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Abstract:   

This study aimed to identify the aspects of reading impairment among 

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 Al-

Batinah 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 30% 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 

of Oman. 

 
 مظاهر الضَّعف القرائّي لدى طلبة الحلقة األولى بالمدارس 

  الخاصَّة في سلطنة ُعمان
 

 3بتول محمد صالح العجميّة 
 4 فاطمة عبد هللا سالم الكنديّة

 
 الملخص

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

الخاصفيسلطنةُعمانكماتراهامعلماتالمجالاألول،األولىفيمدارسالتعليمالحلقة

فروقذاتداللةإحصائيةفياستجاباتمعلماتالمجالاألولوالكشف عنمدىوجود

مظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولىفيمدارسالتعليمالخاصفيبخصوص

 ُعمان السلطنة هدفي ولتحقيق المحافظة. متغير إلى الباحثتانتعزى استخدمت دراسة

 الوصفي، المدارسالمنهج في األول المجال معلمات جميع من الدراسة مجتمع وتكّون

شمالالباطنةوجنوبهاومسقطوالداخليةفيسلطنةُعمان،وعددهنالخاصةفيمحافظات

150نالدراسةالتيتماختيارهابالتقنيةالعشوائيةالبسيطةممعلمة،وتكونتعينة500

واستخدمتالباحثتاناستبانةلقياسدرجةشيوعمظاهرالضعف%.30معلمة،بمانسبته

 الحلقة طلبة لدى ثالثةالقرائي متضمنة ُعمان، سلطنة في المدارسالخاصة في األولى

 مظاهر األول: المحور متعلقةمحاور: مظاهر الثاني: والمحور الحروف، بقراءة متعلقة

مظاهرمتعلقةبقراءةالجمل.وقدأظهرتنتائجالدراسة،والمحورالثالث:بقراءةالكلمات

الضعف مظاهر شيوع درجة المدارسالخاصةأن في األولى الحلقة لدىطلبة القرائي

معلماتالمجال تراها ،كما3.07األولجاءتبدرجةمتوسطةبنسبةبسلطنةُعمانكما

إحصائي داللة ذات فروق توجد ال أنه عند )ة الداللة متوسطات0.05مستوى بين )

الضعف لمظاهر األول المجال معلمات تبعااستجابات األولى الحلقة طلبة لدى القرائي

 الدراسة أوصت النتائج هذه ضوء وفي المحافظة. الحلقةلمتغير مدارس اهتمام بزيادة

.رةالضعفالقرائيظاهاألولىالخاصةبتعليمالمهاراتالقرائية؛بهدفالتخلصمن

.الضعفالقرائي،الحلقةاألولى،المدارسالخاصة،سلطنةعمان:المفتاحيةالكلمات 

 

 :المقدمة

"مجموعةمناألصواتالتييعبّربها(بأّنها:33،ص.1995اللغةهيالظاهرةاالجتماعيّةالتيعبّرعنهاابنجنّي)

،فهيفعلالتواصلمعاآلخرين،والكشفعنرغباتالنفس،والتعبيرعنخوالجها،والحفاظكلقومعنأغراضهم"

 )حراحشة، والحضارّي التراثالثقافّي اكتساب2013على وإمكانيّة المعرفة امتالكزمام يعني اللغة من والتمكُّن ،)

اجباتوالمسؤولياتالتيتقععلىعاتقالشعوبالمهاراتوتحقيقالتطورات؛لذلكأصبحتعليماللغةالعربيّةمنأهمالو

واألممبوصفهالغةالقرآنالكريم،وهيُجزءمنالشخصيّةالعربيّة،وأّناالهتمامبهاوتعليمهايعنيحفظالتراثوالُهويّة

 )القوزي، ولم2002العربيّة عنهّن. وأدوارها وظائفها تقل وال اللغاتاألخرى، عن أهميةً تقل فهيال اللغة(، تكن

العربيّةبوصفهاظاهرةاجتماعيّةبعيدةعنالمشكالتالناتجةمنالمستجداتالتيأفرزتهاالتطّوراتالتكنولوجيّة،خاّصة
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والقراءة، والتحدُّث، االستماع، وهي: األساسيّة، أوفنونها الرئيسة ومهاراتها عليها فيعصرالعَْولَمة،األمرالذيأثّر

