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Abstract:
 his study aimed to identify the aspects of reading impairment among
T
cycle one pupils at private schools in the Sultanate of Oman from their
teacher's perspective and discover statistically significant differences in
cycle one teacher's responses in those schools attributed to the
governorate variable. In order to achieve the study's goal, the
researchers used the descriptive method. The survey population
included all cycle one teachers in private schools from governorate of AlBatinah South and North, Muscat and Al-Dakhiliyah. Responses of 500
teachers were received from those governorates. At the same time,
among those teachers about 150 teachers were chosen randomly. They
represent 3
 0% to be the purposive sample. The researchers started to
use a questionnaire to measure the degree of popularity of the aspects
of reading impairment among cycle one pupils at private schools in
the Sultanate Of Oman. This questionnaire is divided into three
categories related to reading letters, words, and sentences. 
It was revealed that the degree of popularity of the aspects of reading
impairment among cycle one pupils at private schools in the Sultanate
Of Oman from the cycle one teacher's perspective came to an average
degree. However, there are no statistically significant differences at the
level (0.05) among the teachers' responses according to governorate
variable. 
According to the study result, it is recommended to put more efforts in
teaching reading skills in order to eradicate the common aspects of
reading impairment. Related to these recommendations, it is suggested
that conducting pilot studies aimed at testing proposed programs are
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required to find out their effects to solve challenges resulted from
aspects of reading impairment among cycle one pupils at private
schools in the Sultanate Of Oman.
Key words: Reading Weakness, First Cycle, Private Schools, Sultanate
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مظاهر ال َّ
ي لدى طلبة الحلقة األولى بالمدارس
ضعف القرائ ّ
صة في سلطنة عُمان
الخا َّ
بتول محمد صالح العجميّة
فاطمة عبد هللا سالم الكنديّة

3
4

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة شيوع مظاهر الضعف القرائي لدى طلبة
الحلقةاألولىفيمدارسالتعليمالخاصفيسلطنةعُمانكماتراهامعلماتالمجالاألول،

والكشف  عن مدىوجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات معلمات المجال األول
بخصوصمظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولىفيمدارسالتعليمالخاصفي

سلطنة عُمان تعزى إلى متغير المحافظة .ولتحقيق هدفي الدراسة استخدمت الباحثتان
وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المجال األول في المدارس
المنهج الوصفي ، ّ
الخاصةفيمحافظاتشمالالباطنةوجنوبهاومسقطوالداخليةفيسلطنةعُمان،وعددهن

معلمة،وتكونتعينةالدراسةالتيتماختيارهابالتقنيةالعشوائيةالبسيطةمن150

 500
.%واستخدمتالباحثتاناستبانةلقياسدرجةشيوعمظاهرالضعف
معلمة،بمانسبته 30
القرائي لدى طلبة الحلقة األولى في المدارس الخاصة في سلطنة عُمان ،متضمنة ثالثة
محاور :المحور األول :مظاهر متعلقة بقراءة الحروف ،والمحور الثاني :مظاهر متعلقة
،والمحورالثالث:مظاهرمتعلقةبقراءةالجمل.وقدأظهرتنتائجالدراسة

بقراءةالكلمات
أن درجة شيوع مظاهر الضعف القرائي لدى طلبة الحلقة األولى في المدارس الخاصة
بسلطنةعُمانكماتراهامعلماتالمجالاألولجاءتبدرجةمتوسطةبنسبة،3.07كما
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات
استجابات معلمات المجال األول لمظاهر الضعف القرائي لدى طلبة الحلقة األولى تبعا
لمتغير المحافظة .وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بزيادة اهتمام مدارس الحلقة
األولىالخاصةبتعليمالمهاراتالقرائية؛بهدفالتخلصمنظاهرةالضعفالقرائي .

الضعفالقرائي،الحلقةاألولى،المدارسالخاصة،سلطنةعمان .

