

  أساليب تنمية مهارة
   استخدام المفردات 
 في سياقات جديدة

  غير  
   متمكن

بدرجة 
المتوسط   بدرجة عالية  متوسطة

 الحسابي
االنحراف 
  المستوى المعياري

  يقدم للدارسين المبتدئين أمثلة 5 25 5  ك
 14.3 71.4 14.3 %  سياقات جديدة لمفردات في 

  بدرجة  542. 2.00
  متوسطة

يطلب إلى الدارسين المبتدئين  1 20 14  ك
استخدام مفردات معطاة في 

 2.9 57.1 40.0 %  سياقات جديدة
  غير متمكن 547. 1.63

  بدرجة  0.55 1.82 المتوسط العام  
  متوسطة

ستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أن م) ١٨(يتضح من خالل الجدول 
) ١.٨٢(أساليب تنمية مهارة استخدام المفردات في سياقات جديدة كان متوسطا بمتوسط حسابي 

" يطلب إلى الدارسين المبتدئين استخدام مفردات معطاة في سياقات جديدة " ، فقد جاء أسلوب 
يقدم " ، بينما جاء  أسلوب )غير متمكن( إلى التي تشير) ١.٦٦إلى١.٠٠من فئة (داخل فئة 

) ٢.٣٣إلى١.٦٧من فئة (داخل الفئة " للدارسين المبتدئين أمثلة لمفردات في سياقات جديدة 
  ).بدرجة متوسطة(والتي تشير إلى متمكن 

  
 :نتائج اإلجابة عن السؤال السادس

حصائية بين هل توجد فروق ذات داللة إ: لإلجابة عن سؤال الدراسة السادس ونصه
متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في الصف األول بمراكز تعليم الكبار من أساليب 

  تنمية مهارات القراءة لدى الدراسين المبتدئين تعزى إلى المؤهل العلمي؟
 الالمعلمي والذي يستخدم عادة (Mann-Whitney)قام الباحث باستخدام اختبار 

تقلتين عندما تكون البيانات فيها ال تتبع التوزيع الطبيعي وذلك من أجل  للمقارنة بين مجموعتين مس
/ أقل من بكالوريوس (الوقوف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية حسب المؤهل العلمي 

لمعلمي اللغة العربية للصف األول بمراكز تعليم الكبار لكل أسلوب من أساليب تنمية ) بكالوريوس



 
 

٩٠

يوضح ) ١٩( ومهارات نطق المقروء، ومهارات فهم المقروء ، والجدول مهارات تعرف المقروء،
  .نتائج االختبار 

  )١٩(جدول 
الفروق بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية للصف األول بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية 

  :مهارة تعرف المقروء حسب المؤهل العلمي
  

  مهارات
   تعرف 
  المقروء

متوسط   تكرارال المؤهل
 الرتب

مجموع 
  الرتب

Mann-
Whitney 

U 
(Z)قيمة  

مستوى 
 المعنوية

Asymp. 
Sig. 

 الوصف

  أقل من 
 148.00 14.80 10  البكالوريوس

 482.00 19.28 25  بكالوريوس
تعرف الكلمات 
  المقررة بالدرس

   35 المجموع

  ال توجد  093. 1.677 93.000
 فروق

  أقل من 
 142.00 14.20 10  البكالوريوس

 488.00 19.52 25  بكالوريوس
  تعرف معاني 

  الجديدةالمفردات 

   35 المجموع

  ال توجد  090. 1.695 87.000
 فروق

  أقل من
   البكالوريوس

10 17.50 175.00 

 455.00 18.20 25  بكالوريوس
التمييز بين المفرد 

  والمثنى والجمع

   35 المجموع

  ال توجد  852. 186. 120.000
 فروق

  
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين معلمي اللغة العربية من  ) ١٩(يتضح من خالل الجدول 

لجميع أساليب تنمية مهارات تعرف ) بكالوريوس/ أقل من بكالوريوس (حيث نوع المؤهل العلمي 
وهذا يدل على أن في جميع المهارات ، ) ٠.٠٥أكبر من (المقروء؛ حيث كان مستوى الداللة 

أفراد العينة ال يختلفون من حيث مؤهلهم العلمي في  تمكنهم من أساليب تنمية مهارات تعرف 
  .المقروء



 
 

٩١

  )٢٠(جدول 
بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية للصف األول بمراكز تعليم الكبار من أساليب اإلحصائية الفروق 

  ل العلميتنمية  مهارات نطق المقروء حسب المؤه

  مهارات 
متوسط   التكرار المؤهل  تعرف نطق المقروء

 الرتب
  مجموع 
  الرتب

Mann-
Whitney 

 U 
(Z)قيمة  

مستوى 
 المعنوية

Asymp. 
Sig. 

 الوصف

 195.00 19.50 10  أقل من البكالوريوس
 435.00 17.40 25  بكالوريوس

  قراءة 
  الحروف 
  بحركاتها 
   35 المجموع  الثالث

ال توجد  259. 1.129 110.000
 فروق

 157.00 15.70 10  أقل من البكالوريوس

 473.00 18.92 25  بكالوريوس
قراءة الحركات 

المنونة في حاالت 
  التنوين الثالث

   35 المجموع

ال توجد  370. 897. 102.000
 فروق

 148.00 14.80 10  أقل من البكالوريوس

 482.00 19.28 25  بكالوريوس
التمييز بين المد 

  والحركة القصيرة نطقا
   35 المجموع

ال توجد  217. 1.235 93.000
 فروق

 165.00 16.50 10  أقل من البكالوريوس

 465.00 18.60 25  بكالوريوس
التمييز بين الهاء 
  والتاء المربوطة 

  نطقا
   35 المجموع

ال توجد  550. 597. 110.000
 فروق

 130.00 13.00 10  أقل من البكالوريوس

 500.00 20.00 25  بكالوريوس

   بين التمييز
  السكون 
  والشدة

   في الكلمة 
   35 المجموع  نطقا

ال توجد  051. 1.952 75.000
 فروق

 180.00 18.00 10  أقل من البكالوريوس
 450.00 18.00 25  بكالوريوس

  التفريق بين
   ال الشمسية 

   35 المجموع  وال القمرية

ال توجد  1.000 000. 125.000
 روقف

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين معلمي اللغة العربية من  ) ٢٠(يتضح من خالل الجدول 
ألساليب تنمية مهارات نطق المقروء؛ ) بكالوريوس/ أقل من بكالوريوس (حيث نوع المؤهل العلمي 
، وهذا يدل على أن أفراد العينة ال يختلفون من  ) ٠.٠٥أكبر من ( حيث كان مستوى الداللة 



 
 

٩٢

  .حيث مؤهلهم العلمي في تمكنهم من أساليب تنمية مهارات نطق المقروء لدى الدارسين المبتدئين
  )٢١(جدول 

بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية للصف األول بمراكز تعليم الكبار من أساليب اإلحصائية الفروق 
  هارات فهم المقروء حسب المؤهل العلميتنمية م

  متوسط   التكرار المؤهل  مهارات فهم المقروء
 الرتب

  مجموع
   الرتب

Mann-
Whitney 

U 
(Z)قيمة  

مستوى 
  المعنوية

Asymp. 
Sig. 

 الوصف

 115.00 11.50 10  أقل من البكالوريوس
  تحليل الكلمة إلى 515.00 20.60 25  وسبكالوري

   حروفها شفهيا
   35  المجموع

 توجد فروق 013. 2.494 60.000

 106.00 10.60 10  أقل من البكالوريوس

 524.00 20.96 25  بكالوريوس
  تحليل الجملة إلى 

  كلماتها شفهيا
   35  المجموع

 توجد فروق 004. 2.850 51.000

 135.00 13.50 10  ريوسأقل من البكالو

 495.00 19.80 25  بكالوريوس

  تجريد الحروف 
  حسب أشكالها 

وحركاتها في الكلمة 
   35  المجموع  شفهيا

 ال توجد فروق 078. 1.762 80.000

 127.00 12.70 10  أقل من البكالوريوس

 503.00 20.12 25  بكالوريوس
  تركيب كلمات من 

  حروف شفهيا
   35  المجموع

 توجد فروق 040. 2.051 72.000

 170.00 17.00 10  أقل من البكالوريوس

 460.00 18.40 25  بكالوريوس
لمات االتيان بك

جديدة تتضمن حرفا 
  ممدودا

   35  المجموع

 ال توجد فروق 694. 393. 115.000

 158.00 15.80 10  أقل من البكالوريوس

 472.00 18.88 25  وسبكالوري
  تركيب جمل من 

  كلمات متناثرة شفهيا
   35 المجموع

  ال توجد فروق 391. 857. 103.000

 203.00 20.30 10  أقل من البكالوريوس
 427.00 17.08 25  بكالوريوس

  استخدام المفردات
   في سياقات جديدة

   35  المجموع

 ال توجد فروق 375. 887. 102.000
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 اللغة العربية من عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين معلمي) ٢١(يتضح من خالل الجدول 
، فيما يتعلق بأساليب تنمية مهارات )بكالوريوس/ أقل من بكالوريوس (حيث نوع المؤهل العلمي 