منجملةتلكالتأثيراتوالمشكالتعلىاللغةالعربيّةمشكلةالضعفالقرائي،التيباتتمنتشرةومتفّشيةوالكتابة،وكان

يُعّرفهرمضان الضعفالقرائيكما مفهوم إّن والوسطالتعليميالتربويالعمانيخاصة. فياألوساطالتعليميةعامة،

المقروء،وإدراكالمعانيواألفكارأوالبطءفيالنطقبأنه:"القصورفيتحقيقأهداف(198،ص.2018وآخرون)

وهناكأربعةعواملرئيسةأوالضبطالخطألأللفاظ"،عالوةعلىسوءاستخدامعالماتالترقيمومراعاةمقتضياتها.

األس فمن بالطالب. المحيطة والبيئة التعليميّة، والمادة والُمتعلم، بالمعلم، تتعلق وهي تتعلقللضعفالقرائي، التي باب

بالمعلم:استخدامطرقغيرمناسبةفيتعليمالقراءة،وعدمتشخيصالمشكالتالقرائيّةلدىالطلبةواالهتمامبعالجهامنذ

ظهورهااألول،وتجاهلتصويباألخطاءالنطقيّةالتيتصدرمنالطلبةأثناءالقراءة.وأمااألسبابالتيتتعلقبالُمتعلم،

لمثال:المشكالتفيجهازالنطق،وهذهتكونناتجةمنعيوبخلقيّةأوبسببمشكالتثانويّةأخرى،فهيعلىسبيلا

بالمادة يتعلّق وفيما نطقها. الكلماتوتسهيل تذكر في الذكاء ومدىوجود العقل أيجاهزيّة العقلي: االستعداد وكذلك

مقررةتفوققدرةالطالب،أوأنهاالتتناسبمعميولهومستواهالتعليمية،فقدتكونألسبابمنمثلأّنالمادةالقرائيةال

ومرحلتهالعمرية.وأمااألسبابالمرتبطةبالبيئة،سواًءكانتبيئةاجتماعيّةأومدرسيّة،فمنها:ازدحامالفصولالدراسيّة

ة،وإهمالاألسرةتعويدابنهمبالطلبة،مايؤديإلىأنالطالباليجدفرصةكافيةللتدريبوالتصحيحوممارسةالقراء

(.(Kourea, Cartledge, Musti 2007؛2006؛الشنفري،2016؛زيد،2018علىمهارةالقراءة)البلوشيّة،

المظهرمنخالل وتتخذمشكلةالضعفالقرائيمظاهرتتمثلفيمهارتيالنطقوالتعّرفعلىالمكتوب،ويظهرهذا

وفالمتشابهةفيالرسم،والخطأفينطقالكلمة،وإبدالحروفالكلمةبأخرى،وغيرعدمالقدرةعلىالتمييزبينالحر

ذلك.كماوتظهرمظاهرالضعفالقرائيفيفهمالمقروء؛مماينتجعنهعدمقدرةالطالبعلىاستنتاجاألفكارالمضّمنة

على القدرة وعدم الفرعية، من األساسية األفكار وتمييز المكتوبة، الفقرة المادةفي في األساليبالُمستخدمة استخراج

أنضعفاالستيعابالقرائييُعزىإلىParker et al(2002(ويرى)2016الهاشمّيوآخرون،المقروءةوغيرها)

واإلخفاقفيالربطبينتلكالجملالرئيسةإلحداثفهم الكلماتوالجملالرئيسةفيالنصالمقروء، اإلخفاقفيفهم

وتصورعامللنصالمقروء.هناكجملةمنالحلولالتييمكنبهاعالجالضعفالقرائيأوالحدمنالمشكلةعلىاألقل،

هينتيجةتشخيصاألسبابالمؤديةإلىظاهرةالضعفالقرائي،وإرجاعهاإلىعواملهاالرئيسة،وهذامنحلولوهذهال

يتعلق ما يتعلّقبالمتعلم،نحومتابعةالمستوىالتحصيليللطالب،ومنها شأنهتسهيلمهّمةالعالج.ومنهذهالحلولما

