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 الشكر كالعرفاف

 الحمد والفضؿ هلل أواًلأ وأخيرًا.

إف المساف يعجز أف يجد الكممات التي يعبر بيا عف شكريأ وامتنانيأ وعظيـ تقديري لكؿ مف ساىـ في ىذا 
 العمؿ المتواضع. 

عمػّي بقبػوؿ اإلشػراؼ ت لمػف تفضػم ألتقديرواالحتراـ وا أوالعرفاف بالجميؿ أأتقدـ بخالص الشكر الجزيؿبداية 
رشادىاأ لتخرج ىذه الرسالة بصورتيا الحاليةأ  أتطوعاً  رسالة الماجستير  عمى ومّنت عمي بوقتياأ وجيدىاأ وا 

 كؿ الشكر والتقدير وجزاىا اهلل كؿ الخير أستاذتي الدكتورة أميرة الريماوي.  

الكػػراـأ المػػذيف تفضػػو بالموافقػػة عمػػى مناقشػػة ىػػذه  لجنػػة المناقشػػة وأتقػػدـ بالشػػكر والتقػػدير إلػػى عضػػوي
 ا :الدكتور إبراىيـ محمد عرماف والدكتور نسيـ مصطفى الخطيب .الدراسة وىم

كما أتقدـ بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة تحكيـ أدوات الدراسةأ وأتقدـ بالشكر الجزيؿ ألستاذي الدكتور 
األوليأ والدكتور محسف عدس لمساندتو لي دائمًاأ غساف سرحاف عمى مساعدتو لي في مقترح الرسالة 

وال بد أف أشكر مف ساعدوني في الترجمةأ عمي العزيز وجيػو الشػيخ أ وصػديقتي العزيػزة بشػرى فػراجأ 
وأخػػػي العزيػػػز والمميػػػز زيػػػدوف العيسػػػةأ ومػػػف سػػػاعدني فػػػي التحميػػػؿ اإلحصػػػائي األسػػػتاذ توفيػػػؽ مطػػػرأ 

الشكر والتقػديرأ وال أنسػى مسػاندة أصػدقائي وصػديقاتي فػي  كؿ ألتدقيؽ المغوي األستاذ يوسؼ عدويوا
 العمؿ ليـ مني كؿ الشكر والتقدير.

 وأخيرًا أتقدـ بخالص شكري وتقديري إلى كؿ شخص وقؼ بجانبي إلخراج ىذا العمؿ المتواضع.

 وفؽ اهلل الجميع لما فيو الخير 

 الباحثة                       

 ىىند العيس
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 الممخص 

استخداـ معممي ومعممات الصػؼ األوؿ األساسػي لمطريقػة الكميػةأ  مدىالدراسة إلى الكشؼ عف ىدفت 

الصػؼ األوؿ األساسػيأ ومػف معممػي ومعممػات  القراءةأ مف وجية نظر تدريسوالجزئية والمختمطة في 

ةأ القػػراءة لالكميػػ تػػدريسوجيػػة نظػػر مشػػرفي المرحمػػة األساسػػية الػػدنياأ ومعرفػػة رأي المشػػرفيف فػػي طػػرؽ 

ف معممػػًا ٍة وسػػتيوأي منيػػا يفضػػموف. وقػػد اختيػػرت عينػػة متيسػػرةأ مكونػػة مػػف سػػت والجزئيػػةأ والمختمطػػة أ

ومعممة لخمس وخمسوف معممة وأحد عشر معممػًا   مػف معممػي المغػة العربيػة لمصػؼ األوؿ األساسػيأ 

ديريػة التربيػة وأربعة مشرفيف مف مشرفي المرحمة األساسية الدنيا لمشرؼ واحد وثػوث مشػرفات أ فػي م

. وقػػد تػػـ إعػػداد اسػػتبانة 2012/2013العػػاـ الدراسػػي الفصػػؿ الثػػاني مػػف أ فػػي لحػػـبيػػت فػػي  تػػدريسوال

 لممعمميفأ وأسئمة مقابمة لممشرفيفأ وتـ التحقؽ مف صدؽ األداتيف وثباتيما.

ومػف  الكميػةأالقػراءة تمييػا الطريقػة  تدريسوأظيرت النتائج أف الطريقة الجزئية ىي األكثر استخدامًا في 

اف اثنػػأكػػد  أأمػػا مػػف وجيػػة نظػػر المشػػرفيف .لمعممػػيف والمعممػػاتثػػـ الطريقػػة المختمطػػةأ مػػف وجيػػة نظػػر ا

شػػرفة الثالثػػة تػػرى أّف يسػػتخدموف الطريقػػة المختمطػػةأ أمػػا الم منيمػػا عمػػى أف أغمػػب المعممػػيف والمعممػػات

والجزئيػػػة  أي أنيػػػـ يسػػػتخدموف  الكميػػػةيسػػػتخدموف المػػػزج بػػػيف الطػػػريقتيف ل أحيانػػػاً  المعممػػػيف والمعممػػػات

أ أما المشرفة الرابعة فقد أكدت مموف والمعممات الطريقة الكميةالطريقة المختمطةأ وغالبًا ما يستخدـ المع

عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ فػػػي أيضػػػًاأ  أظيػػػرت النتػػػائج و أف المعممػػػيف والمعممػػػات يسػػػتخدموف الطريقػػػة الكميػػػة. 

أمػػػا بالنسػػػبة لممؤىػػػؿ أومكػػػاف العمػػػؿ. سػػػنوات الخبػػػرة  اسػػػتجابات المعممػػػيف والمشػػػرفيف تعػػػزى لمجػػػنس أو

بالنسػػػبة  فػػػي الطريقػػػة الجزئيػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية لصػػػالد حممػػػة الػػػدبموـظيػػػرت فػػػروؽ فقػػػد العممػػػي 

 .لممعمميف
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المشرفيفأ ذكرت مشرفتاف: أف مف وجية نظر  تدريسرتباط سرعة القراءة بطريقة الأما بالنسبة ال

وأجمع المشرفوف   ذكرا: أف الطريقة المختمطة أسرع. خراف لذكر وأنثىالطريقة الكمية أسرعأ أما اآل

 القراءةأ لوجود سيئات كثيرة ليا. تدريسعمى أنيـ ال يفضموف الطريقة الجزئية في 

واستخداـ  وبناًء عمى النتائج أوصت الدراسةأ عقد دورات عمؿ خاصة بالمعمميف حممة شيادة الدبموـ.

 ميـ .الطريقة المختمطة في التع
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The Usage of Primary Level Teachers of Whole Language, Phonics and 

Balanced Approches in Teaching Reading According to Supervisors and 

Teachers 

Student Name: Hind Tawfeeq Ahmad Al’ayasa 

Supervisor: Dr. Amira Al Remawe 

Abstract 
This study aims at investigating the usage of First Grade Teachers of the whole language, 

phonics and balanced approaches in teaching readingaccording to the supervisors and the 

first grade teachers. 

The study also aims at investigating the opinion of the supervisors of elementary education 

about teaching reading, (Whole language, phonics and balanced approaches). It also aims 

at investigating the relation between the method and the reading speed.  A sample has been 

chosen; which consisted of 66 first grade Arabic teachers, including 55 female and 11 

males.  Moreover, this sample consisted of four elementary education supervisors 

including one male supervisor and three female supervisors. It has taken place atBethlehem 

Ministry of Education on the school year of 2012/2013. A questionnaire has been made for 

the teachers and a question form for the supervisors. It's tools, consequently has been 

perceived in terms of validity and reliability. 

The results have shown that most teachers use the phonics approach, followed by the 

whole language then balanced approaches respectively.  However, according to the 

supervisors, two of them –a male and female- most teachers use the balanced approach as 

the chosen curriculum strongly depends on it.  Nevertheless, the forth supervisor has 

assured that the teachers use the whole language approach since the curriculum depends, in 

a great deal, on it. The results have also shown, that there are no differences between the 

responds of the teachers and the supervisors according to their sex , years of experience or 

place of work. Yet, the academic qualification among the teachers had shown differences 

between diploma and masters, and diploma and bachelor degree in the phonics approach to 

the teachers with diploma.  

The relationship between the balanced method and the speed of reading scored the highest 

among those three approaches- whole language, phonics, and balanced-. The supervisors 

have not had the same opinion regarding that. Two female supervisors mentioned that the 

fastest method is the whole language. However, two supervisors– male and female- believe 



 
 

ٗ 

 

that the balanced approach is faster. Eventually, those supervisors concluded that they do 

not prefer the phonics approach of teaching reading because it has a lot of disadvantages. 

According to the presented results, the researcher recommends the necessity for teachers to 

have a diploma degree after BA in education. 
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 األكؿ الفصؿ

 خمفية الدراسة  كأىميتيا 

 مقدمة 1.1

أ ومما ال شؾ فيو أف موضػوع القػراءة ىػو لى باقي العموـلطريؽ إالمغة ىي بوابة المعرفةأ والقراءة ىي ا

مف أىـ المواضيع التي يتـ البحث فييػا فػي وقتنػا الحػاليأ وال يخفػى عمػى أحػد وجػود ضػعؼ فػي ميػارة 

القراءة لدى الطمبة في المػدارسأ ممػا يثيػر الجػدؿأ ويثيػر الػدافع لمبحػث فػي أسػباب ىػذا الضػعؼأ وبمػا 

ة ثوثػػػة لالكميػػػةأ والجزئيػػػةأ والمختمطػػػة أ ال بػػػد مػػػف البحػػػث فػػػي درجػػػة القػػػراءة العامػػػ تػػػدريسأف طػػػرؽ 

القػراءة أ ومعرفػة مزايػا كػؿ طريقػة وعيوبيػا   تدريساستخداـ المعمميفأ والمعممات لكؿ طريقة مف طرؽ 

 الطمبة القراءة.   تدريسليتمكف الفرد مف تقدير أي الطرؽ أفضؿ في 

أ وتشػتمؿ عمػى العديػد مػف ووسيمة التعبيػر والتفكيػر يف البشرأالمغة ىي رمز اإلنسانية وأداة التواصؿ بو 

وتػرتبط المغػة والحديثأ والكتابػة......أ  أالميارات منيا ميارة القراءةأ واالستماعأ واالتصاؿأ واإلصغاء

بػػػالتفكير فػػػي األدب التربػػػويأ حيػػػث تشػػػير المقارنػػػات البيولوجيػػػة بػػػيف الكائنػػػات الحيػػػة أف لػػػدى اإلنسػػػاف 

ومتنوعػة كمػا أّف لديػو القػدرة عمػى التقميػدأ وقػدرة  ّكنو مػف إصػدار وحػدات صػوتية كثيػرةمجياز صوتي ي

عمى الترميز مف ناحية التكويفأ أو الفيـ واالستيعابأ وبما أف اإلنساف كائف اجتماعّي فيو قػادر عمػى 

ور ومقػداديأ ترميز االصػطوحات الداللّيػة وبنائيػا. وىػذا ال يتػوفر عنػد الكائنػات الحّيػة األخػرى. لعاشػ

2005.  
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المغػػة العربيػػػة  مبحػػث تيػػا فػػيوذلػػؾ ألىميّ   والقػػراءة مػػف أىػػـ الميػػارات التػػي يجػػب أف يكتسػػبيا الطالػػب

 ما أسرع الطالب في القراءة تمكػف مػف التعامػؿ مػع المػادة المكتوبػةفكمّ  أالعتماد مختمؼ المباحث عميياو 

زلػت عمػى سػيدنا محمػد لصػمى اهلل عميػو وسػمـ  أوؿ آية نوقد تجّمت أىمّية القراءة في أّف  بشكؿ أفضؿ.

م ْخْمػػؽْ   اهلل الػػرحمف الػػرحيـ بسػػـ ػػْف ْعْمػػؽ    اْقػػرْْأ بساْسػػـس ْرباػػْؾ الَػػذس ْنْسػػاْف مس اْقػػرْْأ ْكْرَبػػْؾ   ْخْمػػْؽ اإلْس

ـْ بساْلْقْمـس   اأْلْْكْرـ   م ْعَم ـْ   اَلذس ـْ ْيْعْم ْنْساْف ْما ْل ـْ اإلْس  .(5-1،)العمؽ   ْعَم

بػاقي المباحػثأ وحتّػى يػتعمـ الطالػب  تدريسالقراءة كونيا أساسًا ل تدريسونظرًا ليذه األىمية فو بد مف 

القػػػراءة ال بػػػّد أف يكػػػوف لديػػػو االسػػػتعداد الكػػػافي لمقػػػراءةأ مػػػع بعػػػض الميػػػارات التػػػي يجػػػب أف يكتسػػػبيا 

اكمػػػي لمعمميػػػة التطويريػػػة أكػػػد أوزبػػؿ أف االسػػػتعداد ىػػػو نتػػػاج تر حيػػػث الطالػػبأ حتّػػػى يػػػتمكف مػػػف القراءة.

يعكس تأثير جميع العوامػؿ الوراثيػة والخبػرات العرضػّيةأ والػتعمـ المعرفػيأ والتػدريبأ والممارسػة السػابقة 

 . وىنػػاؾ أربعػػة عوامػػؿ أساسػػية لوسػػتعداد لمقػػراءة والكتابػػة وىػػي االسػػتعداد 284أ ص 2002لممحػػـأ 

االنفعػاليأ وأخيػرًا االسػتعداد فػي الخبػرات والقػدرات العقمّيأ واالستعداد الجسػمّيأ واالسػتعداد الشخصػّي و 

  . 2007لالناشؼأ 

القػػػػراءة ال بػػػػّد أف يكػػػػوف لػػػػدى الطفػػػػؿ الػػػػوعي  تػػػػدريس  أنػػػػو عنػػػػد 1998أAlzoghayyer لوكمػػػػا تشػػػػير

الفونولوجيأ وىو امتوؾ القدرة عمى إنتاج األصوات الّمغويةأ وكيفية إخراج ىذه األصوات بحيث تشّكؿ 

ىػػذه األصػػوات سػػواء أكانػػت وألفػػاظأ مػػع القػػدرة عمػػى تمييػػز التشػػابو واالخػػتوؼ بػػيف  مػػع بعضػػيا كممػػات

داخػػػؿ كممػػػاتأ ويمكػػػف البػػػدء فػػػي تنميػػػة ميػػػارات الػػػوعي الفونولػػػوجي عنػػػد األطفػػػاؿ قبػػػؿ سػػػف  منفػػػردة أـ

 المدرسة في مرحمة الروضة والتمييدي بطرؽ جّذابة.

لمقػػراءةأ يكػػوف بحاجػػة لضػػبطأ وتعػػديؿ لقدرتػػو وحتػػى يبػػدأ الطفػػؿ فػػي سػػف الخامسػػة والسادسػػة االسػػتعداد 

البصرية مثؿ أف يعػّود عينيػو عمػى النظػر القريػب لمػدة تطػوؿ تػدريجيًاأ وأف يػدمج الّصػور التػي تػنعكس 

  .1983مف عينيو في رؤية موحدة بحيث يصبد النظر أكثر دقة لمونروأ 
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الكتابػةأ وبمػا أف كتػب المرحمػة  ريستدالقراءة ال بد أف يتزامف مع  تدريسإلى أف ويشير األدب التربوي 

األساسّية الدنيا تعتمد عمى خط النسخأ وعادة ما يمتـز بيػذا الخػط معممػو المغػة العربيػة وبػاقي المعممػيف 

يكتبػػوف بخػػط الرقعػػةأ ىػػذا قػػد يشػػكؿ عائقػػا فػػي سػػرعة تعمػػـ الطالػػب القػػراءة فتوحيػػد أسػػموب الكتابػػة يثّبػػت 

  2005لعاشور ومقداديأ  قراءة أسرع. ثـ شكؿ الحرؼ ومفيومو بطريقة أسرعأ

 فتمكيف المتعمـ م: كاف مفيـو القراءة أوؿ األمر يتمثؿ فيحيث عبر األجياؿ  القراءة مفيوـ وقد تطور

ثػـ أ ةة صػوتيّ ة بصريّ وتكوف القراءة بيذا المعنى عممية إدراكيّ  أونطقيا أوالكممات أالحروؼ إلىالتعرؼ 

الرمػوز ونطقيػا وترجمػة ىػذه الرمػوز  إلىمفيـو القراءة ىو التعرؼ  صبدأتغير نتيجة البحوث التربوية ف

جػو إلػى ثػـ أخػذ يتّ  ة ترمػي إلػى الفيػـأفأصػبحت القػراءة عمميػة فكرّيػ أوأفكػار معافٍ  إلى ما تدؿ عميو مف

 حيػػثة. واالنتفػػاع بيػػا فػػي المواقػػؼ الحيوّيػػ أجػػو إلػػى اسػػتخوص األفكػػارتّ ار بػػوأ ثػػـ والتػػأثّ  أنقػػد المقػػروء

فأصػبد يحمػؿ  أثـ تطور ىذا المفيـو مع ظيور وقت الفراغ مقراءة أثرىا عمى األفكار والسموؾأصبد لأ

وفيميػػػاأ وتحميػػػؿ مػػػا ىػػػو  أأصػػػبد مفيػػػـو القػػػراءة الحػػػديث نطػػػؽ الرمػػػوزو  االسػػػتمتاع لانسػػػاف بمػػػا يقػػػرأ.

والتفاعػػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػػػوأ واإلفػػػػػػػػػػادة منػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػكوت واالنتفػػػػػػػػػػاع بػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي أ مكتػػػػػػػػػوبأ ونقػػػػػػػػػػده

  2005فىألمصطالمواقؼ

والمقارنػػػة بينيػػػا لمعرفػػػة  أالطػػػرؽىػػػذه مػػػف األفضػػػؿ اإلشػػػارة إلػػػى  مختمفػػػة القػػػراءة تػػػدريسطػػػرؽ  وبمػػػا أف

 شػخص ىػو أكثػر األساسػي ـ الصػؼ األوؿومعمّػ القػراءة لمطمبػة المبتػدئيفأ تػدريسفػي  فضػمىالطريقة ال

التػػي يعممػػوف بيػػا  فػػي الطريقػػة الصػػؼ األوؿ أخػػذ آراء معممػػي أ  فػػو بػػد مػػفيتعامػػؿ مػػع ىػػذه الشػػريحة

 ة.مقراءلالطمبة تعمـ وربطيا مع سرعة 

القػراءة العامػة ىػي: الطريقػة الكميػةأ والطريقػة الجزئيػةأ والطريقػة  تػدريسويشير األدب التربوي أف طرؽ 

المختمطػػةأ وعنػػد المقارنػػػة بػػيف ميػػػزات كػػؿ طريقػػػة وعيوبيػػاأ يمكػػف اختيػػػار الطريقػػة التػػػي تػػوفر الوقػػػتأ 

 أفضؿ.  والجيدأ وتعطي نتائج
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ذ يقػػوؿ الجشػػتالطيوف: فالطفػػؿ يولػػد كػػًو متكػػامًوأ وأحسػػف خبػػرة تقػػدـ لػػو ال بػػد أف تقػػدـ بطريقػػة كميػػة  وا 

  حيث أكد أف الطريقة الكمية التي تعتمد إما 2006أالياشميلويدعـ ذلؾ   .2005متكاممةف لقطاميأ 

الصػػور ثػػـ الحػػرؼأ والتػػي  عمػػى الجممػػةأ ثػػـ الكممػػةأ ثػػـ الحػػرؼ واألصػػواتأ أو عمػػى طريقػػة الكممػػة مػػع

تتماشػػى مػػع الطبيعػػة اإلنسػػانية إال أنيػػا تحتػػاج وقتػػًا أطػػوؿأ وكفػػاءة الطالػػب فػػي القػػراءة تكػػوف أقػػؿ  فقػػد 

يػػتمكف الطالػػب مػػف قػػراءة بعػػض الكممػػات التػػي تعػػّرؼ إلييػػا مػػف خػػوؿ الخبػػرات السػػابقةأ وال يػػتمكف مػػف 

 تيجئة كممات جديدة وقراءتيا.

جزئية التي يتـ التركيز فييا عمى الحروؼ وأصوات ىذه الحػروؼ   فينػدرج تحتيػا أما بالنسبة لمطريقة ال

ثػػػوث طػػػرؽ عامػػػة وىػػػي: الطريقػػػة الحرفيػػػة أو اليجائيػػػةأ وفييػػػا يػػػتـ التركيػػػز عمػػػى أسػػػماء الحػػػروؼ ثػػػـ 

رموزىػػا. والطريقػػة الصػػوتية حيػػث يقػػدـ لمطالػػب صػػوت الحػػرؼ ولػػيس اسػػموأ والطريقػػة المقطعيػػة التػػي 

  .2005القراءة لممبتدئيف لعاشور ومقداديأ  تدريسطع الكممات كوحدات في تعتمد عمى مقا

أمػػػا الطريقػػػة الثالثػػػةأ الطريقػػػة المختمطػػػة  فيػػػي مػػػزج لمطػػػرؽ السػػػابقةأ حيػػػث تتماشػػػى مػػػع طبيعػػػة العقػػػؿ 

اإلنسػػانيأ تييئػػة ومحادثػػة مسػػبقة لمطمبػػةأ وعػػرض جمػػؿ وكممػػاتأ وتحميػػؿ الكممػػاتأ وتجريػػد الحػػروؼأ 

يػػػة تكػػػويف التركيػػػبأ وتكػػػويف كممػػػات جديػػػدة. ويػػػتـ تكػػػرار الحػػػرؼ ضػػػمف الكممػػػات ولػػػيس والمرحمػػػة التال

ف الوقػػت الػذي يسػػتغرقو تتماشػى مػع فسػػيولوجية العػيفأ حيػث إمنفػرداأ وبيػذا يثبػػت فػي ذىػف الطالػػبأ و 

االلتقػػاط البصػػري لحػػرؼ واحػػدأ ىػػو الوقػػت نفسػػو الػػذي يسػػتغرقو لكممػػة واحػػدةأ وفػػي ىػػذه الطريقػػة تكػػوف 

ترجمػػة الرمػػوز المكتوبػػة إلػػى أصػػواٍت ومعػػاٍفأ تثيػػر اىتمػػاـ الطالػػب بػػالقراءة ألنيػػا تيػػتـ بػػالمعنىأ القػراءة 

ويمتمػػػػػػػػػػػؾ ثػػػػػػػػػػػػروة لفظيػػػػػػػػػػػػةأ ومعػػػػػػػػػػػػاني حياتيػػػػػػػػػػػػة تمبػػػػػػػػػػػػي  ويػػػػػػػػػػػتمكف مػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػراءة بطريقػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػريعةأ

  . 2006حاجاتو.لالياشميأ
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فػي  األساسػي ي الصػؼ األوؿومعمم إلى وجية نظر المشرفيفأ التعرؼ بيدؼ الدراسة ىذه صممتلذا 

 اسػتخداـدرجػة  نحػو أ بيػت لحػـ منطقػة فػي تػدريسمديريػة التربيػة وال فػي المرحمػة األساسػية الػدنياأ

 المعمميف لمطريقة الكميةأ والطريقة الجزئيةأ والطريقة المختمطة.

وقػد تمػػت دراسػػة درجػة وعػػي بعػػض المعممػػيف لماىيػة الطريقػػة التػػي يعممػػوف بيػاأ فقػػد يسػػتخدموف طريقػػة 

القػػػراءة  دوف التعمػػػؽ بأبعادىػػػاأ ومزاياىػػػاأ وعيوبيػػػاأ وكػػػذلؾ درجػػػة وعػػػي المشػػػرفيف فػػػي طػػػرؽ  تػػػدريسل

فػي فمسػطيف يعتمػد عمػى معمػـ صػؼ لطمبػة  تػدريسالقػراءةأ وتجػدر اإلشػارة ىنػا إلػى: أف نظػاـ ال تدريس

ذا  الصؼ األوؿ األساسي في بعض المػدارسأ كمػا ويعتمػد عمػى أكثػر مػف معمػـ فػي مػدارس أخػرى أ وا 

معمـ المغة العربية يعمـ القػراءةأ والكتابػة بطريقػة معينػة ال يمكػف الجػـز باتفػاؽ بػاقي المعممػيف عمػى كاف 

. وبما أف اختوؼ الطرؽ قد يؤدي إلى اختوؼ النتائجأ ال بد مف البحث لمعرفة الطريقة الطريقة نفسيا

 القراءة لموصوؿ ألفضؿ نتائج. تدريسالفضمى في 

 

 الدراسة مشكمة 2.1

 ويظيػر فشػؿ لمػتعمـأ الطبيعػي المػدخؿوذلؾ ألنيػا  ألساسية الدنياأا المرحمة في بالغة أىمية ليا ءةالقرا

أ ومػف واقػع المػدارس حاليػًا ىنػاؾ ضػعؼ كبيػر لػدى القػراءة طوبيػا تػدريس فػي تػنجد لػـ إذا المدرسػة

راءة فػي مختمػؼ بالرغـ مػف أف األدب التربػوي غنػي بػالبحوث التػي تعػالج مشػاكؿ القػفي القراءةأ  الطمبة

مراحمياأ ما زالت مشكمة الضعؼ موجودة. وىنالؾ عدة عوامؿ تسبب ىػذا الضػعؼ منيػا ضػعؼ كفػاءة 

طمبػػة  تػػدريسيةأ وخاصػػة الطمبػػة فػػي المرحمػػة األساسػػ تػػدريسالمعممػػيفأ والطريقػػة التػػي يسػػتخدمونيا فػػي 

برتيػػا كمعممػػة لطمبػػة مػػف واقػػع عمػػؿ الباحثػػة كمشػػرفة لممرحمػػة األساسػػية الػػدنياأ ومػػف خأ الصػػؼ األوؿ

لوحظ أف ميػارة الطمبػة فػي القػراءة تختمػؼ بػاختوؼ   أ1999ل عاـ الصؼ األوؿ األساسي تحديدا منذ

الطريقػػػة  ـالطريقػػػة الجزئيػػػةأ أـ كانػػػت الطريقػػػة الكميػػػةأ أأالطريقػػة التػػػي يػػػتعمـ الطمبػػػة بيػػػا القػػػراءةأ سػػواء 
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جودة األداء. وقػد جػاءت ىػذه الدراسػة لتحديػد المختمطةأ وذلؾ في جوانب متعددةأ منيا سرعة القراءةأ و 

درجة استخداـ معممي المرحمػة األساسػية الػدنياأ لمطريقػة الكميػةأ والطريقػة الجزئيػةأ والطريقػة المختمطػةأ 

 /ات.المشرفيف /ات والمعمميف في تدريس القراءة مف وجية نظر

 وتتحدد مشكمة الدراسة في األسئمة اآلتية: 

اسػػتخداـ معممػػي ومعممػػات  المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا لمطريقػػة الكميػػةأ والطريقػػة  مػػا درجػػةالسػػؤاؿ األكؿ: 

الجزئية والطريقػة المختمطػة فػي تػدريس القػراءة مػف وجيػة نظػر المعممػيف والمشػرفيف فػي ضػوء متغيػرات 

 يأ ومكاف العمؿ ؟تدريسلالجنسأ وسنوات الخبرةأ والمستوى ال

القراءة لالكميةأ والجزئيةأ والمختمطة   وسرعة تعمـ  تدريس ىؿ يوجد عوقة بيف طريقة: السؤاؿ الثاني

 القراءةأ مف وجية نظر المشرفيف  ؟

القراءة  تدريسفي بيت لحـأ طرؽ  تدريسكيؼ يرى المشرفوف في مديرية التربية والالسؤاؿ الثالث: 

 ؟ ؟ وأّي منيا يفضموفلالكميةأ والجزئيةأ والمختمطة

 

 أسئمة الدراسة: 3.1

 ه الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:حاولت ىذ

 أسئمة المعمميف مف خالؿ )استبانة (:

 

السػػػؤاؿ األوؿ: مػػػا درجػػػة اسػػػتخداـ معممػػػي المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا لمطريقػػػة الكميػػػةأ والطريقػػػة الجزئيػػػة 

 والطريقة المختمطة في تدريس القراءة مف وجية نظر المعمميف ؟
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في الكميةأ والجزئيةأ والمختمطةأ الطريقة  استخداـ الحسابية في المتوسطاتالسؤاؿ الثاني:ىؿ تختمؼ 

باختوؼ متغيرات الدراسة لالجنسأ وسنوات الخبرةأ والمستوى  وؿالقراءة لطمبة الصؼ األ تدريس

 يأ ومكاف العمؿ ؟تدريسال

 

 (:سئمة المشرفيف مف خالؿ )المقابمةأ

اسػػػية الػػدنيا لمطػػػرؽ: الكميػػةأ والطريقػػػة والجزئيػػػة مػػػا درجػػة اسػػػتخداـ معممػػي المرحمػػػة األسالسػػؤاؿ األوؿ: 

 القراءة مف وجية نظر المشرفيف ؟ تدريسوالمختمطة في 

القراءة لالكميةأ والجزئيةأ والمختمطة  وسرعة تعمـ  تدريسىؿ يوجد عوقة بيف طريقة : السؤاؿ الثاني

 القراءة لطمبة الصؼ األوؿ؟

القراءة  تدريسفي بيت لحـأ طرؽ  تدريسالتربية وال السؤاؿ الثالث: كيؼ يرى المشرفوف في مديرية

 لالكميةأ والجزئيةأ والمختمطة  ؟  وأّي منيا يفضموف؟

 مف خوؿ أسئمة المقابمة اآلتية: وتمت اإلجابة عف السؤاؿ الثالث

 ؟إّف مجموع األجزاء ال يساوي الكؿفالسؤاؿ األوؿ:كيؼ تفسر قوؿ ف

الحرؼأأو عف طريؽ ثـ  الكممةأالقراءة مف الجممةأ ثـ  األطفاؿ تدريسالسؤاؿ الثاني:ىؿ تفضؿ 

 الصور؟ ولماذا؟

القراءة لألطفاؿ مف الحرؼ إلى المقطعأ ثـ الكممةأعمى أف  تدريسالسؤاؿ الثالث: ىناؾ توجو نحو 

 ؟ما رأيؾ في ذلؾيكوف الحرؼ مضبوطًاأعمى اعتبار أف ىذه الطريقة تبدأ مف البسيط إلى المركب.

ما رأيؾ في أف يعتمد المعمـ عمى المعنى والتعبير عف حاجات الطفؿ كأساس في السؤاؿ الرابع:

 القراءة؟
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 :الدراسة فرضيات 4.1

 ااۤلتية: الصفرية الفرضيات الدراسةفحصت 

المتوسطات في  (،α≤0005الداللة ل مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد الالفرضية األكلى: 

وؿ القراءة لطمبة الصؼ األ تدريسفي  الكلية والجزئية والمختلطةالطريقة  استخداـ نحوالحسابية 

 لجنس.متغير اتعزى ل

المتوسػطات فػي  (α≤0005الداللػة ل مسػتوى عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجد الالفرضية الثانية: 

ؿ و القػراءة لطمبػة الصػؼ األ تػدريسفػي  الكليةة  والجزئيةة  والمختلطةةالطريقػة  اسػتخداـ نحػوالحسػابية 

 سنوات الخبرة.متغير تعزى ل

المتوسػطات فػي  (α≤0005الداللػة ل مسػتوى عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد الالفرضية الثالثة: 

وؿ القػراءة لطمبػة الصػؼ األ تػدريسفػي  الكليةة  والجزئيةة  والمختلطةةالطريقػة  اسػتخداـ نحػوالحسػابية 

 ي.تدريسمستوى المتغير التعزى ل

المتوسػطات فػي  (α≤0005الداللػةل مسػتوى عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد الالفرضػية الرابعػة: 

وؿ القػراءة لطمبػة الصػؼ األ تػدريسفػي  الكليةة  والجزئيةة  والمختلطةةالطريقػة  اسػتخداـ نحػوالحسػابية 

 .متغير مكاف العمؿتعزى ل

 

 :الدراسة أىمية 5.1

امػػػتوؾ الطالػػػب ليػػػا يمكنػػػو مػػػف ساسػػػية تنبػػػع أىميػػػة ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف كونيػػػا دراسػػػة تبحػػػث فػػػي ميػػػارة أ

 المضي قدمًا في فيـ واستيعاب جميع المباحثأ ونتيجة لذلؾ يؤمؿ مف ىذه الدراسة أف:
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وتحسػيف  أوالجيػد أالقػراءة الختصػار الوقػت تػدريسفي  تساعد في التعرؼ إلى أفضؿ الطرؽقد  -1

 التعمـ.

لالكميػػػةأ الجزئيػػػةأ المختمطػػػة  القػػػراءة المختمفػػػة  تػػػدريسمعرفػػػة درجػػػة اسػػػتخداـ المعممػػػيف لطػػػرؽ  -2

 وفاعمية كؿ طريقة.

 الصؼ األوؿ األساسي.القراءة ووتعمميا واتقانيا في أىمية  -3

 الموضػوع ىػذا فػي الدراسػات نػدرةالقراءة وذلؾ ل تدريسإثراء المكتبة العربية بدراسة تعالج طرؽ  -4

  المختمطةو زئيةأ الجو  لالكميةأالقراءة  تدريس ؽطر  أ وستوضد الباحثة عمـ حسبل فمسطيف يف

 ليتـ االستفادة منيا قي التوصؿ لمطريقة الفضمى.

 القراءة . تدريسفي طرؽ  فؽ جديدة لمبحثأفتد قد ت  -5

 

 :الدراسة أىداؼ 6.1

 :إلى الدراسة ىذه ىدفت 

معرفػػة درجػػة اسػػتخداـ معممػػي الصػػؼ األوؿ األساسػػي لمطريقػػة الكميػػةأ والجزئيػػةأ والمختمطػػةأ فػػػي  -1

 بة الصؼ األوؿ األساسي.القراءة  لطم تدريس

القػػػراءة لالكميػػػةأ والجزئيػػػةأ والمختمطػػػة  أومعرفػػػة أي منيػػػا  تػػػدريسمعرفػػػة رأي المشػػػرفيف فػػػي طػػػرؽ  -2

 يفضموف.

 :الدراسة حدكد  7.1

 :اآلتية حدودبال الدراسة ىذه إطار تحدد

ؿ الفصػ المحػدد زمنيػا فػي الموجػودة المعطيػات حسػب الدراسػة ىػذهتػـ إجػراء  : الزمانيػة الحػدكد  -1

 .2012/2013 الثاني مف العاـ الدراسي
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في المػدارس الحكوميػة والخاصػة التػي تشػمؿ الصػؼ األوؿ  الدراسة ىذه تـ إجراء :المكانية الحدكد -2

 منطقة بيت لحـ. في تدريساألساسي في مديرية التربية وال

ف عمػييـ مػف عمػى معممػي المرحمػة األساسػية الػدنيا والمشػرفي الدراسة ىذه تـ إجراء :البشرية الحدكد -3

 منطقة بيت لحـ. في تدريسمديرية التربية وال

 ىذه الدراسة عمى المفاىيـ والمصطمحات الواردة فييا. اقتصرتالحدكد المفاىيمية:  -4

اقتصػػػرت ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى آليػػػة اختيػػػار مجتمػػػع الدراسػػػةأ وعينتيػػػاأ واألدوات  الحػػػدكد اإلجرائيػػػة: -5

 والطرؽ اإلحصائية المستخدمة.
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 :الدراسة حاتمصطم

  تـ اعتماد التعريفات اآلتية:

ىي تفسير الحروؼأ والرموزأ واإلشاراتأ بواسطة الربط بينياأ والقراءة ىي االستقباؿ البصري القراءة: 

لألفكػػارأ والمعمومػػاتأ مػػف خػػوؿ الكممػػة المطبوعػػةأ وقػػدرة الطفػػؿ عمػػى التعبيػػر باسػػتخداـ ىػػذه الرمػػوز 

أ 2000ريف كي يعبر عف انفعاالتو وآرائو أثناء ىذا االتصاؿ لرضوافأ واإلشارات أثناء االتصاؿ باآلخ

  .12ص

القػػراءة مػػف الكػػؿ لمجػػزء  تػػدريسأنيػػا طريقػػة لأ يقصػػد بالطريقػػة الكميػػة فػػي ىػػذه الدراسػػة الطريقػػة الكميػػة:

 بحيث  تعتمد عمى الجممة فالكممةأ فالحرؼأ ويتـ التعامؿ فييا مع الطبيعة اإلنسانية التي تبدأ مف 

 التعميـ إلى التخصيص.