تجريد الحروف حسب أشكالها وحركاتها في الكلمة شفهيا، االتيان بكلمات جديدة تتضمن حرفا (
ويتضح )  جديدة ممدودا، تركيب جمل من كلمات متناثرة شفهيا، استخدام المفردات في سياقات

في هذه المهارات، بينما كان داال في ) ٠.٠٥أكبر من (ذلك من خالل مستوى الداللة الذي كان 
تحليل الكلمة إلى حروفها شفهيا، تحليل الجملة إلى كلماتها شفهيا، (المهارات األخرى وهي 

ت حيث كان) ٠.٠٥أقل من (التي سجلت مستوى الداللة ) تركيب كلمات من حروف شفهيا
الفروق في جميع المهارات لصالح حملة البكالوريوس أي أنهم أكثر تمكنا من أساليب تنمية 

  .مهارات فهم المقروء حملة دبلوم الكليات المتوسطة، ودبلوم معهد إعداد المعلمين
  

:نتائج اإلجابة عن السؤال السابع  
ائية بين متوسطات هل توجد فروق ذات داللة إحص: لإلجابة عن سؤال الدراسة السابع ونصه

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في الصف األول بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارات 
  رسين المبتدئين تعزى إلى سنوات الخدمة في التدريس؟االقراءة لدى الد

 الالمعلمي والذي يستخدم عادة (Mann-Whitney)قام الباحث باستخدام اختبار 
وعتين مستقلتين عندما تكون البيانات فيها ال تتبع التوزيع الطبيعي وذلك من أجل  للمقارنة بين مجم

 سنة ١٥من (الوقوف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية حسب سنوات الخدمة في التدريس 
لمعلمي الصف األول بمراكز تعليم الكبار لكل أسلوب من أساليب )  سنة١٥أكثر من / فأقل  

يوضح  ) ٢٢( لمقروء، ومهارة نطق المقروء، ومهارة فهم المقروء والجدول تنمية مهارة تعرف ا
  .نتائج االختبار
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  )٢٢(جدول 
الفروق بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية للصف األول بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية 

  :مهارات تعرف المقروء وفقا لسنوات الخدمة في التدريس 

متوسط   التكرار سنوات الخدمة  لمقروءمهارات تعرف ا
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Mann-
Whitney U (Z)مستوى المعنوية  قيمة 

Asymp. Sig. 
 الوصف

 433.50 17.34 25   سنة فأقل١٥
 196.50 19.65 10   سنة١٥أكثر من 

تعرف الكلمات المقررة 
  بالدرس

   35 المجموع

ال توجد  387. -865.- 108.500
 فروق

 410.50 16.42 25   سنة فأقل١٥من 
 219.50 21.95 10   سنة١٥أكثر من 

عرف معاني المفردات ت
  الجديدة

   35 المجموع

ال توجد  078. -1.762- 85.500
 فروق

 449.00 17.96 25   سنة فأقل١٥من 
 181.00 18.10 10   سنة١٥أكثر من 

التمييز بين المفرد 
  والمثنى والجمع

   35 المجموع

ال توجد  970. -037.- 124.000
 فروق

  
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين معلمي اللغة العربية من ) ٢٢(يتضح من خالل الجدول 

لجميع أساليب تنمية مهارات )  سنة١٥أكثر من /  سنة فأقل ١٥من (حيث نوع سنوات الخدمة 
، وهذا يدل على أن أفراد العينة ال ) ٠.٠٥أكبر من (تعرف المقروء؛ حيث كان مستوى الداللة 

  .يختلفون من حيث خبرتهم في تمكنهم من أساليب تنمية مهارات تعرف المقروء



 
 

٩٥

  )٢٣(جدول 
الفروق بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية للصف األول من أساليب تنمية مهارات نطق المقروء 

  وفقا لسنوات الخدمة في التدريس

  مهارات تعرف 
متوسط   التكرار سنوات الخدمة  نطق المقروء

 الرتب
مجموع 
  الرتب

Mann-
Whitney 

 U 

  قيمة
Z 

 مستوى المعنوية
Asymp. 

Sig. 
 الوصف

 435.00 17.40 25   سنة فأقل١٥من 
 195.00 19.50 10   سنة١٥أكثر من 

قراءة الحروف 
  بحركاتها الثالث

   35 المجموع

  ال توجد  259. 1.129 110.000
 فروق

 418.50 16.74 25   سنة فأقل١٥من 
 211.50 21.15 10   سنة١٥أكثر من 

قراءة الحركات 
المنونة في حاالت 

   35 المجموع  التنوين الثالث

  ال توجد 219. 1.228 93.500
  فروق

 500.00 20.00 25   سنة فأقل١٥من 
 130.00 13.00 10   سنة١٥أكثر من 

التمييز بين المد 
  والحركة القصيرة نطقا

   35 المجموع

  ال توجد  054. 1.929 75.000
 فروق

 424.00 16.96 25   سنة فأقل١٥من 
 206.00 20.60 10   سنة١٥أكثر من 

التمييز بين الهاء 
  والتاء المربوطة نطقا

   35 المجموع

  ال توجد  300. 1.035 99.000
 فروق

 445.00 17.80 25   سنة فأقل١٥من 
  185.00 18.50 10   سنة١٥أكثر من 

  التمييز بين 
  الشدة السكون و

   35 المجموع  في الكلمة نطقا

  ال توجد  845. 195. 120.000
 فروق

 463.00 18.52 25   سنة فأقل١٥من 
 167.00 16.70 10  نة س١٥أكثر من 

  التفريق بين 
  ال الشمسية 
   35 المجموع  وال القمرية

  ال توجد   609. 512. 112.000
 فروق

  
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين معلمي اللغة العربية من ) ٢٣(يتضح من خالل الجدول 

لجميع أساليب تنمية مهارات )  سنة١٥أكثر من /  سنة فأقل ١٥من (حيث نوع سنوات الخدمة 
 جميع المهارات ، وهذا يدل على في) ٠.٠٥أكبر من ( نطق المقروء حيث كان مستوى الداللة 

أن معلمي اللغة العربية للصف األول في مراكز تعليم الكبار ال يختلفون من حيث خبرتهم في 
  .تمكنهم من أساليب تنمية مهارات نطق المقروء
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  )٢٤(جدول 
ليب تنمية الفروق بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية للصف األول في مراكز تعليم الكبار من أسا

  :مهارات فهم المقروء من حيث سنوات الخدمة في التدريس

  مهارات فهم 
متوسط   التكرار سنوات الخدمة  المقروء

 الرتب
مجموع 
  الرتب

Mann-
Whitney 

 U  
(Z)قيمة  

مستوى 
 المعنوية

Asymp. 
Sig.  

 الوصف

 415.50 16.62 25   سنة فأقل١٥من 
 214.50 21.45 10   سنة١٥أكثر من 

تحليل الكلمة إلى 
  حروفها شفهيا

   35  المجموع

ال توجد  186. 1.324 90.500
 فروق

 419.50 16.78 25   سنة فأقل١٥من 
 210.50 21.05 10   سنة١٥أكثر من 

تحليل الجملة إلى 
  كلماتها شفهيا

   35  المجموع

ال توجد  240. 1.174 94.500
 فروق

 403.50 16.14 25   سنة فأقل١٥من 
 226.50  22.65 10   سنة١٥أكثر من 

  تجريد الحروف 
كاتها حسب أشكالها وحر

  في 
   35  المجموع  الكلمة شفهيا

ال توجد  069. 1.821 78.500
 فروق

 422.00 16.88 25   سنة فأقل١٥من 
 208.00 20.80 10   سنة١٥أكثر من 

تركيب كلمات من حروف 
  شفهيا

   35  المجموع

ال توجد  278. 1.084 97.000
 فروق

 418.00 16.72 25   سنة فأقل١٥من 
 212.00 21.20 10   سنة١٥أكثر من 

  االتيان بكلمات 
  جديدة تتضمن 
   35  المجموع  حرفا ممدودا

ال توجد  208. 1.259 93.000
 فروق

 436.00 17.44 25   سنة فأقل١٥من 
 194.00 19.40 10   سنة١٥أكثر من 

  تركيب جمل من 
  كلمات متناثرة 

   35  المجموع  شفهيا

ال توجد  585. 545. 111.000
 فروق

 392.00 15.68 25   سنة فأقل١٥من 
 238.00 23.80 10   سنة١٥أكثر من 

  استخدام المفردات 
  في سياقات جديدة

   35  المجموع

  توجد  025. 2.236 67.000
  فروق

  
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين معلمي اللغة العربية من ) ٢٤(جدول يتضح من خالل ال

لجميع أساليب )  سنة١٥أكثر من /  سنة فأقل ١٥من (حيث نوع سنوات الخدمة في التدريس 
في جميع المهارات ما  ) ٠.٠٥أكبر من ( تنمية مهارات فهم المقروء حيث كان مستوى الداللة 

كان الفرق فيها داال إحصائيا ألن " المفردات في سياقات جديدة استخدام " عدا مهارة واحدة هي 
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صاحبة الرتبة )  سنة فأقل ١٥من (، وكان الفرق لصالح فئة )٠.٠٥(مستوى الداللة أقل من 
  . األكبر أي أن هذه الفئة أكثر تمكنا من أساليب تنمية مهارات فهم المقروء 