الكلمات المفتاحية:
المقدمة:
اللغةهيالظاهرةاالجتماعيّةالتيعبّرعنهاابنجنّي(،1995ص)33.بأ ّنها:"مجموعةمناألصواتالتييعبّربها
كلقومعنأغراضهم"،فهيفعلالتواصلمعاآلخرين،والكشفعنرغباتالنفس،والتعبيرعنخوالجها،والحفاظ
ي (حراحشة ، ،)2013والتم ُّكن من اللغة يعني امتالك زمام المعرفة وإمكانيّة اكتساب
ي والحضار ّ
على التراث الثقاف ّ
المهاراتوتحقيقالتطورات؛لذلكأصبحتعليماللغةالعربيّةمنأهمالواجباتوالمسؤولياتالتيتقععلىعاتقالشعوب
ّ
ّة،وأناالهتمامبهاوتعليمهايعنيحفظالتراثوال ُهويّة
واألممبوصفهالغةالقرآنالكريم،وهي ُجزءمنالشخصيّةالعربي
ّ
عنهن .ولم تكن اللغة
العربيّة (القوزي ، ،)2002فهي ال تقل أهميةً عن اللغات األخرى ،وال تقل وظائفها وأدوارها
صة
العربيّةبوصفهاظاهرةاجتماعي
ّةبعيدةعنالمشكالتالناتجةمنالمستجداتالتيأفرزتهاالتطوراتالتكنولوجيّة،خا ّ
ّ
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في عصر ال َع ْولَمة،األمر الذيأثّر عليها ومهاراتها الرئيسة أو فنونها األساسيّة ،وهي :االستماع ،والتحدُّث ،والقراءة،
والكتابة،وكانمنجملةتلكالتأثيراتوالمشكالتعلىاللغةالعربيّةمشكلةالضعفالقرائي،التيباتتمنتشرةومتف ّ
شية
في األوساط التعليمية عامة ،والوسط التعليمي التربوي العماني خاصةّ .
ُعرفه رمضان
إن مفهوم الضعف القرائي كما ي ّ
وآخرون(،2018ص. )198بأنه:"القصورفيتحقيقأهداف المقروء،وإدراكالمعانيواألفكارأوالبطءفيالنطق
أوالضبطالخطألأللفاظ"،عالوةعلىسوءاستخدامعالماتالترقيمومراعاةمقتضياتها.وهناكأربعةعواملرئيسة
للضعف القرائي ،وهي تتعلق بالمعلم ،وال ُمتعلم ،والمادة التعليميّة ،والبيئة المحيطة بالطالب .فمن األسباب التي تتعلق
بالمعلم:استخدامطرقغيرمناسبةفيتعليمالقراءة،وعدمتشخيصالمشكالتالقرائيّةلدىالطلبةواالهتمامبعالجهامنذ
ظهورهااألول،وتجاهلتصويباألخطاءالنطقيّةالتيتصدرمنالطلبةأثناءالقراءة.وأمااألسبابالتيتتعلقبال ُمتعلم،
فهيعلىسبيلالمثال:المشكالتفيجهازالنطق،وهذهتكونناتجةمنعيوبخلقيّةأوبسببمشكالتثانويّةأخرى،
وكذلك االستعداد العقلي :أي جاهزيّة العقل ومدى وجود الذكاء في تذكر الكلمات وتسهيل نطقها .وفيما يتعلّق بالمادة
ّ
التعليمية،فقدتكونألسبابمنمثلأن المادةالقرائيةالمقررةتفوققدرةالطالب،أوأنهاالتتناسبمعميولهومستواه
ومرحلتهالعمرية.وأمااألسبابالمرتبطةبالبيئة،سوا ًء كانتبيئةاجتماعيّةأومدرسيّة،فمنها:ازدحامالفصولالدراسيّة
بالطلبة،مايؤديإلىأنالطالباليجدفرصةكافيةللتدريبوالتصحيحوممارسةالقراءة،وإهمالاألسرةتعويدابنهم
علىمهارةالقراءة(البلوشيّة،2018؛زيد،2016؛الشنفري،2006؛).)Kourea, Cartledge, Musti 2007
وتتخذمشكلةالضعفالقرائيمظاهرتتمثلفيمهارتيالنطقوالتعرفعلىالمكتوب،ويظهرهذاالمظهرمنخالل
ّ
عدمالقدرةعلىالتمييزبينالحروفالمتشابهةفيالرسم،والخطأفينطقالكلمة،وإبدالحروفالكلمةبأخرى،وغير
ذلك.كماوتظهرمظاهرالضعفالقرائيفيفهمالمقروء؛مماينتجعنهعدمقدرةالطالبعلىاستنتاجاألفكارالمض ّمنة
في الفقرة المكتوبة ،وتمييز األفكار األساسية من الفرعية ،وعدم القدرة على استخراج األساليب ال ُمستخدمة في المادة
يوآخرون،)2016ويرى()2002Parker et alأنضعفاالستيعابالقرائييُعزىإلى
المقروءةوغيرها(الهاشم ّ
اإلخفاق في فهم الكلماتوالجمل الرئيسة في النص المقروء ،واإلخفاق في الربط بينتلك الجمل الرئيسة إلحداث فهم
وتصورعامللنصالمقروء.هناكجملةمنالحلولالتييمكنبهاعالجالضعفالقرائيأوالحدمنالمشكلةعلىاألقل،
وهذهالحلول هينتيجةتشخيصاألسبابالمؤديةإلىظاهرةالضعفالقرائي،وإرجاعهاإلىعواملهاالرئيسة،وهذامن
شأنهتسهيلمه ّمةالعالج.ومنهذهالحلولمايتعلّقبالمتعلم،نحومتابعةالمستوىالتحصيليللطالب،ومنهامايتعلق
بالمعلم،منناحيةتطويردرجةممارسةالمهاراتالقرائيةوتوظيفهافيالحصصالدراسية،واتباعاألساليبالتكنولوجية
الحديثة في تعليم القراءة للطلبة ،ومن الممكن اللجوء إلى استراتيجية التدريس التبادلي ،باعتبارها استراتيجية تنمي
مهارات الطلبة ذاتيًا ،حيث تعتمد على معايشة الطالب المتعلم لزمالئه في مجموعته .وقد أظهرت دراسة قام بها
(weedman (2003 فاعليةالتدريسالتبادليفيرفعمستوىالفهمالقرائيلدىعينةمنطلبةالصفالتاسع،قامفيها
بتوظيف أربع من االستراتيجيات الفرعية ،وهي :توليد األسئلة ،والتلخيص ،والتنبؤ ،والتوضيح .كما يمكن استخدام
استراتيجية القصة القصيرة وتطبيقها؛ لما لها من فاعلية في زيادة مستوى الفهم القرائي لدى طلبة ،كما أن هذه
االستراتيجيةتُعد"أسلوبتدريس،فهيتعتبربيئةخصبةلغرسالقيم"(العجمي،والحوسنية،،2019ص..)667ومن
الحلولمايتعلقبالمناهجالدراسية،وهيتتمثلفياإلعدادال ُمحكمللمحتوىالعلمي،منخاللمراعاةمستوياتالطلبة
ومتطلباتالمرحلةالعمريةأثناءتأليفالمناهجالدراسيةوبناءها،وتنويعأنواعالنصوصالمقروءة،بينشعرونثر،ومن
األساليبالعالجيةمايتعلق بالبيئةال ُمحيطة،ويكونذلكبتكاتفاألسرةوالمدرسةوالتواصلبينهاللوصولإلىنتيجة
وحلفيمايتعلقبالمشكلة(أبوزالل،2008؛حساني2020،؛عوض،2012؛قاسم،والحديبي،،)2018وفيضوء
ماسبقاإلشارةإليهتبرزضرورةدراسةمشكلةالضعفالقرائيلدىالطلبة،ومعاودةالنظرمنذوياالختصاصفيما
يتعلقبهذهالظاهرة؛للوقوفعلىنتائجوجوانبجديدة،والسعيلتطبيقهاتجريبيًّافياألوساطالتعليمية،ومالحظةمدى
جدواها ،والنتائج المترتبة عليها ،وهذا ما تُظهره توصيات ومقترحات الدراسات التي تناقش ظاهرة الضعف القرائي،
السيّما لدى طلبة الحلقة األولى (البريكية ،2018؛ الخليفات وآخرون ،2020؛ الرمحي ،2016؛ الهاشمي وآخرون،
.)2016