وتتمثػػؿ فػػي مقػػدار الدرجػػة التػػي حصػػؿ عمييػػا المعمػػـ فػػي اسػػتجابتو عمػػى االسػػتبانةأ  التعريػػؼ اإلجرائػػي:

 وفي إجابة المشرفيف عمى أسئمة المقابمة.

القػراءة مػػف الجػػزء لمكػػؿ  تػػدريسيقصػػد بالطريقػة الجزئيػػة فػػي ىػػذه الدراسػةأ أنيػػا طريقػػة الطريقػػة الجزئيػػة:

 ى الحروؼ لبناء المقاطعأ والكمماتأ والحروؼ اسمًاأ وصوتًا.بحيث تعتمد عم

وتتمثػػؿ فػػي مقػػدار الدرجػػة التػػي حصػػؿ عمييػػا المعمػػـ فػػي اسػػتجابتو عمػػى االسػػتبانةأ  التعريػػؼ اإلجرائػػي:

 وفي إجابة المشرفيف عمى أسئمة المقابمة.

سة أنيػا  طريقػة تػدمج بػيف في ىذه الدرا المختمطةيقصد بالطريقة  الجزئية(:–)الكمية المختمطة الطريقة

 التعريػؼ اإلجرائػي:القػراءةأ وتعتمػد عمػى حاجػات المػتعمـ.  تػدريسالطريقة الكميةأ والطريقة الجزئية في 

وتتمثؿ في مقدار الدرجة التي حصؿ عمييػا المعمػـ فػي اسػتجابتو عمػى االسػتبانةأ وفػي إجابػة المشػرفيف 

 عمى أسئمة المقابمة.
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مشػػرؼ/ة تػػػ/يعمؿ فػػي اإلشػػراؼ التربػػوي  فػػي ىػػذه الدراسػػة ىػػو شػػرؼ/ةيقصػػد بالممشػػرؼ /ة المرحمػػة: 

بيػػت لحػػػـأ فػػي  تػػدريسوتقيػػيـ المعممػػيف والمعممػػات فػػي المرحمػػػة األساسػػية الػػدنيا فػػي مديريػػة التربيػػػة وال

 يشرؼ عمى معممي ومعممات  الصؼ األوؿ األساسي في مبحث المغة العربية.مف وباألخص 

يقصد بمعمـ /ة المرحمة األساسية في ىذه الدراسةأ أّنو معمػـ/ة تػػ/يعّمـ  ا:معمـ/ة المرحمة األساسية الدني

مبحػػث المغػػة العربّيػػة لطمبػػة الصػػؼ األوؿ األساسػػي فػػي المػػدارس الحكوميػػةأ والخاصػػة فػػي منطقػػة بيػػت 

 لحـ.

  ساسي.مف األوؿ األساسي إلى الرابع األ ىي مرحمة التدريس لمصفوؼالمرحمة األساسية الدنيا:
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 الثاني الفصؿ

السابقة كالدراسات النظرم اإلطار  

 

 

 النظرم اإلطار: أكلن 

 السابقة الدراسات: ثانيان 

 عربية دراساتال -

 أجنبية دراساتال -

 

 السابقة الدراسات عمى التعقيب: ثالثان 
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 الثاني: الفصؿ

 :السابقة كالدراسات النظرم اإلطار-1

 :النظرم اإلطارأكلن: 

 وضوع القراءة بشكؿ عاـ لمفيومياأ ومشاكميا... اإلطار النظري الخاص بم -1

المغػػة تتبػػدؿ وتتغيػػر وتتطػػور حسػػب تبػػدؿ األقػػواـ واألحػػواؿأ وأف مصػػدر كممػػة فلغػػة ف ىػػي فالمغػػو ف كمػػا 

يقوؿ ابف منظػورأ وىػي أداة التفػاىـ واالتصػاؿ بػيف أفػراد األمػة الواحػدةأ وىنػا نعطػي لمحػة بسػيطة عػف 

 ءة.المغةأ وأىـ مياراتيا وىي القرا

 

  مفيـك المغة:  1.2

التػػػػي تعبػػػػر  بيػػػػا لاألمػػػػة  عػػػػف أغراضػػػػياأ  والتراكيػػػػبأ لفػػػػاظأواأل ىػػػػي مجموعػػػػة مػػػػف األصػػػػواتأ المغػػػػة

ونشر الثقافة. فيي وسيمة الترابط االجتماعي التي ال بد منيا  أوالتفكير أوالتركيب أوتستعمميا أداة لمفيـ

صػػػوات يعبػػػر بيػػا كػػػؿ قػػػوـ عػػػف أنيػػا جنػػػي أ ابػػػفويػػػرى  . 2005 أالشػػمريو  لمفػػرد والمجتمػػػع لالسػػػاموؾ

وىي رمز اإلنسػانية وأداة التواصػؿ بػيف البشػر ووسػيمة التعبيػرأ والتفكيػرأ   .2000 أغراضيـ لالخوليأ

لبقػاء والخمػود لنػزوؿ القػرآف بيػا والمغة العربية ىي إحدى المغات الحيػة الناميػة المتطػورة التػي كتػب ليػا ا

  .2008 قيامة لعبد الوهأالذي تعيد اهلل بحفظو إلى يـو ال
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وبمػػا أف القػػراءة مػػف أىػػـ ميػػارات المغػػة التػػي تعتمػػد عمييػػا معظػػـ المباحػػثأ ال بػػد مػػف توضػػيد ماىيػػة 

ألف  القػػراءة بشػػكؿ موسػػعأ والقػػدرة عمػػى اسػػتخداـ المغػػة فػػي التواصػػؿ لػػيس ضػػمانا عمػػى نجػػاح القػػراءةأ

 ؿ مع اآلخريف.األمييف الذيف ال يستطيعوف القراءة لدييـ قدرة عمى التواص

ووفػػػؽ نظريػػػة تشومسػػػكي المعروفػػػة باسػػػـ فالنظريػػػة المغويػػػةف أف األطفػػػاؿ يولػػػدوف ولػػػدييـ تراكيػػػب لغويػػػة 

ذا أردنا الحػديث عػف القػراءة ودرجػة ارتباطيػا بالػذكاء فالعوقػة بػيف نسػبة الػذكاء  تمكنيـ مف التواصؿ. وا 

درجػػػات الػػػذكاء عمػػػى القػػػدرة القرائيػػػةأ فػػػ ف والقػػػدرة القرائيػػػة عوقػػػة تبادليػػػة بمعنػػػى أنػػػو إضػػػافة إلػػػى تػػػأثير 

مػػدخوت القػػراءة عمػػى الجانػػب اآلخػػر يمكػػف أف تػػؤثر عمػػى مسػػتوى الػػذكاء. ممػػا يعنػػي أف درجػػة الػػذكاء 

  .2007وحدىا ليست عامو تنبؤيًا ذا مصداقية لوستعداد لمقراءة لالزياتأ 

أف  قة الوثيقػة بػيف المغػة والتفكيػر.سيكولوجية القراءة العو بعنواف  أ2010وتظير دراسة عيوف السود ل

طة نقػؿ القػيـ الروحيػة اإلػى الكممػة عمػى أنيػا أداة التفكيػر الرئيسػةأ ووسػأشار العالـ الروسي أوشينسكي 

لانسانية مف جيؿ إلى آخرأ وأكػد عمػى اإلمكانيػة المبدئيػة لمفيػـ الفػوري لمعػاني الكممػة المجػردة. وليػذا 

مػػادة المقػػروءةأ تعػػد عمميػػة معرفيػػة حتميػػة لمػػنفس اإلنسػػانية  ويػػرى أف فيػػو يػػرى أف القػػراءةأ واسػػتيعاب ال

وسيولة الفيـأ ىػي مبػادىء أساسػية البػد  أواتساؽ المعنى أوالتتابع المنطقي أمبادىء التعمـأ كالوضوح

 ة.منيا عند وضع أي كتاب لمقراء

وسػػميمةأ وال بػػد أف  ونظػػرًا ألىميػػة القػػراءةأ فيػػي تحتػػاج إلػػى اسػػتعداد كػػاٍؼ حتػػى تػػتـ بصػػورة صػػحيحةأ

يتوافر االستعداد العقميأ والجسميأ واإلنفعاليأ فالطفؿ األقؿ ذكاًء أقؿ قػدرة عمػى تعمػـ القػراءةأ وعمميػة 

لالبطاينػػة إلػػى سػػومة األعضػػاء الجسػػمية كميا القػػراءة ال تعتمػػد عمػػى القػػدرة العقميػػة وحػػدىاأ بػػؿ تحتػػاج

 . 2005وآخروف أ
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ميػػػػػػة يػػػػػػتـ فييػػػػػػا ترجمػػػػػػة الرمػػػػػػوز المكتوبػػػػػػة لالحػػػػػػروؼ والحركػػػػػػات فوالقػػػػػػراءة عمميػػػػػػة عضػػػػػػوية نفسػػػػػػية عق

والضػػػػػوابط  إلػػػػػى معػػػػػاِف مقػػػػػروءة لصػػػػػامتة  مفيومػػػػػة يتضػػػػػد أثػػػػػر إدراكيػػػػػا عنػػػػػد القػػػػػارئ فػػػػػي التفاعػػػػػؿ 

مػػػػع مػػػػا يقػػػػرأه أ وتوظيفػػػػو فػػػػي سػػػػموكو الػػػػذي يصػػػػدر عنػػػػو فػػػػي أثنػػػػاء القػػػػراءةأ أو بعػػػػد االنتيػػػػاء منيػػػػا ف 

  .2007لمعروؼأ

اف:الجانػػػػػب اآللػػػػػي وىػػػػػو التعػػػػػرؼ إلػػػػػى أشػػػػػكاؿ الحػػػػػروؼ وأصػػػػػواتياأ والقػػػػػدرة كمػػػػػا أف القػػػػػراءة ليػػػػػا جانب

عمػػػػػػى تشػػػػػػكيؿ كممػػػػػػات وجمػػػػػػؿ منيػػػػػػاأ وجانػػػػػػب إدراكػػػػػػي ذىنػػػػػػي يػػػػػػؤدي إلػػػػػػى فيػػػػػػـ المػػػػػػادة المقػػػػػػروءة وال 

 . 2006 ألعبد الحميداؿ بيف الجانبيف اآللي واإلدراكي يمكف الفصؿ بأي حاؿ مف األحو 

كيفية التمييػز بػيف القػراءة والنتيجػةأ فػالقراءة تكػوف   Alderson, 2000وبنفس اإلطار فّسر ألدرسوف ل

عممية جيدة أو غير جيدةأ أما النتيجة فتختمؼ  حيث يجب أف يكوف ىنالؾ تفاعًو بيف القارئ والنصأ 

ومف الطبيعي وجود أشياء مختمفة في عممية القراءةأ وذلؾ ألف القارئ ال ينظر إلى القراءة فقػط كرمػوز 

عني ؟ وكيؼ يربط بيف الكممات في النص ؟ والقارئ يجب أف يفكر ميو أف يقرر ماذا تمكتوبةأ ولكف ع

 ماذا يقرأ ؟ وكيؼ يمكف ربط قراءتو مع خبراتو السابقةأ وما ىي توقعاتو في النصوص القادمة.

 ومف ىنا ال بد مف توضيد القراءة ومراحؿ تطورىا.

 

 مفيـك القراءة كتطكره: 2.2

ؿ فكػريأ ىدفػو قػراءة الطمبػة بسػيولة ويسػرأ وتعويػد الطمبػة عمػى جػودة النطػؽأ وبما أف القراءة ىػي عمػ

وحسف التحدثأ وتنمية ممكة النقد والحكـأ فقد تطػور مفيػـو القػراءة عبػر العصػور حيػث سػار فػي أربػع 

  :2005مراحؿ لمصطفىأ 

وتعريفيػػا كػػاف مفيػػوـ القػػراءة محصػػورًا فػػي دائػػرة ضػػيقةأ وىػػي اإلدراؾ البصػػري لمرمػػوز المكتوبػػةأ  -1

 والنطؽ بيا.
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أصػػبحت القػػراءة عمميػػة فكريػػة عقميػػة ترمػػي لمفيػػـأ أي ترجمػػة الرمػػوز المقػػروءة إلػػى مػػدلوالتيا مػػف  -2

 األفكار.

 أضيؼ تفاعؿ القارئ مع الشيء المقروء تمكنو مف التقييـ والحكـأ لمنقاط السابقة. -3

 اقؼ الحيوية.استخداـ ما يفيمو القارئ في مواجية المشكوت واالنتفاع بيا في المو  -4

  فقػػد ذكػػر أف الكثيػػر مػػف البػػاحثيف سػػعوا إلػػى تفسػػير 2011القػػراءة والكتابػػة لمبػػاري ل تػػدريسأمػػا كتػػاب 

عمميػػة القػػراءة مػػف خػػوؿ مجموعػػة مػػف النمػػاذج المفسػػرة لػػبعض العمميػػات التػػي تتضػػمنيا القػػراءة مػػف: 

 االنتباهأ واإلدراؾ البصريأ والذاكرةأ والتمثيؿ العقميأ ومنيا:

التي تفسر القراءة مػف خػوؿ وقػوع العػيف عمػى الحػروؼأ أو التمثيػؿ التخطيطػي ليػاأ اذج الصاعدة النم

وانتيػػاًء بالحصػػوؿ عمػػى المعنػػى  ألف األسػػاس وفػػؽ ىػػذا النمػػوذج ىػػو الػػنص الػػذي يحمػػؿ المعنػػى الػػذي 

  .David,Jone,Wary,Medwell,1991,98يريده الكاتب ل

ة المغويػػػةأ أو نمػػاذج معالجػػػة المعمومػػػاتأ حيػػث تبػػػدأ القػػػراءة وتسػػػمى النمػػػاذج النفسػػيالنمػػاذج اليابطػػػة 

بأعمى مستوى مف المعمومات عف العالـ المحيطأ وتستخدـ تمؾ المعرفة في وضع فػروض مسػتمرة عػف 

 الكممات التي يواجييا في النص  مما يساعد في التعرؼ إلى معاني الكمماتأ وفيـ النص.

القراءة ال تعتمد فقط عمػى نمػوذج مػف الػنص إلػى المعنػى أ وال  أشار روميميارت بأفالنماذج التفاعمية 

مػػف نمػػوذج مػػف المعنػػى إلػػى الػػنصأ ولكػػف كمحصػػمة لمتفاعػػؿ بػػيف النمػػوذجيفأ ووفػػؽ ىػػذا النمػػوذج فػػ ف 

تفاعؿ القارئ مع الحروؼ والكمماتأ تشبو إلى حد كبير عممية صػياغة الفػروض حػوؿ معنػى الصػفحة 

 المكتوبة.
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وـ عمػى فكػرة أف معنػى الػنص يتوصػؿ لػو القػارئ مػف تفاعػؿ المػادة المكتوبػةأ وعقػؿ تقػالنماذج البنائية 

القػػارئ ذاتػػوأ إذ تكػػوف لػػدى الفػػرد مشػػاعرأ وانفعػػاالت تػػؤثر عمػػى تأويمػػو الػػنصأ وكػػذلؾ عمػػى العمميػػات 

 المعرفية التي تساعد عمى استخوص معنى ىذا النص.  

قدـ الذي يحرزه الطفؿ في القػراءة عامػؿ المثػابرة فػي ومف العوامؿ األساسية التي تساعدأ أو تحد مف الت

تشػػكؿ النشػػػاطات  االبتدائيػػةتعمػػـ القػػراءةأ وخمػػؽ الدافعيػػػة لتطػػور ميػػارة القػػػراءةأ ففػػي الصػػفوؼ األولػػػى 

 األطفػاؿ الػذيف يعػانوف مػف صػعوبة القػراءة و القرائية الجزء الرئيس في النشاطات األكاديمية في الصؼأ 

 أومدرسييـ. ومع أف معظـ األطفاؿ يدخموف المدرسة بنزعة إيجابية أزموئيـ ؿوحظوف بسرعة مف قبيُ 

القػراءة فػي  إال أنيـ يواجيوف صعوبات في تعمـ القراءة ويحاولوف تجنب أوتوقعات كبيرة لمنجاح وبآماؿ

القػراءة ينشػأ مػف التمػرف ر منتصؼ السنة األولى مف الصؼ األوؿ. ومف المعروؼ أف النجػاح فػي تطػو 

الطفؿ عمى القػراءة أصػبد تطػور الميػارات المختمفػة لمقػراءة  وبصورة أوضد كمما قؿ تمرف .لقراءةعمى ا

تعمـ القػراءة تصػبد بػرامج العػوج ضػرورية وىامػة لػالدافعيػة  االنحػدار وانعػداـ متواضػعا. ولمواجيػة ىػذا

 . 2010لخميؿأ  البداية منذ

 ما يراىا عميكات :ك البتدائيةكمف األىداؼ العامة لمقراءة في المرحمة 

 أواًل:تنمية قدرة الطالب عمى القراءةأ وجودة النطؽأ وحسف األداءأ وضبط الحركاتأ وتمثيؿ المعنى.

ثانيػػًا: فيػػـ الطالػػب لممقػػروء فيمػػًا صػػحيحًاأ وتمييػػزه بػػيف األفكػػار األساسػػية والجزئيػػةأ وتكوينػػو لألحكػػاـ 

 النقدية.

 لفاظ والتراكيب المغوية التي ترد في نصوص المطالعة.ثالثًا: زيادة الثروة المغويةأ باكتساب األ

 رابعًا:ارتقاء مستوى التعبير الشفويأ والكتابيأ وتنميتو بأسموب لغوي صحيد.
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 خامسًا: توسيع خبرات الطالب المعرفيةأ والعمميةأ والثقافية.

  2007لعميوات أ سادسًا: جعؿ القراءة نشاطًا محبباً وممتعًا.

الطفػؿأ وىػو غيػر مسػتعد  تػدريسداؼ القراءةأ ال بد أف نعرؼأ أف الجيد المبػذوؿ لوبعد التعرؼ إلى أى

كػػراه الطفػػؿ عمػػى تعمػػـ القػػراءة وعػػدـ  لمقػػراءة عػػادًة مػػا يػػؤدي إلػػى عمميػػة عكسػػية مػػف اإلخفػػاؽ والفشػػؿأ وا 

  .2009أ ات النفسية لبدير وصادؽاستعداده لياأ يؤدي إلى إصابة بعض األطفاؿ باإلضطراب

 الطالب في نياية الصؼ األكؿ أف يككف قادران عمى:كيتكقع مف 

ليػػو ـ معػػاني الجمػػؿ والكممػػات المقدمػػة إقػػراءة الجمػػؿ والكممػػات المقدمػػة إليػػو قػػراءة جيريػػة صػػحيحةأ وفيػػ

أوتجريد الحروؼ اليجائية بأشكاليا المختمفةأ وتركيػب مقػاطعأ وكممػات جديػدةأ والتعػرؼ إلػى الحػروؼ 

ونطػػؽ الحػػروؼ اليجائيػػة وفػػؽ مخارجيػػا الصػػوتية الصػػحيحةأ والتعػػرؼ اليجائيػػة حػػيف يسػػمع أصػػواتياأ 

  .2003لمبيضيف أكوفأ والشدةأ والتنويف ونطقياإلى أسمائياأ والتعرؼ إلى الحركات والس

وبما أف القراءة ىي فف يصػعب الوصػوؿ إلػى نيايتػوأ وعمػى الفػرد تطػوير ميارتػو فػي القػراءة باسػتمرارأ 

وباتأ والتحديات التػي قػد تواجػو المػتعمـأ يمكػف تنػاوؿ ىػذه المشػاكؿ مػف لما بيا مف المشكوتأ والصع

 خوؿ اإلشارة إلى المشكوت القرائيةأ ومشكوت حروؼ المغة العربيةأ وعسر القراءة.

 

 المشكالت القرائية:  3.2

 تُقسـ المشكوت القرائية إلى:

عمػى التعامػؿ مػع المفػردات والجمػؿ مثؿ: تفاوت قدرات القّراء  عكامؿ داخمية تعيؽ القراءة الفاعمة .1

وفيمياأ وكثرة التكرار والحشوأ وكثرة الدالالت والمعاني حيث يمجأ بعض القػّراء إلػى إعػادة القػراءة 

 أكثر مف مرة لموصوؿ لممعنى المطموب.
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مثػػؿ: الحركػػة االرتداديػػة لمعػػيف تسػػبب  عكامػػؿ ذاتيػػة أم مشػػاكؿ تتصػػؿ بالقػػارئ كعاداتػػو القرائيػػة .2

ي وعػػدـ التركيػػزأ والتػػأثر بالمشػػتتاتأ وقػػراءة النصػػوص كممػػةأ كممػػةأ حيػػث يػػؤدي إلػػى الػػبطء القرائػػ

عدـ الفيـ بالشكؿ الصحيدأ وعدـ ترابط األفكارأ والتركيز عمػى سػرعة القػراءةأ ولػيس عمػى الفيػـأ 

  .2005 كما أف عدـ وجود ىدؼ لمقراءة يؤثر سمبًا عمى القراءة الفاعمة لمصطفىأ

   صنؼ بعض المشكوت التي تواجو التوميذ كما يأتي:2004 أي دراسة لالعاجزوف

قصػػور القػػدرة أ و والصػػوتية أقصػػور اإللمػػاـ بالعناصػػر البصػػريةمثػػؿ: لػػى الكممػػة إأواًل: التعػػرؼ الخػػاط  

 أو البصري. أعمى المزج السمعي

دات عػػدـ كفايػػة المفػػر و  انتقػػاؿ العػػيف بشػػكؿ خػػاط  عمػػى السػػطرمثػػؿ: ثانيػػًا: القػػراءة فػػي اتجػػاه خػػاط  

 الكممة. إلىعدـ الكفاءة في التعرؼ أ و البصرية

عػدـ مناسػبة السػرعة و  ةمػع الصػوتي ةعدـ تناسب الدرجة البصريمثؿ: الضعؼ في القراءة الجيرية ثالثا:

 والتوقيت.

 المغة العربية:مشكالت الحركؼ في كمف 

ؿ: لتأ ط  ىنػػاؾ العديػػد مػػف المشػػكوت لمحػػروؼ العربيػػة مثػػؿ تقػػارب بعػػض الحػػروؼ فػػي النطػػؽ مثػػ

لسأ ص  لؾأ ؽ  ومشػػػكمة تشػػػابو الحػػػروؼ الصػػػوتية فػػػي الشػػػكؿ مثػػػؿ: لج ح خ  لب ت ث  لص 

ض  لد ذ ...كما أف تعػدد صػور الحػرؼ حسػب موقعػو فػي الجممػة وتعػدد أشػكاؿ بعػض الحػروؼ مثػؿ 

ىماؿ الحركاتأ وعدـ رسميا عمػى الحػروؼ تعػد مشػاكؿ لممبتػدئيفأ ومػف ناحيػة ثانيػة  الكاؼأ والياءأ وا 

ناؾ الحروؼ التي تكتب وال تمفظ مثؿ الػواو فػي لعمػرو  واأللػؼ الفارقػة بعػد واو الجماعػةأ والحػروؼ ى

...  والتنػػويف ىػػو صػػوت ينطػػؽ وال يرسػػـ فػػي الكممػػة بػػؿ يرسػػـ وال تكتػػب مثػػؿ لىػػذاأ واهللأ التػػي تمفػػظ 

ظػػو لفتحػػة فتحتػػيف عمػػى ألػػؼ لفيمػػا عػػدا التػػاء المربوطػػة  أو يرسػػـ ضػػمتيف أو كسػػرتيف فػػي حػػيف أف لف
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ونوف  أو لضمة ونوف  أو لكسرة ونوف  كما أف تنويف الفتد يبدؿ ألفًا في الوقؼأ ىذا عدا عػف بعػض 

  .2007الحروؼ تنطؽ بطرؽ مختمفة للمحرؼ الواحد  مثؿ تاء التأنيث في آخر الكممة لالناشؼأ

اخػتوؼ رسػـ    أف اختوؼ رسـ الحروؼ باختوؼ موقعيا في الكممةأ يؤدي إلػى2006تذكر لشقير أ

رفػد  و حػرؼأ و حفرأو الكممات التي تتطابؽ فػي حروفيػاأ وتختمػؼ فػي ترتيػب ىػذه الحػروؼ مثػؿ لفػرحأ 

حيػػػث تتطػػػابؽ فػػػي عػػػدد الحػػػروؼأ وأنواعيػػػا ولكػػػف أشػػػكاؿ ىػػػذه الكممػػػاتأ ومػػػدلوالتيا تختمػػػؼ بػػػاختوؼ 

 ترتيب الحروؼ.

 المغة اإلنجميزيةفي    مع ما سبؽأ حيث ترى أف بعض الحروؼ Dombey,2009ل كتتكافؽ دكمبي

 .وبعض الحروؼ cuteأوcut:ل  فيuليا أكثر مف صوت خاصة عند وجود أحرؼ العمة مثؿ حرؼ ل

  وتظيػػػر ىػػػذه المشػػػاكؿ أكثػػػر فػػػي الطريقػػػة الجزئيػػػة فػػػي  light  فػػػي كممػػػة ل ghتكتػػػب وال تمفػػػظ مثػػػؿ ل

 القراءة. تدريس

 

ي المغػػة اإلنجميزيػػة إال أف ىنػػاؾ    حرفػػًا فػػ 26  أنػػو بػػالرغـ مػػف وجػػودل2008أThompsonوتوضػػد ل

 26مثػؿ ل   صوتًا ليذه الحروؼأ بعػض ىػذه األصػوات تػرتبط بشػكؿ مباشػر مػع الحػرؼ40أكثر مف ل

  تعطػي صػوتًا aiة أ ولكف البعض ال  وذلؾ عند دمجيا مع حروؼ أخرى مثػؿ لحرفًا بأصواتيا الرئيس

األصػػػػوات  تػػػػدريسلػػػػذلؾ يجػػػػب    feel  فػػػػي كممػػػػة لee أ وكػػػػذلؾ الحرفػػػػاف لaimلجديػػػػدًا فػػػػي كممػػػػة  

لمطػػوب فػػي المغػػة اإلنجميزيػػة مػػف أجػػؿ تمكيػػنيـ مػػف قراءتيػػاأ وكتابتيػػا بشػػكؿ سػػميـ. إذا اسػػتطاع الطمبػػة 

التعػػػرؼ إلػػػى األصػػػوات الرئيسػػػة لمحػػػروؼأ سػػػيكوف ب مكػػػانيـ قػػػراءة وكتابػػػة كممػػػات تحتػػػوي عمػػػى ىػػػذه 

تحتوي عمى أصوات ليػا تيجئػة مختمفػة الطمبة أف بعض الكممات  تدريساألصواتأ بعد ذلؾ ال بد مف 

  ولكػػػػف فػػػي البدايػػػة يجػػػػب االىتمػػػاـ باألصػػػػوات الرئيسػػػة وكيفيػػػػة ow  يمكػػػف كتابتػػػػو أيضػػػا لouمػػػثو ل

 تيجئتيا.
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  الرئيسػة أوال ثػـ 26القػراءة مرتبطػة بػتعمـ الحػروؼ ل تػدريسوبيذا تػرى الكاتبػة أف الطريقػة المثاليػة فػي 

 ة.  األصوات أي أنيا مع الطريقة الجزئي

مف المشاكؿ التي يعػاني منيػا الطمبػةأ ولكػف ذلػؾ ال  في المغات ومما سبؽ يتبيف أف مشكوت الحروؼ

يعنػي أنػو ال يوجػػد مشػاكؿ أخػػرى مثػؿ معانػاة بعػػض الطمبػة مػػف صػعوباتأ أو عسػر فػػي القػراءة. وفيمػػا 

 يمي عرض موجز  لصعوبات القراءة.

 

 )عسر القراءة( :صعكبات القراءة 4.2

تعددت النظريات في تفسير صعوبات القراءةأ وكػاف لػدى أصػحاب كػؿ ، عمـ أساسيا المغةىو صعوبة ت

نظرية عوامؿ تؤكد وجية نظرىـأ حيث أكدت بعض النظريػات وجػود سػبب واحػد فلصػعوبات القػراءة فأ 

وتركػػزت نظريػػات أخػػرى عمػػى عػػدة عوامػػؿأ أىميػػا: تجييػػز المعمومػػاتأ واعتبػػروا أف العسػػر القرائػػي ىػػو 

 ي تجييز المعمومات.اضطراب ف

إف النظريػػػات الرئيسػػػة المفسػػػرة ألسػػػباب صػػػعوبات القػػػراءة ُترجػػػع الخمػػػؿ ألربػػػع عمميػػػات أساسػػػية ىػػػي: 

اإلدراؾ البصريأ والتكامؿ الحسػي الػداخميأ والتنظػيـ الزمنػيأ والتشػغيؿ المفظػي. وأف صػعوبات القػراءة 

رض الخػػػاص بعيػػػوب اإلدراؾ ُتعػػػزى بشػػػكؿ كبيػػػر إلػػػى عيػػػوب فػػػي التشػػػغيؿ المفظػػػيأ حيػػػث لػػػـ يعػػػد الفػػػ

  .2005البصري يمكف االعتماد عميو لكامؿأ 

  التػػي ىػػدفت إلػػى الكشػػؼ عػػف نسػػبة انتشػػار صػػعوبات القػػراءة لػػدى طمبػػة 2012وفػػي دراسػػة لأبػػو دقػػةأ

الصػػفوؼل الثػػاني والثالػػث والرابػػع  فػػي المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا فػػي مػػدارس محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة فػػي 

النتػػائج أف مظػػاىر صػػعوبات القػػراءة ىػػي األكثػػر شػػيوعًاأ وأف ىنػػاؾ عوقػػة ارتباطيػػة فمسػػطيفأ أظيػػرت 

 بيف ميارات القراءةأ وعومات الطمبة. 
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إذ أف   وُتعػػد صػػعوبات تعمػػـ القػػراءة والكتابػػة مػػف االضػػطرابات التػػي تصػػيب شػػريحة كبيػػرة مػػف األطفػػاؿ

لقػػػراءة إلػػػى أقسػػػاـ مختمفػػػة منيػػػا: %  أ وتنقسػػػـ صػػػعوبات ا12-5معػػػدؿ انتشػػػارىا بيػػػنيـ يتػػػراوح بػػػيف ل

صػػػعوبة تمييػػػز الكممػػػات البصػػػريةأ وصػػػعوبة الػػػربط بػػػيف الحػػػرؼ وصػػػوتوأ وصػػػعوبة القػػػدرة عمػػػى دمػػػج 

 . 2010الوحدات الصوتية لمكممةأ وصعوبة التوصيؿ بيف الحروؼ والكممات لجبايب أ 

الميػػػػارات  وتشػػػػير الدراسػػػػات والبحػػػػوث أف ذوي صػػػػعوبات القػػػػراءة يعػػػػانوف مػػػػف صػػػػعوبات معينػػػػة فػػػػي

دراؾ الحػػػرؼ كرمػػػز أ  الفونولوجيػػػة األساسػػػية الوزمػػػة إلدراؾ العوقػػػة بػػػيف صػػػوت الحػػػرؼ المنطػػػوؽأ وا 

وبصػػػورة محػػػددة أكثػػػر فػػػ ف  ذوي صػػػعوبات القػػػراءة لػػػدييـ صػػػعوبات فػػػي تركيػػػز االنتبػػػاه عمػػػى أصػػػوات 

دوف االىتمػػػاـ  الحػػػروؼ التػػػي ينطقيػػػا األفػػػرادأ حيػػػث يميمػػػوف إلػػػى توجيػػػو انتبػػػاىيـ إلػػػى معػػػاني الكممػػػات

 –ب دراؾ العوقة بيف الرمز والمعنػىأ والغالبيػة العظمػى مػف األطفػاؿ ذوي المشػكوت الحػادة فػي الػتعمـ 

والتي ُتعزى إلى التػأخر العقمػيأ أو الحرمػاف الثقػافيأ أو اإلضػطراب االنفعػاليأ أو القصػورأ أو العجػز 

  .1998أ لالزياتقراءة ت أو مشكوت في الالحسيأ صنفوا عمى أنيـ يعانوف مف صعوبا

 

القراءة فػي المرحمػة األساسػية الػدنياأ بدرجػة مرتفعػةأ  تدريسويواجو المعمموفأ والمعممات صعوبات في 

  التػي ىػدفت إلػى معرفػة درجػة الصػعوبات التػي تواجػو 2005وىػذا مػا أظيرتػو نتػائج دراسػة لأبػو مػرؽأ

كمػا يػدركيا المعممػوف أنفسػيـ فػي  سػية الػدنياأالقػراءة فػي المرحمػة األسا تػدريسمعممي المغة العربيػة فػي 

 محافظة الخميؿ.

ومف الموحػظ فػي األدب التربػوي أّف ىنػاؾ بعػض األطفػاؿ أحيانػًا يتمتعػوف بػذكاء طبيعػيأ ولكػف لػدييـ 

  حيث يعاني الطفؿ مف عجز قرائي بالرغـ مف توفر ظروؼ Dyslexiaصعوبات في القراءة والكتابة ل

ف تمييػػز نػػوعيف مػػف الضػػعؼ القرائػػي: الضػػعؼ القرائػػي النػػاتج عػػف ظػػروؼ بيئّيػػة الػػتعّمـ المختمفػػةأ ويمكػػ

  .2005خارجّيةأ والضعؼ القرائي الناتج عف ظروؼ داخمية لكامؿأ 
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وىنػػاؾ بعػػض المؤشػػرات التػػي تظيػػر عمػػى األطفػػاؿ الػػذيف لػػدييـ عسػػر قرائػػي كػػأف يكػػوف تحصػػيميـ فػػي 

ر العقمػّيأ وغالبػًا أقػؿ مػف تحصػيميـ فػي الحسػػابأ القػراءة أقػؿ بصػورة كبيػرة ممػا ىػو متوقػع حسػػب العمػ

كمػػا أف ىػػؤالء األطفػػاؿ لػػيس لػػدييـ عجػػز متعمػػؽ بحاسػػتي السػػمع والبصػػرأ أو تمػػؼ فػػي المػػخأ كمػػا أّف 

لدييـ صعوبة كبيرة فػي تػذكر نمػاذج الكممػة كاممػةأ وىػـ ال يتعّممػوف بسػيولة بالطريقػة البصػرية لحمػزةأ 

2008.  

تػػػػي ىػػػػدفت إلػػػػى تحديػػػد الميػػػػارات القرائيػػػػة األساسػػػػية لتوميػػػػذ المرحمػػػػة ال  2009وفػػػي دراسػػػػة لصػػػػالد أ

األساسية الدنيا في مدارس محافظات غزةأ والتعرؼ إلى درجة ممارسة الميارات القرائية األساسػية لػدى 

أطفػػاؿ الصػػؼ األوؿ األساسػػي بالمرحمػػة األساسػػية الػػدنيا فػػي مػػدارس محافظػػات غػػزة مػػف وجيػػة نظػػر 

وأظيػػرت النتػػائج أف معظػػـ الميػػارات القرائيػػة كانػػت درجػػة ممارسػػة األطفػػاؿ ليػػػا  المعممػػيف والمعممػػاتأ

 متوسطةأ وأف ىناؾ قصورًا في بعض الميارات القرائية.

 

 اإلطار النظرم الذم يرتبط بشكؿ مباشر بالدراسة:   -2

اؿ فػي ف الدراسات الحديثة حوؿ كيؼ يتعمـ األطفػاؿ القػراءةأ والتسػاؤؿ عػف أسػباب تػأخر بعػض األطفػإ

مف بوجػود سػف معينػة التي تؤ مة الخاصة باالستعداد لمقراءة أ تعمـ القراءة بكفاءةأ غّير في اأَلفكار القدي

  يصبد الطفؿ عندىا مستعدًا لبدء تعمـ القراءةأ أو حتى يصؿ لمستوى مف النضج فػي سنوات مثو 6ل

ؿ: التمييػز بػيف االتجاىػاتأ والتمييػز التآزر بيف العيف واليد. وىذه النظرة تقـو عمى عدد مف العوامؿ مث

إف ىػذه النظػرة غيػر كافيػة فػي تفسػير عمميػة الكتابػػة  البصػريأ والتمييػز السػمعيأ ودرجػة ذكػاء موئمػة.