  

تفسري النتائج ومناقشتها: ثانيا  
ة الحالية إلى التحقق من مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في الصف األول  هدفت الدراس  

بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارات القراءة لدى الدارسين المبتدئين، وقد تم عرض 
النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وفيما يلي تفسير ومناقشة نتائج الدراسة، وذلك على النحو 

  :التالي
 الدراسة أن مستوى تمكن معلمي اللغة أسئلةرت نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث من  أظه 

العربية بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارات التعرف على المقروء لدى الدارسين 
المبتدئين كانت مرتفعة، حيث جاء متوسط تمكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارة 

،  )٣ من٢.٧٢( المقررة بالدرس بدرجة مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي تعرف الكلمات
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى تركيز معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار على مهارات 
تعرف المقروء عند تنفيذ دروس القراءة للدارسين المبتدئين ، وسرعة إدراك الدارسين المبتدئين 

 .المبتدئين يرى الباحث أنه يرجع إلى النضج العقلي واللغوي لدى الدارسينللمقروء والذي 
  أظهرت نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية

بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارات نطق المقروء، كانت بين مرتفع في أساليب تنمية 
 الحروف بحركاتها الثالث، ومهارة قراءة الحركات المنونة في حاالت التنوين مهارة قراءة(

الثالث، ومهارة التمييز بين المد والحركة القصيرة نطقا، ومهارة التفريق بين أل الشمسية وأل 
مهارة التمييز بين الهاء والتاء المربوطة، ومهارة التمييز بين (، ومتوسط في أساليب تنمية )القمرية

وبصفة عامة فإن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية بمراكز ). كون والشدة في الكلمة نطقاالس
تعليم الكبار من أساليب تنمية نطق المقروء عند تنفيذ دروس القراءة للدارسين المبتدئين  كان 

، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى اهتمام معلمي اللغة العربية )٣ من ٢.٥٠(مرتفعا بمتوسط عام 
بأساليب تنمية مهارة نطق المقروء، والتركيز عليها، ورفع ) عينة الدراسة(بمراكز تعليم الكبار 

 .الكفاءة المهنية من خالل التدريب وحضور البرامج التدريبية الخاصة بتعليم الكبار
  أظهرت نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة أن مستوى تمكن معلمي اللغة

مراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة فهم المقروء متوسط في أساليب تنمية مهارة العربية ب
تحليل الجملة إلى كلماتها شفهيا، وتجريد الحروف حسب أشكالها وحركاتها في الكلمة (
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شفهيا، واإلتيان بكلمات جديدة تتضمن حرفا ممدودا، وتركيب جمل من كلمات متناثرة شفهيا، 
تحليل الكلمة إلى (، ومرتفع في أساليب تنمية مهارة )دات في سياقات جديدةواستخدام المفر

وبصفة عامة فإن مستوى تمكن معلمي اللغة ). حروفها شفهيا، وتركيب كلمات من حروف شفهيا
العربية بمراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارة فهم المقروء لدى الدارسين المبتدئين أثناء 

، ويرى الباحث أن هذه )٣ من ٢.١٨(اءة، كان بدرجة متوسطة بمتوسط عام تنفيذ دروس القر
يظهر ) عينة الدراسة(تركيز معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار أن النتيجة تدل على 

ذلك تركيز البعض السبب في ويقوى في بعض األساليب ويهمل في البعض اآلخر، وقد يكون 
 .ن الفهم، أو الخلط بينهمامهارة الحفظ دوأن منهم على 

  أظهرت نتائج اإلجابة عن السؤال السادس من أسئلة الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار من معظم 

 - بكالوريوس(لعلمي أساليب تنمية مهارات القراءة لدى الدارسين المبتدئين تعزى إلى المؤهل ا
 بين المعلمين من حملة إحصائياكما أظهرت النتائج أن هناك فروق دالة ). أقل من البكالوريوس

درجة البكالوريوس وحملة درجة األقل من البكالوريوس لصالح حملة البكالوريوس في ثالثة 
 شفهيا ، حروفها تحليل الكلمة إلى( أساليب من أساليب تنمية مهارات فهم المقروء وهي 

وتدل هذه النتيجة على ). وتحليل الجملة إلى كلماتها شفهيا، وتركيب كلمات من حروف شفهيا 
وير مستوى المعلمين الحاصلين على القصور في أداء المعلمين مما يتطلب معه العمل على تط

يادة درجة األقل من البكالوريوس إما بالحصول على درجة البكالوريوس من كليات التربية أو بز
 . التدريب أثناء الخدمة لمواكبة التطور الحاصل في مناهج التعليم

  أظهرت نتائج اإلجابة عن السؤال السابع من أسئلة الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة
، وذوي الخبرة )سنة١٥أكثر من (إحصائية بين المعلمين من ذوي الخبرة المرتفعة في التدريس 

ي أسلوب واحد من أساليب تنمية مهارات فهم المقروء وهو إال ف) سنة فأقل١٥(األقل 
، وهذا يدل على استثمار المعلمين لخبراتهم الطويلة )استخدام المفردات في سياقات جديدة(

في اختيار أساليب التنمية المناسبة وتطبيقها، كما يدل على أن المعلمين ذوي الخبرات األقل 
أثناء التأهيل واالستفادة من خبرات التربويين في قد استفادوا من زيادة سنوات الدراسة 

المحاضن التربوية، وبذلك يمكن القول بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  
 مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارات القراءة لدى

 .دمة في التدريسالدارسين المبتدئين تعزى إلى سنوات الخ
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ومن خالل عرض النتائج السابقة يتضح أن مستوى تمكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية 
= متوسط عام (مهارات القراءة لدى الدارسين المبتدئين في مراكز تعليم الكبار كان بدرجة مرتفعة 

اهج تعليم الكبار وهذا المستوى المرتفع ألداء المعلمين قد يكون بسبب أن من). ٣ من ٢.٤٦
تختلف عن مناهج التعليم العام، كما أن الهدف من تعليم الكبار هو محو األمية لدى الدارسين 
المبتدئين ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم أو الحصول على التكسب من خالل بعض الوظائف 

لمبتدئين في والترقية على بعضها اآلخر، وكذلك تكامل النضج العقلي واللغوي لدى الدارسين ا
تعليم الكبار أكثر من التعليم العام، وهذا ما جعل الدراسة الحالية تختلف في نتائجها مع الدراسات 

، وريما الجرف )هـ١٤٣٢(األخرى، التي أثبتت تدني مستوى أداء المعلمين كدراسة الشهراني 
  ).م٢٠٠٧(، وإيمان عليان وآخران )هـ١٤٢٨(، والروقي )هـ١٤٣٢(
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  صل اخلامسالف
  ملخص نتائج الدراسة
  وتوصياتها ومقرتحاتها

  
  

  .ملخص نتائج الدراسة: أوال
  .التوصيات: ثانيا
  .املقرتحات: ثالثا
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  :ملخص نتائج الدراسة: أوال
التحقق من مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في الصف األول إلى هدفت الدراسة الحالية   

ليب تنمية مهارات القراءة لدى الدارسين المبتدئين ، واتبع الباحث بمراكز تعليم الكبار من أسا
 الدراسة؛ مجتمعالمنهج الوصفي، واستخدم بطاقة المالحظة أداة لدراسته، وبعد تطبيق األداة على 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 المقروء، ومهارة فهم مهارة تعرف المقروء، ومهارة نطق(تحديد ثالث مهارات رئيسة للقراءة هي . ١

مهارة ) ١٦(، وتحتوي كل مهارة رئيسة على عدد من المهارات المتفرعة بلغ مجموعها )المقروء
  .أسلوبا) ٤١(متفرعة، وكل مهارة متفرعة تحتوي على عدد من األساليب لتنميتها بلغ مجموعها 

روء لدى الدارسين مستوى تمكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات تعرف المق. ٢
  ).٣ من ٢.٧٢(المبتدئين أثناء تنفيذ دروس القراءة، كان بدرجة عالية حيث بلغ المتوسط 

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات نطق المقروء لدى الدارسين . ٣
  ).٣ من٢.٥٠(المبتدئين أثناء تنفيذ دروس القراءة، كان بدرجة عالية حيث بلغ المتوسط 

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات فهم المقروء لدى الدارسين . ٤
  ).٣ من٢.١٨(المبتدئين أثناء تنفيذ دروس القراءة، كان بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية من . ٥
بكالوريوس، أقل ( نمية مهارات القراءة لدى الدارسين المبتدئين تعزى إلى المؤهل العلمي أساليب ت

  ).من البكالوريوس
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مستوى تمكن معلمي اللغة العربية من . ٦

 ١٥( التدريس أساليب تنمية مهارات القراءة لدى الدارسين المبتدئين تعزى إلى سنوات الخدمة في
  ). سنة١٥سنة فأقل، أكثر من 

  
  :التوصيات: ثانيا

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإن الباحث يوصي باآلتي
االستفادة من قائمة أساليب تنمية مهارات القراءة التي توصلت إليها الدراسة عند تأليف مقرر  .١