مشكلة الدراسة
تبذلوزارةالتربيةوالتعليمجهودًافيسبيلعالجمشكلةالضعفالقرائي،والتيتعدإحدىالظواهرالمتف ّ
شيةفيالحقل
صة،ومنجملةتلكالجهود قيامهابإعادةتشكيللجانلتطويراألداءاللغويفيمادةاللغة
ي خا ّ
التربو ّ
ي عا ّمة،والعُمان ّ
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العربيةفيالحلقتيناألولىوالثانيةمنالتعليماألساسي،وقياماللجنةبتطبيقبرنامج(أقرأوأف ّكر)،وتطبيقبرامجتهدف
إلىتعزيزتحدثالطلبةبالفصحى،كماوتبنّتالوزارةسياسةالتدريبللمعلمينعلىمنهجيّةتطبيقبرنامج(أقرأوأفكر)
للطلبة ،وعلى الرغم من ذلك فإن الضعف القرائي مشكلة ما تزال تشغل األوساط التربويّة التعليميّة ،في ظل تزايد
الشكاوىمنوجودهابينالطلبة،وتأثيرهاعلىمستوىأداءالقراءة،واستيعابالمقروء(البلوشيّة،،)2018فضالعلى
عقدالمؤتمراتوال ُملتقياتوالندواتالتيتهدفللوقوفعلىظاهرةالضعفالقرائي؛وإضافةتجاربالدولاألخرىفي
آليةالتعاملمعالضعفالقرائي؛قصداالستفادةمنخبراتهموتجاربهم.وجاءفيتوصياتالبحوثوالدراساتالسابقة
ي إشاراتٌ إلى ضرورة  ُمسارعة ذوي االختصاص وكافة أطياف العمل التربوي ،إلى إجراء
المتعلّقة بالضعف القرائ ّ
المزيدمنالدراساتالتيتتناولظاهرةالضعفالقرائي،مايُفضيفيفهمأوضحللظاهرة،وإمكانيّةالوقوفعلىحلول
وبرامج تنموية للطلبة بما يواكب التطورات الحديثة ،والسعي لتطبيق تلك الحلول والخطط والبرامج ومراقبة مدى
فاعليتها ،األمر الذي من شأنه الحد من انتشار هذه الظاهرة ،السيّما لدى طلبة الحلقة األولى ،حيث ّ
إن عالج مظاهر
ي في مراحله األولى أفضل من عالجه في المراحل المتأخرة ،إذ يكون قد تفاقم وانتقل مع الطالب إلى
الضعف القرائ ّ
مراحل ُمتقدمةعلىالمستوىالمدرسيوالجامعيوالوظيفي(الهاشميّة،،)2009ويُصبحالضعفالقرائيحينهاسببًافي
مشكالت أخرى كاإلصابة باإلحباط ،وتدنّي الثقة بالنفس ،وانخفاض الدافعية للتعلم ،وضعف الحصيلة اللغويّة ،وتدهور
ي
ي ،والتسرب من المدرسة (بديوي ،2010؛ الديسي ،2019؛ العجمي ،والبريكية ،2020؛ الهاشم ّ
التحصيل الدراس ّ
وآخرون،.)2016

