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ي مهارة القراءة: المدرسة االبتدائية الدينية فايا جارس سوغاي بولوه أنموذجا 

 
ء ف  صعوبات المتعلم البطي

 
ي نور عائشة عبد الخالد

 2نور الحنيلة محمد عصمت، 1*سيت 

يا، ز ي مالي 
ز
يا باجوه، كلية اللغات واإلدارة، الجامعة اإلسالمية العالمية ف ز  موار، مالي 

يد: (  (aisyahkhalid97@gmail.com ،hanilah@iium.edu.myالير

 
 

 ملخص البحث

ء المتعلم صعوبات اكتشاف إىل البحث هذا  يسىع ي  البطي
ز
 كما   االبتدائية، المدرسة طلبة لدى العربية باللغة القراءة مهارة ف

 بولوه سوغاي جارس فايا  الدينية االبتدائية المدرسة الباحثة اختيار  وتم   المشكلة.  هذه عىل للتغلب الطرق إىل تهدف أنها 
ء المتعلم الكتشاف ي  البطي

ز
ي  المنهج البحث هذا  ويتبع والبلدات.  المدن خارج تقع ريفية منطقة ف

 لدراسة التحليىلي  الوصفز
.  الواقع ز  كل  عىل البحث هذا  عينة فتشتمل التعليمي ز  المعلمي  يي  ز سون الذين المالي  ي  الطلبة يدر 

ز
 الدينية االبتدائية المدرسة ف

ء المتعلم بأن الباحثة وجدت معلما.  42 وعددهم بولوه سوغاي جارس فايا  ي  البطي
ز
 جارس فايا  الدينية االبتدائية المدرسة ف

ي  الصعوبات يواجهون
ز
ي  الصعوبات أعظم ومن العربية.  اللغة قراءة هارةم ف

م يواجهها  الت 
ّ
ء المتعل ي  البطي

ز
 هو  القراءة ف

 هذه عىل التغلب طرق تدعم النتائج هذه المحدودة.  المعرفية القدرة بسبب بطالقة الطويلة الجملة قراءة عند  الصعوبة
ي  اإلبداعية األنشطة تنظيم وهي  الصعوبات

  األلعاب عىل تركز  الت 
 
قنيات أو  عليميةالت

 
ز  أن إذ  اإلمكان بقدر  األخرى الت  المعلمي 

ي  هاما  دورا  يلعبون
ز
ز  هؤالء مساعدة ف ارسي 

 
ز  عىل الد ي  مهاراتهم تحسي 

ز
 بتقنيات القيام خالل من العربية باللغة قراءة ف

 .مختلفة
ء المتعلم المفتاحية:  كلماتال ء المتعلم صعوبات ;القراءة مهارة ;البطي                      البطي

 
  

 

Proceedings of the 3rd International Language & Tourism Conference 2019 
Sustaining Global Development Goals through  

Language, Education and Tourism  
Kulliyyah of Languages and Management, International Islamic University Malaysia,  

Pagoh Edu Hub, Malaysia 18th-19th October 2019 

 
 
 

mailto:aisyahkhalid97@gmail.com
mailto:hanilah@iium.edu.my


62 

 

 المقدمة

،  تعرف القراءة بأنها   )سايكيىلي
ز القارئ والنص، حيث يستخدم القراء معرفتهم لبناء المعتز عدد من العمليات التفاعلية بي 

ي سورة العلق وهذا يؤدي إىل أهمية2017
ز
ي القرآن ف

ز
ي استخدام كلمة "إقرأ" ف

ز
القراءة نفسها كما أن  م( . وقد استمر هللا ف

ي ذلـك دليـل علـى عظـم قيمتهـا. 
ز
شـحاتة  وقد اتفق هذه السورة أول آية قرآنية أنزلت عىل رسولنا الكريم تأمره بالقراءة، وف

ي، 2011م(، والخزاعلـة )2003م(، ونصـر )1986) ي تنقل إلينا ثمرات العقل البشر
م( عىل أن القراءة من أهم الوسائل الت 

ات المكتسب طول حياتنا  مفتـاح للـدخول إلـى عـالم المعرفة، كما أنهـا  . أما أحمد ومنها أيضا، نستطيع أن نتناغم مع الخير

ي المهارات اللغوية. 2010م(، والحـالق )1986)
 
ي باف

ز
يـان أن القراءة من أهم المهارات اللغوية ألنها تضمن النجاح ف  م( في 

ي سنوات مبكرة من تشي  مهارة القراءة إىل القدرة عىل فهم 
ز
النص المكتوب. من المستحسن تطوير هذه المهارة ف

. عندما يفهم الطالب النصوص المكتوبة، ويجمع فهمهم مع المعرفة السابقة، فهم قادرون عىل أداء  التعليم المدرسي

ي النص المكتوب )الفه مهارات القراءة الثالثة التالية
ز
( وثانيا، إصدار : أوال، تحديد الحقائق البسيطة المقدمة ف ي

ز
م الحرف

( وثالثا، ربط النص بممرات وحاالت مكتوبة أخرى )الفهم االستدالل(.  أحكام حول محتوى النص المكتوب )الفهم التقويمي

ي 
ز
ز الكفاءة ف إن تطوير مهارات القراءة أمر حيوي بالنسبة لنمو األطفال، وقد أظهر عدد كبي  من الدراسات وجود صلة بي 

ي المدرسة )مستوى معرفة القراءة والكتابة والنتائج األخرى(. وفقا لتقرير القراءة والتحصي
ز
حول القراءة  OCEDل العام ف

ز ) ، برنامج تقييم الطالب الدوليي  (: "القراءة من أجل المتعة هي أكير أهمية للنجاح التعليمي لألطفال PISAمن أجل التغيي 

ي من الوضع االجتماعي واالقتصادي ألرسهم". باإلضاف
ز
اك األطفال ف ة إىل ذلك، هناك بعض المزايا الرئيسية األخرى إلرسر

ي الحياة. منذ صغارهمالقراءة 
ز
ي المدرسة أو ف

ز
ي المستقبل سواء ف

ز
 . وذلك ألن تطوير القراءة هو مفتاح النجاح ف

ء  المتعلم البطي

ي عملية التعلم
ز
ء كل  من لديه قدرة محدودة ف ء يشار المتعلم البطي هو كلمة متقدمة لكلمة "متخلفة" أو . المتعلم البطي

ز عقليا" و "تعليميا دون الطبيىعي   Gulliford و  Tansley"،  (E.S.N, educationally subnormal)"متخلفي 

ء هو الطالب الذي ليس له نفس اإلنجاز من أقرانهم نفس عمرهم. 1991ويعرفها )هايلوك، م(. 2018) م( أن المتعلم البطي

ز بشكل عام، ضعف القدرة  اوح ما بي 
، فذكاءه يي  ء ال يصل إىل مستوى التخلف العقىلي إىل  70الذهنية لدى المتعلم البطي

85  ،  م(. 2015درجة حيث يمكننا أن نرى إنجازاته األكاديمية من خالل جميع النقاط من جميع المواد )مصطفز

ي بعض األحيان إىل القدرة ال
ز
ء، ويرجع ذلك ف ي بعض األحيان يرجع وهناك أسباب مختلفة للتعلم البطي

ز
عقلية، وف

ز  ي غطاء األطفال المبكر بي 
ز
، ومشاكل الثقافية، وتجنب الوالدين ف ز  6إىل  2ذلك إىل خلفية المتعلم، والوالدين األميي 

، )محمد خان،  ي مورد موثوق، (. م2005سنوات. وقد يكون أيضا بسبب المرض العقىلي
ز
 PBS Parentوقد ورد ف

(https://www.pbs.org/wgbh/misunderstoodminds/readingdiffs.html)  ي
% طفال من 85يعانز

 صعوبات القراءة. 