والقػػراءةأ ومجػػرد وجػػود عوقػػة ارتبػػاط بػػيف كػػؿ مػػف ىػػذه العوامػػؿ وبػػيف القػػراءة الناجحػػة ال يعنػػي أف ىػػذه 

 . 2003لالسيدأ  ىي السبب في عممية تعمـ القراءة العوامؿ

 القراءة وطرقو. تدريسلذا ال بد مف البحث في أسس 
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 :(2000)الحسف ،مبادئ القراءة  تدريساألسس التي يجب أف يبنى عمييا  1.2.2

 أف يبنى منياج القراءة مف رغبات الطفؿ وميولوأ وأف يكوف شيقًا بحيث يثير دافعية الطفؿ لمقراءة.*

 بمغة سمسة وبمفردات بسيطة.*أف تصاغ موضوعات كتاب القراءة 

 مرنًاأ وقابًو لمتكيؼ. تدريس*أف يتـ مراعاة الفروؽ الفردية بيف األطفاؿأ بحيث يكوف األسموب في ال

تمييز الكممة بمعرفة: أشكالياأ أو بقراءتيا كاممةأ أو بقراءة مقاطعيا ومعرفػة أصػواتياأ  تدريس*أف يتـ 

 .في دروس القراءة 

 تػػدريسعمػػى إدراؾ معنػػى مػػا يقػػرأأ ألف القػػدرة عمػػى اإلدراؾ ركػػف مػػف أركػػاف  الطفػػؿ وتعويػػده تػػدريس*

 القراءة الصحيحة.

 القراءة. تدريس*أف يدرؾ الطفؿ مقدار نجاحوأ وتقدموأ في 

 

 القراءة بنظريات التعمـ: تدريسعالقة طريقة  2.2.2

نطوقػةأ حيػث يمكننػا أف نطبػؽ تعمـ القػراءة ال يختمػؼ كثيػراً  مػف الوجيػة النظريػة عػف تعمػـ المغػة الم فّ إ

القراءةأ وفيما مضى كاف ينظػر إلػى المغػة والرياضػيات المعطػاة فػي  تدريسنفس أساليب تعمـ المغة في 

أ باعتبارىا ليست نوعا مف المعرفةأ بؿ ىي أدوات أساسػية يمكػف االبتدائيةالسنوات األولى مف المرحمة 

أف ىػذا الوضػع لػيس -نعػرؼ نتيجػة لدراسػات بياجيػو–ـو مف خوليا اقتنػاء المعرفػة فيمػا بعػدأ ولكننػا اليػ

األطفػػػاؿ يمكػػػنيـ أف يبنػػػوا بػػػدايات التفكيػػػر  فّ أصػػػحيحًاأ عمػػػى األقػػػؿ فيمػػػا يتعمػػػؽ بالرياضػػػياتأ حيػػػث 

 . 2003لالسيدأمف خوليا يقوموف بتعميمات واسعة المنطقيأ ويمكنيـ أف يكتسبوا المعرفة و 
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 : قاعدة النظرية الجشتالطية

اد يتفػػػاعموف مػػػع فالكػػػؿ ذا المعنػػػى الموحػػػدف وتتضػػػد ىػػػذه القاعػػػدة فػػػي الكػػػؿأ الشػػػكؿ الكمػػػيأ إف إف األفػػػر 

مجموع األجزاء ال يساوي الكؿأ إف مجموع الحروؼ العربية ال توصؿ إلى كوـ وجمؿ. إف األحػرؼ ال 

 تسػػػاوي الكممػػػةأ فالكممػػػة أوال ثػػػـ الحػػػروؼ. كمػػػا ويفتػػػرض أصػػػحاب ىػػػذه النظريػػػة أف الطفػػػؿ يولػػػد كػػػوً 

متكػػامًوأ وأحسػػف خبػػرة تقػػدـ لػػو ال بػػد أف تقػػدـ لػػو بطريقػػة كميػػة متكاممػػةأ فػػالخبرة الكميػػة أواًلأ ثػػـ مجمػػوع 

 . وبيػػذا تؤكػد النظريػة الجشػتالطية عمػػى 2005األجػزاءأ أو وضػعيا معػا لموصػػوؿ إلػى الكػؿ لقطػاميأ 

 القراءة ىي الطريقة الكمية. تدريسأف أفضؿ الطرؽ ل

 

 :يؾ في التربيةتطبيقات قكانيف ثكرندا

فػػي وصػػؼ ثورنػػدايؾ لقػػوانيف تفسػػير الػػتعمـ المدرسػػي أظيػػر توجيػػو أنػػو يؤيػػد الطريقػػة الجزئيػػة لقطػػاميأ 

 . حيث ذكر أف االستجابات المختمفة  لممثيرات مثؿ: تعمـ المفظ في المغات تػؤثر فػي إمكانيػات 2005

تدريجيػػػةأ فػػػي موقػػػؼ مثػػػؿ تعمػػػـ المػػػتعمـ عمػػػى الػػػتعمـ. وذكػػػر أف النشػػػاطات ال بػػػد أف تكػػػوف جزئيػػػةأ أو 

التيجئة وتمثؿ االستجابة بالمشابيةأ ثـ يتـ النقؿ المترابط حيث يتـ إدخاؿ متغيرات جديدة مثؿ االنتقاؿ 

 مف الحروؼ لأأ بأ ت أ إلى لأأ بأ تأ ث أ ثـ لأأ بأ تأ ثأ ج  وىكذا.

 

 القراءة: تدريسطرؽ  3.2.2

ي ليحقػػػؽ وصػػػوؿ تدريسػػػعمػػػـ فػػػي معالجػػػة النشػػػاط الطريقػػػة التػػػدريس ىػػػي األسػػػموب الػػػذي يسػػػتخدمو الم

المعػػارؼ إلػػى طوبػػو بأسػػيؿ الطػػرؽأ وأقػػؿ الوقػػت والنفقػػاتأ وتسػػتطيع الطريقػػة الناجحػػة أف تعػػالج كثيػػرًا 

  .2004 ألالدليمي والدليميفي المنيجأ أو الكتابأ أو الطالب مف النواقص التي يمكف أف تكوف 
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سػػعة أمػػاـ القػػارئ وتمكنػػو مػػف التعػػرؼ إلػػى عالمػػو بشػػكؿ واسػػعأ وبمػػا أف القػػراءة ىػػي مػػرآة تفػػتد آفػػاؽ وا

 تدريسوحتى يتمكف الطفؿ مف تعمـ القراءة بطريقة سمسةأ ال بد مف البحث لمتوصؿ إلى أفضؿ طرؽ ال

 التي تؤدي إلى أفضؿ النتائج.

بػيف    أف تدريس القراءة يتسـ بمحاولة خمؽ المعمـأ تفػاعوً 2005أ Gastiglioniل أوترى جاستجميوني

والرمػػز المكتػػوبأ وىػػذا التفاعػػؿ يأخػػذ العديػػد مػػف األشػػكاؿأ منيػػا تحميػػؿ الرمػػوز وتحويميػػا إلػػى  الطالػػب

 معاِفأ ومنيا إدراؾ ىذا المعنى كما يحاوؿ إكساب التوميذ ميارات النطؽ السميـ ليذه الرموز.

عمـ لػدى الطمبػة. فكمػا وطرؽ التدريس متعددةأ وأساليب المعمميف مختمفةأ ويظير أثر ذلػؾ فػي نتػاج الػت

يقوؿ برونر فإف نظرية التدريس تختمؼ عف غيرىا مػف النظريػاتأ فيػي ليسػت محايػدة كػالنمط التقميػدي 

  مجػػردة Standard Theoryمػػف النظريػػة العمميػػة فػػي معناىػػا التفسػػيريأ وال ىػػي نظريػػة معياريػػة ل

بالضػػػبط. ولكػػػف نظريػػػة  كالنظريػػػة المغويػػػة تصػػػؼ القواعػػػد التػػػي تسػػػاعد الوصػػػوؿ إلػػػى أىػػػداؼ محػػػددة

  .44: 2005التدريس ىي نظرية سياسية بالمعنى الخاصف لقطاميأ 

 

ىػػو مجموعػػة النشػػػاطاتأ  تػػػدريس  فال2006والػػػتعمـ لػػدى الفػػتووي ل تػػدريسويظيػػر جميػػًا الفػػػرؽ بػػيف ال

يأ بيػػدؼ إحػػداث تدريسػػوالفعاليػػاتأ التػػي توظػػؼ عػػف طريػػؽ تصػػميـأ وتنظػػيـ بيئػػة الػػتعمـأ والمنيػػاج ال

أ أو مػف دونػوأ فػي حػيف أف تػدريسر. أما التعمـ ىو سموؾ داخمي يرتبط بالمتعمـ قػد يحػدث نتيجػة التغي  

 إجراءات خارجية في البيئة نحو المتعمـ قد يؤدي إلى التعمـ أو ال يؤدي إليو. تدريسال

دواتأ وترى الفتووي أف عمى المعمػـ أف يقػـو بالتػدريس الفاعػؿ الػذي يمثػؿ مجموعػة مػف األنشػطةأ واأل

واألساليبأ واإلجراءات التي تكوف بتوجيو مف المعمـأ بيدؼ الوصوؿ إلى نتائج مرضية بأقؿ تكمفة مف 

حيث الوقت والطاقة. وحتى يكوف التدريس فاعًو ويكوف المعمـ فعااًل عميو اختيار الطريقة المناسبة في 
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قػػػت وجيػػػد. ولتوضػػػيد طػػػرؽ التػػػدريس لموصػػػوؿ إلػػػى أفضػػػؿ النتػػػائج وتحقيػػػؽ األىػػػداؼ التربويػػػة بأقػػػؿ و 

 تدريس القراءة العامة التي يستخدميا المعمموف ال بد مف اإلشارة إلييا فيما يأتي:

 

 الطريقة الجزئية:

وىػػػي إحػػػدى طػػػرؽ القػػػراءة التػػػي تبػػػدأ بػػػالحرؼ ثػػػـ المقطػػػعأ ثػػػـ الكممػػػةأ ثػػػـ الجممػػػة وتتمثػػػؿ بػػػػلاألبجدية 

 والصوتية والمقطعية .

أسماء الحروؼأ ثـ الحركات لالفتحػةأ والضػمةأ والكسػرة  ويركػب  تدريسبيبدأ المعمـ  الطريقة األبجدية

   مقاطعأ ثـ كمماتأ ومنيا تركب الجمؿ. لألؼأ باءأ تاءأ ثـ جيـأ حاء.. مف الحروؼ

تبػػدأ مػػع الطفػػؿ بأصػػوات الحػػروؼ مباشػػرة بػػداًل مػػف أسػػمائياأ فػػو حاجػػة  لمطريقػػة الصػػكتيةأمػػا بالنسػػبة 

الطفؿ صػوت الحػرؼ وتعتبػر ىػذه الطريقػةأ أّف ذكػر اسػـ الحػرؼ عمميػة  لمعرفة اسـ الحرؼأ إذا عرؼ

 معيقة لمقراءة.

القػػػػػراءة  تػػػػػدريستعتمػػػػػد عمػػػػػى مقػػػػػاطع الكممػػػػػاتأ وتجعػػػػػؿ منيػػػػػا وحػػػػػدات ل الطريقػػػػػة المقطعيػػػػػةوأخيػػػػػرًا 

  .2006لممبتدئيف.بدال مف أسماء الحروؼ وأصواتياأ فالمبتدئ يركب مف المقاطع كممات لالياشميأ 

 تػػدريس  الياشػػمي فػػي توضػػيد الطريقػػة الجزئيػػة فػػي أنيػػا تبػػدأ عػػادة ب2003 أدليمي والػػوائميويػػدعـ لالػػ

الطالػػػػب الحػػػػروؼ األبجديػػػػة بأسػػػػمائيا أو بأصػػػػواتيا أ وبعػػػػد حفػػػػظ الطفػػػػؿ  تػػػػدريسالجزئيػػػػات أإذ تبػػػػدأ ب

و بعػػػض المقػػػاطع الخفيفػػػةأ ثػػػـ الكممػػػاتأ ثػػػـ الجمػػػؿ تدريسػػػالحػػػروؼ وحركاتيػػػاأ ينتقػػػؿ بػػػو المعمػػػـ إلػػػى 

وقػػد قسػػـ الطريقػػة الجزئيػػة إلػػى أسموبيف:األسػػموب اليجػػائي واألسػػموب  يرةأ ثػػـ العبػػارات والفقػػرات.القصػػ

 الصوتي.
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  فيػػي تػػرى أف الطريقػػة الجزئيػػة ىػػي: أف يتعػػرؼ الطفػػؿ الحػػرؼ باسػػموأ 2007أمػػا بالنسػػبة لمناشػػؼ ل

مػػت بعػػض التعػػديوت وأدخ وشػػكموأ ثػػـ ينطقػػو مفتوحػػًاأ ثػػـ مضػػمومًاأ ثػػـ مكسػػورًاأ ثػػـ سػػاكنًاأ ثػػـ مشػػددًا.

الكممػػة الكممػػةأ وينطػػؽ بػػو أوالأ ثػػـ ينطػػؽ عمػػى ىػػذه الطريقػػةأ بػػأف يػػتعمـ المبتػػدئ الحػػرؼ بصػػوتو فػػي 

موصولة الحروؼ مرة واحدةأ ومف مزايا ىذا األسػموب الػذي ُيعنػى بالناحيػة الصػوتية أنػو يقػدـ الحػروؼ 

ت في أثناء القراءة بحيث يميز القػارئ والكممة لمقارئ المبتدئأ ولذلؾ فيو ال يخمط بيف الحروؼ والكمما

 الحرؼ ويخرجو بدقة مف مخارج الحروؼ السميمة.

الحرؼ وصوتوأ ومف ثـ كيؼ يتعمموف األطفاؿ في الطريقة الجزئية   أف Moats ,2000وتؤكد ذلؾ ل

ف يػدمج ىػذه األصػػوات معػا فػػي الكممػة. بينمػا فػػي الطريقػة الكميػػةأ فعمػى األطفػاؿ أف يكتشػػفوا العوقػة بػػي

 الحروؼ والتمكف مف قراءة الكممات بشكؿ تمقائي.

 

 جزئية أنيا:ال لطريقةاكمف مزايا 

 .والسيولة بالبساطة الطريقة ىذه تتميز-ٔ

 .ونطقيا الحروؼ الطالب يتعمـ-ٕ

 .سريعة كممات تكويف الطالب يستطيع-ٖ

 مادامػت جديػدة كممػات بأيػة النطػؽ عمػييـ فيسػيؿ الحػروؼ وىػي القػراءةأ بمفػاتيد األطفػاؿ تػزود-ٗ

 .ذلؾ قبؿ عرفوىا التي الحروؼ عف تخرج ال حروفيا

 وقػد البيػت إلػى الطفػؿ يعػود إذ سػريعةأ نتائج تعطي ألنيا األمورأ أولياء لدى قبوالً  حازت أنيا كما-٘

 . 2011لعبدأ أكثر أو حرفاً  شيئاً  عرؼ
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 كمف المآخذ عمى الطريقة الجزئية أنيا:

 ت والنطؽ بيا أكثر مف تركيزىا عمى الفيـ.* تركز عمى التعرؼ إلى الكمما

 وا بدوف فيـ.*تعمـ األطفاؿ أف يقرؤ 

 أ خاصة ميارة السرعة في القراءة.*أسموب آلي في اكتساب الميارات

فػػي قػػراءة  الطالػػب*قػػد تيػػدـ وحػػدة الكممػػة ألنيػػا تعتمػػد عمػػى الحػػرؼأ والمقطػػعأ ممػػا يػػؤدي إلػػى تعثػػر  

والػواو  فػي الشػمس لالػوـ الشمسػية ؾ حروؼ تكتب وال تمفظ مثػؿالكممات والجمؿأ ىذا عدا عف أف ىنا

 . 2003لالدليمي والوائميأ في عمرو 

تيـ ي تعّمـ لمقراءة وتغفؿ القراءة لمتعّمـ؟العنى بىؿ الطريقة الجزئية تُ    بعنواف2013أJonesلوفي مقاؿ 

حصائية أجريت عاـ إي الطريقة الجزئية في بعض األوقات أنيا تحـر المتعمـ مف متعة القراءة. ف

في القراءة لغرض المتعة. بالرغـ  ةتبيف أف ىناؾ تناقص كبير في الوقت الذي يقضيو الطمب   2012ل

حتى . مف أف الطريقة الجزئية تعمـ األطفاؿ كيفية قراءة الكمماتأ ولكنيا ال تعمميـ كيفية قراءة كتاب

 قد يعانوف مف ضعؼ في أسئمة الفيـالجزئيةأ األطفاؿ الذيف يقوموف بأداء جيد في القراءة بالطريقة 

  .واالستيعاب عند قراءة قصة

وأف األفػػراد يتفػػاعموف مػػع التػػي ركػػزت عمػػى أىميػػة العمميػػات العقميػػةأ وبعػػد ظيػػور النظريػػة الجشػػتالطية 

ربية المعنى الموحدفأ وأف مجموع األجزاء ال يساوي الكؿ. ظير اتجاه أف مجموع الحروؼ الع فالكؿ ذي

 األحػػػرؼ متفرقػػػة ال تسػػػاوي الكممػػػةأ فالكممػػػة أوالً  ثػػػـ الحػػػروؼ فّ صػػػؿ إلػػػى كػػػوـ وجمػػػؿ. حيػػػث إال تو 

 القراءة ىي الطريقة الكمية. تدريسوبيذا أصبحت الطريقة الجديدة في  . 2005لقطاميأ 
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 الطريقة الكمية:

كنػػو ال يعػػرؼ تعتمػػد ىػػذه الطريقػػة عمػػى: تقػػديـ مػػا يألفػػو المػػتعمـ مػػف كممػػات يعػػرؼ معناىػػاأ ولفظيػػاأ ول

شكميا كتابةأ ويتـ اختيار الكممات اختيارا دقيقًاأ معتمدا عمػى فكػر تربػوي عممػي مػنظـأ مػف قبػؿ خبػراء 

في المغةأ بحيث تمثؿ الكممات أصواتًا خاصة لتحدث تكرارًا مقصودًا وقد نادى البعض إلى تقديـ جمػؿ 

  .2007بدؿ كممات لالناشؼأ 

 لكمية بمفيوـ يشبو المفيـو السابؽأ ولكنو قسميا إلى طريقتيف:الطريقة ا  2006) الياشمي وقد وضد

أو لانظر وقؿ  وفييا يبدأ الطالب القراءة بالكممػةأ ولػيس بػالحرؼأ حيػث تتكػرر الكممػات طريقة الكممة 

مػػع الصػػور إلػػى أف تثبػػت الكممػػات فػػي ذىػػف الطالػػب. ثػػـ يسػػتغني المعمػػـ عػػف الصػػور التػػي ترافػػؽ ىػػذه 

 الكممات دوف استخداـ الصورأ بمجرد النظر إلييا. الب إلىليتعرؼ الطالكممات  

حيػث تبػدأ بجممػةأ أو جمػؿ قصػيرةأ مألوفػة وليػا معنػى بحيػث  طريقة الجممةأما الطريقة الثانية فيػي:  

يدرؾ الطالب في أثناء تعمميا أنيا تتكوف مف: مجموعة مف الكمماتأ ثـ ينتقؿ إلى تحميؿ الكممػات إلػى 

 حروؼ وأصوات. 

  أف طريقػػػة الجممػػػة تقمػػػؿ الحػػػدس والتخمػػػيف الػػػذي يظيػػػر فػػػي طريقػػػة الكممػػػةأ 2003ؼ لالبجػػػة أويضػػػي

 وتعمؿ عمى انطوؽ الطفؿ في تحدثوأ وتعبيره في لغتو الشفوية والكتابية.

وىو سمسمة مف  ممربي خميؿ السكاكينيل المغة العربية تدريسفي  ف الجديد األوؿف كتاب وال ننسى أف 

المغػة العربيػة فػي  تػدريسالتػي اسػتعممت فػي األربعػة األولػى   االبتدائيػةفوؼ مصػأربعة كتب وضعيا ل

ومػػا زالػػت عامػػًاأ زمنيػػة تزيػػد عمػػى ثوثػػيف لفتػػرة والػػيمف  أواألردف أمثػػؿ فمسػػطيف بعػػض الػػدوؿ العربيػػة

اعتمػد فػي الصػؼ األوؿ تشػتؽ جػؿ مادتيػا مػف ىػذا الكتاب.  المغػة تػدريسبعض الكتب التي توضع ل

يبػػدأ بعػػرض حيػػث   الكممػػة ثوثػػة أسػػاليب األوؿ: أ فقػػد اسػػتخدـتػػدريسريقػػة الكميػػة فػػي الفيػػو عمػػى الط

  .حروفياو ومف ثـ تحميميا إلى مقاطعيا الصوتية  ثـ إلى أصواتيا  أالكممة
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القػػػراءة حيػػػث تحمػػػؿ الجممػػػة إلػػػى مفرداتيػػػا ثػػػـ تحمػػػؿ  تػػػدريسالجممػػػة بدايػػػة لفيػػػو أسػػػموب أمػػػا الثػػػاني: 

طريقة النص: حيث يكوف النص ىو مادة تدريب المتعمـ عمى فيو الثالث:  أماالمفردات إلى حروفيا.

 مفػػػردات  وتحمػػػؿ المفػػػردات إلػػػى حػػػروؼالقػػػراءة  ثػػػـ يحمػػػؿ الػػػنص إلػػػى ُجممػػػِو  ثػػػـ ُتحمػػػؿ الجمػػػؿ إلػػػى 

 . 2011لالمدرسة العربية أ

 

 كمف مزايا الطريقة الكمية أنيا:

  ألنيػػا تػػربط بػػيف الكممػػات التػػي يتعمميػػا فرصػػة الفيػػـ الجيػػد لمػػا ىػػو مقػػروء ومكتػػوب تعطػػي الطػػوب*

 ومدلوالتيا في حياتو.

 *تساعد عمى تنمية الثروة المغوية لدى الطالبأ وتمكنو مف تكويف جمؿ بسيطة بسرعة.

 مف التعثر وبطء القراءة. *تحمي الطالب

*تتماشػػػػػػػػى مػػػػػػػػع قػػػػػػػػوانيف اإلدراؾ الطبيعػػػػػػػػيأ ألنيػػػػػػػػا تركػػػػػػػػز عمػػػػػػػػى الكميػػػػػػػػات قبػػػػػػػػؿ الجزئياتلالػػػػػػػػدليميأ 

 . 2003وائميأوال

 

 أمحدودية الطريقة الجزئيةبعنواف:    Karshen,2002كارشيف ل لػ دفاع عف الطريقة الكمية وفي مقاؿ

لػػػػى تػػػػوفير نصػػػػوص فيػػػػـ إطمد الطريقػػػػة الكميػػػػة ال يشػػػػير فقػػػػط إف مصػػػػة يقػػػػوؿ: وفعاليػػػػة الطريقػػػػة الكميػػػػ

التفكيػػػر النقػػػدي و  أوحػػػؿ المشػػػكوت أواسػػتيعاب ممتعػػػة لمطػػػوبأ بػػػؿ يتضػػػمف أيضػػػًا غػػرس حػػػب األدب

 اً ومركزي اً رئيس اً نظرية الفيـ واالستيعاب تعتبر جزءكما أف . ..واألصالة. أتدريسوشخصنة ال أوالتعاوف

 مف الطريقة الكمية.

لػى إوالمحػاوالت العديػدة  أاسػتمرت الطريقػة الكميػةأ بػالرغـ مػف االنتقػادات الكثيػرة التػي تعرضػت ليػاوقد 

 . 2000أMoatsل يف وخبراء في القراءةيا مف قبؿ مسؤوليف تربويئاستثنا
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 كمف المآخذ عمى الطريقة الكمية أنيا:

 ال تساعد الطفؿ عمى تمييز كممات جديدة غير ما يعرض عميو.*

*كثيػر مػف الكممػات تتشػابو فػي رسػميا مػع أنيػا مختمفػػة المعنػىأ وىػذا قػد يػؤدي إلػى خطػأ األطفػاؿ فػػي 

 نطؽ بعض الكممات فيختمؼ المعنى.

عػػػػػض المعممػػػػػيف مرحمػػػػػة تحميػػػػػؿ الكممػػػػػات إلػػػػػى حػػػػػروؼأ وىػػػػػذا ركػػػػػف ىػػػػػاـ مػػػػػف أركػػػػػاف *قػػػػػد يػػػػػؤخر ب

  2009القراءة.لالشخريتيأ

  أف ىػػذه الطريقػػة تحتػػاج الكثيػػر مػػف الوسػػائؿأ وتحتػػاج معمػػـ محنػػؾ أمػػاىرأ 2003*ويضػػيؼ لالبجػػةأ

 معد إعدادًا صحيحًا ومميزًا.

مػػا تعػػالج جانػػب مػػف جوانػػب القػػراءة إمػػا وممػػا سػػبؽ يظيػػر أف الطريقػػة الجزئيػػة والطريقػػة الكميػػةأ كػػؿ مني

الحػػػػرؼأ أو الكممػػػػةأ وبيػػػػذا ظيػػػػرت طريقػػػػة تػػػػدمج بػػػػيف الطػػػػريقتيف الكميػػػػةأ والجزئيػػػػةأ وىػػػػي لالطريقػػػػة 

 المختمطة .

 

  الطريقة المختمطة:

ىػػي مػػزج لمطػػرؽ السػػابقةأ حيػػث إنيػػا تسػػير وفػػؽ قػػوانيف اإلدراؾأ فاإلنسػػاف عنػػد رؤيتػػو لمشػػيء لموىمػػة 

كًا عاماأ ثـ يدركو بشكؿ تفصيميأ حيث ينتقؿ مف المعموـ إلى المجيوؿأ فالكممػة ليػا األولى يدركو إدرا

 معنى معموـأ ينتقؿ منيا المتعمـ إلى شيء ليس لو معنىأ وىو التفكير المنطقي.

  

 كمف أىـ عناصر الطريقة المختمطة:

 *تقدـ لألطفاؿ وحدات معنوية كاممة لمقراءة.

 ض الكممات.*تقدـ جمو سيمة تشترؾ فييا بع
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 *معنية بتحميؿ الكممات تحميًو صوتيًا لمتعرؼ إلى أصوات الحروؼ وربطيا برموزىا.

 *تعنى في إحدى مراحميا بمعرفة الحروؼ اليجائية رسمًا واسمًا.

أ ممػػا يزيػػد مػػف صػػوحيتيا ونجاحيػػا *تخمصػػت مػػف العيػػوب التػػي تحققػػت بػػالطريقتيف الكميػػةأ والجزئيػػة

  .2006لزايدأ 

  أف تكرار الحرؼ في كممات عديدةأ يميزه ويثبتو في ذىف المبتدئ أكثر مػف 2006ياشميأ ويذكر لال

الػػػذي  نفسػػػو الوقػػػتلتقػػػاط البصػػػري لحػػػرؼ واحػػػدأ ىػػػو تكػػػراره منفػػػردًا. كمػػػا أف الوقػػػت الػػػذي يسػػػتغرقو اال

ي يستغرقو االلتقاط البصري لكممة كاممةأ ومعرفة الحػروؼ ىػي أسػاس ميػـ فػي ىػذه العمميػة فػالقراءة ىػ

 ترجمة لمرموز المكتوبة إلى أصوات ومعاٍف.

 أالمختمفػة الحػروؼ مػف حػرؼ لكػؿ الطفػؿ اكتسػاب بدايػة فػي الكميػة الطريقػة مميػزات تظيػر ممػا سػبؽ

أ يػولد مألوفػة ألشػياء بصػور مصػحوبة كممػات خػوؿ مػف الحػرؼ صػوت إلػى الطفػؿ ؼعػرّ تُ إنيػا  حيػث

 ربطثـ ي .لو بالنسبة معنى لو كؿ مف جزءاً  عتبريُ  بمفردهأ معنى يحمؿ ال الذي الحرؼ: أفّ  درؾيُ  حيث

 مػف البػدء ىػي البدايػة نقطػة تصػبدو  أ وىنػا يػتـ إدخػاؿ الطريقػة الجزئيػة.معػاً  والمعنػى والمفػظأ لحػرؼأا

وبيػذا يػتـ الػربط  يتعممػو. الػذي الحػرؼ وىػو أالمجيػوؿ إلػى منػو نتقػاؿواال أالكممػة مػدلوؿ وىػوأ المعمػوـ

 يقة الجزئية.بيف الطريقة الكمية والطر 

القراءة لطمبػة الصػؼ األوؿ األساسػيأ أف القػراءة عمميػة معقػدةأ وال  تدريس  في 2007ويذكر مدكور ل

تقؼ عند تيجي الحروؼ والنطؽ بيا أو ترديد الكمماتأ ولكف اليدؼ منيا ىػو الحصػوؿ عمػى المعػاني 

مزجيػػػا بػػػالخبرات السػػػابقة التػػػي تتضػػػمنيا ىػػػذه الحػػػروؼ والكممػػػاتأ والتفكيػػػر فيمػػػا تحتويػػػو مػػػف أفكػػػارأ و 

المختمطة الطريقة  لمطفؿأ وتكويف الميارات الوزمة ليا. وقد تعددت طرائؽ تدريس القراءةأ ومف أىميا:

التركيبية  وىي طريقة تدمج بػيف الطػريقتيف الكميػة والجزئيػة  وقػد اعتمػد كتػاب الصػؼ األوؿ -لالتحميمية

أ حيث يبدأ بجمؿ قصيرةأ ثػـ تعػالج الكممػاتأ فالمقػاطعأ االبتدائي في معظـ البود العربية ىذه الطريقة
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فالحروؼ التي يتـ تجريدىا. وىنا تنتيي عممية التحميؿ وتبدأ عمميػة التركيػب  فيكػوف المقطػع أو الكممػة 

مػػػف الحػػػروؼ التػػػي جػػػردتأ وتصػػػاغ الجممػػػة مػػػف الكممػػػات  مػػػع التركيػػػز عمػػػى المقػػػاطعأ أو الحػػػروؼ 

تػػي التحميػػؿ والتركيػػب. ويحػػدث تنػػاوب بػػيف االتجػػاىيف: مػػف العػػاـ إلػػى قػػراءة وكتابػػة فػػي عممي أالمحوريػػة

 الخاصأ ومف الخاص إلى العاـأ في عممية تكاممية.

 

  2007لالعزة أأنيا:  المختمطةكمف مزايا الطريقة 

 تتوفى الثغرات في كؿ مف الطريقة الكمية والطريقة الجزئية.*

الميؿ لمقراءةأ واإلنطوؽ فيياأ والفيـأ والبحث عف *تحرص عمى تنمية بعض الميارات لدى المتعمـأ ك

 المعنىأ وزيادة الثروة المفظيةأ وصحة النطؽأ وحسف األداء.

ولػو لوىنػا تنتفػع أ وحاجاتػوأ وميالطالػبوالموضػوعات مػف اىتمامػات  الطالػب*تختار الكممات مف بيئة 

  بالطريقة الكمية

األلػؼأ الػواوأ اليػاء  والػوـ الشمسػية ل نواع المػدويػة األخػرى كػأ*تتػيد الفػرص لمعالجػة الخصػائص المغ

 والقمريةأ والتنويفأ والتاء المربوطة. 

أفضػػؿ الطػػرؽ فػػػي   فػػي إجابتػػو عػػف تسػػاؤالت العديػػػد مػػف أوليػػاء األمػػور حػػوؿ 2000وأوضػػد ليفػػيف ل

 القراءة لممبتدئيف في خطوات كما يأتي: تدريس

 .نفسو الوقت اسـ الحرؼ مع صوتو في تدريس -1

القواعػػد فػػي بدايػػة القػػراءةأ وذلػػؾ لعػػدـ قػػدرتيـ  تػػدريسـ بطريقػػة تفكيػػر الطمبػػة أكثػػر مػػف االىتمػػا -2

 عمى فيـ تعقيدات المغة لالمفاىيـ  يمكنيـ القراءة بدوف قواعد.
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الكتابػػةأ ألف ربػػط القػػراءة بالكتابػػة يجعػػؿ مػػف القػػراءة أسػػيؿ  تػػدريسالقػػراءة بػػالتزامف مػػع  تػػدريس -3

 وأسرع 

 طفؿ وعدـ استخداـ كممات معقدة.استخداـ كممات مألوفة لم -4

 .المختمطةومما سبؽ يظير المزج بيف الطريقتيف: الكمية والجزئية أي أنو يميؿ لمطريقة 

: وىنػػاؾ أصػػوات تعتبػػر الطريقػػة المختمطػػة ىػػي الطريقػػة الكميػػة بقالػػب مختمػػؼ قمػػيوأ ففػػي كتػػاب بعنػػواف

لمكاتبػػػػػػػة مػػػػػػػوتس  نيػػػػػػػة القػػػػػػػراءةالطريقػػػػػػػة الكميػػػػػػػة تعػػػػػػػيش: الػػػػػػػوىـ المسػػػػػػػمى بالطريقػػػػػػػة المختمطػػػػػػػة فػػػػػػػي ب

ميػػة بمصػػطمحات أخػػرى كأ تتقنػػع الطريقػػة الالحػػاليفػػي وقتنػػا   أنػػو Moats,Louisa Cook,(2000ل

الطريقػػػة الكميػػػة ىػػػي أف  قنػػػع الكثيػػػر مػػػف النػػػاس أنفسػػػيـ أفّ يَ و  ف أو المختمطػػػةأفالطريقػػػة المتوازنػػػةمثػػػؿ: 

ى نتػائج ناجحػة مػع األطفػاؿأ وتوقػؼ لػإا معػا يػؤدي تستخدـ قميو مف ىذا ومف ذاؾأ بحيث استخداميم

ىػي األجػدى. ولكػف المشػكمة أف  تيفطريقالأي بيف الطريقة الكمية والطريقة الجزئيةأ ىذه الحرب القائمة 

مػػا يػػؤثر عمػػى مال الطريقػػة الكميػػةأ إىػػذا فػػي الواقػػع ال يصػػمد. ومػػا يسػػمى بالطريقػػة المختمطػػة مػػا ىػػو 

 األطفاؿ بشكؿ سمبي مف ناحية القراءة. 

 الدراسات السابقة: -1يان: ثان

بعد النظر واالطوع عمى األدب التربوي والدراسات السابقةأ تـ اختيار بعض الدراسات التي تبحث في 

وذلؾ وفػػؽ التسمسػػؿ الزمنػػي مػػف األحػػدث القػػراءة لالكميػػةأ والجزئيػػةأ والمختمطػػة . تػػدريسموضػػوع طػػرؽ 

 كما يأتي:ثـ الدراسات األجنبية ثانيًا  إلى األقدـأ عمى أف يتـ عرض الدراسات العربية أواًلأ
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 الدراسات العربية: 1.2

 فػي الكميػة والطريقػة  لفبائيػةاألل ةاليجائيػ الطريقػة تقػويـ إلػى التػي ىػدفت  (2012)عبػد السػتاردراسػة 

ر اختيػا تػـ وقػدأ والمعممػات المعممػيف نظػر وجيػة مف االبتدائي األوؿ الصؼ ذيتوم لدى القراءة تدريس

 أف إلػى الباحثػة توصػمتأ وقػد المقداديػة مدينػة فػي االبتدائيػة المدارس مف ومعممةً  معمماً  ٕٓ عينة مف

 اسػتخداـ فػي يرغبػوف أنيػـ أي األخػرىأ عمػى الطػريقتيف إحػدى يفضػموف ال والمعممػاتأ المعممػيف

 .االبتدائي األوؿ الصؼ ذيتوم  القراءة تدريس في والكمية اليجائية الطريقتيف

إلػػػى مناقشػػػة مقدمػػػة ابػػػف خمػػػدوفأ التػػػي تحػػػدث فييػػػا عػػػف  تىػػػدفالتػػػي  (2012مي )أمػػػا دراسػػػة سػػػال

أثبتػت ية تدريسػالتجػارب الالتػي تقػوؿ إف قػة الجزئيػة مػف منظػور ابػف خمػدوفأ التحصيؿ فػي ضػوء الطري

أف الّطريقة الكمية أفضؿ مػف الطريقػة الجزئيػة  ألنػو كّممػا كػاف الموضػوع المػراد تعممػو متسمسػو تسمسػو 

أو طبيعيػػا سػػيؿ تعممػػو  فالموضػػوع الػػذي يكػػّوف وحػدة طبيعيػػة يكػػوف أسػػيؿ فػػي تعممػػو بالطريقػػة  أمنطقيػا

عف الموضوعات المكونة مف أجزاء ال رابطة بينياأ إاّل أّف اتّباع الّطريقة الجزئيػة فػي التحصػيؿ أ الكمية

أ ّف الّتحصػيؿ التربػويأكمػا أكػد والتبميغ مف أْنَسب األسػاليب التربويػة قػدرة عمػى التواصػؿ بػيف األجيػاؿ. 