لقرائيةوتوظيفهافيالحصصالدراسية،واتباعاألساليبالتكنولوجيةبالمعلم،منناحيةتطويردرجةممارسةالمهاراتا

تنمي استراتيجية باعتبارها التبادلي، التدريس استراتيجية إلى اللجوء الممكن ومن للطلبة، القراءة تعليم في الحديثة

 وقد مجموعته. في لزمالئه المتعلم الطالب معايشة على تعتمد حيث ذاتيًا، الطلبة بهامهارات قام دراسة أظهرت

(weedman (2003فاعليةالتدريسالتبادليفيرفعمستوىالفهمالقرائيلدىعينةمنطلبةالصفالتاسع،قامفيها

والتوضيح. والتنبؤ، والتلخيص، األسئلة، توليد وهي: الفرعية، االستراتيجيات من أربع استخدامبتوظيف يمكن كما

وت القصيرة القصة هذهاستراتيجية أن كما طلبة، لدى القرائي الفهم مستوى زيادة في فاعلية من لها لما طبيقها؛

ومن(.667،ص.2019االستراتيجيةتُعد"أسلوبتدريس،فهيتعتبربيئةخصبةلغرسالقيم")العجمي،والحوسنية،

ي،منخاللمراعاةمستوياتالطلبةالحلولمايتعلقبالمناهجالدراسية،وهيتتمثلفياإلعدادالُمحكمللمحتوىالعلم

ومتطلباتالمرحلةالعمريةأثناءتأليفالمناهجالدراسيةوبناءها،وتنويعأنواعالنصوصالمقروءة،بينشعرونثر،ومن

للوصولإلىنتيجة والمدرسةوالتواصلبينها يتعلقبالبيئةالُمحيطة،ويكونذلكبتكاتفاألسرة األساليبالعالجيةما

وفيضوء(،2018؛قاسم،والحديبي،2012؛عوض،2020؛حساني،2008لفيمايتعلقبالمشكلة)أبوزالل،وح

ماسبقاإلشارةإليهتبرزضرورةدراسةمشكلةالضعفالقرائيلدىالطلبة،ومعاودةالنظرمنذوياالختصاصفيما

تطبيقهاتجريبيًّافياألوساطالتعليمية،ومالحظةمدىيتعلقبهذهالظاهرة؛للوقوفعلىنتائجوجوانبجديدة،والسعيل

الضعفالقرائي، توصياتومقترحاتالدراساتالتيتناقشظاهرة تُظهره ما وهذا عليها، المترتبة والنتائج جدواها،

 الحلقةاألولى)البريكية، لدىطلبة 2018السيّما الخليفاتوآخرون، 2020؛ الرمحي، الهاشميوآخرون2016؛ ،؛

2016.) 



 مشكلة الدراسة 

تبذلوزارةالتربيةوالتعليمجهوًدافيسبيلعالجمشكلةالضعفالقرائي،والتيتعدإحدىالظواهرالمتفّشيةفيالحقل

بإعادةتشكيللجانلتطويراألداءاللغويفيمادةاللغة،ومنجملةتلكالجهودالتربوّيعاّمة،والعُمانّيخاّصة قيامها
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العربيةفيالحلقتيناألولىوالثانيةمنالتعليماألساسي،وقياماللجنةبتطبيقبرنامج)أقرأوأفّكر(،وتطبيقبرامجتهدف

إلىتعزيزتحدثالطلبةبالفصحى،كماوتبنّتالوزارةسياسةالتدريبللمعلمينعلىمنهجيّةتطبيقبرنامج)أقرأوأفكر(

فإن ذلك من الرغم وعلى تزايدللطلبة، ظل في التعليميّة، التربويّة األوساط تشغل تزال ما مشكلة القرائي الضعف

(،فضالعلى2018الشكاوىمنوجودهابينالطلبة،وتأثيرهاعلىمستوىأداءالقراءة،واستيعابالمقروء)البلوشيّة،

ائي؛وإضافةتجاربالدولاألخرىفيعقدالمؤتمراتوالُملتقياتوالندواتالتيتهدفللوقوفعلىظاهرةالضعفالقر