ي هذه الدراسة 
: ما هي الصعوبات ومن أجل ذلك، تأن  ي يواجهها المتعلم لإلجابة عن السؤال الرئيس التاىلي

الت 

ي مهارة قراءة اللغة العربية و 
ز
ء ف  هذه المشكلة. كيف التغلب عىل البطي

ء   خصائص المتعلم البطي

ي  
ز
تتصف الشخصية بثالث خصائص أساسية، وتظهر الخاصية األوىل جسميا، والخاصية الثانية عقليا والثالثة ف

ة أقل شيوعا الخصائص االنفعالية واالجتماعية ز سيالحظ أشياء كثي  ز البطيئي  . المعلم الذي يقوم بتدريس المتعلمي 

ز  ز منها الخصائص الجسمية. يعتير معدل النمو الجسمي لدى المتعلمي  ز أو المتفوقي  بالنسبة لفئة من الطلبة العاديي 

 ولكن ل
ً
ز وأقل تناسقا ي تقدمه بالنسبة لمتوسط نمو األطفال العاديي 

ز
ز أقل ف ي تستدعي اهتماما زائدا البطيئي 

يس بالدرجة الت 

م( أن قدرتهم 2016)فاول،  Paulم(. وذكر نفس النقطة 2017)واسوديفن،  Vasudevanأو عالجا خاصا وهذا ما أشار 

https://www.pbs.org/wgbh/misunderstoodminds/readingdiffs.html
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ا قدر أكير من انتشار ضعف السمع 2015عىل العمل، لكن أقل بكثي  من مستوى الصف. ويرى نور الدين )
ً
م( أن هناك أيض

ي الفصول والنطق والبص 
ز
ي بعض األحيان أطول وأكير تنظيما من أقرانهم ف

ز
. قد تبدو ف ز ز البطيئي  ز هؤالء المتعلمي   بي 

 . ز نتيجة لتأخرهم األكاديمي ون مع سنة أو سنتي   الدراسية، وهذا قد يرجع إىل حقيقة أنهم يكير

ز 2015وهذا ما أشار مصطفز )  ي الخصائص العقلية، أفراد هذه الفئة أذكياء بي 
ز
( درجة  أي أقل 85 - 70 )م( أن ف

ز والخيال  من المتوسط الذي يؤثر عىل العمليات العقلية المختلفة، ولهذا يعانون من نقص السمع واإلدراك البصي والتميي 

م( أنه ال يمكنهم القيام 2013ويعانون من عدم التفكي  ومن ضعف القدرة عىل حل المشكالت وقلة الذاكرة. ويرى بوراح )

 ة األوجه أو معقدة والعمل ببطء شديد. بمشاكل متعدد

ز 2016)فاول،  Paulوهذه األشياء ما أشار   ي الشخصية لدى المتعلمي 
ز
ي الخصائص االنفعالية واالجتماعية ف

ز
م( ف

ي 
ز
ي ف

ي السلوك التكيفز
ز
ز هؤالء المتعلمون بعدم الثقة بالنفس والتقدير من اآلخرين، مع فشل طفيف ف ز حيث يتمي  البطيئي 

ز البعض منهم باإلحباط بسبب تجارب متكررة من الفشل مما يؤدي  مهارات الحياة اليومية والتعامل مع اآلخرين. وقد يتمي 

  إىل العدوان أو االنطواء. 

ي مهارة القراءة
 
ء ف  عوامل المتعلم البطي

وفقا لدراسة علم النفس، ينقسم تطور األطفال إىل خمسة جوانب هي الجوانب المادية والمعرفية والعاطفية 

، هما العوامل البيئية )المغذيات( والعوامل  ز ز رئيسيي  واالجتماعية والجسدية. فتتكون هذه الجوانب الخمسة من عاملي 

ز  الوراثية )الطبيعة(. وتعد قدرات فكرية منخفضة مثل الذكاء غي  الطبيىعي حيث إنها تكون حاجزا رئيسا لدى المتعلمي 

. يرى  ز ء، مثل مواجهة م( 2017)واسوديفن،  Vasudevanالبطيئي  أن تؤثر العوامل الشخصية أيضا عىل المتعلم البطي

المرض الطويل الذي سيؤدي إىل غياب طويل عن المدرسة، والعيوب الجسدية غي  المكتشفة وخصائص مدخالت 

ة هي أيضا العامل الذي سيؤثر عىل األطفال  ليكونوا المعرفة الضعيفة. وأوضح واسوديفن أيضا أن العوامل البيئية المتغي 

، والفرص الضعيفة أو غي  المناسبة  . وأشار إىل بعض االحتماالت الذي يجعلهم يصبحون عىل النحو التاىلي ز ز بطيئي  متعلمي 

ة( حيث ال يستطيعون أن يفهموا جيدا، وجودة التدريس السيئة ألن المعلم ال يملك التقنيات  ي المدرسة )فصول كبي 
ز
ف

ز الجيدة أو ال يعرف معرفة كيفية التع امل معها عىل سبيل المثال، اختيار المواد غي  الكافية أو المتطورة، وعدم التوافق بي 

ي أساليب التدريس والمحتوى حيث يصعب 
ز
ات الالحقة ف ي المدرسة والتغي 

ز
ات المتكررة ف ا التغيي  ل والمدرسة وأخي  ز

الميز

ء التكيف مع البيئة الجديدة أو أي اختالفات ال سهل مثل اآلخرين ألنهم ال ي
ذين ال يستطيعون التعلم  بمعدل متوسط لشر

 ما. 