 .د تقويم أداء معلميهاالقراءة للدارسين المبتدئين  وتعليم الكبار، وعن
المبتدئين إصدار دليل لمعلمي الكبار يتضمن األساليب الالزمة لتنمية مهارات القراءة للدارسين  .٢

 .في مراكز تعليم الكبار
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إعداد معلمين متخصصين في تدريس اللغة العربية للكبار والحرص على االرتقاء بمستوياتهم  .٣
 .مجال تعليم الكبارحتى يكونوا على اتصاال دائم بما يستجد في 

لمعلمي اللغة العربية، مع زيادة  في مراكز تعليم الكبار  تعليم القراءة للدارسين المبتدئينإسناد .٤
 .الحوافز المادية والمعنوية الستقطاب المتميزين لتدريس هذه المرحلة

مراكز االستفادة من التقنيات الحديثة في تنمية مهارات القراءة لدى الدارسين المبتدئين في  .٥
 .تعليم الكبار

  
  :املقرتحات: ثالثا

استكماال للدراسة الحالية، ولشعور الباحث بأهمية بعض الموضوعات والقضايا المتعلقة 
  :بالدراسة الحالية؛ فإن الباحث يقترح اآلتي

 .في مهارات القراءةفي مراكز تعليم الكبار إجراء دراسة لتقويم مستوى الدارسين المبتدئين  .١
 . لتحديد أساليب معالجة صعوبات القراءة لدى الدارسين المبتدئينإجراء دراسة .٢
بناء برنامج لتدريب معلمي اللغة العربية في مراكز تعليم الكبار على استخدام أساليب تنمية  .٣

 .مهارات القراءة لدى الدارسين المبتدئين في مراكز تعليم الكبار؛ وقياس ذلك عليهم
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   واملراجعاملصادر
  دراملصا: أوال 
 القرآن الكريم - ١
 .، والترمذيالبخاري، ومسلم، وأبي داوود: صحاح الحديث - ٢

  املراجع: ثانيا 
اســتراتيجيات تعلـيم الكبــار ). م٢٠٠٠(إبـراهيم، إبــراهيم محمـد ، عبــد الراضـي إبــراهيم محمـد   .١

 .مكتبة األنجلو المصرية: ، القاهرةفي المناطق األكثر احتياجا
ــــراهيم، عبــــدالعليم  .٢ دار : ، القــــاهرة٧، طموجــــه الفنــــي لمدرســــي اللغــــة العربيــــةال). م١٩٨٤(إب

 .المعارف
اقتـضاء الـصراط المـستقيم لمخالفـة أصـحاب ) هــ٧١٥.(ابن تيمية ، عبدالحليم بن عبد السالم  .٣

 . الجحيم ، المجلد األول ، الرياض ، مكتبة الرشد 
 الالزمـة لتالميـذ المهـارات القرائيـة). م٢٠٠٨(أبو جاموس، عبـدالكريم؛ والبركـات، علـي أحمـد  .٤

، الكويـت، )٨٨(، العـدد المجلـة التربويـة ومدى إتقانهم لها، يالحلقة األولى من التعليم األساس
 .١١٦ – ٨١ص  

. القـاهرة .منـاهج البحـث فـي العلـوم النفـسية والتربويـة ) . م٢٠٠٧. (أبو عالم ، رجـاء محمـود  .٥
 .دار النشر للجامعات 

طـــرق تعلـــيم القـــراءة ). د ت(ليمان؛ والفـــار، مـــصطفى أبـــو مغلـــي، ســـميح؛ العواملـــة، حـــابس ســـ .٦
 .األهلية للنشر والتوزيع: ، عمانوالكتابة لألطفال

 االكتـشاف الموجـه إسـتراتيجيةفاعليـة اسـتخدام ). م٢٠٠٦(أحمد، صالح عبد السميع محمـد  .٧
فـــي تنميـــة مهـــارات القـــراءة الـــصامتة لـــدى الدارســـين المبتـــدئين ذوي صـــعوبات الـــتعلم بالمرحلـــة 

 ٢٢ – ١٩: الريــاض (المــؤتمر الــدولي لــصعوبات الــتعلمبتدائيــة بالمملكــة العربيــة الــسعودية، اال
 .، األمانة العامة للتربية الخاصة)٢٠٠٦نوفمبر، 

مكتبـــة النهـــضة : ، القـــاهرةطـــرق تعلـــيم اللغـــة العربيـــة). م١٩٧٩(أحمـــد، محمـــد عبـــد القـــادر  .٨
 . المصرية

 .دار الفكر العربي: ، بيروتتربية والتعليممعجم مصطلحات ال). م١٩٨٠(بدوي، أحمد زكي  .٩
ــــة والتعلــــيم). م١٩٩٩(بكــــار، عبــــد الكــــريم  .١٠ ــــشر : ، الريــــاض١، طحــــول التربي دار المــــسلم للن

 .والتوزيع
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تقويم دور معلم الصف األول من التعليم األسـاس فـي تنميـة االسـتعداد ). م١٩٩١(بكر، أحمد  .١١
 .ة، جامعة المنصورة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيللقراءة

التوافـق النفـسي االجتمـاعي وعالقتـه بالدافعيـة للـتعلم لـدى المراهـق ). م٢٠١١(بلحاج، فروجـة  .١٢
غيـر (دراسة ميدانية بواليـة تيـزي وزو وبـومرداس، رسـالة ماجـستير : المتمدرس في التعليم الثانوي

م الـنفس وعلـوم التربيـة ، جامعة مولود معمري، كلية اآلداب والعلـوم اإلنـسانية، قـسم علـ)منشورة
 .واألرطوفونيا

: اليونـــسكو، منظمـــة أشـــكال القرائيـــة فـــي القـــرن الحـــادي والعـــشرين). م٢٠١٣(بوكوفـــا، إيرينـــا  .١٣
ــــــــــىم٢٠١٣ ســــــــــبتمبر ٨مناســــــــــبة اليــــــــــوم العــــــــــالمي لمحــــــــــو األميــــــــــة فــــــــــي  : ، متــــــــــوافر عل

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002227/222718a.pdf. 
 .دار الفكر للنشر والتوزيع: ، عمانتدريس اللغة العربية). م٢٠٠٢(جابر، وليد أحمد  .١٤
: ، شرح درويش الجويدي، صـيداموسوعة جبران خليل جبران). م٢٠١٢(جبران، خليل جبران  .١٥

 .الدار النموذجية للطباعة والنشر
صعوبات تعرف الرموز المكتوبة لـدى تلميـذات الـصف األول ). هـ١٤٢٣.(الجرف ، ريما سعد  .١٦

من كتاب دراسات فـي تعلـيم القـراءة بمراحـل التعلـيم العـام بالمملكـة .  والثالث االبتدائي والثاني
 .مكتبة الملك فهد : العربية السعودية ، الرياض 

، التعلـيم االبتـدائي فـي المملكـة العربيـة الـسعودية). م١٩٩٥(الحقيل، سليمان بن عبد الـرحمن  .١٧
 .مكتبة الملك فهد الوطنية: ، الرياض٣ط

مطـابع : ، الريـاض١، طمدخل إلى علـم تعلـيم الكبـار). هـ١٤١٢(دي، عبد الرحمن سعد الحمي .١٨
 . الفرزدق

دوافـع االلتحـاق كمـا تراهـا الدارسـات بمـدارس محــو ). هــ١٤٠٧(الحميـدي، عبـدالرحمن سـعد  .١٩
، مركـز البحــوث التربويـة، كليـة التربيــة، جامعـة الملــك األميـة التابعـة للرئاســة العامـة لتعلـيم البنــات

 .عود، الرياضس
دارة : ، البحـرينكيـف أعلـم القـراءة للمبتـدئين). د ت(حنا، سامي عياد؛ والناصر، حـسن جعفـر  .٢٠

 .الحكمة للنشر والتوزيع
: ، تحقيـقكتاب تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد األطفال). م٢٠١٠(الحنبلي، ابن رجب  .٢١

 .الوليد بن عبدالرحمن الفريان، الرياض
، تعلـــيم اللغـــة العربيـــة والتربيـــة الدينيـــة). م١٩٩٠(رســـالن، مـــصطفى خـــاطر، محمـــود رشـــدي؛ و .٢٢

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع: القاهرة

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002227/222718a.pdf
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ـــة ). م٢٠٠٤(الخليفـــة، حـــسن جعفـــر  .٢٣ ـــدريس اللغـــة العربي ـــدائي (فـــصول فـــي ت  – متوســـط –ابت
 .مكتبة الرشد ناشرون: ، الرياض)ثانوي

ــاض٢، طكالت العــصرتعلــيم الكبــار ومــش). هـــ١٤١٦(الخنكــاوي، إبــراهيم محمــد  .٢٤ دار : ، الري
 .األندلس

دار الفالح ): األردن(، صويلح حاالت وتعليقات: تعليم اللغة ).هـ١٤٠٢(الخولي، محمد علي  .٢٥
 .للنشر والتوزيع

اللغــــة العربيــــة ومهاراتهــــا دار ) . م٢٠٠٤. (محمـــد جهــــاد , الدايـــة ، محمــــد رضــــوان ، جمــــل  .٢٦
 .العين ) .١ط(الكتاب الجامعي 