آليةالتعاملمعالضعفالقرائي؛قصداالستفادةمنخبراتهموتجاربهم.وجاءفيتوصياتالبحوثوالدراساتالسابقة

إجراء إلى التربوي، أطيافالعمل االختصاصوكافة ذوي ُمسارعة إلىضرورة إشاراٌت بالضعفالقرائّي المتعلّقة

اساتالتيتتناولظاهرةالضعفالقرائي،مايُفضيفيفهمأوضحللظاهرة،وإمكانيّةالوقوفعلىحلولالمزيدمنالدر

مدى ومراقبة والبرامج والخطط الحلول تلك لتطبيق والسعي الحديثة، التطورات يواكب بما للطلبة تنموية وبرامج

الس الظاهرة، انتشارهذه من الحد الذيمنشأنه األمر عالجمظاهرفاعليتها، حيثإّن األولى، الحلقة لدىطلبة يّما

الطالبإلى وانتقلمع تفاقم يكونقد إذ فيالمراحلالمتأخرة، األولىأفضلمنعالجه فيمراحله الضعفالقرائّي

في(،ويُصبحالضعفالقرائيحينهاسببًا2009مراحلُمتقدمةعلىالمستوىالمدرسيوالجامعيوالوظيفي)الهاشميّة،

وتدهور اللغويّة، وضعفالحصيلة للتعلم، وانخفاضالدافعية بالنفس، وتدنّيالثقة باإلحباط، مشكالتأخرىكاإلصابة

 )بديوي، المدرسة والتسربمن الدراسّي، 2010التحصيل الديسي، 2019؛ والبريكية، العجمي، الهاشمّي2020؛ ؛

 (.2016وآخرون،



 أسئلة الدراسة

 مظاهرالضعفالقرائيوشيوعهابينطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصةبسلطنةُعمان؟مادرجةانتشار .1

) .2 الداللة مستوى عند ذاتدالالتإحصائيّة فروق توجد (0.05هل يتعلّقالستجاباتمعلمات فيما األول المجال

 مانتُعزىإلىمتغيّرالمحافظة؟بمظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصةفيسلطنةعُ

 

 أهداف الدراسة

التعرفعلىدرجةشيوعمظاهرالضعفالقرائيومدىانتشارهالدىطلبةالحلقةاألولىبمدراسالتعليمالخاصفي .1

 سلطنةُعمان.

فروقذاتداللةإحصائيةفياستجاباتمعلماتالمجالاألولبخصوصمظاهرالضعف .2 الكشفعنمدىوجود

 القرائيلدىطلبةالحلقةاألولىبسلطنةُعمانتُعزىإلىمتغيّرالُمحافظة.



 أهميّة الدراسة

تكمنأهميّةالدراسةفيأهّميةمهارةالقراءةفيأّيلغةكانت،وأثرهافيتكوينجوانبمنشخصيةاإلنساناالجتماعية

 والحديبي، )قاسم، واألخالقية كونها2018والفكرية فضالعن كذلك(، والتعليم الناجح، التعلٌّم لتحقيق أساسيّة مهارة

 وأنيتمّكن2011)الشبيبيّة، القراءة أنيُتقنالمتعلمفيمرحلتهاألولىمنالتعليم)الحلقةاألولى(مهارة (،وضرورة

القرا مهارة السيما المهاراتاللغوية، تعليم فيضوء النصالمقروء مع يعرفكيفيتعامل وأن يُشيرمنها، كما ءة

(Argo,1995; Barchers; 1994; Gavelek, 1999والتي اللغويّة، مهاراته تنمية بعد فيما يستطيع حتى )

(.كماوتكمنأهميّة2016أساسهاالقراءة،وكذلكاكتسابعاداتجديدةتُشّكلعقله،وتصقلشخصيّته)زاير،وهاشم،

طلبةالمدارسالخاّصةفيسلطنةُعمان،وتكادالتوجددراساتالدراسةأيضافيمجالالدراسةومدّونته،فهوي خصُّ

،وإن-حسبعلمالباحثتين-تتناولمظاهرالضعفالقرائّيلدىطلبةالحلقةاألولىبالمدراسالخاّصةفيسلطنةُعمان