ي بعض الحالة
ز
ي إىل أن يكون عامال بطيئا التعلم الذي 2017)واسوديفن،  Vasudevan، يرى ف

م( يميل العاطفز

يؤثر عىل مهارة القراءة. عىل سبيل المثال، ال يروق للمعلم من خالل فئات الشخصية، ومواقف األبوين السلبية تجاه 

ي 
ز
ي الذات والحاجة إىل تحقيقها. وفقا لدراسة أجرتها المدرسة ف

ز
 خلق مواقف سلبية مماثلة لدى األطفال وانعدام الثقة ف

ي النمط الظاهري للكائن المشتق 2016مصطفز )
ز
اض أن الفروق الفردية ف ي السلوك إىل افي 

ز
ي ف

م( أن يعزى العامل الورانر

ي تعود إىل االختالفات الجينية. ي
كيب الورانر ( أن الجينات تشي  إىل الخصائص البيولوجية أو Hilgardقول هيلكرد )من الي 

ي تنتقل من خالل اآلباء ألطفالهم. يعرف درفيل )
( تقريبا نفس السمات العاطفية الجسدية والعقلية 1979الجينات الت 

ي الوا
ز
ي كانت موروثة من اآلباء ألطفالهم. إن تأثي  الجينات عىل نمو وتنمية اإلنسان هو ف

 Gregorقع رائد من قبل الت 

Johann Mendel  ،ث بالتأكيد خصائص 1889-م1822)يوهان جريجور مندل ي النمسا. إن الطفل المولود سي 
ز
م( ف

ز السالالت من قبل اآلباء ألطفالهم من خالل الوراثة. Munnوالديه. وفقا ل   ، تتمي 

ي تسبب صعوبات التعلم بشكل عام، يرى باليدي )
ز المبكر Baddeleyوالعوامل الت  ( هي عوامل نفسية. التحفي 

، ومعقد،  ز المبكر كبي  له تأثي  قوي ومضمون عىل الخاليا العصبية. وذلك ألن فرع الخاليا العصبية الذي هو عرضة للتحفي 
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ي ذلك 
ز
ة، سهلة وقليلة، بما ف ز المبكر، صغي  ي ال تكون عرضة للتحفي 

. وعالوة عىل ذلك، فإن األنابيب العصبية الت  وكثي 

 رابات االنتباه، وفقدان السمع والرؤية، واالضطرابات الحركية اإلدراكية والذهنية، واللغة المضطربة. اضط

ء ي يواجهها المتعلم البطي
 الصعوبات الت 

ي قدرة التعلم. المتعلمون البطيؤون هو مصدر قلق خاص للمعلم. 
ز
ي كل غرفة مدرسية، هناك أطفال يتفاوتون ف

ز
ف

اقا. أنهم يستجيبون للتعليم  ة عندما يتوقع منهم أداء بنفس الطريقة وبنفس معدل التالميذ األكير إرسر لديهم صعوبة كبي 

نامج. إذا تم إعط ي الير
ز
اؤهم المزيد من الوقت إلكمال مهمة وإذا ما حصلوا عىل فهم متعاطف إذا تم إجراء بعض التعديل ف

ي الواقع 2017)واسوديفن،  Vasudevanبدال من الضغط والرفض. وهذا ما أشار 
ز
ء مثل اآلخرين ف  المتعلم البطي

 
م( إذ أن

ي يواجهها هي أنه فقط متوسط الذكاء، ال
ي حيث يمكنه التعلم والقراءة، لكن الحقيقة الوحيدة الت 

ز
ذي تطورت مهاراته ف

ي عمره. سيخضع هذا الطفل لنفس المراحل التنموية األساسية مثل األطفال اآلخرين، 
ز
التفكي  ببطء أكير من المعتاد ف

ي غرفة العادية. 
ز
ي والمساعدة ف

ز
، حيث يحتاجون إىل بعض الوقت اإلضاف  ولكنه سيحقق ذلك بمعدل أبطأ بكثي 

ي ) ي اإلدراك السمىعي والبصي حيث يستغرق م( سيكون 2001وهذا ما أشار الجلتر
ز
ء صعوبات ف لدى المتعلم البطي

ز  كي 
وقتا أطول لمعالجة المعلومات وفهمها، ونقص الذاكرة وعدم القدرة عىل االنتباه حيث إنهم بحاجة إىل وقت طويل للي 

ء لديه قدرة ضعيفة عىل القراءة والفه ه. ليس هذا فجسب، فإن المتعلم البطي ء وتفسي  ي
م ولذلك قد يتطور الشعور عىل سر

 بالفشل. 

ز يفتقرون إىل المهارات األكاديمية، 2007وفقا لدراسة أجرتها صعوبات التعلم األكاديمية والنمائية ) ز البطيئي  م( أن المتعلمي 

ز  ون عموًما كطالب يحقق درجة علمية واسعة النطاق بي  . ومن ثم، فإن  85إىل  70حيث يعتير ي اختبار الذكاء الرسمي
ز
ف

( أو قدرة فكرية متوسطة منخفضة. التحديات هذ ا النطاق من الذكاء يعتير بمثابة عجز فكري حدودي )ضعف إدراكي

ي هذا أن 
ي أنماط تطوير اللغة. ويعتز

ز
ي تشمل ضعف الذاكرة وتأخي  ف

بالنسبة لهم أيضا مع اضطرابات التعلم النموي الت 

ي عمله أكير من 
ز
ء قد يستغرق وقتا أطول ف اآلخرين أو قد يحتاج إىل مزيد من الدروس المطولة والمتكررة المتعلم البطي

ي كمهارات الحياة اليومية والتعامل 
ء يفتقر إىل السلوك التكيفز لتعلم معظم المفاهيم. كما أشارت الدراسة أن المتعلم البطي

ي كثي  م
ز
ن األحيان ويتجنبون مع اآلخرين. ومن الواضح أنهم يعرفون عادة أنهم يتعاملون مع شخص أصغر سنا لديهم ف

، فهي عرضة لسلوك يرتبط مع األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنهم. غالبا ما يصنف هؤالء  التفاعل مع أقرانهم. وبالتاىلي

ي الوقت 
ز
األطفال عىل أنهم إنطوائيون نظرا لعدم القدرة عىل التواصل مع أقرانهم مما يجعلهم أكير هدوءا أو أكير تحفظا وف

  Puteri Roslina Abdul Wahid  (2016 . )علمون البطيؤون من محيطهم  بسهولة وهذا ما أشارتيصف المتنفسه، 

ي دراستهما أن الطالب الذين يعانون Zulkafli Abu Zarin  (2008 و Abdul Rasid Jamian ومما يؤكد  
ز
( ف

ي تحديد 
ز
ي السيطرة عليها. من مشكالت القراءة لدى هؤالء الطالب هي األخطاء ف

ز
ي القراءة ألنهم عدم كفاءتها ف

ز
من مشاكل ف

ي ال تعرف معتز الكلمات
ة أثناء القراءة، وال يمكن نطق الكلمات اإلمالئية وترك الكلمات الت  ة والصغي  . من األحرف الكبي 