أو إلػى طبيعػة الّتوجيػػو  أتحكمػو عػّدة عوامػؿ نفسػػية وأخػرى اجتماعيػة  ترجػػع إلػى طبيعػة الفػروؽ الفرديػػة

أو  ا وكػػّؿ ىػػذا قػػد يػػؤّثر عمػػى نوعّيػػة الّتحصػػيؿ سػػمب  الػػذي قػػد يحيػػي الّرغبػػة فػػي الّدراسػػة أو الّنفػػور منيػػا

 الطريقة الجزئية. أي أف ابف خمدوف يفضؿ الطريقة الكمية عمىإيجابا.

المقارنػة بػيف فاعميػة كػؿ مػف الطريقػة الكميػة مػف خػوؿ  التي ىػدفت إلػى (2009كفي دراسة عصفكر )

فػي  فػي تػدريس القػراءة لمتوميػذ الػذيف يواجيػوف صػعوبة والطريقة الجزئية مػف خػوؿ األصػواتأ الكممةأ

 تمميػذا مػف الصػؼ  20لدراسػة مػف تكونػت عينػة ال. حيػث البحػريف بدولة االبتدائيةتعمميا في المرحمة 

األزواج المتكافئػةأ حيػث قسػمت العينػة إلػى أزواج  تصػميـ اسػتخدـ فػي ىػذه الدراسػة: .الثػاني االبتػدائي

التوميذ كممػات  تدريسل اً يتدريس اً والمستوى القرائي. وقد أعد برنامج متكافئة في العمر الزمنيأ والذكاءأ
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 امج باسػػتخداـ الطريقػػة الكميػػة مػػف خػػوؿ الكممػػة عمػػى إحػػدىالفتحػػةأ وطبػػؽ ىػػذا البرنػػ ثوثيػػة بحركػػة

البرنػامج طبقػت  وفػي نيايػةخرى.المجموعتيفأ والطريقة الجزئية مف خوؿ األصوات عمى المجموعة األ

واختبػػػار فػػػي التمييػػػز بػػػيف  أ لػػػى الكممػػػات لإحػػػداىا يقػػػيس زمػػػف التعػػػرؼإثوثػػػة اختبػػػارات فػػػي التعػػػرؼ 

أنػو فػي كػؿ المقارنػات كػاف أداء فجػاءت النتػائج  .اليجائيػة ى الحػروؼلػإفػي التعػرؼ الكممػاتأ واختبػار 

أي  الطريقة الكمية أفضؿ مف أداء مجموعة الطريقة الجزئية. ولكف الفرؽ بيف المجموعتيف فػي مجموعة

التوميػذ الػػذيف أتقنػوا ميػارات التعػػرؼ  كمػػا وجػد أف عػدد مػف ىػذه المقارنػات لػػـ يكػف ذا داللػة إحصػائية.

كػػاف أكبػػر فػػي مجموعػػة الطريقػػة الكميػػة منػػو فػػي  – كمػػا تقيسػػيا االختبػػارات المسػػتخدمة –والتمييػػز 

وقػػد أظيػػرت . ةإحصػػائي ذات داللػػة المجمػػوعتيف لػػـ تكػػف مجموعػػة الطريقػػة الجزئيػػةأ ولكػػف الفػػروؽ بػػيف

 لكػفو تقؿ في فعاليتيػا عػف الطريقػة الجزئيػة إف لػـ تكػف أكثػر منيػا فاعميػة.  أف الطريقة الكمية ال النتائج

 .يتطمب المزيد مف الدراسة التحقؽ مف ذلؾ

 إلػػىىػػدفت التػػي  تػػدريسمخرجػػات ال ىبعنػػواف فالطريقػػة الكميػػةف وأثرىػػا عمػػ  2009) حسػػف أمػػا دراسػػة

 يةمرحمػػة األساسػػالالطريقػػة الكميػػة المسػػتخدمة فػػي تػدريس المغػػة العربيػػة فػػي مػػدارس  ىتسػميط الضػػوء عمػػ

تنػاوؿ بالنقػد  أ حيػثالتوميػذ ىة عمػيوبعػض آثارىػا السػمب السودافأ فػي محاولػة لمكشػؼ عػف مزاياىػافي 

وقد اعتمد الباحث  التوميذ في المغة العربية قراءة وكتابةأ ىبتدني مستو  أوالتحميؿ عوقة الطريقة الكمية

مػػع  أوالتحميػػؿ العقمػػي أالموحظػػة ىسػػمؾ الباحػػث الطريقػػة المبنيػػة عمػػو  عمػػى المػػنيج الوصػػفي التحميمػػيأ

ولػػـ تسػػتخدـ الدراسػػة الميدانيػػة التػػي أ والمصػػادر العمميػػة التػػي تناولػػت الموضػػوع أ راجع االسػػتعانة بػػالم

 األدوات البحثية. ىتعتمد عم

منػػذ نشػػأتيا فػػي مطمػػع  يةمػػدارس األساسػػالفػػي لممتػػدة مػػف تطبيػػؽ الطريقػػة الكميػػة الفتػػرة ا الدراسػػة غطػػت

موضػػػوع عمػػػى الطريقػػػة الكميػػػة كمػػػا اقتصػػػرت مػػػف ناحيػػػة الأ ات مػػػف القػػػرف الماضػػػي حتػػػى اآلفيالتسػػػعين

 .وكانت متاحة لمباحث أوالدراسات التي تناولت الموضوع أالمتعمميف في حدود المراجع ىوآثارىا عم
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تتوافػػؽ مػػع الطريقػػة الطبيعيػػة التػػي يػػدرؾ بيػػا اإلنسػػاف األشػػياءأ  وقػػد أظيػػرت النتػػائج أف الطريقػػة الكميػػة

وال  أية لمغةأ ألنيا تبػدأ بمػا يفيمػو الطفػؿتدريسلوىو ىدؼ مف األىداؼ ا أييتـ بالمعنى الطالبتجعؿ و 

ألف الوحدة فييا  أواالنطوؽ في القراءة أود الطفؿ السرعةتعّ و تبدأ بالحروؼ المجردة التي ال معنى لياأ 

تجنػػب األطفػػاؿ بعػػض صػػعوبات الػػتعمـ التػػي وكػػذلؾ أو مقطعػػًاأ  أو أكثػػر وليسػػت حرفػػًا واحػػدًاأ كممػػةأ

يقػػة الجزئيػػةأ كػػبعض العػػادات القرائيػػة السػػيئة مثػػؿ التػػأخر فػػي قػػراءة الكممػػة تػػواجييـ عنػػد اسػػتخداـ الطر 

 أمتصػمة بخبراتػو حتى يتـ التيجيأ ومنيا أنيا تستغؿ دوافع المتعمـ وقدراتو حيث تقدـ لو كممات وجموً 

 ومناسبة ليا.

ذ مف أبنائنا الذيف التومي ىالقصور في القدرات القرائية والكتابية لد ومف الموحظات التي توصؿ إلييا:

وربمػػػا الخمقيػػػة  أوالثقافيػػػة بوجػػػو عػػػاـأ تػػػدني مسػػػتوياتيـ العمميػػػة أو المعرفيػػػةأ و يدرسػػػوف بيػػػذه الطريقػػػة

وليس مػف السػيؿ التأكػد مػف ىػذه  أكثرة الرسوب المرتبط بالعوامؿ الخاصة بطريقة التدريسو  والسموكية.

ءمػة الطريقػػة التػي يػدرس بيػا أبناؤنػػا ووجػود رأي عػػاـ يػؤمف بعػدـ مو أالفرضػية لغيػر ذوي االختصػاص

  رات المغوية المطموبة.افيي ال تزودىـ بالمي

فػػي  االبتدائيػػةوالتػػي ىػػدفت إلػػى معرفػػة أسػػباب ضػػعؼ توميػػذ المرحمػػة ( 2005دراسػػة المكسػػكم ) أمػػا

 معمػػػـ ومعممػػػة فػػػي  100مػػػادة القػػػراءة مػػػف وجيػػػة نظػػػر معممػػػي المػػػادة ومعمماتيػػػاأ وقػػػد شػػػممت العينػػػة ل

حيػث قسػـ  2004/2005في العاـ الدراسي  التابعة لمديرية تربية ومحافظة ميساف  االبتدائية المدارس

 العينة إلى:

  معممػػػا ومعممػػػةأ وجيػػػت إلػػػييـ اسػػػتبانة مفتوحػػػة 40عينػػػة اسػػػتطوعية اختيػػػرت عشػػػوائيا بمػػػغ عػػػددىا ل

في مادة القراءة مف  االبتدائيةما األسباب التي تؤدي إلى ضعؼ توميذ المرحمة  تتضمف السؤاؿ اآلتي:

 وجية نظر معممي المادة ومعمماتيا؟ 
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   معممًا ومعممًة عرضت عميو االستبانة المغمقة.66عينة األصمية: بمغ عددىا ل

وقد أظيرت الدراسة العديػد مػف النتػائج ألسػباب ضػعؼ القػراءةأ ومػف النتػائج المرتبطػة بيػذه الدراسػة أف  

%  96866  وبػػوزف مئػػوي ل1882الترتيػػب األوؿ إذ بمغػػت حػػدتيا ل فقػػرة لاسػػتخداـ القػػراءة الكميػػة   نالػػت

التوميػذ الكممػاتأ ثػـ االنتقػاؿ إلػى الحػروؼ  تػدريسيتركػز عمػى  الكميػة ووفػؽ الدراسػة  أف  عمػاد القػراءة

حيث وضعيا أغمب المعمميف والمعممات سببًا كبيرًا في ضعؼ التوميذ في مادة القراءة وأنيػا ال تسػاعد 

 تمييز كممات جديدة لـ يتعرض لياأ فتبقى محصورة في دائرة محدودة مف الكممات.  عمى الطالب

القػػراءة عمػػى تنميػػة  تػػدريسبعنػػواف أثػػر اسػػتخداـ الطريقػػة الجزئيػػة فػػي  (2002كفػػي دراسػػة )رضػػكاف ،

التػػػي ىػػػدفت إلػػػى معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ وؿ األساسػػػي بمحافظػػػة غػػػزة فمسػػػطيف. مياراتيػػػا فػػػي الصػػػؼ األ

القػػػراءة عمػػػى تنميػػػة مياراتيػػػا فػػػي الصػػػؼ األوؿ األساسػػػيأ ودرجػػػة كفػػػاءة  تػػػدريسئيػػػة فػػػي الطريقػػػة الجز 

الطريقة المستخدمة حاليا لمادة القراءة في الصؼ األوؿ األساسيأ ومعرفػة مسػتوى الطمبػة الػذيف تعممػوا 

 القػػراءةأ فػػي عينػػة عشػػوائية مػػف تػػدريسبالطريقػػة الجزئيػػةأ والتعػػرؼ إلػػى أفضػػؿ الطػػرؽ اسػػتخدامًا فػػي 

  طالػػب مػػػف أربعػػة صػػػفوؼ مػػػف المػػدارس األساسػػػية بمحافظػػة غػػػزة بوكالػػػة الغػػوث الدوليػػػةأ وقػػػد 200ل

قسػػػػمت العينػػػػة إلػػػػى مجمػػػػوعتيف: مجموعػػػػة تجريبيػػػػةأ ومجموعػػػػة ضػػػػابطةأ وقػػػػد أظيػػػػرت النتػػػػائج تفػػػػوؽ 

المجموعػػػػة التجريبيػػػػة عمػػػػى المجموعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي اختبػػػػار القػػػػراءةأ وقػػػػد ظيػػػػرت فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 

يف متوسػػطي درجػػات الطمبػة الػػذيف تعممػػوا بالطريقػػة الجزئيػة المقترحػػةأ والمجموعػػة الضػػابطة إحصػائية بػػ

 لصالد المجموعة التجريبية.
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طفػؿ  تػدريسبعنواف أثر اسػتخداـ الطػريقتيف الكميػة الصػوتية والتقميديػة فػي ( 1993أما دراسة البساط) 

ي ىػػػدفت إكسػػػاب الطفػػػؿ ميػػػارات القػػػراءة الميػػػارات األساسػػػية لمقػػػراءة والكتابػػػةأ والتػػػ–مػػػا قبػػػؿ المدرسػػػة 

يًا عمػػػى أطفػػػاؿ مػػػف دور الحضػػػانة التابعػػػة لمشػػػؤوف تدريسػػػوتطويرىػػػاأ وذلػػػؾ مػػػف خػػػوؿ تطبيػػػؽ برنامجػػػًا 

  طفػػػًوأ وتػػػـ تقسػػػيميـ إلػػػى مجمػػػوعتيف متجانسػػػتيفأ مػػػف خػػػوؿ تثبيػػػت 30االجتماعيػػػةأفي عينػػػة مػػػف ل

لػػػذكاءأ مػػػف خػػػوؿ االختبػػػارات النفسػػػية متغيػػػرات: السػػػفأ والجػػػنسأ والمسػػػتوى االقتصػػػاديأ ومسػػػتوى ا

المختمفة.وبعد إجراء الدراسةأ وتطبيؽ برنامج موجو عمى المجمػوعتيف   حيػث طبقػت مجموعػة الطريقػة 

التقميديػػةأ واألخػػرى الطريقػػة الكميػػة.أثبتت نتػػائج الدراسػػةأ أف اسػػتخداـ الطريقػػة الكميػػة فػػي تييئػػة طفػػؿ مػػا 

اـ الطريقػة التقميديػة لمقػراءة والكتابػةأ لػو فاعميػة أكبػر مػف اسػتخد قبؿ المدرسػةأ لػتعمـ الميػارات األساسػية

 .لمغرض نفسو

 الدراسات األجنبية:  2.2

التػػي ىػػدفت إلػػى دراسػػة أسػػباب ضػػعؼ ميػػارات القػػراءة فػػي المػػدارس ( Eshiet،2012)دراسػػة إشػػييت 

قػػػراءة عنػػػد طػػػوب عمػػػى ميػػػارة ال الجزئيػػػة الصػػػوتيةالحكوميػػػة فػػػي نيجيريػػػاأ وتػػػأثير الطريقػػػة  االبتدائيػػػة

الحكومية في نيجيريػاأ وذلػؾ باإلجابػة عػف السػؤاؿ البحثػي اآلتي:ىػؿ يمكػف لميػارات  االبتدائيةالمدارس 

؟ وقػػد تػـ تطبيػػؽ الدراسػػة  الطمبػة النيجيػػرييف فػي القػػراءة أف تتطػػور باسػتخداـ الطريقػػة التركيبيػة الصػػوتية

ة حكومية فػي نيجيريػا حيػث تػـ تقسػيـ الطمبػة   طالبًا وأربعة معمميف مف أربع مدارس ابتدائي155عمى ل

إلػػى مجمػػوعتيف إحػػداىا تجريبيػػةأ تػػـ تطبيػػؽ الطريقػػة التركيبيػػة الصػػوتية معيػػـأ واألخػػرى ضػػابطةأ وقػػد 

أظيرت النتائج فروقًا إحصائية واضحة بيف المجموعة التجريبيةأ والمجموعة الضابطة في تطور ميػارة 

يـ بالطريقػػة التركيبيػػة الصػػوتية لمػػدة سػػتة شػػيورأ تدريسػػلػػؾ بعػػد القػػراءة لصػػالد المجموعػػة التجريبيػػةأ وذ
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كما وأظيرت النتائج حماسًا كبيرًا لدى المعمميف. وبيذا يظير جميًا أف الطريقػة الجزئيػة الصػوتية أفضػؿ 

 ميارات القراءة وتطويرىا. تدريسمف غيرىا مف الطرؽ في 

القػراءة.أي مػف النظريػات  تدريسنواف فوىي دراسة نرويجية بع (Rogsta،2012دراسة آني ركستاد )

النظريػػػات التػػػي  أ مػػػايسػػػتخدميا المعممػػػوفأ وأييػػػا األفضػػػؿ ف؟ التػػػي ىػػػدفت لاجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ اآلتػػػي

القراءة في النروج ؟ وقد قامت بعمؿ برنػامج لالتػدريب العممػيأ والتػدخؿ  تدريسيستخدميا المعمموف في 

التػي طبقتػو عامػًا كػامًو القػراءةأ  تػدريسفػاىيـ المغويػةأ و الطمبػة الم تػدريسالمبكر   وقػد اسػتخدمت فيػو 

  طالبًا مف األوؿ 23 عامًا وكانت العينة ل50عمى طمبة في مدرسة حكوميةأ ومع معممة تمتمؾ خبرة ل

األساسي حتى الثالث.وقد بدأت العمؿ عمى استخداـ نماذج الكممػةأ وترديػد وزنيػا مػف كممػات مناسػبة أ 

تحميؿ الكممات إلى حروفياأ وركزت عمى التيجئةأ والتحميؿ بعػد سػتة أسػابيع. وقػد  وبالتدرج انتقمت إلى

أظيػرت النتػػائج أنػػو بغػض النظػػر عػػف النظريػػة التػي يسػػتخدميا المعممػػوف أ ميػـ جػػدًا أف يػػتعمـ األطفػػاؿ 

أسػػػماء الحػػػروؼأ وأصػػػواتياأ وأنواعيػػػاأ ألف ذلػػػؾ أسػػػاس ميػػػـ ليكتسػػػبوا ميػػػارة القػػػراءة والكتابػػػة.كما أف 

القػػراءة يؤكػػدوف عمػػى أىميػػة تحميػػؿ الكممػػات إلػػى حروفيػػا أوال يمكػػف تحديػػد  تػػدريسلمعممػػيف فػػي مجػػاؿ ا

 نظرية معينة يستخدميا المعمموف دائمًا.

 القراءة. تدريسوىذا يعني أف ىذه الدراسة تؤيد الطريقة الجزئية في 

ـ الكميػة ىػي أقة الجزئيػة لى معرفة  إف كانت الطريإ التي ىدفت ( Pulleyأ2010)دراسة سينثيا بكلي

ف كاف تأثيرىػا يختمػؼ إوتحديد  أاألكثر فاعمية في الحصوؿ عمى نتائج تحصيؿ أعمى في ميارة القراءة

  طالبًاأ وطالبة 180ف لخوؿ دراسة عينة م ومستوى التحصيؿ عند الطمبةأ وذلؾ مف أبحسب الجنس

تسػػػتخدـ طالػػػبأ وطالبػػػة   504يبػػػًا لتقر المدرسػػػة األولػػػى  فػػػي مدرسػػػتيفأمػػػف الصػػػؼ األوؿ األساسػػػيأ 

 طالػػػبأ وطالبػػػة  400لتقريبػػػًا  القػػػراءةأ أمػػػا المدرسػػػة الثانيػػػة تػػػدريسأساسػػػية ل طريقػػػةالطريقػػػة الجزئيػػػة ك

نو ال يوجػد تػأثير جػوىري عمػى تحصػيؿ الطمبػة فػي ألكمية. وقد أظيرت النتائج فتيتـ أكثر في الطريقة ا
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ال فػرؽ بػيف   وبناء عمى الجنس -جزئية أـ كمية – تدريسي الميارة القراءة بناًء عمى الطريقة المتبعة ف

 لاختوؼ القدرات  فقط. عمى–نما انحصر الفرؽ عمى متغير التحصيؿ األكاديميإ. الجزئية والكمية 

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى توضػػيد االخػػتوؼ بػػيف ( Waldman,2009دراسػػة مريػػاـ فكسػػت كيمػػدماف )

ئيػػةأ والمختمطػػة   وأثرىػػا عمػػى القػػارئيف مػػف المسػػتوييف: المتوسػػطأ القػػراءة لالكميػػةأ والجز  تػػدريسطػػرؽ 

ودوف المتوسػػط.وقد اختػػارت عينػػة مػػف الطمبػػة فػػي الصػػفوؼ مػػف األوؿ وحتػػى السػػادسأ وكانػػت العينػػة 

  مػػػف المسػػػتوى دوف المتوسػػػطأ وقػػػد 318  مػػػف المسػػػتوى المتوسػػػطأ ول1187  طػػػوب مػػػنيـ ل1505ل

قمؿ مف الفروؽ في ميارة القراءة بػيف الطمبػة مػف المسػتوى المتوسػطأ أظيرت النتائج أف الطريقة الكمية ت

ف الطريقػػػػػة الكميػػػػػة ال تعػػػػػوض الطمبػػػػػة مػػػػػف المسػػػػػتوى دوف المتوسػػػػػط  فػػػػػي  والمسػػػػػتوى دوف المتوسػػػػػط.وا 

الصعوبات التي يواجيونيا.إف أي تطور في العمميات األساسية في القراءة التػي أنتجتيػا الطريقػة الكميػة 

أ ودوف المتوسطأ ظيرت في الصؼ الثالػث. وأف طريقػة التػدريس ال تظيػر اختوفػًا لممستوييف المتوسط

 دااًل إحصائيًاأ في المستوييف المتوسطأ ودوف المتوسط. 

  Rhona ,S, Johnston, and Joyce, E, Watson,2005دراسػة كاتسػكف كجكنسػتف كركنػا )

خػػاص بالطريقػػة الكميػػةأ أو التحميميػػػةأ  والتػػي ىػػدفت لدراسػػة تػػأثير ثوثػػػة بػػرامج تدريبيػػةأ وىػػي: برنػػػامج

وبرنامج خاص بالطريقة الجزئيةأ وبرنامج خاص بالطريقػة التقميديػةأ عمػى قػراءة وكتابػة وتيجئػة الطمبػة 

  طالب عمػى مػدار سػبع سػنواتأ حيػث تػـ دراسػة تػأثير 300في المرحمة األساسيةأ وقد شممت العينة ل

ت النتائج أف تأثير الطريقة الكمية أكبر عمى تطور الطمبة البرامج السابقة خوؿ سبع سنواتأ وقد أظير 

 في القراءةأ والكتابةأ والتيجئة.

الطريقػة الكميػة فػي الصػفوؼأ  تػدريسالطريقػة الصػوتية و  تػدريسبعنػواف ( Dohl أ2000) دراسة دكىؿ

غـ مػػف أف التػػي اعتبػػرت أف الطريقػػة الكميػػة والطريقػػة الجزئيةلالصػػوتية  ىمػػا وجيػػاف لعممػػة واحػػدةأ بػػالر 
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التػي ىػدفت إلػى الػربط بػيف الطريقػة الكميػةأ والطريقػة الصػوتية جعية كؿ طريقة تختمؼ عف األخرىأ مر 

ثبػػػات أف ال بالطريقػػػة الكميػػػة يشػػػمؿ الطريقػػػة الصػػػوتية ضػػػمنًاأ وقػػػد طبقػػػت الدراسػػػة عمػػػى طمبػػػة  تػػػدريسوا 

ية تدريسػػػبػػػرامج الصػػػؼ األوؿ األساسػػػي فػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة بمسػػػتويات متنوعػػػةأ حيػػػث تػػػـ تطبيػػػؽ 

بالطريقة الكمية لمدة عػاـ كامػؿأ مػع رصػد جميػع المتغيػرات أسػبوعيًاأ وقػد أظيػرت النتػائج أف ال جػدوى 

مػػػف النقػػػاشأ والخػػػوؼ فػػػي تبػػػديؿ الطريقػػػة الكميػػػة بالطريقػػػة الجزئيػػػةأ أو العكػػػسأ يمكػػػف لمطالػػػب تعمػػػـ 

وأنػو ب مكػاف الطمبػة اسػتيعاب وربػط  الحروؼ مف خوؿ الطريقة الكميةأ ومف الميـ ربط القراءة بالكتابةأ

الحرؼ بصوتوأ مف خوؿ استخداـ الطمبة لتجارب الكتابة الخاصة بيـأ ويكوف احتياجيـ لممعرفة حوؿ 

األحػػرؼأ واألصػػواتأ والكممػػاتأ مباشػػرًا وىادفًا.وبيػػذا تظيػػر الدراسػػة أىميػػة الػػدمج بػػيف الطريقػػة الكميػػة 

 مختمؼ المجاالت.والطريقة الجزئيةأ لتحقيؽ نتائج أفضؿ في 

جيػػب عػػف ت والتػػي يبعنػػواف الػػوعي الفونولػػوج  ,Ball & Blachman 1991بػػاؿ كبممخػػاف )دراسػػة 

والوعي الفونولوجي فػي ريػاض األطفػاؿ عمػى تعػرؼ  أىؿ يؤثر التدريب الصوتي السؤاؿ الرئيس اآلتي:

مػػف ثػػوث مػػدارس   طالبػػًا 90إلػػى الكممػػات بطريقػػة أسػػرع؟ وقػػد طبقػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف ل الطفػػؿ

 تػدريسحكومية تـ اختيارىا عشػوائيًا إلػى ثػوث مجموعػات:األولى تمقػت تػدريبًا عمػى الطريقػة الجزئيػة وال

الػػػواعيأ والثانيػػػة فقػػػط تػػػدربت عمػػػى اسػػػـ الحػػػرؼ وصػػػوتوأعف طريػػػؽ مجموعػػػة أنشػػػطة لغويػػػةأ والثالثػػػة 

نػػت مػػف تركيػػب الحػػروؼ أف المجموعػػة األولػػى تمك وقػػد أظيػػرت النتػػائجمجموعػػة ضػػابطة بػػدوف تػػدخؿ. 

بشكؿ مميز وحسنت ميارة القراءة المبكرةأ والتيجئة بشكؿ واضدأ أما المجموعة الثانية لػـ تظيػر تميػزًا 

القػػػراءة والتيجئػػػةأ بالمقارنػػػة مػػػع المجموعػػػة الضػػػابطة.وبيذا تبػػػيف أف الطريقػػػة فػػػي التحميػػػؿأ وال ميػػػارة 

 الجزئية أظيرت نتائج أفضؿ.
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التػي ىػدفت إلػى  ((Lundberg, Frost, & Petersen, 1988رسػكف دراسػة لنػدبرغ كفركسػت كبيت

معرفػػة اآلثػػار بعيػػدة الدرجػػة لبرنػػامج خػػاص بتػػدريب أطفػػاؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػةأ عمػػى الػػوعي الفونولػػوجي. 

  طفػػًو دينامركيػػًا قبػػؿ المدرسػػةأ وقػػد تػػـ تطبيػػؽ برنػػامج 235حيػػث أجريػػت دراسػػة طوليػػة شػػارؾ فييػػا ل

المغويةأ والتماريفأ بيدؼ تطوير إثارة األطفاؿ لمقواعػد المغويػةأ مػدة ثمانيػة  تدريبي يعتمد عمى األلعاب

وقػد تػـ عمػؿ اختبػار  ات حوؿ القراءةأ قبؿأ أو خوؿ التػدريب.تدريسشيورأ حيث لـ يتمؽ األطفاؿ أي 

  طفًو مف العينة في الصفوؼ األوؿأ والثػاني  وقػد صػممت الدراسػة 155قبميأ واختبار بعديأ عمى ل

 ث تسمد لمباحثيف بتقييـ اآلثار بعيدة الدرجة لمتدريب عمى تقدـ األطفاؿ في القراءةأ والتيجئة بدقة.بحي

أسػػماء الحػػروؼأ ولكنػػو أثػػر عمػػى الميػػارات المغويػػة  تػػدريسأظيػػرت النتػػائج أف: التػػدريب لػػـ يػػؤثر عمػػى 

ساسػػي تمػػت موحظتػػو عمػػى التػػي ليػػا عوقػػة بالمغػػةأ والتفكيػػر. وقػػد أثػػر التػػدريب تػػأثيرًا صػػغيرًاأ ولكنػػو أ

كػػاف تػأثير التػدريب كبيػرًا وجوىريػػًا فػي الميػاـ التػػي و ميػارة الػنمط الصػوتيأ والتوعػػب باأللفػاظ المغويػة. 

تتطمػػب التحميػػؿ. وبشػػكؿ عػػاـ تػػدريب الطمبػػة عمػػى الػػوعي الفونولػػوجي يعمػػؿ عمػػى تسػػييؿ عمميػػة القػػراءة 

أف برنامج التدريب الذي تـ تطبيقػو نػابع مػف وبما  والتيجئةأ وظير ذلؾ في الصؼ الثاني بشكؿ كبير.

 حاجات الطفؿ ووضعو في مواقؼ حياتيةأ تعتبر ىذه الطريقة ىي الطريقة المختمطة.

التػػي ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ إلػػى إمكانيػػة األطفػػاؿ فػػي تمييػػز ( Goswami, 1986جكسػػكمي ) دراسػػة 

الدراسة عمػى مجموعػة مػف األطفػاؿ  نماذج التيجئة في الكمماتأ والمقارنة بيف قدراتيـأ حيث تـ تطبيؽ

يـأ باسػتخداـ نمػاذج مختمفػة مػف القػراءةأ سػواء أكػاف تدريسػما قبؿ المدرسة مف ثوثة مستويات عمريػة ل

ليا معنىأ أـ لـ يكفأ وفي حالة أف الطمبة استطاعوا تمييز نمػاذج التيجئػة فػي الكممػاتأ سػيكوف لػذلؾ 

 كاف القياس عميو.نتائج ىامة في نظريات تنمية القراءة وباإلم
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وقػػد أظيػػرت النتػػائج أنػػو حتػػػى األطفػػاؿ الصػػغار جػػدًاأ ب مكػػانيـ النجػػػاح فػػي اسػػتخداـ النمػػاذج لتكػػػويف 

كممات جديدةأ وىذه النتيجة تقترح أف يؤدي النموذج دورًا ىامًا في المراحؿ األولية في القراءةأ عمػى أف 

ويف الكممػات. وىػذه الطريقػة تشػير بشػكؿ أو يكوف اختيار النماذج مدروسًا بحيث يزيػد مػف إمكانيػات تكػ

 بآخر استخداـ الكممة لالنموذج  قبؿ الحرؼ  أي أنيا مع الطريقة الكمية. 

 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:  ثالثان:

 :أتيبعد االطوع عمى الدراسات السابقة تبيف ما ي

  2012صػػفيتاف التحميميتػػاف سػػوميلالدراسػػتاف الو الدراسػػات اآلتيػػة تؤكػػد عمػػى فاعميػػة الطريقػػة الكميػػة: 

 أ واتسػػػػػوف وجونسػػػػػتف 1993 أالبسػػػػػاط ل2009  أ والدراسػػػػػات التجريبيػػػػػة عصػػػػػفور ل2009وحسػػػػػف ل

  .1986 أ وجوسمي ل2005ورونال

التػػي ناقشػػت مقدمػػة ابػػف خمػػدوفأأظيرت أف التجػػارب   الوصػػفية التحميميػػةأ 2012ومي لفػػي دراسػػة سػػ

ألنػػو كّممػػا كػاف الموضػػوع المػػراد تعممػػو  فضػػؿ مػػف الطريقػػة الجزئيػة ية أثبتػػت أف الطريقػػة الكميػة أتدريسػال

 .متسمسو تسمسًو منطقيًاأ أو طبيعيًاأ سيؿ تعممو

  الوصفية التحميمية أيضًاأ التػي ىػدفت إلػى تسػميط الضػوء عمػى الطريقػة الكميػة 2009أما دراسة حسفل

فػػػي السػػودافأ لمكشػػؼ عػػف مزايػػػا  المسػػتخدمة فػػي تػػدريس المغػػة العربيػػػة فػػي مػػدارس المرحمػػة األساسػػية

الطريقػػة الكميػػػةأ وبعػػض آثارىػػػا السػػمبية عمػػػى التوميػػذأ والتػػػي اقتصػػرت عمػػػى المراجػػع والدراسػػػات التػػػي 

توافػػؽ مػػع طبيعػػة إدراؾ أظيػػرت النتػػائج أف الطريقػػة الكميػػة ت الموضػػوعأ وكانػػت متاحػػة لمباحػػث أ تناولػػ

ية لمغػػةأ وتمكنػػػو مػػػف تدريسػػػيحقػػؽ األىػػػداؼ الاإلنسػػاف لألشػػػياءأ حيػػث تجعػػػؿ الطالػػػب ييػػتـ بػػػالمعنىأ و 

وتجنػػب األطفػػاؿ بعػػض صػػعوبات الػػتعمـ التػػي تػػواجييـ عنػػد اسػػتخداـ  االنطػػوؽأ والسػػرعة فػػي القػػراءةأ
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بػالرغـ مػف موحظػة بعػض القصػور فػي الميػارات القرائيػة لػدى الطمبػة الػذيف يتعممػوف الطريقة الجزئيػةأ 

 .بالطريقة الكمية

قتاف المػػػنيج الوصػػػفي التحميمػػػيأ واعتمػػػدت األولػػػى عمػػػى تحميػػػؿ وجيػػػة نظػػػر اعتمػػػدت الدراسػػػتاف السػػػاب

المراجع والدراسات التػي تناولػت الموضػوعأ وكانػت متاحػة الفيمسوؼ ابف خمدوفأ واعتمدت الثانية عمى 

 لمباحث.

وقػػد تميػػزت ىػػذه الدراسػػة عػػف الدراسػػتيف السػػابقتيفأأنيا لػػـ تعتمػػد عمػػى المراجػػعأ والدراسػػات السػػابقة فقػػط 

القػػراءة أأو تحميػػػؿ الػػرأي أبػػالرغـ مػػػف  تػػدريسفػػي وصػػؼ واقػػع اسػػػتخداـ المعممػػيفأ والمعممػػاتأ لطػػػرؽ 

كونيا دراسة وصفيةأ إال أنيا استخدمت االستبانة لممعمميف والمعمماتأ والمقابمة لممشػرفيف والمشػرفاتأ 

 كأداتيف لمبحث.

الطريقػة و أ الكميػة كػؿ مػف الطريقػة التي ىػدفت إلػى المقارنػة بػيف فاعميػة  2009دراسة عصفورلأما في 

الػذيف يواجيػوف صػعوبات فػي تعمػـ القػراءةأ فػي المرحمػة األساسػيةأ القػراءةأ لمطمبػة  تػدريسفي أ الجزئية

وفي كؿ المقارنػات كػاف  يًا خاصاأً تدريسأحيث أعد برنامجًا وطالبة  اً طالب 20ل مف عينةال حيث تكونت

اء مجموعػػة الطريقػػة الجزئيػػةأ ولكػػف الفػػروؽ لػػـ تكػػف دالػػة أداء مجموعػػة الطريقػػة الكميػػة أفضػػؿ أمػػف أد

 إحصائيًا.