أثر برنامج تدريبي في تنمية مفهوم تعليم القراءة لدى معلمي ). م٢٠٠٧(الدخيل الدخيل، عواد  .٢٧
ــة ــة بالمرحلــة االبتدائي ــة التربيــة، جامعــة : رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، الريــاض. اللغــة العربي كلي

 .الملك سعود
 دار: ، عمــاناللغــة العربيــة مناهجهــا وطــرق تدريــسها). م٢٠٠٣(الــدليمي، طــه؛ والــوائلي، ســعاد  .٢٨

 .الشروق للنشر والتوزيع
ـــد  .٢٩ ـــداهللا خال ـــصامتة). هــــ١٤٢١(الراشـــد، عب ـــراءة ال ـــة مهـــارات الق ـــرح لتنمي ـــامج مقت رســـالة . برن

 .كلية التربية، جامعة الملك سعود: ماجستير غير منشورة، الرياض
، تعلـيم الجمـاهيراألسس النفسية فـي تعلـيم الكبـار والسـيما النـساء، ). م١٩٧٧(الرفاعي، نعيم  .٣٠

 .م١٩٧٧، ٧٦التاسع، العدد 
 .دار الفكر:  ، بيروتطرق تدريس اللغة العربية). هـ١٤٠١(الركابي، جودة  .٣١
مكتـب التربيــة لــدول : ، الريــاض تعلــيم الكبــار والتعلـيم المــستمر).هــ١٤٢٣(الـرواف، هيــا ســعد  .٣٢

 .الخليج العربية
 القـراءة مستوى تمكن الطالب المعلمين مـن مهـارات تـدريس). هـ١٤٢٨(الروقي، راشد محمد  .٣٣

: رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، مكـة المكرمـة. في الصفوف الثالثـة العليـا مـن المرحلـة االبتدائيـة
 .كلية التربية، جامعة أم القرى

تقـويم أداء معلمـي اللغـة العربيـة فـي تـدريس القـراءة الجهريـة ). م٢٠٠٤(الزهراني، سعيد محمد  .٣٤
: مكـة المكرمـة) غيـر منـشورة(الة ماجستير ، رسلتالميذ الصف السادس االبتدائي بمحافظة جدة

 .كلية التربية، جامعة أم القرى
فعاليـة مجمعـات تعليميـة فـي تنميـة المهـارات اللغويـة ). هــ١٤٢٧(الزهراني، مرضي بـن غـرم اهللا  .٣٥

لـدى طـالب الـسنوات األولـى فـي كليـة اللغــة الغربيـة بجـامع أم القـرى واتجاهـاتهم نحوهـا، رســالة 
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 .، مكة المكرمة، كلية التربية، جامعة أم القرى)ةغير منشور(دكتوراه 
جهـود دول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة فـي ). م١٩٨٦(الزهير، سليمان عبد الرحمن  .٣٦

 . مطابع مرامر: ، الرياض١، طمجال محو األمية وتعليم الكبار
كتابــة فــي برنــامج مقتــرح لتنميــة مهــارات القــراءة وال). م١٩٩٨(ســليمان، محمــود جــالل الــدين  .٣٧

، رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة، كليـة التربيـة بـدمياط، ضوء التكامل لدى تالميذ المرحلـة االبتدائيـة
 .جامعة المنصورة

عوائــد بــرامج محــو األميــة مــن منظــور الدارســين والمدرســين فــي ). م٢٠٠٣(الــسنبل، عبــدالعزيز  .٣٨
 .قافة والعلومالمنظمة العربية للتربية والث: ، تونسالمملكة العربية السعودية

دراســة مقارنــة، : تمويــل بــرامج محــو األميــة فــي الــوطن العربــي، ). م٢٠٠٥(الــسنبل، عبــدالعزيز  .٣٩
ــــى  ١٨٥ص مــــن ، )١(، العلــــوم التربويــــة والدراســــات اإلســــالمية ١٨ مجلــــة الملــــك ســــعود، إل

 .٢٥٧ص
ن السنبل، عبدالعزيز؛ الخطيب، محمد بن شحات؛ متولي، مصطفى محمد؛ عبدالجواد، نورالدي .٤٠

 .دار الخريجي للنشر والتوزيع: ، الرياضنظام التعليم في المملكة العربية السعودية). م٢٠٠٨(
الـدار : ، القـاهرة٤، طتعلـيم اللغـة العربيـة بـين النظريـة والتطبيـق). م٢٠٠٠(شحاتة، حسن سـيد  .٤١

 .المصرية اللبنانية
:  القــاهرةة وتعلمهـا،المرجـع فـي تعلـيم اللغـة العربيـ). م٢٠١٢(شـحاتة، حـسن؛ الـسمان، مـروان  .٤٢

 .مكتبة الدار العربية للكتاب
أثر برنـامج مقتـرح فـي تنميـة بعـض مهـارات القـراءة لـدى ). م٢٠٠٩(الشخريتي، سوسن شاهين  .٤٣

 بــشمال غــزة، رســالة ماجــستير -تالميــذ الــصف الثالــث األساســي بمــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة
 . منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة

ـــشنطي، محمـــد صـــال .٤٤ ـــة العربيـــة : المهـــارات اللغويـــة). م٢٠٠٣(ح ال ـــى خـــصائص اللغ مـــدخل إل
 .دار األندلس للنشر والتوزيع: ، حائل٥ طوفنونها،

مـستوى تمكـن معلمـي الـصف األول االبتـدائي ). هــ١٤٣٢(الشهراني، خليل بن محمـد عبـداهللا  .٤٥
كة المكرمـة، ، م، غير منشورة رسالة ماجستير من أساليب تنمية مهارات القراءة لدى تالميذهم،

 .جامعة أم القرىكلية التربية، 
االتجاهـات الحديثـة فـي معالجـة صـعوبات القـراءة فـي ) م٢٠٠١. (الشيخ ، محمد عبد الرؤف  .٤٦

مجلــة القــراءة . اءة والمعرفــة رالمدرســة االبتدائيــة ، المــؤتمر العلمــي األول للجمعيــة المــصرية للقــ
  .٣٢٤ إلى ٢٩٥والمعرفة ، المجلد الثاني ، ص
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مــستوى تمكــن معلمــات اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة ). هـــ١٤٣٠(بغة، فــائزة أحمــد علــي صــ .٤٧
رســالة . مهــارات القــراءة الجهريــة لــدى تلميــذات الــصف الــسادس االبتــدائي بالعاصــمة المقدســة

 .أم القرى، جامعة كلية التربيةمكة المكرمة، ماجستير غير منشورة، 
دار : ، الرياضالتدريس في اللغة العربية). م١٩٨٤ (ظافر، محمد إسماعيل؛ والحمادي، يوسف .٤٨

 .المريخ
 . مكتبة غريب: ، القاهرةطرق تدريس اللغة العربية). د ت(عبد العال، عبد المنعم سيد  .٤٩
االتجاهــات المعاصــرة فــي تعلــيم ) م٢٠٠٠. (عبــداهللا ، ســامي محمــود ، عبــدالوهاب ، محمــد  .٥٠

 .رة جامعة القاه: كلية التربية . اللغة العربية 
، ١، ططــرق تــدريس اللغــة العربيــة مــن منظــور تربــوي حــديث). هـــ١٤٢١(عبيــد، حــسين راضــي  .٥١

 . مكتبة الخبتي الثقافية: بيشة
دار : البحــث العلمــي مفهومــه وأدواتــه وأســاليبه، الريــاض). م٢٠٠٣(عبيــدات، ذوقــان وآخــران  .٥٢

  .أسامة
فار في األسـفار فـي تخـريج المغني عن حمل األس). م٢٠٠٥(العراقي، أبو الفضل زين العابدين  .٥٣

 .دار ابن حزم: ، بيروت)مطبوع بهامش إحياء علوم الدين(ما في اإلحياء من األخبار 
فاعليــة المــسرح التعليمــي فــي تنميــة مهــارات القــراءة ). م٢٠٠٠(عــزازي، ســلوى محمــد أحمــد  .٥٤

: ة، مــصرالجهريـة لـدى تالميـذ الحلقـة الثانيــة مـن التعلـيم األساسـي، رســالة ماجـستير غيـر منـشور
 .كلية التربية، جامعة الزقازيق

مكتبـة : المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الرياض). م٢٠٠٠(العساف، صالح بن حمد  .٥٥
 .العبيكان

: ، اإلســــكندرية)بحــــث فــــي الطبيعــــة(القــــراءة وتعلمهــــا ). م١٩٩٩(عــــصر، حــــسني عبــــدالباري  .٥٦
 .المكتب العربي الحديث

بل محـو األميـة وتعلـيم الكبـار فـي المجتمـع الـسعودي، مستق). م٢٠٠٥(علي، سعيد إسماعيل  .٥٧
 .١٢٥ – ٩١، ص ٣مجلة كلية التربية، جامعة الملك عبدالعزيز، العدد 

مـــستوى القرائيـــة لـــدى تالميـــذ ). م٢٠٠٧(عليـــان، إيمـــان؛ حـــافظ، أمـــل؛ وعبدالحميـــد، ناصـــر  .٥٨
جمهوريـة : بويـة والتنميـةالصفوف الثالثة األولـى بالمرحلـة االبتدائيـة، المركـز القـومي للبحـوث التر