أسئلة الدراسة
 .1مادرجةانتشارمظاهرالضعفالقرائيوشيوعهابينطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصةبسلطنةعُمان؟
ّ
 .2هل توجد فروق ذات دالالت إحصائيّة عند مستوى الداللة ( )0.05الستجابات معلمات المجال األول فيما يتعلق
عمانتُعزىإلىمتغيّرالمحافظة؟
بمظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصةفيسلطنة ُ
أهداف الدراسة
 .1التعرفعلىدرجةشيوعمظاهرالضعفالقرائيومدىانتشارهالدىطلبةالحلقةاألولىبمدراسالتعليمالخاصفي
سلطنةعُمان.
 .2الكشف عنمدىوجود فروقذات داللة إحصائية في استجابات معلمات المجال األول بخصوص مظاهر الضعف
القرائيلدىطلبةالحلقةاألولىبسلطنةعُمانتُعزىإلىمتغيّرال ُمحافظة.

أهم ّية الدراسة
يلغةكانت،وأثرهافيتكوينجوانبمنشخصيةاإلنساناالجتماعية
تكمنأهميّةالدراسةفيأه ّميةمهارةالقراءةفيأ ّ
والفكرية واألخالقية (قاسم ،والحديبي ، ،)2018فضال عن كونها مهارة أساسيّة لتحقيق التعلٌّم الناجح ،والتعليم كذلك
(الشبيبيّة ،،)2011وضرورةأنيُتقنالمتعلمفيمرحلتهاألولىمنالتعليم(الحلقةاألولى)مهارةالقراءةوأنيتم ّكن
منها ،وأن يعرف كيف يتعامل مع النص المقروء في ضوء تعليم المهارات اللغوية ،السيما مهارة القراءة كما يُشير
( )Argo,1995; Barchers; 1994; Gavelek, 1999حتى يستطيع فيما بعد تنمية مهاراته اللغويّة ،والتي
أساسهاالقراءة،وكذلكاكتسابعاداتجديدةتُش ّكلعقله،وتصقلشخصيّته(زاير،وهاشم،.)2016كماوتكمنأهميّة
صةفيسلطنةعُمان،وتكادالتوجددراسات
الدراسةأيضافيمجالالدراسةومدونته،فهوي ُّ
خص طلبةالمدارسالخا ّ
ّ
صةفيسلطنةعُمان-حسبعلمالباحثتين،-وإن
يلدىطلبةالحلقةاألولىبالمدراسالخا ّ
تتناولمظاهرالضعفالقرائ ّ
ي لدى طلبة الحلقة األولى
وجدت فهي محدودة جدا؛ ولذلك فالقصد من الدراسة
ّ
التعرف على مظاهر الضعف القرائ ّ
صةفيسلطنةعُمان،ودرجةشيوعها،وتوافرحلولتنمويّةجديدةوأنشطةتقويميّةلل ُمتعلمينفيالحلقة
بالمدارسالخا ّ
صة .
األولىبالمدارسالخا ّ
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حدود الدراسة
ي.
 .1الحدود الموضوعيّة:تتمثلفيمظاهرالضعفالقرائ ّ
 .2الحدود البشريّة:تتمثلفيعينةمنمعلماتالمجالاألولفيالمدارسالخاصة.
 .3الحدود المكانيّة:المحافظاتالتعليميّة:شمالالباطنةوجنوبها،ومسقط،والداخلية.
 .4الحدود الزمانيّة:العامالدراسي،2021-2020الفصلالدراسيالثاني .
مصطلحات الدراسة