  التي ىدفت إلى إكساب الطفؿ ميارات القراءة وتطويرىػاأ وذلػؾ مػف خػوؿ 1993وفي دراسة البساط ل

طفػػػًو  وتػػػـ تقسػػػيـ األطفػػػاؿ إلػػػى  30يأ عمػػػى عينػػػة مػػػف أطفػػػاؿ دور الحضػػػانة لتدريسػػػتطبيػػػؽ برنػػػامج 

لطريقػػة التقميديػػةأ ومجموعػػة طبقػػت الطريقػػة الكميػػةأ وأظيػػرت النتػػائج أف مجمػػوعتيف: مجموعػػة طبقػػت ا

اسػتخداـ الطريقػة الكميػػة فػي تييئػة طفػػؿ مػا قبػؿ المدرسػػةأ لػتعمـ الميػارات األساسػػية لمقػراءة والكتابػةأ لػػو 

 فاعمية أكبر مف استخداـ الطريقة التقميدية الغرض نفسو.
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التي ىدفت إلػى دراسػة تػأثير ثوثػة بػرامج تدريبيػة وىػي   أ2005واتسوف وجونستف ورونال إال أف دراسة

برنامج خاص بالطريقة الكميةأ أو التحميميةأ وبرنامج خاص بالطريقة الجزئيةأ وبرنامج خاص بالطريقػة 

  طالػػب  300التقميديػػةأ عمػػى قػػراءة وكتابػػة وتيجئػػة الطمبػػة فػػي المرحمػػة األساسػػيةأ وقػػد شػػممت العينػػة ل

ث تمت دراسة تأثير البرامج السابقة خوؿ سبع سنواتأ وقد أظيرت النتائج عمى مدار سبع سنواتأ حي

 أف الطريقة الكمية تأثيرىا أكبر عمى تطور الطمبة في القراءة والكتابة والتيجئة.

والتي ىدفت إلى التعرؼ إلػى إمكانيػة األطفػاؿ فػي تمييػز نمػاذج التيجئػة   1986جوسومي لدراسة أما 

بيف قدراتيـأ حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى مجموعة مف األطفاؿ ما قبؿ المدرسة في الكمماتأ والمقارنة 

يـأ باستخداـ نماذج مختمفة مف القػراءةأ سػواء أكػاف ليػا معنػىأ أـ لػـ تدريسمف ثوثة مستويات عمرية ل

 يكف.وقد أظيرت النتائج أنو حتى األطفاؿ الصغار جدًاأ ب مكػانيـ النجػاح فػي اسػتخداـ النمػاذج لتكػويف

كممات جديدة. وىذه الطريقة تشير بشكؿأ أو بآخر استخداـ الكممة لالنموذج  قبؿ الحرؼ  أي أنيا مػع 

 الطريقة الكمية. 

يةأ تػـ تطبيقيػا مػع الطمبػة فػي فتػرة زمينػة خاصػة تدريسػالدراسات السابقة جميعياأ اعتمدت عمى بػرامج 

مراحػػػؿ عمريػػػة مختمفػػػة منيػػػا مػػػا قبػػػؿ عمػػػى قػػػراءة الطمبػػػةأ فػػػي  تػػػدريسبالبحػػػثأ لتظيػػػر تػػػأثير طريقػػػة ال

 المدرسةأ ومنيا ما امتد إلى سبع سنوات متتالية.

وقػػػد تميػػػزت ىػػػذه الدراسػػػة عػػػف الدراسػػػات السػػػابقةأ كونيػػػا بحثػػػت فػػػي الواقػػػع كمػػػا ىػػػو مػػػف خػػػوؿ معرفػػػة 

و القػػراءة تدريسػػاسػػتجابات المعممػػيفأ والمعممػػات عمػػى جمػػؿ تمثػػؿ إجػػراءات يقػػـو بيػػا المعمػػـ فػػي أثنػػاء 

ة الصػػػؼ األوؿ األساسػػػيأ توضػػػد الطريقػػػة التػػػي يعمػػػؿ بيػػػا مػػػف جيػػػةأ ومقػػػابوت مػػػع المشػػػرفيفأ لطمبػػػ

القراءةلالكميػةأ والجزئيػةأ والمختمطػة   تػدريسوالمشرفاتأ لمعرفة وجية نظرىـ في درجػة اسػتخداـ طػرؽ 

 أ وأييا يفضموف.تدريسووجية نظرىـ في طرؽ ال
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 أ 2012 أ إشػػػػػييت ل2002الجزئيػػػػػة: رضػػػػػواف ل أمػػػػػا الدراسػػػػػات اآلتيػػػػػة تؤكػػػػػد عمػػػػػى فاعميػػػػػة الطريقػػػػػة

  .1991 أباؿ وبممخاف ل2012روستادل

التػػػػي ىػػػػدفت إلػػػى دراسػػػػة أسػػػباب ضػػػػعؼ ميػػػػارات القػػػراءة فػػػػي المػػػػدارس   2012ففػػػي دراسػػػػة إشػػػييت ل

عمػى ميػارة القػراءة. حيػث تػـ تطبيػؽ  الجزئيػة الصػوتيةالحكوميػة فػي نيجيريػاأ وتػأثير الطريقػة  االبتدائية

  طالبػػًا وأربعػػة معممػػيفأ مػػف أربػػع مػػدارس ابتدائيػػة حكوميػػةأ فػػي نيجيريػػاأ وقػػد تػػـ  155ل الدراسػػة عمػػى

تقسػػيـ الطمبػػة إلػػى مجمػػوعتيف: إحػػداىا تجريبيػػةأ تػػـ تطبيػػؽ الطريقػػة التركيبيػػة الصػػوتية معيػػـأ واألخػػرى 

أ فػي ضابطةأ وأظيرت النتائج فروقًا إحصائية واضحة بيف المجموعػة التجريبيػةأ والمجموعػة الضػابطة

يـ بالطريقػػػػػػػػة التركيبيػػػػػػػػة تدريسػػػػػػػػتطػػػػػػػػور ميػػػػػػػػارة القػػػػػػػػراءة لصػػػػػػػػالد المجموعػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػةأ وذلػػػػػػػػؾ بعػػػػػػػػد 

 الصوتيةلالجزئية  لمدة ستة شيور. 

التػػػي ىػػػدفت إلػػػى اإلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ البحثػػػي اآلتي:مػػػا النظريػػػات التػػػي   2012دراسػػػة روسػػػتاد ل أمػػػا

القػػراءة لمػػدة  تػػدريسطبقػػت فييػػا برنػػامج فػػي القػػراءة فػػي النػػرويج ؟  تػػدريسيسػػتخدميا المعممػػوف/ات فػػي 

مػػػع معممػػػة تمتمػػػؾ خبػػػرةأ القراءةأ تػػػدريسف فػػػي و لمعرفػػػة النظريػػػات التػػػي يسػػػتخدميا المعممػػػ  عػػػاـ كامػػػؿ

أنػػػو ميمػػػا كانػػػت النظريػػػة التػػػي النتػػػائج أظيػػػرت    طالبػػػًا مػػػف الصػػػؼ األوؿ إلػػػى الصػػػؼ الثالػػػث.23ول

حتػػى يتمكنػػوا   وأنوعيػػا أوأصػػواتيا أؿ أسػػماء الحػػروؼيسػػتخدميا المعمػػـ مػػف الميػػـ جػػدًا أف يػػتعمـ األطفػػا

 القراءة. تدريسوىذا دليؿ عمى فاعمية الطريقة الجزئية في  أمف القراءة بطريقة سميمة

القػػراءة  تػدريسفػي  الطريقػػة الجزئيػةالتػي ىػػدفت إلػى معرفػة أثػر اسػتخداـ   2002رضػواف لوفػي دراسػة 

ودرجة كفاءة الطريقة المستخدمة حاليًاأومستوى الطمبة  عمى تنمية مياراتيا في الصؼ األوؿ األساسيأ

القػراءةأ وذلػؾ فػي عينػة عشػوائية  تدريسالذيف تعمموا بالطريقة الجزئيةأ والتعرؼ إلى أفضؿ الطرؽ في 

  طالب مف أربعة صفوؼ مف مدارس أساسية في وكالة الغوثأ حيػث تػـ تقسػيـ الطمبػة إلػى 200مف ل
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 اً فروقػلطريقة الجزئية أ واألخرى ضابطة لالتقميدية أ وقد أظيػرت النتػائج مجموعتيف: إحداىا تجريبية لا

 لصالد التجريبية. والمجموعة الضابطةأ أدالة إحصائيًا بيف المجموعة التجريبية

ىؿ يؤثر التػدريب  عف السؤاؿ الرئيس اآلتي: التي ىدفت إلى اإلجابة  1991أما دراسة باؿ ويممخاف ل

إلػػى الكممػػات بطريقػػة أسػػرع؟ وقػػد  جي فػػي ريػػاض األطفػػاؿ عمػػى تعػػرؼ الطفػػؿالصػػوتي والػػوعي الفونولػػو 

  طالبػًا مػف ثػوث مػدارس حكوميػة تػـ اختيارىػا عشػوائيًا إلػى ثوثػة  90طبقت الدراسة عمػى عينػة مػف ل

الػواعيأ والثانيػة فقػط تػدربت عمػى اسػـ  تػدريسمجموعات:األولى تمقت تدريبًا عمػى الطريقػة الجزئيػةأ وال

وقػد أظيػرت دوف تػدخؿ. ة لغويػةأ والثالثػة مجموعػة ضػابطة وأعف طريؽ مجموعػة أنشػطالحرؼ وصوت

أف المجموعػة األولػى تمكنػت مػف تركيػب الحػػروؼ بشػكؿ مميػزأ وحسػنت ميػارة القػراءة المبكػػرةأ  النتػائج

 والتيجئة بشكؿ واضد.وبيذا تبيف أف الطريقة الجزئية أظيرت نتائج أفضؿ.

ية تـ تطبيقيا مع الطمبة في فترة زمينة خاصة بالبحثأ لتظير تدريسمج استخدمت برا الدراسات السابقة

عمػػى قػػراءة الطمبػػةأ بحيػػث كانػػت العينػػة األساسػػية مػػف الطمبػػةأ وعػػدد محػػدود مػػف  تػػدريستػػأثير طريقػػة ال

 ية.تدريسالمعمميف لتطبيؽ البرامج ال

لمعممػػػػاتأ والمشػػػػرفيفأ وتتميػػػػز ىػػػػذه الدراسػػػػة عػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي أف عينتيػػػػا مػػػػف المعممػػػػيفأ وا

ي عمػػى الطمبػػة فػػي فتػػرة زمنيػػة تدريسػػوالمشػػرفات عمػػييـأ وىػػي تصػػؼ الواقػػع وال تبحػػث فػػي أثػػر برنػػامج 

نمػػا تكتشػػؼ الطريقػػة التػػي يسػػتخدميا المعمػػـ مػػف خػػوؿ اإلجػػراءات التػػي يسػػتخدميا فػػي أثنػػاء  محػػددةأ وا 

 و القراءة.  تدريس

ضػعؼ توميػذ المرحمػة  تي ىدفت إلى معرفػة أسػبابال  2005الموسوي ل في دراسة ومف ناحية أخرىأ

أ   معمػػـ100اتيػػاأ وقػػد شػػممت عينػػة لفػػي مػػادة القػػراءة مػػف وجيػػة نظػػر معممػػي المػػادة ومعمم االبتدائيػػة
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  معممػًا ومعممػة وجيػت إلػييـ  40عينػة اسػتطوعية اختيػرت عشػوائيا بمػغ عػددىا ل ومعممة قسمت إلى:

في  االبتدائيةا األسباب التي تؤدي إلى ضعؼ توميذ المرحمة م استبانة مفتوحة تتضمف السؤاؿ اآلتي:

  معممػًا 66مادة القراءة مف وجيػة نظػر معممػي المػادة ومعمماتيػا ؟ والعينػة األصػمية التػي بمػغ عػددىا  ل

ومعممًة عرضت عميو االستبانة المغمقة.وقد أظيرت الدراسة العديد مػف النتػائج ألسػباب ضػعؼ القػراءةأ 

لمرتبطة بيذه الدراسة أف  فقرة لاستخداـ القراءة الكمية   نالت الترتيب األوؿأ حيث وضعيا ومف النتائج ا

 أغمب المعمميفأ والمعممات سببًا كبيرًا في ضعؼ التوميذ في مادة القراءة.

فػػي مػػادة  االبتدائيػةتػؤدي إلػػى ضػػعؼ توميػذ المرحمػػة الدراسػة السػػابقة تيػدؼ إلػػى معرفػػة األسػباب التػػي 

 مف وجية نظر معممي المادة ومعمماتيا. القراءة

وتميػػزت ىػػذه الدراسػػة عػػف الدراسػػة السػػابقةأ كونيػػا ىػػدفت إلػػى معرفػػة درجػػة اسػػتخداـ المعممػػيف لطػػرؽ 

القراءة لالكميةأ والجزئيةأ والمختمطة  مػف وجيػة نظػر المعمميفأوالمشػرفيف عمػييـأ ولػيس معرفػة  تدريس

في مادة القراءة مف وجية نظر معممػي المػادة  االبتدائيةة تؤدي إلى ضعؼ توميذ المرحماألسباب التي 

 ومعمماتيا.

 القػراءة تػدريسأما الدراسػات اآلتيػة تػرجد فاعميػة الطريقػة المختمطػةأ أو تػرى أنػو ال يوجػد تػأثير لطريقػة 

 أ سػػػػينثيا 2000 أ دوىػػػػؿ ل2009 أ فويسػػػػت ل2012أ عبػػػػد السػػػػتار لعمػػػػى أداء الطمبػػػػة فػػػػي القػػػػراءة 

  1988غ وفروست وبيترسوف ل أ لندبر 2010ل

 في الكمية والطريقة  لفبائيةاألل ةاليجائي الطريقة تقويـ إلى التي ىدفت  2012ففي دراسة عبد الستار ل

ر اختيػا تػـ وقػدأ والمعممػات المعممػيف نظػر وجيػة مف االبتدائي األوؿ الصؼ يذتوم لدى القراءة تدريس

 أف الباحثػة توصػمتأ وقػد المقداديػة مدينػة فػي بتدائيػةاال المػدارس مػف ومعممػةً  معممػاً    ٕٓ عينػة مػفل
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 اسػتخداـ فػي يرغبػوف أنيػـ أي األخػرىأ عمػى الطػريقتيف إحػدى يفضػموف ال والمعممػاتأ المعممػيف

 .االبتدائي األوؿ الصؼ ذيلتوم  القراءة تدريس في والكمية اليجائية الطريقتيف

رة نسػػػبيًاأ وقػػد تميػػػزت ىػػذه الدراسػػػة عػػف الدراسػػػة الدراسػػة السػػػابقة دراسػػة تقويميػػػةأ وتعتبػػر عينتيػػػا صػػغي

 السابقةأ أف عدد المعمميف أكبر ويمثؿ شريحة أوسع مف المعمميف والمعممات.

التػػي ىػػدفت إلػػى معرفػػة اآلثػػار بعيػػدة الدرجػػة لبرنػػامج   1988دراسػػة لنػػدبرغ وفورسػػت وبيترسػػوف ل أمػػا

حيث أجريت دراسػة طوليػة شػارؾ فييػا  خاص بتدريب أطفاؿ ما قبؿ المدرسةأ عمى الوعي الفونولوجي.

  طفػػًو دينامركيػػًا مػػا قبػػؿ المدرسػػةأ وقػػد تػػـ تطبيػػؽ برنػػامج تػػدريبي يعتمػػد عمػػى األلعػػاب المغويػػةأ 235ل

والتماريفأ بيدؼ تطػوير إثػارة األطفػاؿ لمقواعػد المغويػةأ مػدة ثمانيػة شػيورأ وقػد تػـ عمػؿ اختبػار قبمػيأ 

ينة في الصفوؼ األوؿأ والثاني  وقد صممت الدراسػة بحيػث   طفًو مف الع155واختبار بعديأ عمى ل

 تسمد لمباحثيف بتقييـ اآلثار بعيدة الدرجة لمتدريب عمى تقدـ األطفاؿ في القراءةأ والتيجئة بدقة.

أسػػماء الحػػروؼأ ولكنػػو أثػػر عمػػى الميػػارات المغويػػة  تػػدريسأظيػػرت النتػػائج أف: التػػدريب لػػـ يػػؤثر عمػػى 

والتفكيػػر. وقػػد أثػػر التػػدريب تػػأثيرًا صػػغيرًاأ ولكنػػو أساسػػي تمػػت موحظتػػو عمػػى  التػػي ليػػا عوقػػة بالمغػػةأ

كػػاف تػأثير التػدريب كبيػرًا وجوىريػػًا فػي الميػاـ التػػي و ميػارة الػنمط الصػوتيأ والتوعػػب باأللفػاظ المغويػة. 

وبما أف برنامج التدريب الػذي تػـ تطبيقػو نػابع مػف حاجػات الطفػؿ ووضػعو فػي مواقػؼ  تتطمب التحميؿ.

 حياتيةأ تعتبر ىذه الطريقة ىي الطريقة المختمطة.

ثبػػات أف   2000دراسػػة دوىػػؿ لوفػػي  التػػي ىػػدفت إلػػى الػػربط بػػيف الطريقػػة الكميػػة والطريقػػة الصػػوتيةأ وا 

بالطريقػػة الكميػػة يشػػمؿ الطريقػػة الصػػوتية ضػػمنًاأ وقػػد طبقػػت الدراسػػة عمػػى طمبػػة الصػػؼ األوؿ  تػػدريسال

ية بالطريقة الكمية لمدة تدريستويات متنوعةأ حيث تـ تطبيؽ برامج األساسي في المدارس الحكومية بمس

عاـ كامؿأ مع رصد جميع المتغيرات أسػبوعيًاأ وقػد أظيػرت النتػائج أف ال جػدوى مػف النقػاش والخػوؼ 
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في تبديؿ الطريقة الكمية بالطريقة الجزئيةأ أو العكسأ ويمكف لمطالب تعمـ الحروؼ مػف خػوؿ الطريقػة 

الميػػػـ ربػػػط القػػراءة بالكتابػػػةأ وب مكػػػاف الطمبػػػة اسػػػتيعاب وربػػط الحػػػرؼ بصػػػوتو مػػػف خػػػوؿ الكميػػةأ ومػػػف 

اسػػتخداـ الطمبػػة لتجػػارب الكتابػػة الخاصػػة بيػػـأ ويكػػوف احتيػػاجيـ لممعرفػػة حػػوؿ األحػػرؼأ واألصػػواتأ 

 والكمماتأ مباشرًا وىادفًا.

ـ الكميػة ىػي أ أيقػة الجزئيػةالػى معرفػة  إف كانػت الطر  التػي ىػدفت  2010دراسة سينتثيا بولي ل إال أف

ف كاف تأثيرىػا يختمػؼ إوتحديد  أاألكثر فاعمية في الحصوؿ عمى نتائج تحصيؿ أعمى في ميارة القراءة

  طالبػًاأ وطالبػة 180فلخوؿ دراسة عينة مػ ومستوى التحصيؿ عند الطمبةأ وذلؾ مف أبحسب الجنس

تسػػػتخدـ طالػػػبأ وطالبػػة    504ريبػػًا لتقالمدرسػػة األولػػػى  فػػي مدرسػػػتيف:مػػف الصػػؼ األوؿ األساسػػػيأ 

 طالػػػبأ وطالبػػػة  400لتقريبػػػًا  القػػػراءةأ أمػػػا المدرسػػػة الثانيػػػة تػػػدريسأساسػػػية ل طريقػػػةالطريقػػػة الجزئيػػػة ك

نو ال يوجػد تػأثير جػوىري عمػى تحصػيؿ الطمبػة فػي ألكمية. وقد أظيرت النتائج فتيتـ أكثر في الطريقة ا

نمػػػا إوبنػػػاء عمػػػى الجػػػنس.  -جزئيػػػة أـ كميػػػة – تػػػدريسفػػػي ال ميػػػارة القػػػراءة بنػػػاًء عمػػػى الطريقػػػة المتبعػػػة

 لاختوؼ القدرات  فقط. عمى–انحصر الفرؽ عمى متغير التحصيؿ األكاديمي

القػراءة مػف خػوؿ بػرامج  تػدريسالدراسات الثوث السػابقة تيػدؼ إلػى معرفػة الطريقػة األكثػر فاعميػة فػي 

راسػػػة عػػػف الدراسػػػات السػػػابقة مػػػف حيػػػث اليػػػدؼأ تدريبيػػػة يػػػتـ تطبيقيػػػا عمػػػى الطمبػػػة. واختمفػػػت ىػػػذه الد

 واألدواتأ والعينة.

القػراءة ليػا مناصػروفأ وليػا معارضػوفأ وكػؿ دراسػة  تػدريسويتبيف مما سبؽأ أف كؿ طريقة مف طػرؽ 

تظيػػر نتػػائج تتفػػؽ مػػع بعػػض الدراسػػاتأ وتختمػػؼ مػػع األخػػرىأ حتػػى أف بعػػض الدراسػػات أظيػػرت أف 

تحصػػيؿ الطمبػػةأ ممػػا يؤكػػد عمػػى أىميػػة البحػػث فػػي فاعميػػة طػػرؽ  القػػراءةأ ال تػػؤثر عمػػى تػػدريسطريقػػة 

 القراءة لالكميةأ والجزئيةأوالختمطة أ وتأثير كؿ طريقة عمى أداء الطمبة. تدريس
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 تػػدريسوتتميػػز ىػػذه الدراسػػة عػػف الدراسػػات السػػابقةأ كونيػػا تبحػػث فػػي درجػػة اسػػتخداـ المعممػػيف طػػرؽ 

ف طريػػؽ اسػتبانة تقػػيس توجيػػاتيـأ تشػػمؿ ممارسػػات يقػػـو بيػػا القػراءة لالكميػػةأ والجزئيػػةأ والمختمطػػة أ عػػ

القػػراءة الثوث:الكميػػةأ والجزئيػػةأ والمختمطػػةأ وبيػػذا يػػتـ كشػػؼ  تػػدريسالمعمػػـأ وتمثػػؿ توجػػو نحػػو طػػرؽ 

القػػراءةأ  تػدريسمػف خػوؿ وجيػة نظػػر المعمػـ نحػو بعػض األسػاليب فػي الطريقػة التػي يسػتخدميا المعمـأ

ناحيػة أخػرىأ تتعػرؼ إلػى  ومػفىػذا مػف ناحيػةأ أالقراءة تػدريسطريقػة نحػو  ظير توجو المعمـي وبالتالي

لالكميػػػةأ والجزئيػػػةأ  القػػػراءة تػػػدريسنحػػػو طػػػرؽ  تػػػدريسالتربػػػوييف فػػػي مديريػػػة التربيػػػة وال توجػػػو المشػػػرفيف

أ وبيػػذا يظيػػػر التوافػػؽ أو عدمػػو بػػيف واقػػػع أسػػئمة المقابمػػة فعػػف طريػػؽ اإلجابػػػة عػػوذلػػؾ  والمختمطػػة أ

 المدارس مف وجية نظر المعمميفأ والمشرفيف عمييـ.في  تدريسال
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 الثالث الفصؿ

جراءاتيا   طريقة الدراسة كا 

 أداتػي الدراسػة ووصػؼ وعينتيػاأ ومجتمعيػا الدراسػةأ ىػذه فػي المتبػع لممػنيج وصػًفا الفصػؿ ىػذا تنػاوؿ

جراءات أاموثباتي أاموصدقي فيياأ المستخدمة   .اإلحصائية ومعالجاتيا أوتصميمو تنفيذىاأ وا 

  

 الدراسة: منيج 1.3

أ كونػو يناسػب طبيعػة وأىػداؼ عميػو ىػو كمػا الواقػع يػدرس الػذي الدراسػةأفػي وصػفي ال المػنيج عااتبتـ 

الدراسػػة معتمػػدًا عمػػى أسػػموب الدراسػػة الميدانيػػة فػػي جمػػع البيانػػات حتػػى يفػػي بػػأغراض الدراسػػةأ ويحقػػؽ 

 ائجيا.أىدافياأ واختبار صحة فرضياتياأ وتفسير نت

 الدراسة: مجتمع 2.3

  :مف الدراسة مجتمع تكوف

  معممػػًا ومعممػػة فػػي 102(فػي منطقػػة بيػػت لحػـ األساسػػي الصػػؼ األوؿ المغػػة العربيػػة لطمبػة مػي معم_ 

 المدارس الحكومية والخاصة .

    وعػددىـ بيت لحػـفي منطقة  تدريسالمرحمة األساسية الدنيا في مديرية التربية وال ومشرفات شرفي_ وم

  أ مشرؼ واحد أ وثوث مشرفات.4ل
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 الدراسة: عينة  3.3

الحكوميػػة مػػدارس الفػػي جميػػع  األساسػػي الصػػؼ األوؿ ومعممػػات معممػػي اقتصػػرت عينػػة الدراسػػة عمػػى

مدت الدراسة عمى واعت % .64معممًا ومعممةأ بنسبة  66والبالغ عددىـ منطقة بيت لحـ  في والخاصة

ي منطقػػة فػػ تػػدريسومشػػرفي ومشػػرفات  المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا فػػي مديريػػة التربيػػة وال. العينػػة المتيسػػرة

الصػػؼ األوؿ األساسػػيأ فػػي المغػػة العربيػػةأ وعػػددىـ الػػذيف يشػػرفوف عمػػى معممػػي ومعممػػات بيػػت لحػػـأ 

 مشرفات ومشرؼ واحد. 3  أ4ل
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 ككاف تكزيع عينة الدراسة كاآلتي:
 خصائص العينة الديمغرافية (: 1.3)الجدكؿ 

 النسبة المئكية العدد المتغير الرقـ

  الجنس 1

 

 16.7% 11 ذكر

 83.3% 55 ثىأن

%011 66 المجمكع    

  سنكات الخبرة 2

 

 30.3% 20 سنكات 5أقؿ مف 

 27.3% 18 سنكات 01 – 5

 42.4% 28 سنكات 10أكثر مف 

%011 66 المجمكع   

  مكاف العمؿ 3

 

 59.1% 39 مدرسة حككمية

 40.9% 27 مدرسة خاصة

%011 66 المجمكع   

  المؤىؿ العممي 

 

 16.7% 11 دبمـك

 75.7% 50 بكالكريكس

 7.6% 5 ماجستير

%011 66 المجمكع   
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  واإلنػاث 22% وعػددىـ ل2687تظير البيانات الواردة في الجدوؿ أف الجنس يتكوف مف الذكور بنسبة 

% لمفئػػة 6686 أ أمػػا  بالنسػػبة لممتغيػػر الثػػاني سػػنوات الخبػػرة فيتكػػوف مػػف 55% وعػػددىف ل8686بنسػػبة 

سػنواتأ والمتغيػر  26% لمفئػة أكثػر مػف 4184  سنواتأ و 26 – 5لمفئة ل 17.6سنواتأ و 5أقؿ مف 

% لممػػػػدارس الخاصػػػػةأ 4689% لممػػػػدارس الحكوميػػػػةأ و5982الثالػػػػثأ وىػػػػو نػػػػوع المدرسػػػػة يتكػػػػوف مػػػػف 

% 786لمبكػالوريوسأ و 7588% لحممػة الػدبموـأ و2687والمتغير الرابػع وىػو المؤىػؿ العممػي تكػوف مػف 

 لحممة الماجستير.

 

 الدراسة اتادأ 3.4

 موضػوع حػوؿ كتػب مػا وقػراءة التربػويأ األدب إلػى والرجػوع السػابقةأ الدراسػات عمػى طػوعاال بعػد

واالطػػوع عمػػى مقيػػاس االسػػتبانة فػػي دراسػػة  الطريقػػة المختمطػػةأو  الجزئيػػةأو   أاسػػتخداـ الطريقػػة الكميػػة

 تـ تصميـ:  ىذه الدراسة أىداؼ لتحقيؽ أ و 2012لعبد الستارأ

  2: الممحؽ لقسميف مف تكوفت  والمعممات ممعمميفاستبانة ل  -1

 .المستقمة  لالمتغيرات لممستجيب الشخصية المعمومات يتناوؿ  األوؿ القسـ

أثناء تدريسػو لمقػراءة  تي تمثؿ أعماؿ يستخدميا المعمـال مجموعة مف الفقرات ىعم يشتمؿ ني:الثا القسـ

مػػػف طػػػرؽ التػػػدريس لالجزئيػػػةأ الكميػػػةأ  لطمبػػػة الصػػػؼ األوؿأ حيػػػث تمثػػػؿ كػػػؿ مجموعػػػة جمػػػؿ طريقػػػة

 المختمطة  لالمتغيرات التابعة أ واتبعت نظاـ ليكرت الخماسي لأبدًاأ نادرًاأ أحيانًاأ عادةأ دائمًا .

 مقابمة لممشرفيفأ وتتكوف مف قسميف: -2

 القسـ األوؿ: يتناوؿ معمومات شخصية لممستجيب.

    5راءة.الممحؽ ل الق تدريسالقسـ الثاني: يشتمؿ عمى أسئمة حوؿ طرؽ 
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 أداتي الدراسة صدؽ

 : )الستبانة(الدراسة األكلى أداة صدؽ

 صدؽ المحكميف:

ـّ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ  أ الممحػػؽ بعرضػػيا عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف األولػػى لاالسػػتبانة  الدراسػػة أداةتػػ

وصػياغتيا مف حيػث عػدد الفقػراتأ  والذيف أبدوا موحظاتيـ حوليا أوالخبرة أمف ذوي االختصاص  8ل

ضافةأ وحذؼأ أاتوترتيبياأ وتعديؿ فقر     فقرة.16وقد تكونت االستبانة مف ل وا 

مػػػف المحكمػػػيفأ تػػػـ اعتمػػػاد التعػػػديؿ فػػػي حػػػاؿ اتفػػػؽ عميػػػو أكثػػػر مػػػف اثنػػػيف مػػػف  األداةوبعػػػد اسػػػترجاع 

 .يفأ حيث أعيدت صياغة بعض الفقراتحكمالم

 صدؽ األداة باستخداـ اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف: 

  بػػيف Pearson Correlationـ التأكػػد مػػف صػػدؽ األداة أيضػػا بتطبيػػؽ اختبػػار معامػػؿ االرتبػػاط لوتػػ

 : 186مف الجدوؿ ل يتبيفثأ كما ت الدراسة والدرجة الكمية في المجاالت الثوافقر 
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   بيف فقرات الدراسة والدرجة الكمية.Pearson : نتائج معامؿ االرتباط ل186الجدوؿل

مسػػػػػػتكل الدللػػػػػػة  معامؿ الرتباط رقـ الفقرة الدللة اإلحصائية لرتباطمعامؿ ا رقـ الفقرة

 المحسكبة

1 .398** .001 12 .317** .009 

2 .452** .000 13 .526** .000 

3 .516** .000 14 .681** .000 

4 .552** .000 15 .492** .000 

5 .422** .000 16 .374** .002 

6 .323** .008 17 .470** .000 

7 .557** .000 18 .317** .009 

8 .610** .000 19 .217 .080 

9 .340** .005 20 .247* .046 

 ذات داللة إحصائية.  *ل

  أف ىنالػؾ ارتباطػًا بػيف فقػرات أداة الدراسػةأ والدرجػة الكميػة فػي 186تشير البيانات الواردة في الجدوؿ ل

 ت وصدؽ أداة الدراسة.معظـ الفقراتأ مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمفقرا
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 المقابمة(الثانية: ) الدراسة أداة صدؽ

  .4تـ تحكيـ أسئمة المقابمة مف قبؿ مجموعة مف المتخصصيف.الممحؽ ل

وقد تـ التعديؿأ عند اتفاؽ ثوثة محكميفأ ولـ يكف التعديؿ في جوىر األسئمةأ ولكف بعض األخطاء 

 النحوية.

 

 ثبات أداتي الدراسة:

 : )الستبانة (ألكلىاألداة ا ثبات

   وىي قيمة0.76وقد بمغت قيمة الثبات ل    Cronbach's Alphaللفا أكرونباخ  احتساب معامؿ

 . سةاتفي بأغراض الدر  جيدة

 ثبات أداة الدراسة الثانية )المقابمة(

بعد  تـ التأكد مف ثبات المقابمة عف طريؽ عمؿ مقابمة الثنيف مف مشرفي التربية أوتـ إعادة المقابمة

شير مف المقابمة األولىأ وبعد رصد ومقارنة إجاباتيـأ وجد أنيا متقاربة جدًاأ مما يؤكد ثبات في 

 األداة.
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 الدراسة: تطبيؽ إجراءات 5.3

 :اآلتية اإلجراءات تباعاب الدراسة ىذه تنفيذتـ 

 تنفيذ تسييؿ أجؿ القدس مف جامعة في العميا الدراسات وعمادة الدراسة عمى المشرفيف بيف التنسيؽ -1

 ميدانًيا.  وتطبيقيا الدراسة

 في بيت لحـ لتسييؿ الميمة. تدريسالتنسيؽ مع مديرية التربية وال -2

تصػػميـ أدوات الدراسػػة التػػي شػػممت: اسػػتبانةأ وأسػػئمة مقابمػػةأ والتأكػػد مػػف الصػػدؽأ والثبػػات بػػالطرؽ  -3

 المبينة سابقًا.