 .مصر العربية
، اإلحـصاء للباحـث فـي التربيـة والعلـوم اإلنـسانية). م٢٠٠٠(عودة، أحمـد؛ والخليجـي، يوسـف  .٥٩

 .دار أمل: ، األردن٢ط
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 القــــراءة الجهريــــة الزوجيــــة إســــتراتيجيةأثــــر اســــتخدام ). م٢٠٠٢(العيــــسوي، جمــــال مــــصطفى  .٦٠
مجلــة . لفهــم القرائـي لــدى تالميـذ الــصف الثالـثالمتزامنـة فـي عــالج القـراءة الجهريــة وتحـسين ا

 .٦٦ – ٢٣الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، العدد الخامس عشر، ص : القراءة والمعرفة
مــدى إتقــان تالميــذ ). م٢٠٠٥(الغــزو، عمــاد محمــد؛ والــسرطاوي، عبــد العزيــز؛ وطيبــي، ســناء  .٦١

ـــة المتحـــدة ـــة اإلمـــارات العرب ـــى بدول ـــة األول ـــراءة الـــصفوف االبتدائي  للمهـــارات األساســـية فـــي الق
جامعـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، العـدد : والكتابـة والـصعوبات المرتبطـة بهـا، مجلـة كليـة التربيـة

 .٦٤ – ٤٥الثاني والعشرون، ص ص 
مفهــوم تعلــيم القــراءة لــدى معلمــات اللغــة العربيــة بالمرحلــة ). م٢٠٠٤(الفقيــه، مــشاعل إبــراهيم  .٦٢

مهن القــراءة مــن وجهــة نظــر المــشرفات التربويــات، رســالة ماجــستير غيـــر االبتدائيــة وواقــع تعلــي
 .منشورة، كلية التربية بالرياض، وكالة كليات البنات

ــة، محمــد أمــين محمــود  .٦٣ ــار فــي المملكــة العربيــة الــسعودية). م١٩٩٠(فالت أســسه : تعلــيم الكب
  .دار الطويل لفن الطباعة: وتطبيقاته، الدمام

: أساسيات المناهج في التعليم النظامي وتعليم الكبار، القاهرة). م١٩٨٥(قالدة، فؤاد سليمان  .٦٤
 .دار المطبوعات الجديدة

أثــر اســتخدام اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تنميــة مهــارة ). م٢٠٠٥(الفــي ، ســعيد عبــداهللا  .٦٥
ية الفهــم القرائــي لــدى تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة، المــؤتمر العلمــي الثــامن عــشر للجمعيــة المــصر

ــدريس،  ــسان العربــي(للمنــاهج وطــرق الت ــيم وبنــاء اإلن ــة، )٣(، المجلــد )منــاهج التعل ، كليــة التربي
 .١٠٥٥ – ١٠١٣جامعة عين شمس، ص ص 

معجـم المـصطلحات التربويـة والمعرفـة فـي المنـاهج ). م٢٠٠٣(اللقاني، أحمد؛ والجمل، علـي  .٦٦
  . دار عالم الكتب: وطرق التدريس، القاهرة

 .دار الفكر العربي: تدريس فنون اللغة العربية، القاهرة). م٢٠٠٤ (مدكور، علي أحمد .٦٧
 .عالم الكتب: ، القاهرة١٠تطور الفكر التربوي، ط). م١٩٨٦(مرسي، سعد أحمد  .٦٨
دوافــع األميــين الكبــار إلــى الــتعلم، الحلقــة ). م١٩٨٥(مركــز تنميــة المجتمــع فــي العــالم العربــي  .٦٩

 . لمحو األمية في الدول العربيةالدراسية في تنظيم برامج الحملة العربية
مكتبـة : القراءة مهاراتها ومشكالتها في المدرسة االبتدائيـة، القـاهرة). م١٩٩٨(مصطفى، فهيم  .٧٠

 .الدار العربية للكتاب
تقـــويم أداء معلمـــي اللغـــة العربيـــة فـــي الحلقـــة األخيـــرة مـــن ). م٢٠٠٨(معـــيض، محمـــد عبـــداهللا  .٧١

، )غيــر منــشورة(صية الالزمــة لهــم، رسـالة ماجــستير التعلـيم األساســي فــي ضــوء الكفايـات التخصــ
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 .كلية التربية، جامعة صنعاء
دار المـسيرة : ، عمان٢مناهج بحث التربية وعلم النفس، ص). هـ١٤٢٣(ملحم، سامي محمد  .٧٢

  .للنشر والتوزيع والطباعة
 .دار أسامة للنشر والتوزيع: استراتيجية تعليم الكبار، عمان). م٢٠٠٦(نصار، موسى  .٧٣
المـواد التعليميـة فـي القـراءة ورؤيـة مـستقبلية لـدورها فـي تحـديث ). م٢٠٠٦( محمد علي نصر، .٧٤

التعلـيم لتنميـة مهـارات القـراءة لـدى الطفــل العربـي لتحقيـق الجـودة بالمرحلـة االبتدائيـة، المــؤتمر 
 . يوليو، المجلد الثالث١٣ – ١٢العلمي السادس للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، 

دار الكتـــب : القواعـــد األساســـية للغـــة العربيـــة، بيـــروت). هــــ١٣٥٤(لـــسيد أحمـــد الهاشـــمي، ا .٧٥
 .العلمية

هجــرس، محمــد؛ الطــاهر، العــزب؛ الــشريف، محمــد؛ الحــاج، فاطمــة؛ ســيف، أحمــد؛ محمــد،  .٧٦
ــة). "م٢٠١٢(يوســف؛ جمــال، رضــا  ــي، كيــف؟.. األمي ــوم "هنــا نقطــة الــضعف العرب ــدة الي ، جري

: ر االنترنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم، عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٧/٩/٢٠١٢اإللكترونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
http://www.alyaum.com/News/art/59704.htmlــــــــــــــــــــــــــــــــارة ــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ الزي : ، ت

  .م١١/١٠/٢٠١٤
 ).م١٩٧٨(هالل ، محمد عبدالغني حسن ، مهارات تعليم الكبار الطريق إلى التعليم المستمر  .٧٧
تعلـيم الكبـار ومحـو ). م١٩٧٨( حامد؛ العريـان، عبـد اهللا هندام، يحيى؛ مرسي، محمد؛ الفقي، .٧٨

 . عالم الكتب: األمية؛ أسسه النفسية والتربوية، القاهرة
تــدريس اللغــة العربيــة فــي المرحلــة االبتدائيــة؛ طرقــه، أســاليبه، ). هـــ١٤١٨(والــي، فاضــل فتحــي  .٧٩

 . دار األندلس للنشر: قضاياه، حائل
ــــشؤون اإلســــالمية  .٨٠ ــــر العــــصور وزارة األوقــــاف وال ــــيم عب ــــت، دور المــــرأة فــــي العلــــم والتعل بالكوي

 .م٣/٩/٢٠١٠، بتاريخ ٥٣٢اإلسالمية، مجلة الوعي اإلسالمي، العدد 
الالئحــــة التنفيذيــــة لنظــــام تعلــــيم الكبــــار ومحــــو األميــــة فــــي ). ه١٤٢٠(وزارة التربيـــة والتعلــــيم  .٨١

 . ع الوزارةمطاب: المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الرياض
مطـابع : ، الريـاض٤ط. سياسة التعليم في المملكة العربية الـسعودية). هـ١٤١٦(وزارة المعارف  .٨٢

  . البيان
خــالل  % ٤إلــى  % ٦٠المملكــة تحتفــل بخفــض نــسبة األميــة مــن ( الــسعودية، األنبــاءوكالــة  .٨٣

، )٦٩٠٦(، العــــــــدد )م٠٧/١٠/٢٠١٢(جريــــــــدة االقتــــــــصادية، : ، الريــــــــاض)أربعــــــــين عامــــــــا
http://www.aleqt.com/2012/09/07/article_690447.html  

http://www.alyaum.com/News/art/59704.html
http://www.aleqt.com/2012/09/07/article_690447.html
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ــة ) م١٩٩٨. (يــونس ، فتحــي ، الناقــة ، محمــود ، مــدكور ، علــي  .٨٤ ــيم اللغــة العربي أساســيات تعل
 .دار الثقافة للطباعة والنشر: والتربية اإلسالمية، القاهرة

اللغـة العربيـة للمبتـدئين الـصغار ). م١٩٩٨(نس، فتحـي علـي؛ الكنـدري، عبـداهللا عبـدالرحمن يـو .٨٥
 .ذات السالسل: والكبار، الكويت
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  مالحق الدراسة
  

 . األوليةأداة الدراسة يف صورتها - ١
 .قائمة أمساء حمكمي أداة الدراسة - ٢
 .أداة الدراسة يف صورتها النهائية - ٣
خطاب اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة القصيم  - ٤

 .لتسهيل مهمة الباحث
  .قائمة املهارات املعتمدة يف سجل تقويم الدارسني املبتدئني - ٥
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   )١( ملحق رقم 
  ألوليةأداة الدراسة يف صورتها ا