 .1مظاهر :لغة من مادة ( َ
ظ َه َر) ،وفي المعجم الوسيط المظهر :"الصورة التي يبدو عليها الشيء ، "...(مجمع اللغة
ي (،2008ص.)251أنّها:"ظهرالشيءإذاتبين،
العربية،،2004ص..)620واصطالحايعرفهااللوحوالسوس ّ
وأظهر الشيء إذا بيّنه ،والظهر ضد البطن ،والظاهر ضد الباطن" .ويمكن في ضوء ما سبق تكوين تعريف للمظاهر
إجرائيا:إنهاعالماتأومؤشراتتقودنالمعرفةشيءمعيّن،سوا ًءكانمرضًا،أومشكلةً،أوظاهرةً،أوغيرذلك .
عرفته لجنة القراءة والتحصيل في وزارة التربية والتعليم ( ،2001ص . )2أنّه :"القصور في
ي : ّ
 .2الضعف القرائ ّ
تحقيقأهدافالقراءة،ويشمل:القصورفيفهمالمقروءأوالتعبيرعنهأوالبطءفيالقراءةأوالتلفظالخاطئللكلمةأو
ي إجرائيًاعلىأنّه:
الخطأفيضبطاأللفاظوشكلهاإلىآخرمايتصلبأهدافالقراءة".ويمكنتعريفالضعفالقرائ ّ
مصطلح يدل على ظاهرة من الظواهر اللغويّة التي توجد في مهارة القراءة ،ويؤدي وجودها إلى مظاهر معيّنة يمكن
الكشف عنها من خالل األنشطة القرائيّة الشفويّة ،وتكون المظاهر هذه على مستوى الحرف،كصعوبة تمييز الحروف
المتشابهةفيالرسم،أوعلىمستوىكلمةكصعوبةنطقها،أوعلىمستوىجملةكصعوبةقراءتهابشكلتام.
 .3الحلقة األولى:الصفوفالدراسيّةمنالصفاألولإلىالصفالرابع(وزارةالتربيةوالتعليم، .)2020
ي ،وتتبع في أنظمتها وزارة التربية
 .4المدارس الخاصَّة :مدراس تعليميّة تُقدم خدمات التعليم الخاص وفق مقابل ماد ّ
والتعليم(وزارةالتربيةوالتعليم،.)2020
منهج الدراسة
ي،واستخدام
ي؛إذهومنالمناهجالمناسبةللتعاملمعظاهرةالضعفالقرائ ّ
يالتحليل ّ
منهجهذهالدراسةهوالمنهجالوصف ّ
،والتوصلبعد
هذاالمنهجبداعيدراسةمظاهرالظاهرةوتحليلهاوتفسيرها؛ألنهاتُعدّظاهرةًموجودةًفيالحقلالتعليم ّ
ي
ّ
التحليلوالتفسيرإلىنتائجوتوصياتتتعلقبالظاهرة،وذلكباستخدامبياناتاالستباناتالتيتهدفلقياسدرجةشيوع
مظاهرالظاهرةالمدروسةلدىالعيّنةالمحددة(عالم،،)2012منخاللالمحاورالتيتتضمنهااالستبانات.

مجتمع الدراسة والعينة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المجال األول في المدارس الخاصة في سلطنة عُمان ،في محافظات :شمال
الباطنة وجنوبها ،ومسقط ،والداخلية ،والبالغ عددهن ( )500معلمة ،وزارة التربية والتعليم ،)2020،واختيرت العينة
بالطريقةالعشوائيةالبسيطة،وقدشكلتمانسبته30%منمجتمعالدراسة،واشتملتعلى150معلمة.