ة طويلة أثناء 1981)لينغ،  Lingخالل ذلك، عىل صعيد آخر أشارت  ز لفي  كي 
ز الي  ز البطيئي  م(  ال يمكن لطلبة المتعلمي 

ي تحديد حركة 
ز
ين ف عملية التعليم والتعلم خاصة عندما يتم منحهم المهام لقراءة الجملة الطويلة إذن، سوف يكون متحي 

ز الحرف لكلمة ما بسبب نقص الطالقة وال ي استخدام اللغة. عالوة عىل ذلك، ليس من السهل عىل المتعلمي 
ز
وضوح والدقة ف

ي جميع أنواع أنشطة التعلم وهذا 
ز
ي وقت واحد وهذا بسبب ضعف االستبقاء والتذكر ف

ز
ز إتقان مهارات متعددة ف البطيئي 

 م(. 1981)لينغ،  Lingما أشارت إليه 

ي مها
 
ء ف  رة القراءةطرق التغلب عىل الصعوبات للمتعلم البطي

ي والمساعدة. كثي  
ز
ء قادر عىل تحقيق درجة معتدلة من النجاح األكاديمي مع الوقت اإلضاف إن المتعلم البطي

ي الصف العادي مع القليل من التعديالت. وهذه األشياء ما أثبتها 
ز
)واسوديفن،  Vasudevanمنهم قادرون عىل التعليم ف
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ي 2017
ز
امج التعليمية ف  تطوير مهارات القراءة لديهم. هذا يستدعي التحديد المبكر وتشخيص م( إذ قد تساعدهم الير

صعوبات التعلم الخاصة بهم واألحكام التعليمية المناسبة لهم من الخطط التالية: توجيه موجه بعناية حيث يعمل 

ي وم
ز
ساعدة المتعلمون البطيئون عىل أفضل وجه باستخدام تقنية خطوة بخطوة تم التخطيط لها بدقة ووقت إضاف

ء مثل يجب أن يمنح المعلم  إضافية. عادة ما يكون التكرار الكثي  مهما ويجب تعديل المادة بشكل مناسب للمتعلم البطي

مزيدا من الوقت واالنتباه والتوجيه من المعلم حت  يصل إىل متوسط المستوى المتوقع هذا بسبب أنهم يعملون بمعدل 

، يجب أن يكون التعليم أقل ا عتمادا عىل المواد المطبوعة التقليدية ويجب أن يكتشف المعلمون أي مهارات أبطأ بكثي 

 محددة قد يمتلكها المتعلمون بطيئون. واألفضل أن يعد المعلمون الفرص إلثبات مهاراتهم مع الطالب اآلخرين تفاعليا. 

ي المجلة الدولية البحوث التطبيقية  )
ز
عالقة وجها لوجه أو وضع التدريس بصفته م(، 2017وفقا لدراسة أجرتها ف

ة  ي مجموعة صغي 
ز
ي صعوبة تعلمه. ويمكن أيضا أن يتم ذلك ف

ز
يكون فيه عىل المعلم مسؤولية أساسية عن مساعدة الطفل ف

ي تطوير مهارة القراءة لديهم كاهتمام كاف لهم. 
ز
ء ف  تتكون من عدد صغي  من األطفال. هذا سيفيد ويساعد المتعلم البطي

، والعثور، والعالقات والتشابه، واأللفة، والمنطق، والمعلوم، فإن المتعل ي التفكي 
ز
ء عرض ضعف ف م البطي

، نكتشف تفوقهم أو إتقانهم  ء يهمهم. وبالتاىلي ي
ي اللغة والذاكرة. وللتغلب عىل هذه المشكلة، نحتاج إىل خلق سر

ز
والضعف ف

ي أي مهارات غي  المهارات األكاديمية. وفقا لدراسة المجلة الدولية للبحو 
ز
ث التطبيقية، فإن تنفيذ تنظيم المنهج الدراسي ف

(curriculum يجب أن يكون له مصمما خاصا لمساعدة النمو الكىلي وكذلك لتطوير المهارات األساسية والمعرفة ،)

ي أن يكون نفس المنهج المصمم للمدرسة العادية والفصول الخاصة. ويرجع ذلك إىل فصل 
ء. لذلك، ال ينبىعز للمتعلم البطي

ي مناسبات نادرة يجب simulationال وإعطاء مثل هذا المنهج الدراسي بمثابة محاكاة )األطف
ز
( للعالج التعليمي الخاص ف

ي فصل خاص. 
ز
  وضعها ف

ي المدرسة االبتدائية فايا جارس 
ز
ء ف وعىل هذا األساس، تحاول هذه الدراسة استكشاف صعوبات المتعلم البطي

ع الباحثة االستبيان
 
ء.  سوغاي بولوه، وتوز مون المتعلم البطي

ّ
ز الذين يعل  إىل المعلمي 

 هذه الدراسة

ي المدرسة االبتدائية الدينية فايا جارس سوغاي 
ز
ز الذين يعلمون الطلبة ف يي  ز ز المالي  تشتمل عينة هذا البحث عىل كل المعلمي 

: بولوه. قد قامت الباحثة بتصميم مجموعة من أدوات التقويم المناسبة لألهداف، وهذه األدوات   تتمثل فيما يىلي

ز  (1 ي المدرسة، ثم تحليل عن بتوزيــــع استبيان إىل معلمي 
ز
ي يواجهها المتعلم الذين يعلمون الطلبة ف

الصعوبات الت 

ي تنمية مهارة القراءة لدى طلبة 
ز
ء ف يا وطرق التغلب عىل المتعلم البطي ز ي المدارس االبتدائية بمالي 

ز
ء ف البطي

يا.  ز ي مالي 
ز
 المدارس االبتدائية ف

ز خالل األسبوع الواحد، قامت الباحثة بجمع االستبانات وإدخال ما بعد توزيــــ (2 ع االستبانة عىل المستجيبي 

 ، لتحليلها. SPSSفيها من معلومات عىل برنامج 

 م(2016جدول: معيار المتوسطات الحسابية ودرجة الموافقة للسلم الخماسي ليكرت ) أزرول أزلي   

ي   درجة الموافقة المتوسط الحساب 

 قوية جدا 5.0 - 4.2من 
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 قوية 4.2أقل من  - 3.4من 

 متوسطة 3.4أقل من  - 2.6من 

 ضعيفة 2.6أقل من  - 1.8من 

 ضعيفة جدا 1.8أقل من 

 ( صدق األداة3.5 

ي اللغة العربية 
ز
ز ف لقد تم  عرض االستبانة عىل واحد من أعضاء هيئة التدريس من كلية اللغات واإلدارة من المتخصصي 

يا، وهي الدكتورة نور الحنيلة  ز . وطلبت الباحثة محمد عصمتلالتصال العالمي من الجامعة اإلسالمية العالمية بمالي 

احات لتعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات آراءها حول فقرات االستبانة. حصلت الباحثة  عىل تعليقات واقي 

 بشكل مقياس ليكرت. 