ط لدى الضعفالقرائّي مظاهر التعّرفعلى الدراسة من فالقصد ولذلك جدا؛ محدودة األولىوجدتفهي الحلقة لبة

بالمدارسالخاّصةفيسلطنةُعمان،ودرجةشيوعها،وتوافرحلولتنمويّةجديدةوأنشطةتقويميّةللُمتعلمينفيالحلقة

األولىبالمدارسالخاّصة.
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 حدود الدراسة

 تتمثلفيمظاهرالضعفالقرائّي.الحدود الموضوعيّة: .1

 تتمثلفيعينةمنمعلماتالمجالاألولفيالمدارسالخاصة.الحدود البشريّة: .2

 المحافظاتالتعليميّة:شمالالباطنةوجنوبها،ومسقط،والداخلية.الحدود المكانيّة: .3

.ثاني،الفصلالدراسيال2020-2021العامالدراسيالحدود الزمانيّة: .4

 

 مصطلحات الدراسة

المعمظاهر: .1 وفي )َظَهَر(، مادة من اللغةلغة )مجمع ..." الشيء، عليها يبدو التي "الصورة المظهر: الوسيط جم

اللوحوالسوسّي)620،ص.2004العربية، يعرفها تبين،251،ص.2008(.واصطالحا (أنّها:"ظهرالشيءإذا

سبقتكوينتعريف  ويمكنفيضوءما الباطن". والظاهرضد البطن، والظهرضد بيّنه، إذا للمظاهروأظهرالشيء

 إجرائيا:إنهاعالماتأومؤشراتتقودنالمعرفةشيءمعيّن،سواًءكانمرًضا،أومشكلةً،أوظاهرةً،أوغيرذلك.

)هعّرفتالضعف القرائّي: .2 والتعليم التربية فيوزارة والتحصيل القراءة 2001لجنة ص. في2، "القصور أنّه: )

تحقيقأهدافالقراءة،ويشمل:القصورفيفهمالمقروءأوالتعبيرعنهأوالبطءفيالقراءةأوالتلفظالخاطئللكلمةأو

علىأنّه: إجرائيًا ويمكنتعريفالضعفالقرائّي يتصلبأهدافالقراءة". إلىآخرما فيضبطاأللفاظوشكلها الخطأ

يمكنمصطلحيدلعلىظاهر إلىمظاهرمعيّنة ويؤديوجودها القراءة، فيمهارة التيتوجد اللغويّة منالظواهر ة

تمييزالحروف علىمستوىالحرف،كصعوبة وتكونالمظاهرهذه الشفويّة، القرائيّة منخاللاألنشطة الكشفعنها

 كصعوبةقراءتهابشكلتام.المتشابهةفيالرسم،أوعلىمستوىكلمةكصعوبةنطقها،أوعلىمستوىجملة

(.2020الصفوفالدراسيّةمنالصفاألولإلىالصفالرابع)وزارةالتربيةوالتعليم،الحلقة األولى: .3

ة: .4 التربيةالمدارس الخاصَّ وزارة وتتبعفيأنظمتها الخاصوفقمقابلمادّي، خدماتالتعليم تُقدم مدراستعليميّة

 (.2020عليم،والتعليم)وزارةالتربيةوالت

 

 منهج الدراسة

منهجهذهالدراسةهوالمنهجالوصفّيالتحليلّي؛إذهومنالمناهجالمناسبةللتعاملمعظاهرةالضعفالقرائّي،واستخدام

،والتّوصلبعد؛ألنهاتُعّدظاهرةًموجودةًفيالحقلالتعليميّهذاالمنهجبداعيدراسةمظاهرالظاهرةوتحليلهاوتفسيرها

التحليلوالتفسيرإلىنتائجوتوصياتتتعلقبالظاهرة،وذلكباستخدامبياناتاالستباناتالتيتهدفلقياسدرجةشيوع

 (،منخاللالمحاورالتيتتضمنهااالستبانات.2012مظاهرالظاهرةالمدروسةلدىالعيّنةالمحددة)عالم،