أداة الدراسة
للتعرفعلىدرجةشيوعمظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصةبسلطنةعُمان،تماقتباس
األداة البحثيةمن(البلوشية،)2018والمرفق(أ)يثبتموافقةالباحثةالبلوشيةعلىذلك.وقامتالباحثتان بإعادةإيجاد
صدق األداة  من خالل عرضها على عدد من المحكمين من ذوي االختصاص في المناهج وطرق التدريس في جامعة
صحاروبعضمشرفياللغةالعربيةومعلميهااألوائل،وقدوافقواجميعاعلىأناألداة صادقةوتحققماهيمعدةله،
وإليجاد ثبات األداة فقد تم تطبيقها على عدد ( )40معلمة مجال أول وقد تم استخراج معامل الثبات بواسطة معامل
االتساقالداخليألفاكونباخ(،)Cronbac Alphaوقدبلغتنسبةالثباتr:86وهومعاملثباتجيد.
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إجراءات الدراسة
إجراءمسحلألدبالتربوي،والبحوثوالدراساتالسابقةذاتالعالقةبالضعفالقرائي،واإلفادةمنهافيكتابةاإلطار
النظري،والحصولعلىالبياناتالمتعلقةبمجتمعالدراسةوعينتها،اقتباسأداة الدراسةمنالبلوشية(،)2018إعادة
التأكدمنصدقاألداةمنخاللصدقالمحكمين،وصدقالمحتوىبعرضهاعلىمجموعةمنالمحكمينمنذويالخبرة
والكفاءة ،التأكد من ثبات أداة  الدراسة من خالل تطبيقها على عينة من خارج عينة الدراسة قوامها  40معلمة؛ وذلك
لحساب االتساق الداخلي لألداة باستخدام معامل ) (Cronbac Alphaألفا كرونباخ ،وتوزيع االستبانة على عينة
الدراسة،ومنثمإدخالالبياناتومعالجتهاإحصائيا،وتحليلهاباستخدامبرنامجالحزماإلحصائية، Spssعرضالنتائج
وتفسيرهافيضوءماتسفرعنهنتائجالتحليل،وأخيراكتابةالتوصياتوالمقترحاتفيضوءنتائجالدراسة.

المعالجات اإلحصائية
قامتالباحثتانباستخدامبرنامجالحزماإلحصائيةفيالعلوماالجتماعية()Spssلمعالجةالبياناتالتيتمالتوصلإليها
بعدتطبيقأداةالدراسةوتمثلتفيالتالي:حسابمعاملالثباتفيأداةالدراسةمنخاللمعادلة()Cronbac Alpha
كرونباخألفا،وحسابالمتوسطاتالحسابية،واالنحرافاتالمعيارية،ومقياسالتوزيعالطبيعيلإلجابةعنالسؤالاألول،
وإجراء"" One Way Anovaتحليلالتبايناألحاديلقياسمدىوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيتقديراتالعينة؛
لإلجابةعنالسؤالالثاني.

مناقشة النتائج
 .1لإلجابة عن السؤال األول والذي نص على :ما درجة انتشار مظاهر الضعف القرائي وشيوعها بين طلبة الحلقة
األولى في المدارس الخاصة بسلطنة عُمان؟ تشير نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمات
المجالاألولفيالمدارسالخاصةلدرجةشيوعمظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولىبشكلعاممرتبةتنازليا
حسبالمتوسطالحسابي،كمايوضحهاالجدول .1
جدول 1 المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجةشيوعمظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولىكما
تراهامعلماتالمجالاألولفيالمدارسالخاصة 
المحاور

المتوسطات

االنحرافات

المظاهرالمتعلقةبقراءةالحروف
المظاهرالمتعلقةبقراءةالكلمات
المظاهرالمتعلقةبقراءةالجمل
المجموع