 ( ثبات الدراسة3.6

معلما  (20)بعد تطوير فقرات االستبانة النهائية، طبقتها الباحثة عىل عينة استطالعية من مجتمع المدرسة، من 

دمت الباحثة معامل ثبات االستبانة باستخدام ومعلمة من المدرسة االبتدائية فايا جارس سوغاي بولوه. وقد استخ

 (، وهي معامالت تأكد ثبات المقياس. 0.887معادلة كرونباخ ألفا، إذ بلغ معامل ثباث لالستبانة )

ات البحث3.7   ( متغي 

 المتغي  التابع

ز مهارة القراءة.  ي تحسي 
ز
 أما المتغي  التابع لهذا البحث، فيتمثل ف

 

 ( إجراءات البحث3.8

: لتحقيق   األهداف المرجوة من الدراسة، تم القيام بما يىلي

  .يا ز  الحصول عىل الموافقة الالزمة إلجراء الدراسة من الجامعة اإلسالمية العالمية بمالي 

  .ي مهارة القراءة لدى طلبة المدارس االبتدائية
ز
ء ف  مراجعة األدب النظري المتعلق صعوبات المتعلم البطي

 ي أسئلة االستبيان به
ي يواجهها طلبةذه دراسة الكتشاف إعداد أدان 

ء المدارس  الصعوبات الت  المتعلم البطي

ي 
ز
ي تنمية مهارة القراءة لدى طلبة المدارس االبتدائية ف

ز
ء ف يا وطرق للتغلب عىل المتعلم البطي ز ي مالي 

ز
االبتدائية ف

يا  ز  . مالي 
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  سون المتعلم ز الذين يدر  ي المدارس االبتدائية. حص مجتمع الدراسة وتحديد أفراد الدراسة من المعلمي 
ز
ء ف  البطي

  .التعرف والبحث عىل عضو من أفراد البحث 

  ي التعامل مع طلبة
ز
اتهم ومعرفتهم ف توزيــــع االستبيان عىل أفراد البحث والطلب منهم االستجابة لها وفقا خير

ي المدارس االبتدائية. 
ز
ء ف  المتعلم البطي

  .جمع البيانات واألجوبة من االستبيان وتوصيفها وصفيا 

  ها ومناقشتها والخروج باالستنتاجات والتوصيات ي الفصل الرابع. ثم، القيام بتفسي 
ز
استخرج النتائج وعرضها ف

ي الفصل الخامس. 
ز
حات ف  والمقي 

 ( المعالجات اإلحصائية 3.9

والمعروفة (، SPSSلتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحث برنامج رزمة التحليالت اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

ي هذه Statistical Package for Social Sciencesباسم )
ز
ي إجراء التحليالت اإلحصائية واألساليب المستخدمة ف

ز
( ف

 :  الدراسة، وهذه األساليب هي

المتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري، لمعرفة أداء أفراد الدراسة الذي يشي  إىل مدى االتساق الداخىلي  -1

 (SPSSعض، ومع كل األسئلة بصفة عامة لقياس الغرض )لألسئلة بعضها بب

ي وصف البيانات حسب أسئلة البحث
 
ي تستخدم ف

 جدوال: األدوات الت 

 أدوات التحليل األسئلة الرقم

ي مهارة  1
ز
ء ف ي يواجهها المتعلم البطي

ما الصعوبات الت 
يا؟ ز ي المدارس االبتدائية مالي 

ز
 القراءة اللغة العربية ف

 وصف البيانات
ي واالنحراف المعياري(  )المتوسط الحسانر

ي تنمية  2
ز
ء ف ما هي طرق للتغلب عىل المتعلم البطي

ي المدارس االبتدائية 
ز
مهارة القراءة اللغة العربية ف

يا؟ ز  مالي 

 وصف البيانات
ي واالنحراف المعياري(  )المتوسط الحسانر

 

ها  تحليل البيانات وتفسي 

 نتائج السؤال األول 

 عىل: ينص السؤال األول 

يا؟" ي المدارس االبتدائية مالي  
 
ي مهارة قراءة اللغة العربية ف

 
ء ف ي يواجهها المتعلم البطي

 "ما الصعوبات الت 

ي مهارة قراءة 
ز
ء ف ي يواجهها المتعلم البطي

المحور األول: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور الصعوبات الت 

ي المدارس االبتدائية 
ز
يا. اللغة العربية ف ز  مالي 

المتوسط  الرتبة الفقرة رقم الفقرة

ي   الحسانر

اإلنحراف 

 المعياري

 درجة الموافقة

ء الصعوبات عند قراءة الجملة  4 يواجه المتعلم البطي

 .الطويلة بطالقة

 قوية جدا 0.532 4.10 1
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ي قراءة الكلمة  6
ز
ة ف ء األوقات الكثي  يستغرق المتعلم البطي

ي تحديد حركة الفتحة والكشة 
ز
مة. ف

 
 والض

 قوية جدا 0.677 4.07 2

ي  9
ز
ز عىل القراءة ف كي 

ز الي  ز البطيئي  يصعب عىل المتعلمي 

ة طويلة.   في 

 قوية جدا 0.558 4.07 3

ز  10 ز البطيئي   ليس من السهل عىل المتعلمي 

ي وقت واحد. 
ز
 إتقان مهارات متعددة ف

 قوية جدا 0.795 4.05 4

ز  5 ة عند تعيي  ي الحي 
ز
ء ف الحرف من  يقع المتعلم البطي

 –ج  -ح  -ث  -ت  -نفس الشكل مختلف النقاط )ب 

 -س  –غ  –ع  –ذ  –د  –ظ  –ط  –ض  –ص  –خ 

 ش(. 

 قوية جدا 0.541 4.00 5

ي الحركة واإلجراءات.  8
ز
ء بطيئا ف  قوية جدا 0.677 3.93 6 يكون المتعلم البطي

ء مزعجة بالبيئة المحيطة به.  1  قوية جدا 0.593 3.88 7 درجة انتباه المتعلم البطي

2  . ء أمام الجماهي   قوية جدا 0.647 3.86 8 عدم الثقة بالنفس لدى المتعلم البطي

ز أي حرف ونوعه  3 ي تعيي 
ز
ء ف يصعب عىل المتعلم البطي

 وشكله. 

 قوية جدا 0.660 3.83 9

ي تحديد الكلمات  7
ز
ء الصعوبات ف يواجه المتعلم البطي

 المقسمة. 