  
  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العالي
  جامعة أم القرى

  كلية التربية
    قسم المناهج وطرق التدريس

  

  
      

  قائمة مبدئية بأساليب تنمية مهارات القراءة للمبتدئين في تعليم الكبار
  

  إعداد الطالب
  راشد بن صالح الحمادي

  
  إشراف الدكتور 

  لدهمانيدخيل اهللا بن محمد ا
  االستاذ المشارك في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية

  الفصل الدراسي األول
  هـ١٤٣٥ -١٤٣٤
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  سعادة الدكتور                                          وفقه اهللا

  :السالم عليكم  ورحمة اهللا وبركاته  وبعد
يل درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية؛ تتعلق في بعض فيقوم الباحث بإجراءات دراسة؛ لن

ًجوانبها بأساليب تنمية مهارات القراءة لدى المبتدئين في تعليم الكبار؛ ونظرا لما تتمتعون به من خبرة في هذا 
لدى * ات القراءةالمجال؛ فإن الباحث يضع بين أيديكم هذه األداة التي تتضمن مجموعة من أساليب تنمية مهار

المبتدئين في تعليم الكبار، والتي تم تحديدها بالرجوع إلى أدبيات تعليم القراءة، ووثيقة منهج اللغة العربية 
للمرحلة االبتدائية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، والدراسات السابقة في مجال القراءة للمبتدئين 

ُائج تحقق أهداف الدراسة، ويأمل الباحث من سعادتكم التفضل مشكورين بإبداء ومهاراتها؛ لغرض الوصول إلى نت
ًالرأي حيال مدى مناسبة األسلوب لتنمية المهارة، ومدى مناسبتها للمبتدئين بالقراءة في تعليم الكبار، سواء أكان 

  .ذلك بالحذف أو اإلضافة أو تعديل الصياغة
ًشاكرا ومقدرا سلفا جميل تعاونكم، وأس ً   .أل اهللا أن ينفع بعلمكم ويمدكم بالصحة والعافيةً

  :معلومات المحكم
    االسم  

    الدرجة العلمية
    التخصص

    جهة العمل 
  

  راشد بن صالح الحمادي           / الباحث
   com.hotmail@100-raim  بريد الكتروني   

  
  
  .في سجل تقويم الدارسين المبتدئين في تعليم الكبار، من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية المهارات معتمدة *
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  )٢(لحق رقم م
  قائمة أمساء حمكمي أداة الدراسة

  جهة العمل  التخصص  الرتبة العلمية  االسم   م

  جامعة عين شمس   مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أستاذ  د حسن سيد حسن شحاته  ١
  جامعة الملك عبد العزيز  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أستاذ  د حسن جعفر الخليفة  ٢
  جامعة أم القرى  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أستاذ  رحان النمريد حنان بنت س  ٣

  جامعة أم القرى  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أستاذ  د حنان مصطفى مدبولي  ٤
  جامعة اليرموك  مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها  أستاذ  د راتب قاسم عاشور  ٥

  جامعة الملك سعود  وطرق تدريس اللغة العربيةمناهج   أستاذ  د صالح عبد العزيز النصار  ٦
  جامعة نجران  بالغة ونقد  أستاذ  د عزيز محمد عدمان  ٧
  جامعة طيبة  لغويات  أستاذ  د علي عبد اهللا علي القرني  ٨

  جامعة دمياط  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أستاذ  د محمود جالل الدين سليمان  ٩
  جامعة الدمام  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية   مشاركأستاذ  د ماهر شعبان عبد الباري  ١٠
  جامعة أم القرى  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أستاذ مشارك  د مرضي بن غرم اهللا الزهراني  ١١

  هيئة المعاهد األمريكية للبحوث بمصر  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أستاذ مساعد  د أحمد محمد حسين سيف  ١٢

  جامعة المجمعة  لغة عربية ونحو  أستاذ مساعد  لسيدد أنور ا  ١٣

  جامعة المجمعة  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أستاذ مساعد  د خميس عبد الباقي نجم  ١٤
  جامعة الملك خالد  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أستاذ مساعد  د سعيد سعد هادي القحطاني  ١٥
  جامعة الطائف  ناهج وطرق تدريس اللغة العربيةم  أستاذ مساعد  د محمد سعيد الزهراني  ١٦

  جامعة نجران  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أستاذ مساعد  د محمد هادي الشهراني  ١٧
  مشرف تربوي بمدارس حفر الباطن األهلية  لغة عربية وآدابها  دكتوراه  د عوض عبد الباعث فرج  ١٨

  مشرف تربوي تعليم تبوك  دريس اللغة العربيةمناهج وطرق ت  ماجستير  سلطان طخطيخ العنزي.أ  ١٩
  تعليم عسير  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  ماجستير  خليل محمد عبد اهللا آل عمير  ٢٠
  مشرف تربوي تعليم القصيم  لغة عربية  بكالوريوس  سعود بن محمد الشايع  ٢١

  لزلفيمشرفة تربوية تعليم ا  لغة عربية  بكالوريوس  وفاء غيث محمد العسيري  ٢٢
  مشرف تربوي تعليم عفيف  لغة عربية  بكالوريوس  ياسر عياد العتيبي  ٢٣
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   )٣( ملحق رقم 
 )بطاقة مالحظة (أداة الدراسة يف صورتها النهائية 

  
  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي
  جامعة أم القرى

  كلية التربية
    قسم المناهج وطرق التدريس

  

  
      

مستوى تمكن معلمي اللغة العربية في تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارات القراءة 
  للمبتدئين

  
  إعداد الطالب

   الحماديراشد بن صالح
٤٣٢٨٨٣١٢  

  
  إشراف الدكتور

  دخيل اهللا بن محمد الدهماني
  األستاذ المشارك في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية

  
 هـ١٤٣٥ -١٤٣٤الفصل الدراسي الثاني 
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  :البيانات األولية :الجزء األول 
  بيانات المدرسة

     اسم المدرسة  
مكتب التربية والتعليم التابعة 

  له
  

  لمعلمبيانات ا
    اسم المعلم اختياري

  بكالوريوس(    ) أقل من البكالوريوس                          (   )   المؤهل العلمي 
عدد سنوات الخدمة في 

  التدريس
   سنة ١٥أكثر من (    )  سنة فأقل                             ١٥من (   ) 

   بيانات المالحظة
    اسم المالحظ 

    اليوم 
    تاريخ ال

    الحصة
    عنوان الدرس
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  :محاور االستبانة : الجزء الثاني 
  :مهارات تعرف المقروء  : المحور األول 

  مستوى تمكن المعلم

  مهارات تعرف المقروء  الرقم
أساليب تنمية مهارات تعرف المقروء 

بدرجة   للمبتدئين
  عالية

بدرجة 
  متوسطة

غير 
  متمكن

  ملحوظات

يقدم للدارسين المبتدئين الكلمات 
  المقررة في الدرس

    
  

  

١  
ات المقررة تعرف الكلم

يطلب إلى الدارسين المبتدئين   بالدرس
التعرف على الكلمات المقررة في 

  الدرس
    

  

  

يقدم إلى الدارسين المبتـدئين معـاني 
  المفردات الجديدة

    
  

  
٢  

تعرف معاني المفردات 
ئين يطلـــــب  إلـــــى الدارســـــين المبتـــــد  الجديدة

  مرادفات المفردات المقررة
    

  
  

يعرض على الدارسين المبتدئين 
 كلمات مفردة ومثنى وجمع

    
  

  

يعرض للدارسين المبتدئين كيفية 
 جعل المفرد مثنى

    
  

  

يعرض للدارسين المبتدئين كيفية 
 جعل المفرد جمع

    
  

  

دئين أمثلة يطلب إلى الدارسين المبت
 للمفرد

    
  

  

يطلب إلى الدارسين المبتدئين تثنية 
 الكلمات المفردة

    
  

  

٣  
التمييز بين المفرد والمثنى 

  والجمع

يطلب إلى الدارسين المبتدئين 
 جمع الكلمات المفردة
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  مهارة نطق المقروء:المحور الثاني 

  مستوى تمكن المعلم
  أساليب تنمية مهارات نطق المقروء للمبتدئين  مهارات نطق المقروء  الرقم

بدرجة 
  عالية 

بدرجة 
  متوسطة

غير 
  متمكن

  لحوظاتم

يطلــب إلــى الدارســين المبتــدئين قــراءة الحــروف 
  بحركاتها القصيرة

        

قراءة الحروف بحركاتها   ١
يطلــب إلــى الدارســين المبتــدئين قــراءة الحــروف   الثالث

  بحركاتها الطويلة
        

يطلــب إلـــى الدارســين المبتـــدئين قــراءة كلمـــات 
  منونة بالفتح

        

يطلــب إلـــى الدارســين المبتـــدئين قــراءة كلمـــات 
  منونة بالضم

        ٢  
قراءة الحركات المنونة 

في حاالت التنوين 
  الثالث

يطلــب إلـــى الدارســين المبتـــدئين قــراءة كلمـــات 
          منونة بالكسر

بـــين يقـــدم للدارســـين المبتـــدئين أمثلـــة للتفريـــق 
  الحركات القصيرة والطويلة