3.10
3.25
 2.87
3.07

 .417
 .584
.790
 .823

مستوى
الشيوع
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

وضح الجدول  1أن متوسطات تقديرات معلمات المجال األول في المدارس الخاصة لدرجة شيوع مظاهر الضعف
القرائي لدى طلبةالحلقة األولى بالنسبة للمحاور كانت ضمن الدرجة المتوسطة ،إذتراوحتالمتوسطات الحسابية بين
 2.87 -،3.10كماتبينأنالمجموعالكليلألداة حصلعلىدرجةمتوسطة،بمتوسطحسابي،3.07ويمكنتفسير
ذلكبالجهودالتيتبذلهاوزارةالتربيةوالتعليمفيمجالمكافحةالضعفالقرائي،وقيامهابتطويرالمناهجالدراسيةفي
الحلقةاألولىوجعلهامتناسبةفيضوء نظرياتتعلمالقراءة،السيماالنظريةالبنائية،إذتتضمنتلكالمناهجخطوات
إجرائيةمنظمةلعمليةتعلمالقراءة،مماساعدعلىتحسن فيمستوياتالطلبةفيالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصة
ّ
بسلطنةعمان،كماأن للسياسةالتدريبيةالتيتتبناهاوزارةالتربيةوالتعليمفيتأهيلوتدريبمعلماتالمجالاألولفي
ّ
المدارسالخاصة،وتدريبهن علىجملةمنالمهارات،ومنهاطرائقتعلمالقراءة،دوريُسهمفيتقليلالمشكالتالتي
يواجهها الطلبة أثناء ممارستهم للقراءة .كما تُفسّر النتيجة في ضوء أدوار المشرفين ،وتأثير البرنامج اإلشرافي التابع
لوزارةالتربيةوالتعليمعلىمتابعةالمشكالتالقرائيةالتيتواجهالطلبةفيالمدارسالخاصة.كمايعزىذلكأيضاإلى
فاعلية األنشطة القرائية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم في اختبارات بيرلز ( )Pirlsالذي يهدف إلى قياس مهارة
القراءة.وعلىالرغممنهذهالنتيجةالمتوسطة،إالأنهاتعطيمؤشراتعلىأندرجةانتشارمظاهرالضعفالقرائي
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بينطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصةبسلطنةعُمانتحتاجإلى مزيدمنالجهودالنوعيةمن ِقبلوزارةالتربية
والتعليم،خاصةفيإجراءاتتعلمالقراءةمنحيثالمظاهرالمتعلقةبقراءةالحروفوالكلماتوالجمل؛منأجلتقليل
درجةانتشارمظاهرالضعفالقرائيوشيوعها،ويمكنأنيتحققذلكبإجراءالمزيدمنالبرامجالتطبيقيةوالعملية؛للحد
منمدىشيوعمشكالتالقراءةبمافيهاالضعفالقرائي،وزيادةالتواصلبينالمدارسالخاصةوالمشرفينفيوزارة
التربية والتعليم ،والمتابعة المستمرة؛ للوقوف على مدى فاعلية الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الضعف القرائي في
المدارسالخاصة،إضافةإلىذلكتبنيبرامجلتبادلالزياراتمعالمدارسالحكومية؛لالستفادةمنخبراتالمعلماتفي
المجال األول في آليات التعامل مع الضعف القرائي .إذ أظهرت دراسة البلوشية ( )2018أن درجة شيوع مظاهر
الضعف القرائي لدى طلبة الحلقة األولى في مدارس محافظةشمال الباطنة جاءت بصورة ضعيفة ( .)2.19وتوصي
دراسةالتتري()2016بأهميةاستخدامطرقمتطورةوجديدةلجذبالطلبةنحوالقراءة ،السيمافيالمراحلالتعليمية
األولى . ومن تلك الطرق استخدام التقانة والوسائل التكنولوجية في البيئة الصفية ،وتوظيف أجهزة الحاسب اآللي
واالستفادةمنهافيتعليمالقراءة،والتيمنشأنهااإلسهامفيتحقيقاألهدافالتعليمية،وجعلعمليةتعلمالقراءةأسهل
(الديسي،.)2019وتتفقنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةالهاشميوآخرون(،)2016وتختلفمعنتائجدراسة
كل من (البريكية ،2020؛ والبلوشية ،2020؛ الخليفات وآخرون ، ،)2020في ّ
أن درجة انتشار مظاهر الضعف
القرائي وشيوعها بين طلبة الحلقة األولى ضعيفة في الدراستين األولى والثانية ،ودرجة االنتشار مرتفعة في الدراسة
الثالثة. 
 .2لإلجابة عن السؤال الثاني والذي نص على اآلتي:هلتوجدفروقذاتدالالتإحصائيّةعندمستوىالداللة()0.05
الستجاباتمعلماتالمجالاألولفيمايتعلّقبمظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصةفي
سلطنةعُمانتُعزىإلىمتغيّرالمحافظة؟تماستخدامتحليلالتبايناألحادي،One Way Anovaوالجدول 2يظهر
نتائجالتحليل .
جدول 2نتائجتحليلالتبايناألحاديللفروقبينمتوسطاتاستجاباتمعلماتالمجالاألوللمظاهرالضعفالقرائي
لدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصةتبعالمتغيرالمحافظة 
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