 قوية جدا 0.660 3.83 10

 

ز  ز عىل فقرات مجال1الجدول ) بي  ي مهارة  ( نتائج استجابات المعلمي 
ز
ء ف ي يواجهها المتعلم البطي

الصعوبات الت 

 معظم فقرات هذا المجال قد حصلت عىل درجة قوية جدا 
 
ضح أن

 
يا، إذ يت ز ي المدارس االبتدائية مالي 

ز
القراءة اللغة العربية ف

ز ) اوح متوسطها ما بي 
ي تنص عىل 4(، أما أقوى فقرات هذا المجال فهي الفقرة )7الفقرة )(، أضعفها 4.10( و)3.83يي 

( الت 

ي )  بمتوسط حسانر
ء الصعوبات عند قراءة الجملة الطويلة بطالقة" إذ تحطز ( وبانحراف 4.10"يواجه المتعلم البطي

ي تنص عىل "6(. أما الفقرة )0.532معياري )
ي قراءة ا( الت 

ز
ء بعض األوقات ف ي تحديد حركة يستغرق المتعلم البطي

ز
لكلمة ف

مة" 
 
ي )الفتحة والكشة والض  بمتوسط حسانر

ي تنص عىل 9( مع الفقرة )0.677( وبانحراف معياري )4.07إذ تحطز
( الت 

ة طويلة" " ي في 
ز
ز عىل القراءة ف كي 

ز الي  ز البطيئي  ي )يصعب عىل المتعلمي   بمتوسط حسانر
( وبانحراف معياري 4.07إذ تحطز

ا الفقرة )0.558) ي وقت 10(. وأخي 
ز
ز إتقان مهارات متعددة ف ز البطيئي  ي تنص عىل "ليس من السهل عىل المتعلمي 

( الت 

ي )  بمتوسط حسانر
 ( حيث إنها أيضا حصلت عىل درجة قوية جدا. 0.795( وبانحراف معياري )4.05واحد" إذ تحطز

ي وافق عليها معظم ا
ز كما نرى النتيجة الموضحة أعاله، فإن الفقرات الثالثة األوىل الت  ز من بي   42لمستجيبي 

. أعىلمدرًس  ي المدرسة هي عىل النحو التاىلي
ز
ي يواجهها  ا ف

ي هذا القسم من "ما الصعوبات الت 
ز
الفقرة وافق عليها المستجيبون ف
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ء الصعوبات عند  يا" هي "يواجه المتعلم البطي ز ي المدارس االبتدائية مالي 
ز
ي مهارة قراءة اللغة العربية ف

ز
ء ف المتعلم البطي

ي تحديد حركة الفتحة والكشة قراءة ال
ز
ي قراءة الكلمة ف

ز
ة ف ا كثي 

ً
ء أوقات جملة الطويلة بطالقة" وتليها، "يستغرق المتعلم البطي

مة"
 
تيب من التصويت، والض ة طويلة".   واستغرق أيضا نفس الي  ي في 

ز
ز عىل القراءة ف كي 

ز الي  ز البطيئي  "يصعب عىل المتعلمي 

ا وليس آخرا، ليس من السهل عىل ي وقت واحد. وأخي 
ز
ز إتقان مهارات متعددة ف ز البطيئي    المتعلمي 

ي دراساتهم حيث يواجه المتعلمون البطيئون 
ز
ز ف ي الواقع، تم دعم جميع الفقرات المذكورة أعاله من قبل الباحثي 

ز
ف

ي عملية القراءة وفقا لدراسة 
ز
ز الي  1981)لينغ،  Lingهذه المشاكل ف ز البطيئي  ة طويلة م( إذ ال يمكن لطلبة المتعلمي  ز لفي  كي 

أثناء عملية التعليم والتعلم خاصة عندما يتم منحهم المهام لقراءة الجملة الطويلة وهذا بسبب القدرة المعرفية المحدودة 

(Puteri Roslina Abdul Wahid ،2016 ي م( . ويمكن أيضا دعم هذه المطالبة من خالل دراسة مماثلة أجراه جيلتر

ز 1981)لينغ،  Lingدراسة (. عالوة عىل ذلك، فإن 2001) ز البطيئي  ه ليس من السهل عىل المتعلمي 
 
م( ذكرت أيضا بأن

ي جميع أنواع أنشطة التعلم. وباإلضافة إىل 
ز
ي وقت واحد وهذا بسبب ضعف االستبقاء والتذكر ف

ز
إتقان مهارات متعددة ف

ز ال Zulkafli Abu Zarin  (2008) و Jamian ذلك قد أشارت دراسة   المتعلمي 
 
ي قراءة بأن

ز
ز يستغرقون وقتا أطول ف بطيئي 

ي القراءة بسبب عدم 
ز
مة وهذا ألنهم يواجهون مشاكل ف

 
ي تحديد حركة الفتحة والكشة والض

ز
كلمة واحدة بسبب التشويش ف

ي تحديد الحروف. 
ز
ي السيطرة عليها واالرتباك ف

ز
 الكفاءة ف

ابعة ) ي تنص عىل 7ومن ناحية أخرى، أقل الفقرة هي الفقرة الس 
ي تحديد ( الت 

ز
ء الصعوبات ف "يواجه المتعلم البطي

ي رأيهم، ال يزال المتعلمون البطيئون قادرين 
ز
ز عارضوا الفقرة ألنها ف ض أن المستجيبي 

الكلمات المقسمة". ويمكننا أن نفي 

ز اآلخرين، فهذه ليست المشكلة الرئيسةعىل تحديد الكلمات المقس   ة بطيئة مقارنة بالطلبة العاديي  للمتعلم  مة، لكن بوتي 

ي عملية القراءة. 
ز
ء ف  البطي

  ي
 
 نتائج السؤال الثاب

ي عىل: 
 ينص السؤال الثانز

يا؟" ي المدارس االبتدائية مالي  
 
ي تنمية مهارة قراءة اللغة العربية ف

 
ء ف  "ما هي طرق للتغلب المتعلم البطي

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور2الجدول ) ي
ء   (، المحور الثانز طرق للتغلب عىل طلبة المتعلم البطي

يا.  ز ي المدارس االبتدائية مالي 
ز
ي تنمية مهارة قراءة اللغة العربية ف

ز
 ف

رقم 

 الفقرة

المتوسط  الرتبة الفقرة

ي   الحسانر

اإلنحراف 

 المعياري

 درجة الموافقة

ي تركز عىل  4
تنظيم األنشطة اإلبداعية والنشطة الت 

 األخرى بقدر اإلمكان. األلعاب التعليمية أو التقنيات 

 قوية جدا 0.643 4.31 1

5  . ي  قوية جدا 0.604 4.31 2 إنجاز عملية التعلم بكل رسور مع موقف إيجانر
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ء يوميا حيث يحتاج إىل  6 مراقبة مهمات المتعلم البطي

ي العمل. 
ز
 التكرار ف

 قوية جدا 0.634 4.19 3

ء باستخدم كلمات إيجابية  2 تقدير المتعلم البطي

 بتمارين.  والقيام

 قوية جدا 0.505 4.19 4

ء واالهتمام به.  10  قوية جدا 0.660 4.17 5 التواصل الدائم مع المتعلم البطي

حفزهم عىل اكتشاف المجال المفضل للمتعلم  9

ء.   البطي

 قوية جدا 0.640 4.07 6

القيام باألنشطة الملموسة بدال من األنشطة  7

 المجردة. 