 مجتمع الدراسة والعينة 

 شمالتكون محافظات: في ُعمان، سلطنة في المدارسالخاصة في األول معلماتالمجال جميع من الدراسة مجتمع

والبالغعددهن) والداخلية، ومسقط، وجنوبها، والتعليم،500الباطنة التربية وزارة معلمة، واختيرتالعينة2020( ،)

 معلمة.150معالدراسة،واشتملتعلىمنمجت%30بالطريقةالعشوائيةالبسيطة،وقدشكلتمانسبته



 الدراسة أداة

للتعرفعلىدرجةشيوعمظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصةبسلطنةُعمان،تماقتباس

بإعادةإيجاد(والمرفق)أ(يثبتموافقةالباحثةالبلوشيةعلىذلك.وقامتالباحثتان2018البحثيةمن)البلوشية،داةاأل

منالمحكمينمنذوياالختصاصفيالمناهجوطرقالتدريسفيجامعةداةصدقاأل علىعدد منخاللعرضها

صادقةوتحققماهيمعدةله،داةصحاروبعضمشرفياللغةالعربيةومعلميهااألوائل،وقدوافقواجميعاعلىأناأل

ثباتاأل علىعددداةوإليجاد تطبيقها تم معامل40)فقد الثباتبواسطة معامل استخراج تم وقد أول مجال معلمة )

 وهومعاملثباتجيد.r:86(،وقدبلغتنسبةالثباتCronbac Alphaاالتساقالداخليألفاكونباخ)
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 إجراءات الدراسة

دةمنهافيكتابةاإلطارإجراءمسحلألدبالتربوي،والبحوثوالدراساتالسابقةذاتالعالقةبالضعفالقرائي،واإلفا

اقتباس إعادة2018الدراسةمنالبلوشية)أداةالنظري،والحصولعلىالبياناتالمتعلقةبمجتمعالدراسةوعينتها، ،)

منخاللصدقالمحكمين،وصدقالمحتوىبعرضهاعلىمجموعةمنالمحكمينمنذويالخبرةداةالتأكدمنصدقاأل

منثبات التأكد قوامهاأداةوالكفاءة، الدراسة منخارجعينة علىعينة منخاللتطبيقها وذلك 40 الدراسة معلمة؛

لأل الداخلي االتساق معاملداةلحساب كرونب (Cronbac Alpha) باستخدام عينةألفا على االستبانة وتوزيع اخ،

،عرضالنتائجSpss الدراسة،ومنثمإدخالالبياناتومعالجتهاإحصائيا،وتحليلهاباستخدامبرنامجالحزماإلحصائية

 وتفسيرهافيضوءماتسفرعنهنتائجالتحليل،وأخيراكتابةالتوصياتوالمقترحاتفيضوءنتائجالدراسة.



 ةالمعالجات اإلحصائي

(لمعالجةالبياناتالتيتمالتوصلإليهاSpssقامتالباحثتانباستخدامبرنامجالحزماإلحصائيةفيالعلوماالجتماعية)

(Cronbac Alphaالدراسةمنخاللمعادلة)أداةالدراسةوتمثلتفيالتالي:حسابمعاملالثباتفيأداةبعدتطبيق

بية،واالنحرافاتالمعيارية،ومقياسالتوزيعالطبيعيلإلجابةعنالسؤالاألول،كرونباخألفا،وحسابالمتوسطاتالحسا

"تحليلالتبايناألحاديلقياسمدىوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيتقديراتالعينة؛One Way Anovaوإجراء"

 لإلجابةعنالسؤالالثاني.