 .عمى أفراد العينة االستبانة توزيع -4

 فحػص نتػائج لمعرفػة المناسػبة اإلحصػائي التحميػؿ عمميػات إلجػراء الحاسػوب إلػى اتالبيانػ إدخػاؿ -5

 .الدراسة فرضيات

 عمؿ مقابوت لممشرفيف. -6

 تحميؿ إجابات المشرفيف عف أسئمة المقابمة. -7

 

 متغيرات الدراسة: 6.3

 :المستقمة المتغيرات

 . أنثى و أرلذك  :الجنس  1

أ مستويات ثوثة ولو :العممي المؤىؿ  2  . ماجستير و  بكالوريوسأو  لدبمـو

  سنوات 10وأكثر مف  سنواتأ 10 -5 مفو  سنواتأ 5 مف مستويات لأقؿ ثوثة ولو :الخبرة  3

 .  المدرسة: لحكوميةأ وخاصة  4
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 التابعة المتغيرات

  .العامة: لالطريقة الكميةأ والطريقة الجزئيةأ والطريقة المختمطة   القراءة تدريس طرؽ

 

 اإلحصائية المعالجات 7.3

 :اآلتية اإلحصائية تـ عمؿ التحميوت أسئمتيا عف واإلجابة الدراسة أىداؼ لتحقيؽ

 لمتأكد مف صدؽ األداة .   Pearson Correlationمعامؿ االرتباط ل -

 .داة لمتأكد مف ثبات األ  Cronbach's Alphaلمعامؿ  -

 تػػدريسخداـ طػػرؽ لقيػػاس درجػػة اسػػت  المعياريػػة واالنحرافػػات أالحسػػابية المتوسػػطات اسػػتخراج وتػػـ -

 دراسة.القراءة المختمفة لالكميةأ والجزئيةأ والمختمطة أ تبعًا لمتغيرات ال

 أ بػػيف المتغيػػرات المسػػتقمة مػػف Independent Sample T Testاختبػػار العينػػات المسػػتقمة ل -

 تػدريسإليجاد الفروؽ في المتوسػطات الحسػابية نحػو اسػتخداـ طػرؽ   مستوييفأ والمتغيرات التابعة

 راءة لالكميةأ والجزئيةأ والمختمطة  تبعًا لمتغيري لالجنسأ ومكاف العمؿ . الق

  بػيف المتغيػرات المسػػتقمة مػف أكثػر مػػف One Way ANOVAحػػادي لاختبػار تحميػؿ التبػايف األ -

القػػػراءة لالكميػػػةأ  تػػػدريسمسػػػتوييف والمتغيػػػرات التابعػػػةأ السػػػتجابات المعممػػػيف نحػػػو اسػػػتخداـ طػػػرؽ 

ذا كانػػػػت الفػػػػروؽ إلمعرفػػػػة فيمػػػػا    تبعػػػػًا لمتغيػػػػري لالخبػػػػرةأ والمؤىػػػػؿ العممػػػػي والجزئيػػػػةأ والمختمطػػػػة

 .الظاىرية في المتوسطات ذات داللة إحصائية

 تػػػدريساختبػػػار تػػػوكي لمعرفػػػة الفػػػروؽ الثنائيػػػة البعديػػػة السػػػتجابات المعممػػػيف نحػػػوأ اسػػػتخداـ طػػػرؽ  -

 أ لمعرفة مصدر الفروؽ.مميالمؤىؿ الع القراءة لالكميةأ والجزئيةأ والمختمطة  تبعًا لمتغير

 أسئمة الدراسة اعتمدت الدراسة عمى المقياس التالي لتقدير المتوسطات الحسابية. فولاجابة ع
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 عدد التقديرات .عمى الدرجة السفمى تقسـ و  –وذلؾ عف طريؽ لالدرجة العميا 

- 2.33 ≥X0ٍْخفضح/قيٞيح 

- 3066≥X>0ٍر٘صطح 

- X>3066مثٞشج 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع الفصؿ

 

 

 الدراسة نتائج
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 الفصؿ الرابع:

 نتائج الدراسة:

يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ عرضػػًا لمنتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا الدراسػػة التػػي ىػػدفت إلػػى معرفػػة درجػػة اسػػتخداـ 

القػراءة  لطمبػة الصػؼ  تػدريسمعممي الصؼ األوؿ األساسػي لمطريقػة الكميػةأ والجزئيػةأ والمختمطػة فػي 

وجيػػة نظػػر المشػػرفيفأ ومعممػػي المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا فػػي اسػػتخداـ  إلػػى التعػػرؼو  ساسػػي.األوؿ األ

 ألالكميػػةالقػػراءة  تػػدريسطريقػػة ل بيػػت لحػػـ منطقػػةي والخاصػػة فػػأ الحكوميػػة المػػدارس فػػي  فمعممػػيال

القراءة فػي المػدارس الحكوميػةأ والخاصػة فػي منطقػة بيػت لحػـأ  تدريس . في واقع المختمطةو  أالجزئيةو 

 واالسػػػتداللية المطموبػػػة وفيمػػػا يػػػأتي وبعػػػد جمػػػع البيانػػػاتأ اسػػػتخدمت التحمػػػيوت اإلحصػػػائية الوصػػػفيةأ

 لمنتائج حسب أسئمة الدراسة. اً عرض

 

 النتائج المتعمقة باألداة األكلى )الستبانة( -1

 النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ لممعمميف: 1.4
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ساسػػية الػػدنيا لمطريقػػة الكميػػة، كالطريقػػة الجزئيػػة، كالطريقػػة مػػا درجػػة اسػػتخداـ معممػػي المرحمػػة األ

 المختمطة في تدريس القراءة مف كجية نظر المعمميف أنفسيـ؟

لمعرفػة اسػتجابات المعممػيف عمػى   فقرةأ 20استبانة مكونة مف ل تـ تطبيؽ السؤاؿ ىذا عف لاجابة - أ

االنحرافػات المعياريػة السػتجابات الجمؿ التي تمثؿ كؿ طريقة تػـ اسػتخراج المتوسػطات الحسػابيةأ و 

  .104عينة الدراسة كما في الجدوؿ ل

كالنحرافػػات المعياريػػة لسػػتجابات عينػػة الدراسػػة حػػكؿ طػػرؽ  الحسػػابية المتكسػػطات( 0.3الجػػدكؿ )

 القراءة )الكمية، كالجزئية، كالمختمطة(،مرتبة تنازليان حسب المتكسط الحسابي كما يأتي: تدريس

 ؿ : الطريقة الكميةالمحكر األك الرقـ
المتكسط 

 الحسابي

النحراؼ 

 المعيارم

 الدرجة

3 
أبدأ القراءة بجمؿ بسيطة مألوفة ثـ أحمؿ الجممة 

 إلى كممات والكممات إلى حروؼ.
4.27 1.075 

 كبيرة

10 
أستعيف بالصورة لقراءة الكممات إلى أف تثبت في 

 ذىف الطالب.
4.26 .810 

 كبيرة

18 
تعبير عف حاجات الطالب أعتمد عمى المعنى وال

 كعنصر أساسي في القراءة.
4.08 .829 

 كبيرة

17 
تعمـ القراءة مف خوؿ الجممة فالكممة فالحرؼ 

 ممتع ألف لو معنى.
3.80 1.126 

 كبيرة

 متكسطة 1.339 3.50 أرى أف طبيعة العقؿ يدرؾ مف الكؿ لمجزء. 8
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7 
الحروؼ ال تساوي الكممة فالكممة أواًل ثـ 

 الحروؼ.
3.42 1.359 

 متكسطة

 متكسطة 1.187 2.77 .أرى أف مجموع األجزاء ال يساوي الكؿ 6

    المحور الثاني : الطريقة الجزئية 

11 
أعمـ طوبي الحرؼ باسمو وشكمو مفتوحا ثـ 

 مضموما ثـ مكسورا ثـ أنتقؿ لمكممة.
4.06 1.021 

 كبيرة

14 
إذا تمكف الطالب مف معرفة الحروؼ يتمكف مف 

 ة.القراء
4.05 .902 

 كبيرة

 كبيرة 1.221 4.05 أبدأ مع طوبي بأصوات الحروؼ وليس بأسمائيا. 2

13 

أسير في تدريسي لمكممات مف البسيط إلى 

المركبأ أي مف الحروؼ إلى المقاطع إلى 

 الكممات.

3.94 1.122 

 كبيرة

16 
ال بد مف تدريس الطالب التحميؿ والتركيب مباشرة 

 س القراءة.بعد الحروؼ ألنيا أسا
3.92 1.057 

 كبيرة

4 

أعتمد عمى المقاطع لداأ دوأ ديأ ماأ موأ 

ميأ...  في تدريس القراءة ومنيا تكويف الكممات 

 وليس صوت الحرؼ واسمو.

3.83 1.117 

 كبيرة

1 
أعمـ طوبي اسـ الحرؼ أواًل لألؼأ باءأ 

 تاءأ..... 
3.62 1.507 

 متكسطة
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    طةالمحور الثالث : الطريقة المختم 

12 
أرى أف تكرار الحرؼ في كممات عديدة يثبتو في 

 ذىف الطالب أكثر مف تكراره منفردًا.
4.39 .742 

 كبيرة

20 
أغير في طريقة تدريس القراءة حسب الموقؼ 

 التدريسي.
4.08 .829 

 كبيرة

 كبيرة 1.074 3.98 أبدأ القراءة مع طوبي بالكممةأ وليس بالحرؼ. 19

9 
طريؽ الحروؼأ وأحيانًا الكممات  أعمـ القراءة عف

 حسب خبرة الطالب وحاجاتو.
3.74 1.100 

 كبيرة

15 
أعد تدريس أسماء الحروؼ قبؿ صوتيا عممية 

 معطمو لمقراءة.
3.17 1.117 

 متكسطة

5 

الوقت الذي يستغرقة االلتقاط البصري لحرؼ 

واحد ىو الوقت نفسو الذي يستغرقو االلتقاط 

 البصري لكممة كاممة.

2.48 1.292 

 متكسطة

 كبيرة 1.091 3.77 الدرجة الكمية 

 

أرل أف تكرار   وىي: 21  أف أعمى متوسط حسابي كاف لمفقرة ل284تشير البيانات الواردة في الجدوؿ ل

وىػي درجػة    4.39ومقػداره ل، الحرؼ في كممات عديده يثبتو في ذىف الطالب أكثر مف تكراره منفردان 

أبدأ القراءة بجمؿ بسيطة مألكفة ثـ أحمػؿ الجممػة إلػى كممػات كالكممػات وىػي:   6كبيرةأ توىا الفقرة ل

   وىي درجة كبيرة.4.27ومقداره ل، إلى حركؼ
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بمتوسةةط اسةةمبد مهةة ا    ، أرل أف مجمػػكع األجػػزاء ل يسػػاكم الكػػؿ  وىػػي: 6بينمػػا جػػاءت  الفقػػرة ل

لتقاط البصرم لحػرؼ ال  وتغرقالكقت الذم يس ( وهد:5( وهد   جة متوسطة  وتالهم الفه ة )1871)

  2.48مقػداره ل بمتوسػط حسػابيلتقاط البصرم لكممػة كاممػة.الذم يستغرقو ال  الكقت نفسوىك  ،كاحد

 وىي درجة متوسطة آخر الترتيب.

القػراءة لالكميػةأ والجزئيػػة والمختمطػة أ كمػا تظيػػر  تػػدريسولمكشػؼ عػف درجػة اسػػتخداـ المعممػيف لطػرؽ 

 ة في األداة والمقسمة إلى الطرؽ الثوث كما يأتي:مف خوؿ الفقرات الوارد

 أكلن: الطريقة الكمية:

درجة استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا لمطريقة الكمية مف وجية نظػر المعممػيف  عف لاجابة - ب

أ 10أ 8أ 7أ 6أ 3أنفسيـأ  تظير الطريقة الكميػة مػف خػوؿ إجابػات عينػة الدراسػة عمػى الفقػرات ل

قد تـ اسػتخراج المتوسػطات الحسػابيةأ واالنحرافػات المعياريػة السػتجابات عينػة الدراسػة و   18أ 17

  .204كما في الجدوؿ ل
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كالنحرافات المعيارية لستجابات عينة الدراسة حكؿ "  الحسابية كالمتكسطات األعداد (2.3)الجدكؿ
 الحسابي.الطريقة الكمية، مرتبة تنازليان حسب المتكسط 

 الفقرة الرقـ
المتكسط 

 الحسابي

النحراؼ 

 المعيارم

 الدرجة

3 
أبدأ القراءة بجمؿ بسيطة مألوفة ثـ أحمؿ الجممة 

 إلى كممات والكممات إلى حروؼ.
4.27 1.075 

 كبيرة

10 
أستعيف بالصورة لقراءة الكممات إلى أف تثبت في 

 ذىف الطالب.
4.26 .810 

 كبيرة

18 
والتعبير عف حاجات الطالب أعتمد عمى المعنى 

 كعنصر أساسي في القراءة.
4.08 .829 

 كبيرة

17 
تعمـ القراءة مف خوؿ الجممة فالكممة فالحرؼ 

 ممتع ألف لو معنى.
3.80 1.126 

 كبيرة
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 متكسطة 1.339 3.50 أرى أف طبيعة العقؿ يدرؾ مف الكؿ لمجزء. 8

7 
الحروؼ ال تساوي الكممة فالكممة أواًل ثـ 

 .الحروؼ
3.42 1.359 

 متكسطة

 متكسطة 1.187 2.77 .أرى أف مجموع األجزاء ال يساوي الكؿ 6

 كبيرة 1.103 3.72 الدرجة الكمية  

 

أبػػدأ القػػراءة   وىػػي: 6  أف أعمػػى متوسػػط حسػػابي كػػاف لمفقػػرة ل184تشػػير البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿل

  وىػي درجػة 4.27ومقػداره ل، لػى حػركؼبجمؿ بسيطة مألكفة ثـ أحمؿ الجممة إلى كممات كالكممػات إ

أسػػتعيف بالصػػكرة لقػػراءة الكممػػات إلػػى أف تثبػػت فػػي ذىػػف الطالػػب،   وىػػي: 10كبيػػرةأ توىػػا الفقػػرة ل

  .4.26بمتوسط حسابي مقداره ل

بمتوسةط اسةمبد  ، أرل أف مجمكع األجػزاء ل يسػاكم الكػؿ  أخر الترتيب وىػي: 6بينما جاءت الفقرة ل

  جة متوسطة.( وهد  1871مه ا   )

 

 ثانيان: الطريقة الجزئية:

درجػػػة اسػػػتخداـ معممػػػي المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا لمطريقػػػة الجزئيػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػر  عػػػف لاجابػػػة - ت

أ 4أ 2أ 1المعمميف أنفسيـأ  تظير الطريقة الجزئية مف خوؿ إجابات عينة الدراسة عمى الفقرات ل
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يةأ واالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات وقػػػد تػػػـ اسػػػتخراج المتوسػػػطات الحسػػػاب  16أ 14أ 13أ 11

  .304عينة الدراسة كما في الجدوؿ ل
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كالنحرافات المعيارية لستجابات عينة الدراسة حكؿ  ،الحسابية كالمتكسطات ،األعداد (4.3)الجدكؿ
 الطريقة الجزئية، مرتبة تنازليان حسب المتكسط الحسابي.

 الفقرة الرقـ
المتكسط 

 الحسابي

النحراؼ 

 معيارمال

 الدرجة

11 
أعمـ طوبي الحرؼ باسمو وشكمو مفتوحا ثـ 

 مضموما ثـ مكسورا ثـ أنتقؿ لمكممة.
4.06 1.021 

 كبيرة

14 
إذا تمكف الطالب مف معرفة الحروؼ يتمكف مف 

 القراءة.
4.05 .902 

 كبيرة

 كبيرة 1.221 4.05 أبدأ مع طوبي بأصوات الحروؼ وليس بأسمائيا. 2

13 
ي لمكممات مف البسيط إلى المركبأ يستدر أسير في 

 أي مف الحروؼ إلى المقاطع إلى الكممات.
3.94 1.122 

 كبيرة

16 
الطالب التحميؿ والتركيب مباشرة  تدريسال بد مف 

 بعد الحروؼ ألنيا أساس القراءة.
3.92 1.057 

 كبيرة

4 

أعتمد عمى المقاطع لداأ دوأ ديأ ماأ موأ 

نيا تكويف الكممات القراءة وم تدريسميأ...  في 

 وليس صوت الحرؼ واسمو.

3.83 1.117 

 كبيرة

 متكسطة 1.507 3.62 أعمـ طوبي اسـ الحرؼ أواًل لألؼأ باءأ تاءأ.....  1

 كبيرة  1.134 3.92 الدرجة الكمية 
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أعمـ طالبي الحػرؼ   وىي: 22تشير البيانات الواردة في الجدوؿ أف أعمى متوسط حسابي كاف لمفقرة ل

  وىي درجة كبيػرةأ 4.06ومقداره ل، مو كشكمو، مفتكحا ثـ مضمكمان، ثـ مكسكران، ثـ أنتقؿ لمكممةباس

بمتوسػط حسػابي إذا تمكػف الطالػب مػف معرفػة الحػركؼ يػتمكف مػف القػراءة،   وىػي: 14توىا الفقػرة ل

  .4.05مقداره ل

 ، )ألػػؼ، بػػاء، تػػاء،.....(أعمػػـ طالبػػي اسػػـ الحػػرؼ أكلن   أخػػر الترتيػػب وىػػي: 1بينمػػا جػػاءت الفقػػرة ل

 ( وهد   جة متوسطة.6861بمتوسط اسمبد مه ا   )

 

 ثالثان: الطريقة المختمطة:

درجػػػة اسػػػتخداـ معممػػػي المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا لمطريقػػػة المختمطػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػر  عػػػف لاجابػػػة - ث

أ 9أ 5ت لالمعمميف أنفسيـأ  تظير الطريقة المختمطة مف خػوؿ إجابػات عينػة الدراسػة عمػى الفقػرا

وقد تـ استخراج المتوسطات الحسابيةأ واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة   19،20أ 15أ 12

  .404الدراسة كما في الجدوؿ ل
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كالنحرافات المعيارية لستجابات عينة الدراسة حكؿ   ،الحسابية كالمتكسطات ،األعداد (3.3)الجدكؿ
 يان حسب المتكسط الحسابي.الطريقة المختمطة، مرتبة تنازل

 الفقرة الرقـ
المتكسط 

 الحسابي

النحراؼ 

 المعيارم

 الدرجة

12 
أرى أف تكرار الحرؼ في كممات عديدة يثبتو في 

 ذىف الطالب أكثر مف تكراره منفردًا.
4.39 .742 

 كبيرة

20 
القراءة حسب الموقؼ  تدريسأغير في طريقة 

 ي.تدريسال
4.08 .829 

 كبيرة

 كبيرة 1.074 3.98 لقراءة مع طوبي بالكممةأ وليس بالحرؼ.أبدأ ا 19

9 
أعمـ القراءة عف طريؽ الحروؼأ وأحيانًا الكممات 

 حسب خبرة الطالب وحاجاتو.
3.74 1.100 

 كبيرة

15 
أسماء الحروؼ قبؿ صوتيا عممية  تدريسأعد 

 معطمو لمقراءة.
3.17 1.117 

 متكسطة

5 

صري لحرؼ الوقت الذي يستغرقة االلتقاط الب

الذي يستغرقو االلتقاط  الوقت نفسوواحد ىو 

 البصري لكممة كاممة.

2.48 1.292 

 متكسطة

 متكسطة 1.025 3.64 الدرجة الكمية
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أرل أف تكػػػرار   وىػػػي: 21تشػػػير البيانػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ أف أعمػػػى متوسػػػط حسػػػابي كػػػاف لمفقػػػرة ل

  وىػي درجػة 4.39ومقػداره ل، مػف تكػراره منفػردان  الحرؼ في كممات عديدة يثبتو في ذىف الطالب أكثر

بمتوسػط ي، تدريسػالقػراءة حسػب المكقػؼ ال تػدريسأغيػر فػي طريقػة   وىػي: 21كبيرةأ توىا الفقرة ل

  .4.08حسابي مقداره ل

الكقػػت الػػذم يسػػتغرقة اللتقػػاط البصػػرم لحػػرؼ كاحػػد ىػػك   أخػػر الترتيػب وىػػي: 5بينمػا جػػاءت الفقػرة ل

( وهةد 1848بمتوسةط اسةمبد مهة ا   ) ، تغرقو اللتقػاط البصػرم لكممػة كاممػةالػذم يسػ الكقت نفسو

   جة متوسطة.

القػػػراءة لالكميػػػةأ والجزئيػػػةأ والمختمطػػػة  تػػػـ  تػػػدريسولمكشػػػؼ عػػػف درجػػػة اسػػػتخداـ المعممػػػيف لطػػػرؽ   - ج

طات الحسػػابيةأ واالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات عينػػة الدراسػػة كمػػا فػػي الجػػدوؿ اسػػتخراج المتوسػػ

  :5.4ل

كالنحرافات المعيارية لستجابات عينة الدراسػة حػكؿ  ،الحسابية كالمتكسطات ،األعداد (5.3)الجدكؿ

درجػػػة اسػػػتخداـ معممػػػي المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا لمطريقػػػة الكميػػػة، كالطريقػػػة الجزئيػػػة، كالطريقػػػة 

 المعمميف أنفسيـ مرتبة تنازليان. نظر المختمطة في تدريس القراءة مف كجية

 الطريقة الرقـ
عدد 

 الفقرات

المتكسط 

 الحسابي

النحراؼ 

 المعيارم

 الدرجة

 كبيرة 53. 3.92 7 الجزئية 1

 كبيرة 62. 3.72 7 الكمية 2

 متكسطة 51. 3.64 6 المختمطة 3

 كبيرة 44. 3.80 20 الدرجة الكمية 
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الجزئيػػة بقيمػػة    إلػػى أف أعمػػى متوسػػط حسػػابي كػػاف لمطريقػػة 584تشػػير البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ ل

  وىػػػي درجػػػة كبيػػػرةأ توىػػا فػػػي المقػػػاـ الثػػاني الطريقػػػة الكميػػػة بقيمػػػة 5  مػػف أعمػػػى درجػػػة وىػػي ل6891ل

  وىػي درجػة متوسػطةأ 6864  وىي درجة كبيرةأ وفي المقػاـ الثالػث الطريقػة المختمطػة وبقيمػة ل6871ل

أكبػر مػف الكميػةأ والمختمطػةأ  وتدؿ المتوسطات الحسابية إلى أف الطريقة الجزئية يػتـ اسػتخداميا بشػكؿ

 كما تظير مف خوؿ الفقرات الواردة في األداة والمقسمة إلى الطرؽ الثوث.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الخاص بالمعلمين:  4.2

الكميػة، كالجزئيػة، الطريقػة  اسػتخداـىػؿ تختمػؼ كجيػة نظػر معممػي المرحمػة األساسػية الػدنيا، نحػك 

بػػاختالؼ متغيػػرات الدراسػػة )الجػػنس، كسػػنكات  كؿالقػػراءة لطمبػػة الصػػؼ األ  يستػػدر فػػي كالمختمطػػة، 

 (؟مكاف العمؿي، ك تدريسالخبرة، كالمستكل ال

 نتائج فحصيا. ما يأتيولاجابة عف السؤاؿ الثاني تـ تحويمو إلى أربع فرضيات صفرية في

 

 النتائج المتعمقة بالفرضية األكلى:

 الحسػابية المتوسػطات فػي  ( 1.15α ≥   ) الداللػة مسػتوى نػدع إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال

 فػي والمختلطةة والجزئيةة  الكليةة  الطريقػة اسػتخداـ نحػو لحػـ بيػت منطقػة فػي المعممػيف السػتجابات

 .الجنس متغيرل تعزى وؿاأل الصؼ لطمبة القراءة تدريس

 والجػػدوؿ أقؿ مػػف مسػػتوييفلمتغيػػر مسػػت  t-test  لتل اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ األولػػى الفرضػػية والختبػػار

 :ذلؾ يوضد اآلتي
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ٗاىجزئٞةح،اىنيٞةح، الطريقػة اسػتخداـلمعينات المسػتقمة فػي ( t-test( )ت) اختبار نتائج  (4.3)الجدكؿ

 الجنس. متغيرل تبعاً  االوؿ الصؼ لطمبة القراءة تدريس في ٗاىَخريطح،

 الطريقة

 العدد الجنس
المتوسط 

 يالحساب

االنحراؼ 

 المعياري

يمة ت ق

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المحسوبة

 67. 3.67 11 ذكر الكمية

6862 6.75 

 62. 3.74 55 انثى

 34. 4.20 11 ذكر الجزئية

2895 6.66 

 55. 3.86 55 انثى

 51. 3.60 11 ذكر المختمطة

6814 6.86 

 52. 3.64 55 انثى

 39. 3.85 11 ذكر الدرجة الكمية

6847 6.66 

 45. 3.79 55 انثى

 

أكبر مف مستوى الداللة اإلحصائيةأ  6866 الداللة المحسوبةأف مستوى  (4.3)ؿ الجدو يتبيف مف

 ≥)  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال نوأوعميو يتـ قبوؿ الفرضية الصفرية 

0.05α)  الطريقة استخداـ نحو لحـ بيت منطقة في المعمميف الستجابات الحسابية متكسطاتالفي 

وذلؾ ألف ، لجنسا متغيرل تبعاً  وؿاأل الصؼ لطمبة القراءة تدريس في ٗاىَخريطحٗاىجزئٞح،اىنيٞح،
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بوجود  بعدـ الفرضية الصفرية نقبؿوعمى ذلؾ   أ6865مف ل أكبر  وىي 6.66قيمة الداللة تساوي ل

 الجنس لدى المعمميف.فروؽ دالة إحصائيًا تبعًا لمتغير 

 المتعمقة بالفرضية الثانية: النتائج

 الحسػابية المتوسػطات فػي (α≤0005ل الداللػة مسػتوى عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال

 فػي والمختلطةة والجزئيةة  الكليةة  الطريقػة اسػتخداـ نحػو لحػـ بيػت منطقػة فػي المعممػيف السػتجابات

 .الخبرة سنوات متغيرل تعزى وؿاأل الصؼ لطمبة القراءة تدريس

  يوضد 7.4والجدوؿ لاستخراج المتوسطات الحسابيةأ واالنحرافات المعياريةأ تـ الفرضية ىذه بارالخت

 ذلؾ:
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 الخبرة. سنكات تبعان لمتغير المعيارية كالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 7.4) الجدكؿ

المتكسط  العدد سنكات الخبرة الطريقة

 الحسابي

 النحراؼ المعيارم

 73. 3.70 20 نواتس 5أقؿ مف  الكمية

 57. 3.48 18 سنوات 10 – 5

 53. 3.90 28 سنوات 10أكثر مف 

 47. 3.85 20 سنوات 5أقؿ مف  الجزئية

 58. 4.00 18 سنوات 10 – 5

 55. 3.91 28 سنوات 10أكثر مف 

 55. 3.66 20 سنوات 5أقؿ مف  المختمطة

 50. 3.68 18 سنوات 10 – 5

 52. 3.59 28 سنوات 10أكثر مف 

 49. 3.77 20 سنوات 5أقؿ مف  الدرجة الكمية

 39. 3.76 18 سنوات 10 – 5

 44. 3.85 28 سنوات 10أكثر مف 
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  وأقػػػؿ 6885بقيمػػػة ل سػػػنوات 26لمفئػػػة أكثػػػر مػػػف أف أعمػػػى متوسػػػط حسػػػابي   784لالجػػػدوؿيتبػػػيف مػػػف 

  أ 6876بقيمة ل سنوات 26 – 5لمفئة متوسط 

 نحػو لحػـ بيػت منطقػة فػي المعممػيف اسػتجابات متوسػطات بػيففػروؽ    وجػود7.4ويوضػد الجػدوؿ ل

 سػنوات تبعػاً  تعػزى األوؿ الصػؼ لطمبة القراءة تدريس في والمختمطة والجزئيةأ الكميةأ الطريقة استخداـ

 One Wayلتـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادي  أولمعرفة إذا كاف ىذه الفروؽ دالة إحصائياً  الخبرةأ

ANOVA   8.4ي الجدوؿ لكما ف.  
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 استخداـ نحك لحـ بيت منطقة في المعمميف لستجابات(: نتائج تحميؿ التبايف األحادم 4.3)الجدكؿ 
كؿ تبعان لمتغير سنكات األ  الصؼ لطمبة القراءة تدريس في كالمختمطة ،كالجزئية ،الكمية الطريقة
 .الخبرة

 الطريقة

 مصدر التبايف
مجمكع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

كسط مت

مجمكع 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسكبة

مستكل 

الدللة 

 المحسكبة

 99. 2 1.99 بيف المجموعات الكمية

2.67 

 

.07 

 
 37. 63 23.52 داخؿ المجموعات

  65 25.51 المجموع

 10. 2 21. بيف المجموعات الجزئية

.36 

 

.69 

 
 29. 63 18.56 داخؿ المجموعات

  65 18.78 المجموع

 05. 2 10. بيف المجموعات مختمطةال

.19 

 

.82 

 
 27. 63 17.46 داخؿ المجموعات

  65 17.56 المجموع

 05. 2 11. بيف المجموعات الدرجة الكمية

.29 

 

.74 

 
 19. 63 12.50 داخؿ المجموعات

  65 12.62 المجموع
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أكبػػػػػر مػػػػػف مسػػػػػتوى الداللػػػػػة  6874 مسػػػػػتوى الداللػػػػػة المحسػػػػػوبةأف مسػػػػػتوى   884لالجػػػػػدوؿ ينبػػػػػيف مػػػػػف

 . عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  اإلحصائيةأ وعميو يتـ قبوؿ الفرضية الصفرية في

 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:

 الحسػابية المتوسػطات فػي ( 1.15α ≥   ) الداللػة مسػتوى عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال

 فػي والمختلطةة  والجزئيةة  الكليةة  الطريقػة اسػتخداـ نحػو لحػـ بيػت منطقػة فػي المعممػيف السػتجابات

 .العمؿ مكاف متغيرل تعزى وؿاأل الصؼ لطمبة القراءة تدريس

 والجػػػدوؿ ألمتغيػػػر مسػػػتقؿ مػػػف مسػػػتوييف  t-test  لتل اختبػػار اسػػػتخداـ تػػػـ الثالثػػػة الفرضػػػية والختبػػار

 :ذلؾ يوضد اآلتي 
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 المعمميف الستجابات الحسابية متكسطاتال في لمفركؽ( t-test( )ت) اختبار نتائج ( 9.4) الجدكؿ
 لطمبة القراءة تدريس في والمختلطة(  والجزئية  الكلية ل الطريقة استخداـ نحو لحـ بيت منطقة في

 مكاف العمؿ. متغيرل تبعاً  وؿاأل الصؼ
 

 الطريقة

 العدد مكاف العمؿ
المتكسط 

 الحساب

النحراؼ 

 المعيارم

قيمة ت 

 المحسكبة

مستكل 

الدللة 

 المحسكبة

 67242. 3.6740 39 مدرسة حكومية الكمية
0.86 0.39 

 55611. 3.8095 27 مدرسة خاصة

 51910. 3.9267 39 مدرسة حكومية الجزئية
0.04 0.96 

 57326. 3.9206 27 مدرسة خاصة

 60301. 3.5983 39 مدرسة حكومية المختمطة
0.80 0.42 

 37076. 3.7037 27 خاصة ةمدرس

الدرجة 

 الكمية

 47032. 3.7786 39 مدرسة حكومية
0.50 0.61 

 40028. 3.8350 27 مدرسة خاصة

 

أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة اإلحصػػائيةأ  6862 الداللػػة المحسػػوبةأف مسػػتوى  ،(4.3)ؿ الجػػدو يتبػػيف مػػف

 ≥ á)وى الداللػةتوجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػت ال نوأ وعميو يتـ قبوؿ الفرضية الصفرية في
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 الطريقػة اسػتخداـ نحػو لحػـ بيػت منطقػة فػي المعممػيف السػتجابات الحسػابية متوسػطاتالفػي  (0.05

 . مكاف العمؿ متغيرل تبعاً  وؿاأل الصؼ لطمبة القراءة تدريس في والمختلطة والجزئية  الكلية 

 النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة:

 الحسػػابية المتوسػػطات فػي (α≤0005لالداللػػة مسػتوى عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال

 فػي والمختلطةة  والجزئيةة  الكليةة  الطريقػة اسػتخداـ نحػو لحػـ بيػت منطقػة فػي المعممػيف السػتجابات

 .المؤىؿ العممي متغيرل تعزى وؿاأل الصؼ لطمبة القراءة تدريس

  2684معياريػػة فػػي الجػػدوؿ لاسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابيةأ واالنحرافػػات ال تػػـ الفرضػػية ىػػذه الختبػػار

 كما يأتي:
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 بيت منطقة في المعمميف الستجابات المعيارية كالنحرافات الحسابية المتكسطات (:10.4) الجدكؿ
تبعًا  وؿاأل الصؼ لطمبة القراءة تدريس في والمختلطة  والجزئية  الكلية  الطريقة استخداـ نحو لحـ

 .لمتغير المؤىؿ العممي
المتوسط  العدد عمميالمؤىؿ ال الطريقة

 الحسابي

 االنحراؼ المعياري

 47. 4.07 11 دبمـو الكمية

 65. 3.68 50 بكالوريوس

 39. 3.42 5 ممجستي 

 41. 4.28 11 دبمـو الجزئية

 55. 3.86 50 بكالوريوس

 31. 3.77 5 ممجستي 

 44. 3.77 11 دبمـو المختلطة

 54. 3.64 50 بكالوريوس

 29. 3.30 5 ممجستي 

 34. 4.11 11 دبمـو ال  جة الكلية

 44. 3.75 50 بكالوريوس

 15. 3.54 5 ممجستي 



 
 

88 

 

  وأقػػػؿ 4822بقيمػػػة ل لمػػػدبموـأف أعمػػػى متوسػػػط حسػػػابي إلػػػى تشػػػير البيانػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ أعػػػوه 

 . 6854بقيمة ل لمماجستيرمتوسط 

القػػػراءة لالكميػػػةأ والجزئيػػػةأ  تػػػدريس فػػػي اسػػػتجابات المعممػػػيف نحػػػو اسػػػتخداـ طػػػرؽولمتحقػػػؽ مػػػف الفػػػروؽ 

تحميػػؿ التبػػايف  والمختمطػػة  بػػيف المجموعػػاتأ وداخػػؿ المجموعػػاتأإذا كانػػت دالػػة إحصػػائيًاأ تػػـ اسػػتخداـ

 دالة إحصائيًا عند مستوى الداللةلمكشؼ فيما إذا كاف ىناؾ فروؽ   One Way ANOVAل

 (≤ 0.05α)  الكميػةأ الطريقػةل اسػتخداـ نحو لحـ بيت منطقة في المعمميف استجابات متوسطات بيف 

  11.4ل والجػػدوؿ لممؤىػػؿ العممػػيأ تبعػػاً  األوؿ الصػػؼ لطمبػػة القػػراءة تػػدريس فػػي  والمختمطػػة والجزئيػػةأ

 .األحادي التبايف تحميؿ اختبار نتائج يبيف

 



 
 

89 

 

 نحك لحـ بيت منطقة في المعمميف لستجاباتنتائج تحميؿ التبايف األحادم  (:00.3)الجدكؿ 
تبعان لمتغير  كؿاأل  الصؼ لطمبة القراءة تدريس في والمختلطة، والجزئية، الكلية، الطريقة اـاستخد

 .المؤىؿ العممي
 الطريقة

 مصدر التبايف
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

مستوى 

مستوى 

الداللة 

 المحسوبة

 94. 2 1.89 بيف المجموعات الكمية

2.53 

 

.08 

 
 37. 63 23.61 داخؿ المجموعات

  65 25.51 المجموع

 88. 2 1.76 بيف المجموعات الجزئية

3.25 

 

.04* 

 
 27. 63 17.02 داخؿ المجموعات

  65 18.78 المجموع

 38. 2 77. بيف المجموعات المختمطة

1.45 

 

.24 

 
 26. 63 16.79 داخؿ المجموعات

  65 17.56 المجموع

 75. 2 1.50 بيف المجموعات الدرجة الكمية

4.27 

 

.01* 

 
 17. 63 11.11 داخؿ المجموعات

  65 12.62 المجموع

 ل *   ذات داللة إحصائية .



 
 

90 

 

 أقػؿ  وىػي 6.628وذلػؾ ألف قيمػة الداللػة ل  إلى وجود فروؽ دالة إحصػائياً   2284لالجدوؿ  يتبيف مف

لمفػػروؽ الثنائيػػة البعديػػة كمػػا فػػي  (Tukey)نسػػتخدـ اختبػػار تػػوكيواليجػػاد مصػػدر الفػػروؽ   أ6865مػػف ل

  2284الجدوؿ ل

 الكليةةة، الطريقػػة اسػػتخداـ(: نتػػائج اختبػػار تػػككي لمفػػركؽ الثنائيػػة البعديػػة حػػكؿ 12.4الجػػدكؿ)

 تبعان لمتغير المؤىؿ العممي. كؿاأل  الصؼ لطمبة القراءة تدريس في والمختلطة، والجزئية

 ماجستير بكالوريوس بمـود المقارنات الطريقة

 *57025. *35752.  دبمـو الجزئية

 21273.   بكالوريوس

    ماجستير

 51429. *42571.  دبمـو الدرجة الكمية

 08857.   بكالوريوس

    ماجستير

 

أ وبيف الدبموـ   12.4ل يتبيف مف الجدوؿ أف الفروؽ كانت بيف الدبموـ والبكالوريوس  لصالد الدبمـو

.وا  لماجستيرأ لصالد الدبمـو
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 النتائج المتعمقة باألداة الثانية ) المقابمة (  -2

 :تدريساإلجابة عف أسئمة المقابمة مف قبؿ مشرفي مديرية التربية كال

 بالنسبة ألسئمة القسـ األوؿ مف المقابمة:

 المشرفة األولى:

أ تعمؿ في مديرية تسنوا  10تحمؿ شيادة الماجستير في أساليب التدريسأ لدييا خبرة أكثر مف ل

 مشرفة مرحمة أساسية دنيا مف أوؿ إلى رابع.تعميـ بيت لحـ أ التربية وال

 المشرؼ الثاني:

  سنواتأ يعمؿ مشرؼ مرحمة أساسية دنيا في 10يحمؿ شيادة البكالوريوس أ لديو خبرة أكثر مف ل

 .تدريسمديرية التربية وال

 المشرفة الثالثة:

  سنواتأ تعمؿ مشرفة مرحمة أساسية دنيا في 10أ لدييا خبرة أكثر مف لتحمؿ شيادة البكالوريوس

 .تدريسمديرية التربية وال

 المشرفة الرابعة:

  سنواتأ تعمؿ مشرفة مرحمة أساسية دنيا في 10تحمؿ شيادة بكالوريوسأ لدييا خبرة أكثر مف ل

 .تدريسمديرية التربية وال

 غيراتيا:  يبيف توزيع العينة عمى مت13.4والجدوؿ ل
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 البيانات        

 المشرؼ 

المؤىؿ  الجنس 

 العممي

 مكاف العمؿ سنكات الخبرة

 تدريسمديرية التربية وال سنوات 10أكثر مف  ماجستير أنثى وؿاأل

سنوات 10أكثر مف  بكالوريوس ذكر الثاني  تدريسمديرية التربية وال 

سنوات 10أكثر مف  بكالوريوس أنثى الثالث  تدريسبية والمديرية التر  

سنوات 10أكثر مف  بكالوريوس أنثى الرابع  تدريسمديرية التربية وال 

 

 بالنسبة ألسئمة القسـ الثاني مف المقابمة:

 النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ لممشرفيف: 3.4

ريقػة الجزئيػة ما درجة استخداـ معممي المرحمة األساسػية الػدنيا لمطريقػة الكميػة، كالطالسؤاؿ األكؿ: 

 كالطريقة المختمطة في تدريس القراءة مف كجية نظر المشرفيف ؟

 المشرفة األولى:

 بدرجة كبيرة. المختمطةيعتمد عمى الطريقة المقرر المعمموف يمتزموف بالمقرر فيـ ينفذوفأ والكتاب 

 المشرؼ الثاني:

 موف يمتزموف بالمنياج المقرر.الكتاب المدرسي يعتمد عمى الطريقة المختمطةأ بدرجة كبيرةأ والمعم
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 المشرفة الثالثة:

القراءة أ  تدريسمعظـ معممي المغة العربية لمصؼ األوؿ األساسي يستخدموف الطريقة الكمية في 

 وأحيانًا يخمطوف بيف الطريقتيف الكمية والجزئية.