 قوية جدا 0.661 3.95 7

ة والطلب من المتعلم  8 ز ة وجي  إعطاء تعليمات قصي 

ء أن يكرر تلك التعليمات.   البطي

 قوية جدا 0.623 3.95 8

توفي  مساحة أكير هدوءا وخصوصية للمتعلم  1

ء.   البطي

 قوية جدا 0.712 3.93 9

ء.  3 ة التعلم والعمل للمتعلم البطي
 
 قوية جدا 0.726 3.90 10 تقصي  مد

 

ز  ي تنمية مهارة ( 2الجدول ) بي  
ز
ء ف ز عىل فقرات مجال طرق التغلب عىل المتعلم البطي نتائج استجابات المعلمي 

ا 
ًّ
 معظم فقرات هذا المجال قد حصلت عىل درجة قوية جد

 
يا، إذ يتضح أن ز ي المدارس االبتدائية مالي 

ز
قراءة اللغة العربية ف

ز ) اوح متوسطها ما بي 
ي تنص عىل 4ا أقوى فقرات هذا المجال فهي الفقرة )(، أم  3(، أضعفها الفقرة )4.31( و)3.90يي 

( الت 

ي تركز عىل األلعاب التعليمية أو التقنيات األخرى بقدر اإلمكان إذ تحطز بمتوسط 
"تنظيم األنشطة اإلبداعية والنشطة الت 

ي ) ي تنص "إنجاز عملية التعلم بكل رسور م5(، مع الفقرة )0.643( وبانحراف معياري )4.31حسانر
" ( الت  ي ع موقف إيجانر

ي )  بمتوسط حسانر
ي تنص عىل مراقبة مهمات المتعلم 6(. وأما الفقرة )0.604( وبانحراف معياري )4.31إذ تحطز

( الت 

ي )  بمتوسط حسانر
ي العمل فتحطز

ز
ء يوميا حيث يحتاج إىل التكرار ف (، مع الفقرة 0.634( وبانحراف معياري )4.19البطي

ي تنص عىل "تقدير المتعلم ا2)
ي )( الت   بمتوسط حسانر

ء باستخدم كلمات إيجابية والقيام بتمارين" إذ تحطز ( 4.19لبطي

ا الفقرة )0.505وبانحراف معياري ) ء واالهتمام به" إذ 10(. وأخي  ي تنص عىل "التواصل الدائم مع المتعلم البطي
( الت 

ي )  بمتوسط حسانر
 ة قوية جدا. ( حيث إنها أيضا حصلت عىل درج0.660( وبانحراف معياري )4.17تحطز

ي تلك المدرسة هي عىل 
ز
ز ف ي وافق عليها معظم المستجيبي 

ويمكن تفسي  النتائج التالية، الفقرات الثالثة األوىل الت 

. أعىل فقرة وافق عليها  ي تنمية مهارة  المستجيبون النحو التاىلي
ز
ء ف ي هذا القسم من "ما هي طرق للتغلب المتعلم البطي

ز
ف

ي المدا
ز
ي تركز عىل األلعاب التعليمية قراءة اللغة العربية ف

يا" هي تنظيم األنشطة اإلبداعية والنشطة الت  ز رس االبتدائية مالي 

. وتليها، الفقرة مراقبة مهمات  ي أو التقنيات األخرى بقدر اإلمكان ومع الفقرة إنجاز عملية التعلم بكل رسور مع موقف إيجانر
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ي العمل
ز
ء يوميا حيث يحتاج إىل التكرار ف ء باستخدم كلمات إيجابية والقيام  المتعلم البطي ومع الفقرة تقدير المتعلم البطي

ء واالهتمام به.  ا وليس آخرا، التواصل الدائم مع المتعلم البطي  بتمارين. أخي 

ز   ي قراءة باللغة  وترى الباحثة أن المعلمي 
ز
ز مهاراتهم ف ز عىل تحسي  ز البطيئي  ي مساعدة المتعلمي 

ز
يلعبون دورا هاما ف

ل القيام بتقنيات مختلفة مثل توفي  األنشطة اإلبداعية وتنظيمها حسب المواد التعليمية بقدر اإلمكان العربية من خال

ي قامت بها
. يمكن أيضا دعم هذه النقطة بدراسة مماثلة الت  ز ز البطيئي  ز نحو المتعلمي  ي من المعلمي   ومع موقف إيجانر

Puteri Roslina Abdul Wahid  ( ،2016استخ 
 
ز م( إذ قالت بأن ي بقدرة المتعلمي 

ي ال تفز
دام المواد التعليمية الت 

ي الفصل مثل استخدام المنهج المقدم دون تعديل المادة، قد يسبب لهم فقدان االهتمام بالتعلم. لذلك، يحتاج 
ز
ز ف البطيئي 

ي ( وتقديمها  ABBM, alat bahan bantu mengajarالمعلمون إىل أخذ المبادرة الستخدام المساعدات المادية )
ز
ف

ي   بالتعلم. ورأني
ز ز البطيئي  ز يجب عليهم إعداد  عملية التعلم بحيث يعزز اهتمام المتعلمي   المعلمي 

 
ي هذه النقطة أن

ز
أنا ف

ي عملية التعلم اجتنابا عن البيئة المملة. لذلك 
ز
ز ف ز البطيئي  آليات التعلم والتعليم عىل مهام التشويق لجذب انتباه المتعلمي 

ي هذه الحالة، يمكن من أد
ز
ز ف . وعىل المعلمي 

ً
 إبدال طرق التعليم لكي تصبح عملية التعليم والتعلم أكير ممتعا

ز وار المعلمي 

اف عىل أعمالهم اليومية وإحداث المواقف اإليجابية طول أو أثناء عملية التعلم والتعليم لجعل هذه العملية أكير  اإلرسر

 ممتعة. 