 مناقشة النتائج

الحلقةعلى:لإلجابة عن السؤال األول والذي نص  .1 طلبة بين الضعفالقرائيوشيوعها مظاهر انتشار درجة ما

 ُعمان؟ لتقديراتمعلماتتشيرنتائجاألولىفيالمدارسالخاصةبسلطنة المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية

بشكلعاممرتبةتنازلياالمجالاألولفيالمدارسالخاصةلدرجةشيوعمظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولى

.1كمايوضحهاالجدولحسبالمتوسطالحسابي،

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجةشيوعمظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولىكما1جدول

تراهامعلماتالمجالاألولفيالمدارسالخاصة

مستوى 

 الشيوع
 المحاور المتوسطات االنحرافات

417. متوسطة  المظاهرالمتعلقةبقراءةالحروف 3.10

584. متوسطة  المظاهرالمتعلقةبقراءةالكلمات 3.25

2.87 790. متوسطة  المظاهرالمتعلقةبقراءةالجمل

823. متوسطة  المجموع 3.07

 الجدول األول1وضح المجال معلمات تقديرات متوسطات المدارسالخاصةأن الضعففي مظاهر شيوع لدرجة

بين تراوحتالمتوسطاتالحسابية إذ المتوسطة، للمحاوركانتضمنالدرجة األولىبالنسبة القرائيلدىطلبةالحلقة

،ويمكنتفسير3.07،بمتوسطحسابيمتوسطةحصلعلىدرجةداة،كماتبينأنالمجموعالكليلأل3.10-2.87

ةالتربيةوالتعليمفيمجالمكافحةالضعفالقرائي،وقيامهابتطويرالمناهجالدراسيةفيذلكبالجهودالتيتبذلهاوزار

متناسبةفيضوء النظريةالبنائيةالحلقةاألولىوجعلها ،إذتتضمنتلكالمناهجخطواتنظرياتتعلمالقراءة،السيما

فيمستويا ساعدعلىتحسن  القراءة،مما تالطلبةفيالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصةإجرائيةمنظمةلعمليةتعلم

بسلطنةعمان،كماأّنللسياسةالتدريبيةالتيتتبناهاوزارةالتربيةوالتعليمفيتأهيلوتدريبمعلماتالمجالاألولفي

القراءة،دوريُسهمفيتقليلالمشك طرائقتعلم التالتيالمدارسالخاصة،وتدريبهّنعلىجملةمنالمهارات،ومنها

البرنامجاإلشرافيالتابع وتأثير المشرفين، أدوار فيضوء النتيجة تُفّسر كما للقراءة. ممارستهم أثناء الطلبة يواجهها

لوزارةالتربيةوالتعليمعلىمتابعةالمشكالتالقرائيةالتيتواجهالطلبةفيالمدارسالخاصة.كمايعزىذلكأيضاإلى

القرائي األنشطة )فاعلية فياختباراتبيرلز والتعليم التربية وزارة تنفذها التي قياسمهارةPirlsة الذييهدفإلى )

القراءة.وعلىالرغممنهذهالنتيجةالمتوسطة،إالأنهاتعطيمؤشراتعلىأندرجةانتشارمظاهرالضعفالقرائي
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التربيةبينطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصةبسلطنةُعمانتحتاجإلى مزيدمنالجهودالنوعيةمنقِبلوزارة

والتعليم،خاصةفيإجراءاتتعلمالقراءةمنحيثالمظاهرالمتعلقةبقراءةالحروفوالكلماتوالجمل؛منأجلتقليل

؛للحددرجةانتشارمظاهرالضعفالقرائيوشيوعها،ويمكنأنيتحققذلكبإجراءالمزيدمنالبرامجالتطبيقيةوالعملية

منمدىشيوعمشكالتالقراءةبمافيهاالضعفالقرائي،وزيادةالتواصلبينالمدارسالخاصةوالمشرفينفيوزارة

الضعفالقرائيفي فيسبيلمكافحة المبذولة الجهود للوقوفعلىمدىفاعلية المستمرة؛ والمتابعة والتعليم، التربية

امجلتبادلالزياراتمعالمدارسالحكومية؛لالستفادةمنخبراتالمعلماتفيالمدارسالخاصة،إضافةإلىذلكتبنيبر

) البلوشية دراسة أظهرت إذ القرائي. الضعف مع التعامل آليات في األول (2018المجال شيوع درجة مظاهرأن

) ضعيفة األولىفيمدارسمحافظةشمالالباطنةجاءتبصورة الحلقة وتوصي2.19الضعفالقرائيلدىطلبة (.