 المشرفة الرابعة:

 مة تعتمد الطريقة الكمية.معظـ المعمميف يعتمدوف الطريقة الكميةأ حيث مناىجنا المستخد

 

 النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني لممشرفيف: 4.4

القراءة )الكمية، كالجزئية، كالمختمطة( كسرعة  تدريسكجد عالقة بيف طريقة ىؿ ت: السؤاؿ الثاني

 تعمـ القراءة لطمبة الصؼ األكؿ األساسي  ؟

 المشرفة األولى:

القراءةأ وسرعتياأ وأرى أف الطريقة المختمطةأ تمكف الطالب مف  دريستنعـأ يوجد عوقة بيف طريقة 

 القراءة بشكؿ أسرع.

 المشرؼ الثاني:

 نعـأ ىناؾ عوقة ومف أفضؿ الطرؽأ الطريقة المختمطة حيث يتعمـ بيا الطالب القراءة بسرعة.

 المشرفة الثالثة:

 القراءة لمطمبة. تدريس نعـأ توجد عوقةأ وال شؾ أّف الطريقة الكميةأ ىي األسرع في
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 المشرفة الرابعة:

القراءة ىي الطريقة الكميةأ حيث نشجع األطفاؿ لتقوية  تدريسنعـأ توجد عوقةأ الطريقة األسرع في 

 القراءة لدييـ عمى قراءة القصصأ وليس قراءة األحرؼ والمقاطع.

 

 النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثالث لممشرفيف: 5.4

القراءة  تدريسفي بيت لحـ، طرؽ  تدريسؿ الثالث: كيؼ يرل المشرفكف في مديرية التربية كالالسؤا

 )الكمية، كالجزئية، كالمختمطة (؟  كأّم منيا يفضمكف ؟

 وتمت اإلجابة عف السؤاؿ السابؽ مف خوؿ أسئمة المقابمة اآلتية:

 ف ؟السؤاؿ األوؿ:كيؼ تفسر قوؿ فإّف مجموع األجزاء ال يساوي الكؿ 

 المشرفة األوؿ:

أ ألف ىناؾ حروؼ تكتب وال  ىذاأ كتبوالنعـ صحيد   ألف مجموع الحروؼ ال يساوي الكممةأ مثًو 

 .  لفظ الجولةاهلللتمفظأ وحروؼ تمفظ وال تكتب مثؿ 

 المشرؼ الثاني:

كوـ صحيد ألف مجموع الحروؼ لمكممة ال تساوي الكممةأ بعض الحروؼ تكتب وال تمفظ وبعضيا 

 . ىذاو كتبواأ و درسواأ لكتب وال يمفظ مثؿ ي

 المشرفة الثالثة:

ليس دائما الحروؼ والمقاطع تعطينا المعاني التي نبحث عنياأ فنحف نستخدـ مفرداتأ وجمًو 

لذا األجزاء ال معنى لياأ والقيمة ليا  ف احتياجاتنا وفيـ ما يدور حولنا وتراكيب لغوية في التعبير ع
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مة عف بعضياأ وال يكتمؿ المعنى إال باكتماؿ المفردة المكونة مف عدة أجزاء في المعنىأ وىي منفص

 لالحروؼ .

 المشرفة الرابعة:

ف مجموع الحروؼ ال تساوي المفرداتأ والمفردات ال تساوي الجمؿأ والجمؿ أتفؽ مع ىذا القوؿ حيث إ

 ال تساوي السياؽ الذي نريد.

ءة مف الجممةأ فالكممةأ فالحرؼأأو عف طريؽ الصور؟ األطفاؿ القرا تدريسالسؤاؿ الثاني:ىؿ تفضؿ 

 ولماذا ؟

 المشرفة األولى:

يفضؿ البدء في الصورة أواًل  ألنيا توسع الخياؿأ وتسيؿ القراءةأ وتسرعياأ ويمكف الدمج بيف 

 الطريقتيف.

 المشرؼ الثاني:

 بيف الطريقتيف. يفضؿ البدء بالصورة أواًل  ألنيا توسع الخياؿ وتسيؿ القراءةأ ويمكف الدمج

 المشرفة الثالثة:

لى الكممةأ والحرؼأ وبيف الصورة حتى يتمكف الطفؿ مف ؿ الدمج بيف القراءة مف الجممةأ إفضأنا أ

تخيؿ العباراتأ والمفرداتأ ويصبد لديو قدرة عمى التعبيرأ والذي ىو اليدؼ األساسي مف المغة حيث 

صورة تعبر عف تمؾ الجمؿ تساىـ بشكؿ مباشر في الطفؿ الجممةأ ثـ الكممةأ ثـ الحرؼ مع  تدريس

 إثراء خياؿ الطالبأ وتساعده عمى التعبيرأ والفيـ لتمؾ الكمماتأ والجمؿ.

 حيث تتمكف الصورة مف توضيد المعاني الصعبةأ والغريبةأ وتوضيد المعنى في حالة صعب ذلؾ.
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 المشرفة الرابعة:

أواًل المغة عف  ةأ فالحرؼأ وذلؾ ألف الطفؿ يتعمـاألطفاؿ القراءة مف الجممةأ فالكمم تدريسأفضؿ 

 أتي دور الصور التي يربطيا بمخزونو المعرفيأ ويحمميا.طريؽ السمعأ ثـ ي

القراءة لألطفاؿ مف الحرؼ إلى المقطعأ ثـ الكممةأعمى أف  تدريسىناؾ توجو نحو  السؤاؿ الثالث:

 البسيط إلى المركب.ما رأيؾ في ذلؾ ؟ يكوف الحرؼ مضبوطًاأعمى اعتبار أف ىذه الطريقة تبدأ مف

 المشرفة األولى:

صحيد أنيا تتدرجأ ولكف ليا سيئات كثيرةأ إذ ال يستطيع الطالب بيذه الطريقة قراءة جمؿ كاممة 

 بطريقة صحيحةأ ويبقى يقرأ كممةأ كممةأ متقطع.

 المشرؼ الثاني:

جمؿ ات ومآخذ كثيرة فو يستطيع قراءة نعـأ ألف فييا نوعًا مف التسمسؿأ والتدرجأ وقد يكوف ليا سيئ

 ويبقى يقرأ كممةأ كممةأ وليست جممة مترابطةأ ومفيدة. أكاممة أ وعبارات طويمة

 المشرفة الثالثة:

العقؿ البشري يميؿ إلى إدراؾ الكؿ وفيمو ثـ تحميمو إلى مكوناتوأ وحيث إف قراءة الحروؼ  فّ إ

 ياة الطالب لفقدانيا المعاني تصبد عممية القراءة مممة.والمقاطع تصبد قراءة بو معنىأ وال ترتبط بح

لى المقطع ال تناسب جميع المستوياتأ حيث الفروؽ الفردية في القراءة مف الحرؼ إ تدريسلذا 

 القدراتأ وال تمبي احتياجات القارىء في االستمتاع القائـ عمى الفيـ واإلدراؾ.
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 المشرفة الرابعة:

ا قمناه سابقًا حيث قمنا إف مجموع األجزاءأ ال تساوي الكؿأ فالطفؿ يبدأ ىذه الطريقة ال تتفؽ مع م

بالمغة ب صدار األصوات المختمفةأ والتي تعبر عف الكممات ثـ ينطؽ بالكمماتأ ثـ بالجمؿ دفعة 

 واحدة.

السؤاؿ الرابع:ما رأيؾ في أف يعتمد المعمـ عمى المعنىأ والتعبير عف حاجات الطفؿ كأساس في 

 ؟القراءة

 المشرفة األولى:

ىذه الطريقة وحدىا ال تكفي  ألف الطفؿ يحتاج إلى مثيرات الستخراج ما يمتمكو مف مفردات 

 وتطويرىا.

ألف الطفؿ يحتاج إلى مثيرات الستخراجأ ما يمتمكو مف   ىذه الطريقة ال تكفي المشرؼ الثاني:

 مفرداتأ وتطورىا.

 المشرفة الثالثة:

غيرىا  ت سواء المعنويةأ والمعرفيةأ أـى حياتيأ وترتبط بالواقعأ واالحتياجاكمما كانت القراءة ذات معن

دراؾ  كانت القراءة أكثر سوسةأ وكاف الطفؿ أكثر انسجامًا بياأ وأصبحت وسيمة لمفيـأ واالستمتاعأ وا 

 ما يحيط بو وأكثر فيما لمحياة.

 المشرفة الرابعة:

ةأ ولكف ال تعممو القراءة وحدىاأ إف لـ يكف ميسرًا المعنىأ والتعبير عف حاجات الطفؿ تدعـ القراء

 القراءة. تدريسأ ونيج يتبعو  لتدريسلعممية ال
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الخامس الفصؿ  

 تكالتكصيا النتائج مناقشة

 

 التكصيات -

 

 اجعكالمر  المصادر_ 

 العربية المراجع_   

 

 الجنبية المراجع_    

 _    المالحؽ

 _  فيرس الجداكؿ

 _  فيرس المالحؽ

 المحتكيات فيرس_  
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 الفصؿ الخامس:

 مناقشة النتائج كالتكصيات:

ىدفت ىذه الدراسػة إلػى معرفػة درجػة اسػتخداـ معممػي الصػؼ األوؿ األساسػي لمطريقػة الكميػةأ والجزئيػة 

القراءة مف وجية نظر المشرفيف ومعممي الصػؼ األوؿ األساسػي. والعوقػة بػيف  تدريسوالمختمطةأ في 

ىػدفت إلػى معرفػة رأي مشػرفي اءة. كمػا يةأ والجزئيةأ والمختمطة   وسرعة القػر القراءة لالكم تدريسطرؽ 

القػػراءة لالكميػػةأ والجزئيػػةأ والمختمطػػة أوأيّ منيػػا يفضػػموفأ  تػػدريسالمرحمػػة األساسػػية الػػدنيا فػػي طػػرؽ 

معممًاأ ومعممةأ مف معممي الصػؼ األوؿ  66أ مكونة مف ؽ ىذه األىداؼ اختيرت عينة قصديةولتحقي

أ وأعػدت الباحثػة اسػتبانة لممعممػيفأ وأسػئمة مقابمػة ة الدنياعة مشرفيف مف مشرفي المرحمة األساسيأ وأرب

 :سيتـ عرض مناقشة النتائج كما يأتي لممشرفيف/اتأ

 .مناقشة النتائج المتعمقة بأداة الدراسة األكلى )الستبانة(  -1

                                                                   مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ لممعمميف: 1.5

مػػا درجػػػة اسػػتخداـ معممػػػي المرحمػػة األساسػػػية الػػدنيا لمطريقػػػة الكميػػة كالطريقػػػة الجزئيػػة كالطريقػػػة 

 المختمطة في تدريس القراءة مف كجية نظر المعمميف أنفسيـ؟

أف أعمػػػى   فقػػػرة 20تبانة المكونػػػة مػػػف لأظيػػػرت نتػػػائج اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة عمػػػى فقػػػرات االسػػػ-أ   

أرل أف تكرار الحرؼ في كممات عديده يثبتو في ذىػف الطالػب   وىػي: 21متوسط حسابي كاف لمفقرة ل
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وتمثػؿ فقػرة مػف فقػرات الطريقػة المختمطػةأ  وىػي درجػة كبيػرةأ   4.39ومقداره ل، أكثر مف تكراره منفردان 

بسػيطة مألكفػة ثػـ أحمػؿ الجممػة إلػى كممػات كالكممػات إلػى أبػدأ القػراءة بجمػؿ   وىي: 6توىا الفقرة ل

   وىي درجة كبيرةأ وتمثؿ فقرة مف فقرات الطريقة الكمية.4.27ومقداره ل، حركؼ

بمتوسةةط اسةةمبد مهةة ا    ، أرل أف مجمػػكع األجػػزاء ل يسػػاكم الكػػؿ  وىػػي: 6بينمػػا جػػاءت  الفقػػرة ل

الكقػت  ( وهةد:5 يهةالكلية. وتالهم الفهة ة )( وهد   جة متوسطة  وتمثل فه ة من فه ات الط1871)

لتقػاط البصػرم لكممػة الذم يستغرقو ال  الكقت نفسوىك  ،لتقاط البصرم لحرؼ كاحدال  والذم يستغرق

  وىي درجة متوسطة آخر الترتيب وتمثؿ فقرة مف فقرات الطريقة 2.48مقداره ل بمتوسط حسابيكاممة.

 المختمطة.

أف المعممػػػيف يتجيػػػوف نحػػػو الطريقػػػة المختمطػػػةأ والكميػػػة فػػػي بعػػػض  وتػػػدؿ المتوسػػػطات الحسػػػابية عمػػػى

نيػػػػػـ يعتمػػػػػدوف الكممػػػػػة ذات المعنػػػػػى وينتقمػػػػػوف إلػػػػػى تيـ داخػػػػػؿ الصػػػػػؼ بدرجػػػػػة كبيػػػػػرةأ حيػػػػػث إممارسػػػػػا

  مػػػػف الطريقػػػػة الكميػػػػةأ عمػػػػى أعمػػػػى 3 مػػػػف الطريقػػػػة المختمطػػػػة ول12الحرؼ.حيػػػث حصػػػػمت الفقرتػػػػاف ل

  مػػػػف الطريقػػػػة 5  مػػػػف الطريقػػػػة الكميػػػػةأ ول6رتػػػػاف لومػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػرى حصػػػػمت الفق متوسػػػط حسػػػػابيأ

ريقتيفل الكميػة أ   مػف الطػ5  ول6ف لالرغـ مف أف الفقػرتيبالمختمطةأ عمى أقؿ ترتيب بدرجة متوسطةأ 

 .والمختمطة  

وتعػػزو الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف ممارسػػات المعممػػيف داخػػؿ الصػػفوؼ تتجػػو نحػػو الطػػريقتيف الكميػػة 

أ التي تقـو بيا المؤسسات التي تتبع تدريسات العمؿأ والدورات الخاصة بطرؽ الوالمختمطة نتيجة ورش

  5  ول6القػراءةأ أمػا حصػوؿ الفقرتػػاف ل تػدريسالتوجػو العػالميأ حيػث تعطػي نمػاذج عمميػة عػف طػرؽ 

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أنيمػا تمػثوف فكػرة فمسػفية فمف الطريقتيفل الكمية أ والمختمطة  عمى أقؿ ترتيبأ 

اصػػة بالكػػؿ والجػػزء مػػف ناحيػػةأ ومعمومػػة عمميػػة خاصػػة باسػػتغراؽ االلتقػػاط البصػػريأ وىػػذا يػػدؿ أنػػو خ
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بالرغـ مف اسػتخداـ المعممػيف والمعممػات لمطريقػة الكميػةأ والجزئيػة فػي ممارسػاتيـ داخػؿ الصػؼ إال أنػو 

 ال يوجد لدييـ عمؽ في معرفة فمسفة كؿ طريقة.

عينػػػػػػة عمػػػػػػى الفقػػػػػػرات الخاصػػػػػػة بدرجػػػػػػة اسػػػػػػتخداـ الطريقػػػػػػة أظيػػػػػػرت نتػػػػػػائج اسػػػػػػتجابات أفػػػػػػراد ال-ب    

أبػػػدأ القػػػراءة بجمػػػؿ   وىػػػي: 6أف أعمػػػى متوسػػػط حسػػػابي كػػػاف لمفقػػػرة ل  18أ17أ10أ8أ7أ6أ3الكميػػػةل

  وىػي درجػة كبيػرةأ 4.27ومقػداره ل، بسيطة مألكفة ثـ أحمؿ الجممة إلى كممات كالكممات إلػى حػركؼ

بمتوسػػط قػػراءة الكممػػات إلػػى أف تثبػػت فػػي ذىػػف الطالػػب، أسػػتعيف بالصػػكرة ل  وىػػي: 10توىػػا الفقػػرة ل

  .4.26حسابي مقداره ل

بمتوسةط اسةمبد  ، أرل أف مجمكع األجػزاء ل يسػاكم الكػؿ  آخر الترتيب وىي: 6بينما جاءت الفقرة ل

 ( وهد   جة متوسطة.1871مه ا   )

لعربيػػة لمصػػؼ األوؿ فػػي ف يعتمػػدوف طريقػػة كتػػاب مبحػػث المغػػة ايالمعممػػ تػػدؿ المتوسػػطات الحسػػابية أفّ 

حيػػػػث يعتمػػػػد عمػػػػػى جمػػػػؿ بسػػػػيطةأ ويسػػػػػتعيف لالطريقػػػػػة الكميػػػػةأ والطريقػػػػة المختمطػػػػػة  القػػػػراءة  تػػػػدريس

حصػػمت عمػػى  بالصػػورأكما ويظيػػر أف فمسػػفة الطريقػػة الكميػػة وىػػي أف مجمػػوع األجػػزاء ال يسػػاوي الكػػؿأ

 آخر ترتيب أي المعمموف ليسوا متفقيف عمى ىذا المبدأ. 

الطريقػػة الكميػػة بدرجػػة  ف يسػػتخدموف بعػػض الممارسػػات مػػفيالمعممػػ ىػػذه النتيجػػة إلػػى أفّ وتعػػزو الباحثػػة 

 أنيـ ال يتعمقوف بفمسفة الطريقة الكمية. كبيرة أإالّ 

اسػػتجابات أفػػراد العينػػة عمػػى الفقػػرات الخاصػػة بدرجػػة اسػػتخداـ الطريقػػة الجزئيػػة  أظيػػرت نتػػائج-ت    

أعمػػػـ طالبػػػي الحػػػرؼ    وىػػػي:11كػػػاف لمفقػػػرةلأف أعمػػػى متوسػػػط حسػػػابي   16أ14أ13أ11أ4أ2أ1ل

  وىي درجة كبيػرةأ 4.06ومقداره ل، باسمو كشكمو، مفتكحان ثـ مضمكمان، ثـ مكسكران، ثـ أنتقؿ لمكممة
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بمتوسػط حسػابي إذا تمكػف الطالػب مػف معرفػة الحػركؼ يػتمكف مػف القػراءة،   وىػي: 14توىا الفقػرة ل

  .4.05مقداره ل

 ، أعمػػـ طالبػػي اسػػـ الحػػرؼ أكلن )ألػػؼ، بػػاء، تػػاء،.....(الترتيػػب وىػػي:  خػػرآ  1بينمػػا جػػاءت الفقػػرة ل

 ( وهد   جة متوسطة.6861بمتوسط اسمبد مه ا   )

ن للط يهةة الجزئيةةة كبية ة فةةد جميةة  مبية علةةأ  ن   جةة اسةةتخ اع الم لمةةيوتة ل المتوسةةطمت الاسة    

ن يؤكة ون علةأ  ن الم لمةي متوسةطة  وهة ا  ليةل علةأ( اصلت علةأ   جةة 2الفه ات   ع ا الفه ة )

 اله اءة. ت  يسنجمعة الط يهة الجزئية فد 

استجابات أفراد العينة عمى الفقرات الخاصة بدرجة استخداـ الطريقة المختمطة  أظيرت نتائج -ث       

أرل أف تكػػرار الحػػرؼ فػػي   وىػػي: 21أعمػػى متوسػػط حسػػابي كػػاف لمفقػػرة ل  أف 19أ20أ15أ12أ9أ5ل

  وىي درجػة كبيػرةأ توىػا 4.39ومقداره ل، في ذىف الطالب أكثر مف تكراره منفردان  كممات عديدة يثبتو

بمتوسػط حسػابي مقػداره ي، تدريسػالقراءة حسب المكقػؼ ال تدريسأغير في طريقة   وىي: 21الفقرة ل

  .4.08ل

 الكقػػت الػذم يسػػتغرقة اللتقػاط البصػػرم لحػرؼ كاحػػد ىػػك  آخػػر الترتيػب وىػي: 5بينمػا جػاءت الفقػرة ل

( وهةد 1848بمتوسةط اسةمبد مهة ا   ) ، الػذم يسػتغرقو اللتقػاط البصػرم لكممػة كاممػة الكقت نفسو

   جة متوسطة.

ف يعتمػػدوف طريقػػة كتػػاب مبحػػث المغػػة العربيػػة لمصػػؼ األوؿ فػػي يالمعممػػ تػػدؿ المتوسػػطات الحسػػابية أفّ 

 لمحرؼ في كممات عديدةألالطريقة الكميةأ والطريقة المختمطة  حيث يستخدـ التكرار القراءة  تدريس

بدرجػة  المختمطةف يستخدموف بعض الممارسات مف الطريقة يالمعمم وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أفّ 

 .يمتمكوف المعمومات الكافية عف مبدأ الطريقة المختمطةأنيـ ال كبيرة أإال
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 الحسػػػػابية تالمتوسػػػػطاأظيػػػػرت نتػػػػائج اإلجابػػػػة عػػػػف السػػػػؤاؿ األوؿ النيائيػػػػة بعػػػػد حسػػػػاب كمػػػػا -ج    

القػراءة لالكميػةأ والجزئيػةأ والمختمطػة   تدريسواالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة عف طرؽ 

  وىػي درجػة كبيػرةأ وتوىػا الطريقػة الكميػة 6891أف الطريقػة الجزئيػة حصػمت عمػى أعمػى درجػة بقيمػة ل

 أوىػي درجػة 6864المختمطػة بقيمػةل   وىي درجة كبيػرة أيضػًاأ وفػي المقػاـ الثالػث الطريقػة6871بقيمة ل

 متوسطة. 

وتدؿ المتوسطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة أف الطريقػة الجزئيػةأ يػتـ اسػتخداميا بشػكؿ أكبػر مػف 

 أ ورضػواف 2012 أ وروسػتادل2012وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف إشػييت لالكميةأ والمختمطة 

  .1991 أ وباؿ ويممخافل2002ل

 التي ترى أف فاعمية الطريقة الكمية أكثر مف فاعمية الطريقة الجزئية: ع ىذه النتيجة الدراساتوتختمؼ م

  أودراسػػتاف أكػػػدتا فاعميػػػة الطريقػػػة 1665 أ دراسػػػة واتسػػوفأ وجونسػػػتفأ ورونػػػال1621دراسػػة سػػػومي ل

  .2986  وجوسومي ل2996األطفاؿ ما قبؿ المدرسةأ وىما البساطل تدريسالكميةأ في 

 أ يظيػػر أف الطريقػة الجزئيػة تعمػػـ األطفػاؿ كيفيػة قػػراءة الكممػاتأ ولكنيػػا ال 1626ل Jonesاؿ وفػي مقػ

 تعمميـ كيفية قراءة كتاب.

وتعػػزو الباحثػػة ىػػذه النتيجػػةأ إلػػى أف الطريقػػة الجزئيػػة أكثػػر اسػػتخدامًا لػػدى المعممػػيف والمعممػػاتأ كونيػػا 

ة الحػػروؼأ والمقػػاطعأ وحتػػى الكممػػاتأ تعطػػي نتػػائج سػػريعة لممتعممػػيف حيػػث يػػتمكف الطالػػب مػػف قػػراء

بطريقة آلية بمجرد معرفتو لمحروؼأ واستخداـ التيجئةأ حيث تتميز ىػذه الطريقػة بالبسػاطةأ والسػيولةأ 

كمػػا أنيػػا حػػازت عمػػى قبػػواًل لػػدى أوليػػاء األمػػورأ حيػػث يعػػود الطفػػؿ إلػػى المنػػزؿأ وىػػو يعػػرؼ حرفػػًاأ أو 

يػػدًا كبيػػرًا مػػف المعمػػـأ أو تحضػػيرات ووسػػائؿ متعػػددةأ كمػػا أكثػػرأ كمػػا أف الطريقػػة الجزئيػػة ال تحتػػاج ج

 تحتاج الطريقة الكميةأ أو المختمطة.
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إال أف الفػػروؽ بػػيف اسػػتخداـ الطريقػػة الجزئيػػةأ والطريقػػة الكميػػة لػػيس كبيػػرًاأ حيػػث كػػاف اسػػتخداـ الطريقػػة 

  حيػث كانػت نتػائج 1621وىذا مػا ظيػر فػي دراسػة عبػد السػتارل الجزئيةأ والطريقة الكمية بدرجة كبيرة.

وكػػػػػػذلؾ دراسػػػػػػة  الدراسػػػػػػةأ أف المعممػػػػػػيف والمعممػػػػػػاتأ ال يفضػػػػػػموف إحػػػػػػدى الطػػػػػػريقتيف عمػػػػػػى األخػػػػػػرى.

  أظيػػرت أف المقارنػػة بػػيف الطريقػػة الكميػػةأ والطريقػػة الجزئيػػةأ فػػي أداء الطمبػػةأ لػػـ تكػػف 1669عصػفورل

 دالة إحصائيًاأ بالرغـ مف وجود بعض الفروؽ.

معممػػيف والمعممػات الطػػريقتيف: الكميػةأ والجزئيػػة بدرجػة كبيػػرة: إمػا لعػػدـ وجػػود وتعػزو الباحثػػة اسػتخداـ ال

في بيت لحػـأ تعتمػد طريقػة تػدريس معينػة لمقػراءةأ وبالتػالي  تدريسسياسة واضحة في مديرية التربية وال

يجتيػػد المعممػػوف والمعممػػاتأ فػػي اختيػػار الطريقػػة التػػي يرونيػػا مناسػػبةأ وتعطػػي نتػػائج أفضػػؿأ حسػػب 

نظرىـ واىتماماتيـأ أو لعدـ تعمؽ المعممػيف فػي طػرؽ تػدريس القػراءة ومعرفػة مزايػاأ وعيػوب كػؿ وجية 

 طريقة.

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني لممعمميف: 2.5

الطريقػػة  اسػػتخداـالسػػؤاؿ الثػػاني: ىػػؿ تختمػػؼ كجيػػة نظػػر معممػػي المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا، نحػػك 

بػػاختالؼ متغيػػرات الدراسػػة  كؿالقػػراءة لطمبػػة الصػػؼ األ  تػػدريسفػػي ، الكميػػة، كالجزئيػػة، كالمختمطػػة

 (؟مكاف العمؿي، ك تدريس)الجنس، كسنكات الخبرة، كالمستكل ال

 

ومكاف  أأو سنوات الخبرة أتعزى لمجنسأ /اتعدـ وجود فروؽ في استجابات المعمميف أظيرت النتائج 

ف الػدبمـو والماجسػتيرأ والػدبمـو والبكػالوريوسأ العمؿأ أما بالنسبة لممؤىػؿ العممػيأ فقػد ظيػرت فػروؽ بػي

.  في الطريقة الجزئيةأ لصالد الدبمـو
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عمػػى  ومكػاف العمػؿأ يػدؿ أأو سػنوات الخبػرة أتعػػزى لمجػنسأ عػدـ وجػود فػروؽ فػي اسػتجابات المعممػيف

القػػػراءةأ بغػػػض النظػػػر عػػػف المتغيػػػرات:ل  تػػػدريسنحػػػو طػػػرؽ  توافػػػؽ فػػػي توجيػػػات المعممػػػيف والمعممػػػات

 أو سنوات الخبرةأ أو مكاف العمؿ .الجنسأ 

   2005  وفي دراسة أبو مرؽ ل2009وىذا يعزز ما أظيرتو النتائج اإلحصائية في دراسة صالد ل

 ولـ تختمؼ أّي مف الدراسات السابقة عف ىذه النتيجة.

 وتعػػزو الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف المشػػاكؿ التػػي يواجييػػا معممػػو الصػػؼ األوؿ األساسػػي ومعمماتيػػا

واحػػػدةأ حيػػػػث إف مرحمػػػة الصػػػػؼ األوؿ ىػػػػي مرحمػػػة انتقاليػػػػة مػػػف مرحمػػػػة الريػػػػاضأ وفييػػػا يبػػػػدأ الطفػػػػؿ 

بػػالتخمص مػػف التمركػػز حػػوؿ الػػذاتأ وىػػذه المرحمػػة تتطمػػب مػػف المعمػػـ طػػرؽ معينػػة لمتعامػػؿ مػػع الطمبػػة 

أ بغػض النظػػر عػػف الجػػنسأ أو سػػنوات الخبػػرةأ أو مكػاف العمػػؿأ كمػػا أّف المػػدارس الحكوميػػةأ والخاصػػة

أ ممػػػا قػػػد يقمػػػؿ مػػػف الفػػػروؽ فػػػي نفسػػػو أ ودليػػػؿ المعمػػػـنفسػػػو أ والمنيػػػاجنفسػػػيا التربويػػػة لمقػػػوانيفتخضػػػع 

 القراءة.   تدريسالتوجيات نحو 

فػػي  أوالبكػػالوريوس أوالػػدبموـ أظيػػرت فػػروؽ بػػيف الػػدبمـو والماجسػػتيرفقػػد  أأمػػا بالنسػػبة لممؤىػػؿ العممػػي

وتتوافػػؽ نتيجػػة توجػػو المعممػػيف والمعممػػات ذوي المؤىػػؿ  لػػدى المعممػػيف.الطريقػػة الجزئيػػة لصػػالد الػػدبمـو 

 أ ولوواتسػػوف وجونسػػتف ورونػػا 2009 أ وعصػػفور ل2012العممػػي العػػالي مػػع كػػؿ مػػف دراسػػة سػػومي ل

نيـ يؤيػدوف الطريقػة الكميػةأ ودراسػة كػؿ مػف   حيث إ1986 أ وجوسومي ل1993ساط ل أ والب2005ل

  أ مف مناصري الطريقة المختمطة.2010بوليل أ وسينتثيا 2000 أ ودوىؿل2012عبد الستارل

 ولـ تختمؼ ىذه النتيجة مع أّي مف الدراسات السابقة. 

 تػدريسوتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المؤىػؿ العممػي يغيػر فػي وجيػة نظػر المعممػيفأ نحػو طريقػة 

المؤىؿ العممي عاليًاأ  القراءة.ويعتبر المؤىؿ العمميأىو مؤشر التساع األفؽ وزيادة المعرفةأ فكمما كاف

أ ومناسػػبتيا لمطمبػػةأ والمرحمػػة العمريػػةأ ومراعػػاة تػػدريسأصػػبد لػػدى المعمػػـ عمػػؽ فػػي المعرفػػةأ وطػػرؽ ال
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الفػػروؽ الفرديػػة الموجػػودة فػػي الميػػدافأ لػػذا يكػػوف التوجػػو نحػػو الطػػريقتيف الكميػػةأ والمختمطػػةأ ىػػو نتيجػػة 

 طبيعية.

 

 ؿ لممشرفيف:مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األك 3.5

ما درجة استخداـ معممي الصؼ األكؿ لمطريقة الكمية، كالجزئية، كالمختمطة ، في  السؤاؿ األكؿ:

 القراءة لممبتدئيف ؟  تدريس

 تػػػدريسأظيػػػرت النتػػػائج وجػػػود اتفػػػاؽ بػػػيف المشػػػرفيف عمػػػى أف الطريقػػػة التػػػي يسػػػتخدميا المعممػػػوف فػػػي 

ييا تػأليؼ كتػاب القػراءة لمصػؼ األوؿ األساسػيأ وىػي القراءةأ يجب أف تكوف ىي الطريقة التي ُبني عم

الطريقة المختمطة غالبًا حسب رأي اثنيف منيـ لذكرأوأنثى  وأحيانا حسب المشرفة الثالثة. أمػا المشػرفة 

الرابعػػة فيػػي تػػرىأ أف الكتػػاب ُبنػػي عمػػى مبػػدأ الطريقػػة الكميػػة.وال توجػػد فػػروؽ فػػي اسػػتجابات المشػػرفيف 

 لمؤىؿ العمميأ وسنوات الخبرةأ ومكاف العمؿ .تعزى لمتغير لالجنسأ وا

 أ 2000أ مػع دراسػة كػؿ مػف دوىػؿ للممشػرفيف الثوثػة المختمطةوتتفؽ ىذه النتيجة في ترجيد الطريقة 

  .1988و لندبرغ وفورست وبيترسوف ل

  تتفػؽ أما بالنسػبة إلجابػة المشػرفة الرابعػة ليسػتخدموف الطريقػة الكميػةأ وأحيانػًا يخمطػوف بػيف الطػريقتيف

 في أف المعمميف ال يفضموف طريقة عمى األخرىأ بؿ يفضػموف اسػتخداـ 2012مع دراسة عبد الستار ل

 الطريقتيف.

 أ 2012 أ روسػػتاد ل2012  أ اشػػييت ل2002وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع كػػؿ مػػف دراسػػات رضػػواف ل

   التي تؤكد عمى فاعمية الطريقة الجزئية.1991وبممخاف ل

 ـ تبحث في آراء المشرفيف.عممًا انيا دراسات ل
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وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى مػػا ورد فػػي األدب التربػػوي أف بعػػض البػػاحثيف ال يفرقػػوف بػػيف الطريقػػة الكميػػةأ 

والطريقػػة المختمطػػةأ بػػؿ يعتقػػدوف أف الطريقػػة المختمطػػة مػػا ىػػي إال غطػػاء لمطريقػػة الكميػػةأ وأف الطريقػػة 

بةأ تتضمف غرس حب األدبأ وحؿ المشػكوتأ الكمية تعني توفير نصوص فيـ واستيعاب ممتعة لمطم

 والتفكير النقدي.

ولكػف اعتقػػاد المشػػرفيف مخػػالؼ لواقػػع العمػػؿأ ولػرأي المعممػػيف حيػػث أظيػػرت نتػػائج اسػػتجابات المعممػػيف 

فػػػػي االسػػػػتبانةأ أنيػػػػـ يسػػػػتخدموف الطريقػػػػة الجزئيػػػػة أكثػػػػر مػػػػف غيرىػػػػاأ والطريقػػػػة المختمطػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ 

ؼ والبعػػػد بػػػيف العمػػػؿ الميػػػداني فػػػي المػػػدارسأ والسياسػػػة المتوقعػػػة لػػػدى اسػػػتخدامًا. وىػػػذا يعكػػػس الخػػػو

أ والػػذي قػػد يػنعكس سػػمبيًا عمػى أداء الطمبػػة فػي المػػدارسأ وحالنػػا تػدريسالمشػرفيف فػػي مديريػة التربيػػة وال

فػػي ذلػػؾ ال يختمػػؼ عػػف بمػػداف أخػػرى ففػػي بريطانيػػاأ وأمريكػػاأ ىنػػاؾ مواقػػع تسػػمى حػػرب القػػراءةأ بػػيف 

فػي البمػدأ وتوجػو المعممػيف  تػدريسأ والطريقة الجزئيةأ والتي تظير الخوؼ بيف سياسػة الالطريقة الكمية

 في ذلؾ.

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني لممشرفيف: 4.5

القػراءة )الكميػة، كالجزئيػة، كالمختمطػة( كسػرعة  تػدريسىؿ يكجػد عالقػة بػيف طريقػة  السؤاؿ الثاني:

 األكؿ األساسي.تعمـ القراءة لطمبة الصؼ 

اختمفػػػت آراء المشػػػرفيف فػػػي ىػػػذا السػػػؤاؿأ مشػػػرفتاف ذكرتػػػا أف الطريقػػػة الكميػػػة أسػػػرع أأمػػػا اإلثنػػػاف لذكػػػر 

 وأنثى  ذكرا أف الطريقة المختمطة أسرع.