 2.053
 60.981
 63.034

5
 254
 259

 .209
 .233

 .863

مستوى
الداللة
 .507

بيّن الجدول 2أنه ال توجد فروق دالةإحصائيا عند مستوى الداللة( )0.05بين متوسطات استجابات معلمات المجال
األوللمظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدراسالخاصةتبعالمتغيرالمحافظة،فقدبلغتقيمةف
(،).863فيحينبلغتدرجةالحرية(،)254كمابلغمستوىالداللة(،).507وبهذافقدتبيّنأنمستوىالداللةكما
يوضحهالجدول 2()0.507أكبرمنمستوىالداللةالمعتمد(،)0.05وبهذافالتوجدفروقذاتداللةإحصائيةبين
متوسطاتاستجاباتمعلماتالمجالاألولفيالمدارسالخاصةبسلطنةعُمان،تُعزىإلىمتغيّرالمحافظة.ويمكنتفسير
هذهالنتيجةبسببجهودوزارةالتربيةوالتعليمفيالمتمثلةفيتوحيدالمناهجالدراسية،واإلشرافعليهافيالمدارس
الخاصة بين المحافظات التعليمية في سلطنة عُمان ،ودور المديرية العامة لإلشراف التربوي التابعة لوزارة التربية
والتعليمفيتوحيدنمطاإلشرافالتربويبالمدارسالخاصةفيالمحافظاتالتعليمية.كمايمكنتفسيرالنتيجةفيضوء
ّ
تشابهخبراتالمعلماتاللواتييعملنفيمدارسالحلقةاألولىفيالتعليمالخاص،حيثإنأغلبهنيحملنشهادةبرنامج
ّ
ّ
دوراتوبرامجتدريبيةموحدة،وفرصةمشاركتهنفيهذهالدوراتوالبرامج
بية،فضالعلىتلقيهن
بكالوريوسفيالتر
فرصة متساوية تقريبًا في مختلف المحافظات التعليمية ،وهذا أدى إلى زيادة وعي معلمات الحلقة األولى في المدارس
ّ
الخاصةواستخدامهنطرائقتدريسيةمتطورةوحديثة،منشأنهااإلسهامفيعالجالضعفالقرائي.عالوةعلىاألدوار
التي تبذلها المدرسة واألسرة في تعليم الطلبة مهارة القراءة والتشجيع عليها من خالل الحث على ممارسة القراءة في
البرنامجاإلذاعيالصباحيفيالمدرسة،والمسابقاتالمدرسيةالتيتحثالطلبةعلىقراءةالكتبوالقصصالقصيرة.
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التوصيات
 .1تركيز مشرفي المجال األول في المدارس الخاصة أثناء زياراتهم الصفية على متابعة مستويات القراءة لدى طلبة
الحلقةاألولىفيالمدارسالخاصة،وتقديماستراتيجياتتساعدعلىترقيةمستوياتالطلبةالقرائية.
 .2تكثيفمديراتالمدارسالخاصةفيمدارسالحلقةاألولىلزياراتهنالنوعية،الهادفةإلىتطويرمستوياتالقراءة
لدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصة.
 .3إجراءتبادلزياراتمعمختلفالمحافظاتالتعليمية؛لالستفادةمنخبراتبعضالمحافظاتالتعليميةالتيلمتشملها
الدراسة.
 .4إلحاقمعلماتالمجالاألولفيالمدارسا لخاصةبمزيدمنالدوراتالتدريبيةالتيتركزعلىاالستراتيجياتالحديثة
فيتعليمالقراءةلطلبةالحلقةاألولى.
 .5االستفادةمنتجاربوخبراتبعضالبالدالعربيةفيتعليمالقراءةلطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصة؛لتطوير
الكفاءاتالتدريسية.
 .6زيادةالتنسيقبيناألسرةوالمدرسةفيتعزيزمستوياتالقراءةالفاعلةلدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصة.
المقترحات
 .1القيامبدراساتمقارنةبينبقيةالمحافظاتالتعليميةالتيلمتشملهاالدراسة؛بهدفتعرفمستوياتالضعفالقرائي
فيجميعالمحافظاتالتعليمية.
 .2إجراءدراساتتجريبيةتهدفإلىتطبيقاستراتيجياتتدريسية؛لقياسأثرهاعلىتطورمستوياتالقراءةلدىطلبة
الحلقةاألولىفيالمدارسالخاصة .
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