        

يــدرب الدارســين المبتــدئين علــى نطــق الحــروف 
ــا  ــة نطق ًالتــي درســوها بحركاتهــا القــصيرة والطويل

  ًسليما
      

  
التمييز بين المد والحركة   ٣

  ًالقصيرة نطقا

يطلــب إلــى الدارســين المبتــدئين نطــق الحــروف 
          التي درسوها بحركاتها القصيرة والطويلة

يقـــدم للدارســـين المبتـــدئين أمثلـــة للتفريـــق بـــين 
  الهاء والتاء المربوطة

        

التمييز بين الهاء والتاء   ٤
ــــدئين علــــى نطــــق الهــــاء   ًالمربوطة نطقا يــــدرب الدارســــين المبت

ًوالتاء المربوطة نطقا سليما ً          

يقدم للدارسين المبتدئين أمثلة للسكون وأخـرى 
          للشدة

التمييز بين السكون   ٥
ارســين المبتــدئين نطــق الــسكون يطلــب إلــى الد  ًوالشدة في الكلمة نطقا

          والشدة في كلمات معطاة

يقـدم للدارســين المبتـدئين أمثلــة للتفريـق بــين ال 
  الشمسية وال القمرية

        

ــسمية ال فــي  يطلــب إلــى الدارســين المبتــدئين ت
التفريق بين ال الشمسية   ٦          كلمات معطاة 

  وال القمرية
 ال علـى يطلـب إلـى الدارسـين المبتـدئين إدخـال

  كلمات معطاة
        



 
 

١٢٥

  مهارة فهم المقروء: المحور الثالث 

  مستوى تمكن المعلم
  أساليب تنمية مهارات نطق المقروء للمبتدئين  مهارات فهم المقروء  الرقم

بدرجة 
  عالية 

بدرجة 
  متوسطة

غير 
  متمكن

  ملحوظات

 لتحليـل كلمـات يقدم للدارسين المبتدئين أمثلـة
  إلى حروف

        

تحليل الكلمة إلى   ١
يطلـب إلــى الدارســين المبتــدئين تحليــل كلمــات   ًحروفها شفهيا

  ًمعطاة إلى حروفها شفهيا
        

ــل جمــل  ــدئين أمثلــة لتحلي يقــدم للدارســين المبت
  إلى كلماتها

        

تحليل الجملة إلى   ٢
يطلــب إلــى الدارســين المبتــدئين ترتيــب كلمــات   ًكلماتها شفهيا

  ًالجملة شفهيا
        

ًيقــــــدم للدارســــــين المبتـــــــدئين أمثلــــــة لتجريـــــــد 
          الحروف حسب أشكالها وحركاتها في الكلمة

٣  
ريد الحروف حسب تج

أشكالها وحركاتها في 
يطلب إلى الدارسين المبتـدئين تجريـد الحـروف   ًالكلمة شفهيا

  ًحسب أشكالها وحركاتها في الكلمة شفهيا
        

ين المبتدئين أمثلة لتركيب كلمات يقدم للدارس
         من حروف 

تركيب كلمات من   ٤
يطلب إلى الدارسين المبتدئين تركيب كلمات   ًحروف شفهيا

 ًمن حروف شفهيا
        

يعـــــرض للدارســـــين المبتـــــدئين أمثلـــــة كلمـــــات 
ًجديدة تتضمن حرفا ممدودا ً          

٥  
االتيان بكلمات 

ًجديدة تتضمن حرفا 
بكلمـات يطلب إلى الدارسين المبتدئين االتيـان   ًممدودا

  جديدة تتضمن حرفا ممدودا
        

يعرض للدارسين المبتـدئين أمثلـة لتركيـب جمـل 
          من كلمات متناثرة

يطلـب إلــى الدارسـين المبتــدئين اسـتنتاج ترتيــب 
  ًكلمات جملة متناثرة معطاة شفهيا

تركيب جمل من   ٦        
  ًكلمات متناثرة شفهيا

 يطلــب إلـــى الدارســـين المبتــدئين تكـــوين جملـــة
          ًمن كلمات متناثرة شفهيا

ــة لمفــردات فــي  ــدئين أمثل يقــدم للدارســين المبت
  سياقات جديدة

        

استخدام المفردات في   ٧
ـــــب إلـــــى الدارســـــين المبتـــــدئين اســـــتخدام   سياقات جديدة يطل

  مفردات معطاة في سياقات جديدة
        



 
 

١٢٦

   )٤( ملحق رقم 
بية والتعليم مبنطقة خطاب تسهيل مهمة الباحث من اإلدارة العامة للرت

  القصيم

 
البدء في تطبيق أداة الدراسة بإذن مسبق من سعادة المشرف على الرسالة ولذلك جاء تاريخ هذا الخطاب الحقا لتاريخ بدء تم * 

  .التطبيق



 
 

١٢٧

   )٥( ملحق رقم 
قائمة باملهارات املعتمدة يف نظام نور لتقويم الدارسني املبتدئني يف 

   اململكة العربية السعوديةمراكز تعليم الكبار يف
  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التربية والتعليم

  

  
  أول محو أمية: الصف
  اللغة العربية: المادة

    تقرير كشف باملهارات  
  

  الفترة  المهارة  الترتيب
ًينطق  الحروف التي درسها بأصواتها القصيرة والطويلة والساكنة نطقا سليما .١   الفترة األولى  ً
  الفترة األولى  ًيرسم الحروف التي درسها رسما صحيحا بأشكالها المختلفة .٢
  الفترة األولى  يسمي الحروف الهجائية التي درسها .٣
  الفترة األولى  يسمي الحركات القصيرة والطويلة .٤
  الفترة األولى  يكتب الحروف الهجائية التي درسها في أشكالها المختلفة من الذاكرة القريبة .٥
  الفترة األولى   الحروف الهجائية التي درسها في أشكالها المختلفة من الذاكرة البعيدةيكتب .٦
  الفترة األولى  يربط األسماء المسموعة بالصور .٧
  الفترة األولى  يقرأ كلمات اشتملت على الحروف المستهدفة قراءة بصرية .٨
اكرة يكتب كلمات سبق دراسة حروفها مع الحركة القصيرة والطويلة من الذ .٩

  القريبة
  الفترة األولى

  الفترة األولى  ًيقرأ جمال اشتملت على الكلمات الممثلة للحروف المستهدفة قراءة بصرية .١٠
  الفترة األولى  ًينسخ جمال  في حدود كلمتين أو ثالث كلمات مشكولة .١١
يحلل الجمل إلى كلمات ويحلل الكلمات إلى مقاطع ويحلل المقاطع إلى  .١٢

  أصوات
  لىالفترة األو

  الفترة األولى  يكون كلمات ذات معنى من الحروف المدروسة .١٣
  الفترة األولى  يقرأ كلمات جديدة مركبة من حروف الوحدة قراءة هجائية .١٤
  الفترة األولى  يقرأ كلمات جديدة مركبة من الحروف التي سبق دراستها .١٥
 التنوين ، أل الشمسية ، القمرية ،(ًيقرأ كلمات وجمال  تحوي الظواهر اللغوية  .١٦

  )المد، التاء المربوطة ، الهاء 
  الفترة األولى



 
 

١٢٨

  الفترة  المهارة  الترتيب
أل الشمسية ، القمرية ، التنوين ، المد، التاء ( ينسخ كلمات فيها ظواهر لغوية  .١٧

  )المربوطة ، الهاء 
  الفترة األولى

  الفترة األولى  يكتب كلمات فيها ظواهر لغوية درسها من الذاكرة القريبة .١٨
  الفترة األولى  هر لغوية درسها من الذاكرة البعيدةيكتب كلمات فيها ظوا .١٩
ًيقرأ نصا مشكوال عدد كلماته من  .٢٠   الثانيةالفترة   كلمة قراءة جهرية صحيحة ) ١٠٠ -٢٠( ً
  الثالثةالفترة   يستنتج المعنى العام للنص المسموع .٢١
  الثالثة الفترة  يجيب عن أسئلة تذكرية حول المسموع يجيب عن أسئلة تذكرية حول المسموع .٢٢
  الثالثةالفترة   يستظهر ستة أبيات من األناشيد المقررة .٢٣
  الثالثةالفترة   يوزع نظره على المستمعين .٢٤
  الثالثةالفترة   يرفع صوته بما يناسب الحضور .٢٥
  الثالثةالفترة   يلون صوته وفق مقتضيات المعنى .٢٦
  الثالثةالفترة   يستنتج المعنى العام من النص المقروء .٢٧
  الثالثةالفترة   اللة الكلمات الجديدة من خالل الترادف والتضاديكتشف د .٢٨
  الثالثةالفترة   يغني النص بجملة جديدة .٢٩
  الثالثةالفترة   يرتب كلمات بسيطة لبناء جملة مفيدة .٣٠
  الثالثةالفترة   يعلق على صورة من محيطه .٣١
  الثالثةالفترة   يبدي رأيه ويناقش في موضوع .٣٢
  الثالثةالفترة   ي النصيكتشف القيم الواردة ف .٣٣
  الثالثةالفترة   ًينسخ نصوصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة أسطر مشكولة .٣٤

  
  
 