 أف الطريقػػػة الكميػػػة  فػػػي 2009 أ ودراسػػػة حسػػػفل2009دراسػػػة عصػػػفورلوتتوافػػػؽ النتيجػػػة السػػػابقة مػػػع 

 أف الفروؽ غير دالة إحصائيًا. القراءةأ عمماً  تدريسأسرع في 
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  فػػي أنػػو يمكػػف تحقيػػؽ أفضػػػؿ 2000دراسػػة دوىػػؿلأمػػا النتيجػػة السػػابقةلالمختمطة أسػػرع  فتتوافػػؽ مػػع 

 النتائج في مختمؼ مجاالت القراءةأ إذا تـ الدمج بيف الطريقة الكميةأ والجزئيةأ أي لالمختمطة .

ةأ والمختمطػػة ال يوجػػػد بينيمػػا اخػػػتوؼ جػػػوىريأ وتعػػزو الباحثػػػة ىػػذه النتيجػػػة إلػػى أف الطػػػريقتيف: الكميػػػ

القراءة تتجو نحو الطريقتيف لالكميةأ والجزئية  وىذا يظير وعي المشرفيف  تدريسوالنظرة الحديثة لطرؽ 

نيمػػػاأ تعمػػػوف وفػػػؽ طبيعػػػة الطفؿ.عممػػػًا أّف سػػػرعة المختمطػػػة والطريقػػػة الكميػػػةأ حيػػػث إ لمزايػػػا الطريقػػػة

ت القراءة كاممةأ ولو تـ قيػاس سػرعة القػراءة آليػًا يختمػؼ عػف قيػاس سػرعة القراءةأال تعني امتوؾ ميارا

يًاأ حيػػث الطريقػػة المختمطػػة تػػـ القػػراءة مػػع فيػػـ المقػػروءأ واسػػتجابات المشػػرفيف والمعممػػيف متوافقػػة نسػػب

عمى أنيا تحقؽ نتائج أفضؿ في سرعة القراءةأ وىو أمر فيو اعتبارات كثيرة منيا: أف  المشرفوف جماعإ

نتػػػائج أفضػػػؿأ كمػػػا أف ارتبػػػاط  أ ثػػػـىتمػػػاـ بحاجػػػات الطفػػػؿأ يػػػؤدي إلػػػى وجػػػود دافعيػػػة وحػػػب لمقػػػراءةاال

مواضػػيع القػػراءة بحيػػاة الطفػػؿ واىتماماتػػوأ يػػؤدي إلػػى وجػػود االسػػتمتاع فػػي أثنػػاء القػػراءة وحػػب المعرفػػةأ 

سػيمة وليسػت حيث تصبد القػراءة بيػدؼ الفيػـأ ولػيس القػراءة بيػدؼ القػراءةأ والميػـ أف تصػبد القػراءة و 

وتيػػتـ بػػالمعنى خاصػػة إذا  المختمطػػةىػػدفًا.أما بالنسػػبة لمطريقػػة الكميػػة  فيػػي قريبػػة نوعػػا مػػا مػػف الطريقػػة 

 بدأت بالنصأ أوبالجممةأ ثـ الكممةأ والحرؼ.

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث لممشرفيف: 5.5

القػػراءة )الكميػػة،  تػػدريس، طػػرؽ فػػي بيػػت لحػػـ تػػدريسكيػػؼ يػػرل المشػػرفكف فػػي مديريػػة التربيػػة كال

 كالجزئية كالمختمطة(؟  كأّم منيا يفضمكف؟

 وقد تمت اإلجابة عف السؤاؿ السابؽ بأربعة أسئمة وىي:

 السؤاؿ األوؿ:كيؼ تفسر قوؿ فإّف مجموع األجزاء ال يساوي الكؿف؟
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عف طريؽ الصور؟ األطفاؿ القراءة مف الجممةأ فالكممةأ فالحرؼأأو  تدريسالسؤاؿ الثاني: ىؿ تفضؿ 

 ولماذا؟

القراءة لألطفاؿ مف الحرؼ إلى المقطعأ ثـ الكممةأعمى أف  تدريسالسؤاؿ الثالث: ىناؾ توجو نحو 

 يكوف الحرؼ مضبوطًاأ عمى اعتبار أف ىذه الطريقة تبدأ مف البسيط إلى المركب.ما رأيؾ في ذلؾ؟

عبير عف حاجات الطفؿ كأساس في السؤاؿ الرابع:ما رأيؾ في أف يعتمد المعمـ عمى المعنى والت

 القراءة؟

حيث إف السؤاؿ األوؿ والثاني يمثوف مبدأ الطريقة الكميػةأ وأسػموبياأ أمػا السػؤاؿ الثالػث فيمثػؿ الطريقػة 

 الجزئيةأ أما الطريقة المختمطة فُتمثؿ بالسؤاؿ الرابع.

ي لػػدى المشػػرفيف نحػػو أ وقػػد ظيػػر وعػػتػػدريسحػػوؿ المبػػادئ األساسػػية لطػػرؽ الأظيػػر المشػػرفوف توافقػػًا 

القػػراءة. ويعػػارض المشػػرفوف الطريقػػة الجزئيػػةأ كونيػػا تخػػالؼ طبيعػػة االنسػػافأ وال ُتمّكػػف  تػػدريسطػػرؽ 

الطالػػب مػػف القػػراءة بطوقػػة وسػػيولةأ ألف عميػػو أف يتيجػػأ الحػػروؼ فػػي أثنػػاء القػػراءة ممػػا يعيػػؽ عمميػػة 

أ ولػػـ ينظػػروا ليػػا بعمػػؽ ودراسػػة كافيػػة.كما القراءة.أمػػا بالنسػػبة لمطريقػػة المختمطػػةأ يعتبرونيػػا غيػػر كافيػػة

أنيػػػـ لػػػـ يػػػذكروا أي ميػػػزة مػػػف ميػػػزات الطريقػػػة الجزئيػػػةأ عممػػػًا أف ليػػػا ميػػػزات عديػػػدةأ وأغمػػػب المعممػػػيف 

 يستخدمونيا في المدارس.

 القراءة. تدريسال توجد دراسات تبحث في آراء المشرفيف نحو طرؽ 

القراءة بشكؿ عاـأ  تدريسيفأ إلى وعييـ لمفيوـ طرؽ وتعزو الباحثة ىذه النتيجة في استجابات المشرف

لى الدورات التأىيمية الحديثة التي يتمقاىا المشرفوف في أساليب التدريس.  وا 
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 التكصيات 
 :ييا الدراسة تكصي الباحثة بما يأتيفي ضكء النتائج التي تكصمت إل

 تكصيات لممعمميف:

 :تكصي الدراسة المعمميف بما يأتي

 القراءة ل الكميةأ والجزئيةأ والمختمطة  . تدريسإلى طرؽ  التعرؼ بعمؽ -1

 .تدريساعتماد الفروؽ الفردية وحاجات المتعمميف وخصوصية الموضوع في اختيار طريقة ال -2

 .تدريساستخداـ الطريقة المختمطة  في ال -3

 استكماؿ المعمميف دراستيـ بعد الدبموـ. -4

 

 تكصيات لممشرفيف:

 :يأتيتكصي الدراسة المشرفيف بما 

عمؿ تقييـ دوري لميارات القراءة لدى طمبة الصؼ األوؿ األساسي في المدارسأ ومعرفة  -1

 القراءة التي يستخدمونيا. تدريسطريقة 

 القراءةأ والتنوع حسب الحاجة. تدريسعقد دورات تأىيمية لممعمميف في طرؽ  -2

 

 تكصيات لمباحثيف:

 :تكصي الدراسة الباحثيف بما يأتي

القراءةأ وأثرىا عمى  تدريسالدراسات واألبحاث العممية الجديدة التي تتناوؿ طرؽ إجراء المزيد مف 

 ميارات القراءة المختمفةأ وعمى الثروة المغوية والتعبير لدى الطمبة.
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 المراجع العربية:

صعكبات التعمـ في القراءة لدل طمبة المرحمة األساسية في محافظة راـ   أ 2012أبو دقة أ نادية أل

 .2012 أ7 .ل26مجمة جامعة النجاح لألبحاث ل العمـو اإلنسانية  أالمجمد لكالبيرة في فمسطيف ،اهلل 

القػػراءة فػػي  تػػدريسالصػػعكبات التػػي تكاجػػو معممػػي المغػػة العربيػػة فػػي    أ2005أبػػو مػػرؽ أجمػػاؿ أل

المرحمػػػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػػػػية الػػػػػػػػػػدنيا ، كمػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػدركيا المعممػػػػػػػػػػػكف أنفسػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػػػػة 

 .n.edu/gournal http:www.hebroالخميؿ،

دار الفكػػػر األطفػػػاؿ الميػػػارات القرائيػػػة كالكتابيػػػة ،  تػػػدريس   أ2003البجػػػة أ د.عبػػػد الفتػػػاح حسػػػف أل

 االردف.  –  أعماف 2لمطباعة والنشر والتوزيع أط ل

يميميأ ل   .2عالـ الكتبأ ط لتنمية الميارات المغكية لمطفؿ،   أ2009بدير وصادؽ أكريماف وا 

طفؿ  تدريسأثر استخداـ الطريقتيف الكمية كالتقميدية في   أ1993ى محمػد أل البساط أأماني مصطف

دراسػػة ماجسػػتير ، كميػػة التربيػةأ جامعػػة  طنطػا، يػػارات األساسػػية لمقػػراءة كالكتابػةمػا قبػػؿ المدرسػػة الم

 غير منشورة.

نشػػػر   أدار المسػػػيرة لم1ط ل صػػػعكبات الػػػتعمـ النظريػػػة كالممارسػػػة ،  أ2005البطاينػػػة أ وآخػػػروف أل

 والتوزيع والطباعة _ عماف.

صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة مف كجية نظػر معممػي الصػؼ   أ2010جبايب أ عمي حسف أسعد أ ل

 1أالعػػػدد  13أالمجمػػد  2011مجمػػة جامعػػػة األزىػػر بغػػزة أ سمسػػمة العمػػػـو اإلنسػػانية األكؿ األساسػػي ،

  .34-1  لAل

 .تػػػػدريسلكميػػػػة" كأثرىػػػػا عمػػػػى مخرجػػػػات ال"الطريقػػػػة ا أ2009حسػػػػفأ محيػػػػي الػػػػديف عبػػػػد اهللأ ل

http://dc151.4shared.com/doc/DwA6HEQM/preview.html 

http://dc151.4shared.com/doc/DwA6HEQM/preview.html
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أ العممية الدولية لمنشر والتوزيع الداراألطفاؿ القراءة كالكتابة ، تدريسطرؽ   أ2000الحسف أىشاـ أل

 ساحة الجامع الحسيني.–وسط البمد –افة لمنشر والتوزيع أعماف ودار الثق

أدار الثقافػػػػة لمنشػػػػر سػػػػيككلكجية عسػػػػر القػػػػراءة )الديسمكسػػػػيا( أ 2008حمػػػػزةأ أحمػػػػد عبػػػػد الكػػػػريـأ ل

 عمافأ األردف. والتوزيعأ

 ديواف العرب. صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة ،  أ 2010خميؿ أ سعادة أ ل

دار الشػروؽ  ،ثة في تدريس قكاعد المغػة العربيػةأساليب حدي أ2004كامػؿ ألطو و  أالدليميالدليمي و 

 األردف.–لمنشر والتوزيع أعماف 

دار الشػػػروؽأ  ،العربيػػػة مناىجيػػػا كطرائػػػؽ تدريسػػػيا المغػػػة  أ2003أ لالػػػدليمي والػػػوائميأ طػػػو وسػػػعاد

 األردف.-أ عماف 1طل

 أ األنجمو المصريةأ القاىرة.كيؼ نعد طفؿ الركضة لتعمـ القراءة أ 2000رضوافأ فوقيةأ ل

القػػراءة عمػػى تنميػػة  تػػدريسأثػػر اسػػتخداـ الطريقػػة الجزئيػػة فػػي    أ2002رضػػواف أ منيػػر محمػػد أل

 /http://elibrary.iugaza.edu.psميارات في الصؼ األكؿ األساسي بمحافظة غزة فمسطيف ، 

 مجامعاتأ مصر.أ دار النشر ل قضايا معاصرة في صعكبات التعمـ  2007الزياتأ فتحيأ ل

األسػػس النظريػػة كالتشخيصػػية كالعالجيػػة لضػػطرابات العمميػػات المعرفيػػة   أ1998الزيػػات أ فتحػػي أل

   أ مصر أ القاىرة.1أ دار النشر لمجامعات أ ط لكالقدرات العقمية

أ دار وائػػؿ لمنشػػرأ منػػاىج المغػػة العربيػػة كطػػرؽ تدريسػػو  أ2005السػػاموؾأ سػػعدوف والشػػمريأىدى ل

 دف.عمافأ األر 

–بيف عمػـ الػنفس كالتربيػة الجتماعيػة  تدريسالطريقة الجزئية في ال أ2012عبد القادر ألسومي أ

 . scholar.najah.edu/sitesمقدمة ابف خمدكف أنمكذجان.
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-مركػز اإلسػكندرية لمكتػاب أمشػرفةالمغػة بػيف النظريػة كالتطبيػؽ ،  أ2003السيد أخالد عبد الرازؽ أل

 األزريطة.

أثر برنامج مقترح في تنمية بعض ميارات القراءة لدل تالميذ   أ2009سف شاىيف ألالشخريتي أ سو 

 library.iugaza.edu.p.s غزة ،–الصؼ الثالث األساسي بمدارس ككالة الغكث الدكلية 

   أمكتبة النيضة مصر.3ط لاضطرابات المغة كالتكاصؿ ، أ  2006شقير أزينب محمود أ ل

تصػػكر مقتػػرح لتنميػػة الميػػارات القرائيػػة لػػدل أطفػػاؿ الصػػؼ األكؿ ،   2009صػالد أنجػػوى فػوزي أ ل

األساسي بالمرحمة األساسية الدنيا فػي مػدارس فػي مػدارس محافظػة غػزة مػف كجيػة نظػر المعممػيف 

  .2009 .ل276-253 .ص ل4مجمة جامعة الخميؿ لمبحوث أالمجمد لكالمعممات ،

المػؤتمر العممػي دل التالميػذ كسػبؿ عالجيػا ،مشكالت عػادة القػراءة لػ  أ2004العاجز أ فؤاد عمػي أل

  deplibrary.iugaza.edu.psالرابع فالقراءة وتنمية التفكيرف 

أ الميارات القرائية كالكتابية كطرائؽ تدريسيا كاستراتيجياتيا  2005ومقداديأ محمدأ ل راتب عاشورأ

 دار المسيرة لمنشر والتوزيعأ عمافأ األردف.

  أمطبعػة الصػفاأعماف 1ط ل، إلى تػدريس ميػارات المغػة العربيػة مدخؿ  2011ل أزىدي محمػد أعبد

 أاألردف.

 البتدائيػػةأنشػػطة كميػػارات القػػراءة كالسػػتذكار فػػي المدرسػػتيف   2006عبػػد الحميػػد أىبػػة محمػػد أل

 األردف.–  أعماف 1دار صفاء لمنشر والتوزيع أطلكاإلعدادية ، 

 تػدريس فػي الكميػة كالطريقػة( للفبائيػة)ا يجائيػةال الطريقػة تقػكيـ  2012عبػد السػتارأ سػوزافأ ل

مجمػة الفػتدأ العػدد ، كالمعممػات المعممػيف نظػر كجيػة مػف البتػدائي األكؿ الصػؼ تالمذة لدل القراءة

  400أ374أ ل50
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أ العمـ واإليماف لمنشر والتوزيػعأ المغة العربية باستخداـ الحاسكب تدريس  2008عبد الوهأ مختارأ ل

 ر.كفر الشيخأ مص

-دار العممية الدولية لمنشراإلعاقة كاضطرابات الكالـ كالنطؽ كالمغة ،  أ2007العزة أسعيد حسني أل 

 عماف.

القػػراءة لمتالميػػذ  تػػدريسمقارنػػة فاعميػػة الطػػريقتيف الكميػػة كالجزئيػػة فػػي  أ 2009عصػفورأ حسػػيفأ ل

 بدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػػػػػػريف. البتدائيػػػػػػػػػػػػػػػػػةذكم صػػػػػػػػػػػػػػػػػعكبات القػػػػػػػػػػػػػػػػػراءة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

.phpreadwww.gulfkids.com/vb/showth   

دار ، البتدائيػػةالقػػراءة لمرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ كالمرحمػػة  تػػدريس  أ2007عميػػوات أمحمػػد عػػدناف أل

 األردف.–  أعماف 1اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ألط

  net.org-maaber@scs.جية القراءةسيككلك  أ 2010عيوف السودأ نزارأ ل

أ دار الشروؽ لمنشر والتوزيػعأ عمػافأ ي كالتدريس الفاعؿتدريسالمنياج ال  2006الفتوويأ سييمةأ ل

 األردف.

 .لمنشر والتوزيعأ عمافأ األردف أ دار الفكرتدريسنظريات التعمـ كال  2005قطاميأ يوسؼأ ل

أ مركػز اإلسػكندرية األكاديميػة بػيف الفيػـ كالمكاجيػة تػدريسصعكبات ال  2005كامؿأ محمد عميأ ل

 لمكتاب والنشرأ اإلزاريطةأ مصر.

دار الفكػػػر لمطباعػػػة والنشػػػر القػػػراءة كالكتابػػػة ل،طفػػػاؿ ، تػػػدريس  أ2003مبيضػػػيف أسػػػموى يوسػػػؼ أل

 األردف. –  أعماف 1والتوزيعأ ط ل

مبنية عمى كتاب الجديد المبتدئيف في تعمـ المغة العربية ، تدريسخطة ل أ 2011المدرسة العربية أل

 السكاكينيأمغة العربيةأ تأليؼ المرحـو خميؿ ال تدريساألوؿ في 

 www.schoolarabia.net/toroq_tadrees 

http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php
http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php
mailto:maaber@scs-net.org
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 –  أعمػػػاف 1أ دار المسػػػيرة أ ط لطػػػرؽ تػػػدريس المغػػػة العربيػػػة   أ 2007مػػػدكور أعمػػػي أحمػػػد أ ل

 األردف.

أ دار مشكالت القراءة مف الطفكلة إلى المراىقة التشخيص كالعالج  2005طفىأ رياض بدريأ لمص

 صفاء لمنشر والتوزيعأ عمافأ األردف.

 حمقة المدرسة قبؿ ما رحمة السمع كضعاؼ الصـ ل،طفاؿ القراءة برنامج أ 2011مصطفىأ منىأ ل

 بحوث المعاقيف.مركز دراسات و ، أطفاؿ الخميج، تدريسكال التأىيؿ بيف كصؿ

www.gulfkids.com 

 أ دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعةأ عمافأ األردف.صعكبات التعمـ  2002ممحـأ سامي محمدأ ل

فػي مػادة القػراءة مػف كجيػة  البتدائيػةأسباب ضعؼ تالميذ المرحمة  2005الموسوي أنجـ عبداهلل أل

  www.mltaka.comأ ميساف –كمية التربية ممي كمعممات المادة ،نظر مع

أ تنميػػة كعػػي القػػراءة السػػتعداد لمقػػراءة ككيػػؼ ينشػػأ فػػي البيػػت كالمدرسػػة  1983مػػونروأ مػػاريوفأ ل

 ترجمة ناشدأ سامي والقوصيأ عبد العزيز. دار المعرفة لمنشر والتوزيعأ القاىرة. 

أ دار الفكػر لمنشػر والتوزيػعأ المغكية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسػةتنمية الميارات   2007الناشؼأ ىدىأ ل

 عمافأ األردف.

أ طرائػػؽ تػػدريس ميػػارات المغػػة العربيػػة كآدابيػػا لممراحػػؿ الدراسػػية  2006الياشػػميأ عابػػد توفيػػؽأ ل

 مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيعأ بغداد. 

 

 

 

 

http://www.gulfkids.com/
http://www.gulfkids.com/
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(1ممحؽ رقـ )  

 :تحكيـ فقرات الستبانة

 

 حضرة السيد /ة __________________________ المحتـر 

 

اسػػتخداـ معممػػي المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا لمطريقػػة الكميػػة والطريقػػة  مػػدىتقػػـو الباحثػػة بدراسػػة بعنػػواف ف 

ممػػيف أنفسػػيـ ف. وذلػػؾ الجزئيػػة والطريقػػة المختمطػػةأ فػػي تػػدريس القػػراءة مػػف وجيػػة نظػػر المشػػرفيف والمع

 استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس مف جامعة القدس.

 

لذاأ ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسةأ أعدت الباحثة ىذه االستبانةأ ولما عيدناه فيكـ مف خبرة عمميػةأ 

بػداء الػر  ضػافة وحػذؼ مػا وعمميةأ يرجى مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذه االستبانةأ وا  أي فػي فقراتيػاأ وا 

 ترونو مناسبًا.

 

 

 مع كؿ الشكر والتقدير لتعاونكـ 

 

 

 

ىالباحثة: ىند العيس  

 



 
 

119 

 

 (2ممحؽ رقـ )

 استبانة المعمميف

 

 عمادة الدراسات العميا                                                                    

                    جامعة القدس                      

 

 

 

            

 بسم هللا انرحمه انرحيم

:حضشجاىَعيٌ/جاىَحرشً/ج

أرجو مف حضرتكـ تعبئة ىذه االستبانة بكؿ شفافية مع العمـ أنيا ستستخدـ إلنياء متطمبات رسالة 

قة الجزئية درجة استخداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا لمطريقة الكمية كالطريف ماجستير بعنواف

حيث تيدؼ المعمميف كالمشرفيف عمييـ."كالطريقة المختمطة في تدريس القراءة مف كجية نظر 

 المرحمة األساسية الدنيا ومعمماتيا في تدريس القراءة. ااالستبانة لمعرفة الطريقة التي يستخدميا معممو 



ْٕٚذاىعٞض



انجزء األول:

:ذَثواىخٞاساىزْٛٝاصثل(داخواىذائشجاىرٜ×اىشجاءٗضعإشاسج)

:رمشأّثٚانىىع    

 :سىىاث انخبرة

صْ٘اخ10(صْ٘اخأمثش10ٍِ-5صْ٘اخٍِ)5قوٍِأ
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 :مكان انعمم

ٍذسصححنٍ٘ٞحٍذسصحخاصح

 :انمؤهم انعهمي

 دتيً٘تناى٘سٝ٘سدتيً٘عاىٍٜاجضرٞش
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 انجزء انثاوي:

(فٜاىَناُاىزَٛٝثوذ٘جٖل:xٝشجٍِٚحضشذلٗضعإشاسج)

 اندرجت انفقرة رقم انفقرة

كبيرة 

 جدا  

 قهيهت جدا   قهيهت متىسطت كبيرة

أعيٌطالتٜاصٌاىحشفأٗالً)أىف،تاء،ذاء،000(1-0

أتذأٍعطالتٜتأص٘اخاىحشٗفٗىٞشأصَائٖا2-0

أتذأاىقشاءجتجَوتضٞطحٍأى٘فحثٌأحيواىجَيحإىٚ-3

ميَاخٗاىنيَاخإىٚحشٗف0



)دا،دٗ،دٛ،ٍا،ٍ٘،000ٍٜ(أعرَذعيٚاىَقاطع-4

اىقشاءجٍْٖٗاذنِ٘ٝاىنيَاخٗىٞشذذسٝشفٜ

ص٘خاىحشفأٗاص0َٔ



اى٘قداىزٛٝضرغشقٔاالىرقاطاىثصشٛىحشفٗاحذ-5

اىزٛٝضرغشقٔاالىرقاطاىثصشٛاى٘قدّفضٕٔ٘

0ىنيَحماٍيح



أسٙأٍُجَ٘عاألجزاءالٝضاٗٛاىنو6-0

اىحشٗفالذضاٗٛاىنيَحفاىنيَحأٗالًثٌاىحشٗف7-0

أعرقذأُطثٞعحاىعقوٝذسكٍِاىنوىيجزء8-0

عيٌاىقشاءجعِطشٝقاىحشٗفٗأحٞاّااىنيَاخأ-9

حضةخثشجاىطاىةٗحاجاذ0ٔ



صرعِٞتاىص٘سىقشاءجاىنيَاخإىٚأُذثثدفٜرِٕأ-10

اىطاىة0



يٌطالتٜاىحشفتاصَٔٗشنئٍفر٘حاًثٌأع-11

ٍضٍَ٘اًثٌٍنض٘ساًثٌاّرقوىينيَاخ0
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ذنشاساىحشففٜميَاخعذٝذجٝثثرٔفٜرِٕ-12

اىطاىةأمثشٍِذنشاسٍْٓفشدا0ً



أصٞشٍِاىثضٞظإىٚاىَشمةأٍِٛاىحشٗفإىٚ-13

اىَقاطعإىٚاىنيَاخ0



ٍٍِعشفحاىحشٗفٝرَنٍِِإراذَنِاىطاىة-14

اىقشاءج0



أصَاءاىحشٗفقثوص٘ذٖاعَيٞحذذسٝشأعرثشأُ-15

ٍعطيحىيقشاءج0



اىطاىةاىرحيٞوٗاىرشمٞةٍثاششجذذسٝشالتذٍِ-16

تعذاىحشٗفالّٖاأصاساىقشاءج0



ذعيٌاىقشاءجٍِخالهاىجَيحفاىنيَحفاىحشفٍَرع-17

عْٚألُىٍٔ



أعرَذعيٚاىَعْٚٗاىرعثٞشعِحاجاخاىطاىة-18

معْصشأصاصٜفٜاىقشاءج0



أتذأاىقشاءجٍعطالتٜتاىنيَحٗىٞشتاىحشف19-0

اىقشاءجحضةاىَ٘قفذذسٝشأغٞشفٜطشٝقح-20

0ٜرذسٝضاى







 شكرا  نتعاووكم
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 ( 3مهحق ) 

 

 مفتاح االستباوت 

 

 ط انتي تظهر انعمم بانطريقت انكهيت:انىقا

(3-6–7-8-10-17–18)

 انىقاط انتي تظهر انعمم بانطريقت انجزئيت:

(1–2–4–11–13–14-16)

 انىقاط انتي تظهر انعمم بانطريقت انمختهطت:

(5–9–12–15–19-20)
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(4ممحؽ رقـ )  

 

 :تحكيـ أسئمة المقابمة

 

 حضرة السيد /ة __________________________ المحتـر 

 

طريقػػة اسػػتخداـ معممػػي المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا لمطريقػػة الكميػػة وال مػػدىتقػػـو الباحثػػة بدراسػػة بعنػػواف ف

أ فػػي تػػدريس القػػراءة مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف والمشػػرفيف عمػػييـ ف. وذلػػؾ الجزئيػػة والطريقػػة المختمطػػة

 صوؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس مف جامعة القدس.استكمااًل لمتطمبات الح

 

لػػذاأ ومػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػةأ أعػػدت الباحثػػة أسػػئمة لمقابمػػة المشػػرفيفأ ولمػػا عيػػدناه فػػيكـ مػػف 

بػداء الػرأي فػي فقراتيػاأ  خبرة عمميةأ وعمميةأ يرجى مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ألسػئمة ىػذه المقابمػةأ وا 

ضافة وحذؼ   ما ترونو مناسبًا.وا 

 

 

 مع كؿ الشكر كالتقدير لتعاكنكـ 

 

 

 ىالباحثة: ىند العيس
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 (5ممحؽ رقـ )

 أسئمة المقابمة

 

 عمادة الدراسات العميا                                                                    

 جامعة القدس                                         

 

 

 

            

 بسم هللا انرحمه انرحيم

:حضشجاىَششف/جاىرشت٘ٛ/جاىَحرشً/ج

بكػػؿ شػػفافية مػػع العمػػـ أنيػػا ستسػػتخدـ إلنيػػاء متطمبػػات  اإلجابػػة عمػػى ىػػذه اإلسػػئمةأرجػػو مػػف حضػػرتكـ 

اسػػتخداـ معممػػي المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا لمطريقػػة الكميػػة كالطريقػػة  مػػدلف رسػػالة ماجسػػتير بعنػػواف

حيػث  المعممػيف كالمشػرفيف عمػييـ."قة المختمطة في تػدريس القػراءة مػف كجيػة نظػر الجزئية كالطري

تيػػدؼ المقابمػػة لمعرفػػة الطريقػػة التػػي يسػػتخدميا معممػػو المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا ومعمماتيػػا فػػي تػػدريس 

 القراءة.
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 .انجزء األول: يشتمم عهى انمعهىماث انشخصيت

:اىرٜذَثواىخٞاساىزْٛٝاصثل(داخواىذائشج×اىشجاءٗضعإشاسج)

:رمشأّثٚانىىع    

 :سىىاث انخبرة

صْ٘اخ10(صْ٘اخأمثش10ٍِ-5صْ٘اخٍِ)5اقوٍِ  

 :انمؤهم انعهمي

 دتيً٘عاىٍٜاجضرٞشدتيً٘تناى٘سٝ٘س
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 الجزء الثاني: 
 نرجك مف حضرتؾ اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:

 كيؼ تفسر قوؿ فإّف مجموع األجزاء ال يساوي الكؿف؟السؤاؿ األكؿ:

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

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

؟ أو عف طريؽ الصور األطفاؿ القراءة مف الجممةأ فالكممة أفالحرؼأ تدريسىؿ تفضؿ السؤاؿ الثاني:

 ولماذا؟

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

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

القراءة لألطفاؿ مف الحرؼ إلى المقطعأ ثـ الكممةأعمى أف  تدريسىناؾ توجو نحو السؤاؿ الثالث:

 اعتبار أف ىذه الطريقة تبدأ مف البسيط إلى المركب.ما رأيؾ في ذلؾ ؟ يكوف الحرؼ مضبوطًاأ عمى

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

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

ما رأيؾ في أف يعتمد المعمـ عمى المعنى والتعبير عف حاجات الطفؿ كأساس في السؤاؿ الرابع:

 القراءة؟

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

.............................................................................................. 
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القراءة لالكميةأ والجزئيةأ والمختمطة  وسرعة  تدريسىؿ يوجد عوقة بيف طريقة السؤاؿ الخامس:

 القراءة لطمبة الصؼ األوؿ؟ تدريس

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

القراءة ل الكميةأ والجزئيةأ  تدريسبرأيؾ ما درجة استخداـ معممي الصؼ األوؿ لطرؽ اؿ السادس:السؤ 

 القراءة لممبتدئيف؟  تدريسوالمختمطة  في 

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

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

 مع الشكر الجزيؿ
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 (7ممحؽ )
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 (8ممحؽ )

 أسماء الخبراء كالمتخصصيف مف أعضاء لجنة التحكيـ

استبانة  الوظيفة مكاف العمؿ االسـ الرقـ
 المعمميف

أسئمة 
 المقابمة

دس جامعة الق أ.اسبرانس قمصية 1
 المفتوح

أستاذة في التربية في جامعة 
 القدس المفتوحة 

X X 

د. زيف العابديف  2
 العواودة 

أستاذ األدب والنقد وأساليب  جامعة بيت لحـ
 التدريس دائرة المغة العربية

X - 

د.سعاد فضؿ  3
 محمد العبد 

جامعة القدس 
 المفتوحة

أستاذة في التربية وأساليب 
 التدريس.

X X 

جامعة فمسطيف  الدباس د.صادؽ  4
 األىمية

 X X أستاذ عمـ المغة المساعد

 أستاذ مساعد في النحو والمغة  جامعة بيت لحـ د.مؤمف البداريف  5
محاضر في كمية التربية وكمية 

 اآلداب

X - 

أ.د. محمود أبو  6
 كتة 

أستاذ لغة عربية في نحو  جامعة بيت لحـ
 والصرؼ في 

 جامعة بيت لحـ 

X X 

أستاذ في كمية التربية جامعة بيت  جامعة بيت لحـ  يف جبر د.مع 7
 لحـ 

X X 

أستاذة في كمية التربية جامعة  جامعة بيت لحـ  أ.ىياـ عووي  8
 بيت لحـ 

X X 

جامعة القدس  أ.د.ياسر الموح  9
 المفتوحة

أستاذ عضو في الييئة التدريسية 
 في جامعة القدس المفتوحة 

X X 

امعة القدس ج أ.يوسؼ عدوي  10
 المفتوحة

أستاذ تربية وأساليب تدريس المغة 
 العربية 

X X 
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 فيرس الجداكؿ
 الصفحة  المحتكل  الجدكؿ 
 58 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الجنسأ وسنوات الخبرةأ ومكاف العمؿ. 1.3
  بػػػيف فقػػػرات  Pearson Correlationنتػػػائج اختبػػػار معامػػػؿ االرتبػػػاط ل 2.3

 درجة الكمية. الدراسةأ وال
61 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريػة فػي قيػاس درجػة اسػتخداـ طػرؽ  1.4
 القراءة المختمفة لالكميةأ والجزئيةأ والمختمطة  . تدريس

68 

األعػػػداد والمتوسػػػطات الحسػػػابيةأ واالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات العينػػػة  2.4
 حوؿ الطريقة الكمية.

72 

المتوسػػػطات الحسػػػابيةأ واالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات العينػػػة األعػػػداد و  3.4
 حوؿ الطريقة الجزئية.

74 

األعػػػداد والمتوسػػػطات الحسػػػابيةأ واالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات العينػػػة  4.4
 حوؿ الطريقة المختمطة.

76 

األعػػػػداد و المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة فػػػػي قيػػػػاس درجػػػػة  5.4
 القراءة المختمفة لالكميةأ والجزئيةأ والمختمطة  . تدريسـ طرؽ استخدا

77 

  لمفػػػػػروؽ فػػػػػي المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية نحػػػػػو   t-testنتػػػػػائج اختبػػػػػار لت  ل 6.4
القػراءة المختمفػة لالكميػةأ والجزئيػةأ والمختمطػة  .تبعػًا  تػدريسطػرؽ  استخداـ

  لمتغير الجنس .

79 

القػػراءة المختمفػػة لالكميػػةأ  تػػدريسطػػرؽ  المتوسػػطات الحسػػابية نحػػو اسػػتخداـ 7.4
 والجزئيةأ والمختمطة  .تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.

81 

طػػػرؽ  نحػػػو اسػػػتخداـنتػػػائج تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادي السػػػتجابات المعممػػػيف  8.4
القراءة المختمفة لالكميػةأ والجزئيػةأ والمختمطػة  .تبعػًا لمتغيػر سػنوات  تدريس
 الخبرة.

 

83 

 85  لمفروؽ في المتوسطات الحسابية نحو استخداـ t-testبار لت  لنتائج اخت 9.4
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القػػراءة المختمفػػة لالكميػػةأ والجزئيػػةأ والمختمطػػة  .تبعػػًا لمتغيػػر  تػػدريسطػػرؽ 
 مكاف العمؿ.

نحػػػػو  المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة السػػػػتجابات المعممػػػػيف 10.4
أ والجزئيػةأ والمختمطػة  .تبعػًا القػراءة المختمفػة لالكميػة تػدريسطػرؽ  استخداـ

 لمتغير المؤىؿ العممي.

87 

طػػػرؽ  نحػػػو اسػػػتخداـنتػػػائج تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادي السػػػتجابات المعممػػػيف  11.4
القراءة المختمفة لالكمية أ والجزئية أوالمختمطة  .تبعًا لمتغير المؤىػؿ  تدريس
 العممي.

89 

نحػػػػو ة السػػػػتجابات المعممػػػػيف نتػػػػائج اختبػػػػار تػػػػوكي لمفػػػػروؽ الثنائيػػػػة البعديػػػػ 12.4
القراءة المختمفة لالكمية أ والجزئيػة أوالمختمطػة  .تبعػًا  تدريسطرؽ  استخداـ

 لمتغير المؤىؿ العممي.

90 

 92 الدراسة. عمى متغيراتالمشرفيف توزيع عينة  13.4
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