ا لدراسة 
ً
 ال2017)واسوديفن،  Vasudevanووفق

 
ز يحتاجون إىل المراقبة من قبل م( بأن ز البطيئي  متعلمي 

ي الفصل إلنجاز عملهم وهذا أيضا ما أشارت إليه 
ز
ز يوما بعد يوم ف ي حاجة 1981)لينغ،  Lingالمعلمي 

ز
هم أيضا ف

 
م( كما أن

 استخماسة إىل 
 
ي عملية التعلم التعليم. ومن ناحية أخرى أن

ز
ي بقدر اإلمكان ف دام كلمات استخدام تقنية التعزيز اإليجانر

دها  ق للتغلب عىل مشكلة مهارة القراءة، وهذه النقطة أي   من إحدى الطر 
 
ء تعد عة للمتعلم البطي )فاول،  Paulمشج 

ي عملية التعلم والتعليم 2016
ز
ء وتوفي  لهم وقت كاف ف  استخدام كلمات مشجعة نحو المتعلم البطي

 
م( إذ قال بأن

راسة. إضا
 
ي الد

ز
بوا عن استخدام الكلمات المثبطة  فة إىل ذلك،ستساعدهم عىل رفع ثقتهم ف

 
ز أن يتجن يجب عىل المعلمي 

ه قد يؤدي إىل اإلحباط والقلق. 
 
ء  ألن ، بالطبع أن يكون المعلمون يتواصلون التواصل الدائم مع المتعلم البطي وبالتاىلي

ي 
ز
ي التغلب عىل صعوباتهم ف

ز
 ،Sebastian إليه التعلم، وهذا ما أشار واالهتمام به لفهم وجهة نظرهم حول أدائهم ودعمهم ف

 م(. 2016)سبستيان، 

، 3والفقرة الثالثة ) ز ء" قد عارضها كثي  من المستجيبي  ة التعلم والعمل للمتعلم البطي
 
ي تنص  عىل "تقصي  مد

( الت 

هم
 
ز ما زالوا قادرين عىل التعلم بطريقة عادية غي  أن ز البطيئي   هؤالء المتعلمي 

 
ون بأن يحتاجون فقط المزيد  ألنهم قد يحس 

 من االهتمام من المعتاد. 

 

 الخاتمة

ة أهمها ما يىل:   توصلت الباحثة إىل نتائج كثي 
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ي مهارة  -1
ز
ي المدرسة االبتدائية الدينية فايا جارس يواجهون الصعوبات ف

ز
ء ف وجدت الباحثة بأن المتعلم البطي

 قراءة اللغة العربية. 

ي القراءة هو الصعوبة  -2
ز
ء ف م البطي

ّ
ي يواجهها المتعل

عند قراءة الجملة الطويلة ومن أعظم الصعوبات الت 

 بسبب القدرة المعرفية المحدودة.  بطالقة

ي تحديد  -3
ز
ي قراءة كلمة واحدة بسبب التشويش ف

ز
ء يستغرق وقتا أطول ف  المتعلم البطي

 
ومن الصعوبات أيضا أن

مة. 
 
  حركة الفتحة والكشة والض

عليمية  -4
 
ي تركز عىل األلعاب الت

ا طرق التغلب عىل هذه الصعوبات هي تنظيم األنشطة اإلبداعية والنشطة الت  أم 

ز  قنيات األخرى بقدر اإلمكان إذ أن المعلمي 
 
ز عىل  أو الت ز البطيئي  ي مساعدة المتعلمي 

ز
يلعبون دورا هاما ف

ي قراءة باللغة العربية من خالل القيام ب
ز
ز مهاراتهم ف تقنيات مختلفة مثل توفي  األنشطة اإلبداعية تحسي 

 . ز ز البطيئي  ز نحو المتعلمي  ي من المعلمي   وتنظيمها حسب المواد التعليمية بقدر اإلمكان ومع موقف إيجانر

ا بسبب  -5 ً ء يوميا حيث يحتاج إىل هذه المراقبة كثي  ز أن يراقبوا مهمات المتعلم البطي ويجب عىل المعلمي 

ء. عدم الثقة بالنفس. ولذا،  ي مساعدة المتعلم البطي
ز
 المراقبة تلعب دوًرا هاًما ف

ي عملية  -6
ز
ء وتوفي  لهم وقت كاف ف ا أن يستخدموا كلمات مشجعة نحو المتعلم البطي

ً
ويجب عليهم أيض

راسة. إضافة إىل ذلك،
 
ي الد

ز
ز أن  التعلم والتعليم ، وهذا سيساعد عىل رفع ثقتهم ف يجب عىل المعلمي 

بوا عن استخدام 
 
ه قد يؤدي إىل اإلحباط والقلق. يتجن

 
 الكلمات المثبطة ألن

احات  التوصيات والمقي 

احات:  ي توصل إليها البحث، فهذه بعض التوصيات واالقي 
 وفقا للنتائج الت 

 تقسيم هؤالء الطلبة إىل الفصل الخاص إلعطاء االنتباه األكير لهم.  -1

 إبدال طرق التعليم لكي عملية التعليم  -2
ز  والتعلم تصبح أكير ممتعا. من أدوار المعلمي 

ي  -3
ز
ي الجملة الطريلة لمساعدة طلبة ف

ز
ز كلمات ف : وضع "/" بي  يمكن استعمال التقنية التعليمية كلمات كالتاىلي

 قراءة المقالة بطالقة. 

ر المعلمون من الكلمات المشجعة والطيبة إىل طلبة عندما يحصلون عىل المستوى  -4
 
من المفروض، يقد

ي مو 
ز
 اصلة الدرس. المستهدف لتشجيعهم ف

ز بشكل إبداعي  مثل: إعداد المذاكرة المختصة بدال من استعمال مواد القراءة  -5 من الواجب أن يفكر المعلمي 

ي يقدمها المدرسون. 
 الت 

ء.  -6  عىل الحكومة أن تقوم بحملة الوعي  عن المتعلم البطي

 المصادر والمراجع

 أوال: المراجع العربية
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ي المدارس االبتدائية. األسباب م(. 2014الجرجاوي، زياد. )
والعوامل الرئيسة المؤدية إىل صعوبات التعلم عند األطفال فز

 . ز  الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطي 

ى. ) ". م(. 2016بويدو، بشر ي
ي إدماج الطفل غي  العادي "طور اإلبتدان 

ي بكر بلقايد،  دور المدرسة فز دراسة ميدانية، جامعة أنر

 تلمسان. 

، لونيس. ) اتم(. 2015عىلي دراسة ميدانية، لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم.  سمات الشخصية وعالقتها ببعض المتغي 

ز سطيف  ز دباغي   ، الجزائر. 2جامعة محمد لمي 

( . ي
، ميمونز ء وصعوبات التعلم األكاديمية نحو رؤى واضحة لتحديد م(. 2014مصطفز ز المتعلم البطي ز بي  إشكالية التميي 

 المعطيات الكمية والكيفية، جامعة مستغانم، الجزائر. مخير تحليل نوع اإلضطراب. 

ة، بوبنيدر. ) المرحلة البتدائية نموذج صعوبات  الكشف المبكر عن صعوبات التعلم المدرسي لدى تلميذ م(. 2011نصي 

ي مختار، الجزائر. القراءة.  ، جامعة باجر  رسالة ماجستي 
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