السيمافيالمراحلالتعليميةاستخدامطرقمتطورةوجديدةلجذبالطلبةنحوالقراءة،(بأهمية2016دراسةالتتري)

 اآللياألولى. الحاسب أجهزة وتوظيف الصفية، البيئة في التكنولوجية والوسائل التقانة استخدام الطرق تلك ومن

لتيمنشأنهااإلسهامفيتحقيقاألهدافالتعليمية،وجعلعمليةتعلمالقراءةأسهلواالستفادةمنهافيتعليمالقراءة،وا

(،وتختلفمعنتائجدراسة2016(.وتتفقنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةالهاشميوآخرون)2019)الديسي،

 )البريكية، من 2020كل والبلوشية، 2020؛ وآخرون، الخليفات درج2020؛ أّن في الضعف(، مظاهر انتشار ة

األولىضعيفة الحلقة طلبة بين الدراسةالقرائيوشيوعها في مرتفعة االنتشار ودرجة األولىوالثانية، الدراستين في

الثالثة.

(0.05هلتوجدفروقذاتدالالتإحصائيّةعندمستوىالداللة)لإلجابة عن السؤال الثاني والذي نص على اآلتي: .2

المجالاألولفيمايتعلّقبمظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصةفيالستجاباتمعلمات

يظهر2،والجدولOne Way Anovaسلطنةُعمانتُعزىإلىمتغيّرالمحافظة؟تماستخدامتحليلالتبايناألحادي

نتائجالتحليل.

اديللفروقبينمتوسطاتاستجاباتمعلماتالمجالاألوللمظاهرالضعفالقرائينتائجتحليلالتبايناألح 2جدول

لدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصةتبعالمتغيرالمحافظة

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

2.053

60.981

63.034

5 

254

259

209.

233.
507.863.

عندمستوىالداللة)أنهالتوجد2بيّنالجدول بينمتوسطاتاستجاباتمعلماتالمجال(0.05فروقدالةإحصائيا

لمتغيرالمحافظة،فقدبلغتقيمةف األوللمظاهرالضعفالقرائيلدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدراسالخاصةتبعا

،وبهذافقدتبّينأنمستوىالداللةكما(507.مستوىالداللة)كمابلغ(،254(،فيحينبلغتدرجةالحرية)863.)

(،وبهذافالتوجدفروقذاتداللةإحصائيةبين0.05(أكبرمنمستوىالداللةالمعتمد)0.507)2يوضحهالجدول

الخاصةبسلطنةُعمان،تُعزىإلىمتغيّرالمحافظة.ويمكنتفسيرمتوسطاتاستجاباتمعلماتالمجالاألولفيالمدارس

التربيةوالتعليمفيالمتمثلةفيتوحيدالمناهجالدراسية،واإلشرافعليهافيالمدارس النتيجةبسببجهودوزارة هذه

ال التربوي لإلشراف العامة المديرية ودور ُعمان، سلطنة في التعليمية المحافظات بين التربيةالخاصة لوزارة تابعة

والتعليمفيتوحيدنمطاإلشرافالتربويبالمدارسالخاصةفيالمحافظاتالتعليمية.كمايمكنتفسيرالنتيجةفيضوء

تشابهخبراتالمعلماتاللواتييعملنفيمدارسالحلقةاألولىفيالتعليمالخاص،حيثإّنأغلبهنيحملنشهادةبرنامج

بية،فضالعلىتلقيهّندوراتوبرامجتدريبيةموحدة،وفرصةمشاركتهّنفيهذهالدوراتوالبرامجبكالوريوسفيالتر

وعيمعلماتالحلقةاألولىفيالمدارس أدىإلىزيادة وهذا فيمختلفالمحافظاتالتعليمية، تقريبًا فرصةمتساوية

سهامفيعالجالضعفالقرائي.عالوةعلىاألدوارالخاصةواستخدامهّنطرائقتدريسيةمتطورةوحديثة،منشأنهااإل

في القراءة منخاللالحثعلىممارسة والتشجيععليها القراءة مهارة الطلبة فيتعليم واألسرة المدرسة التيتبذلها

 ة.البرنامجاإلذاعيالصباحيفيالمدرسة،والمسابقاتالمدرسيةالتيتحثالطلبةعلىقراءةالكتبوالقصصالقصير
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 التوصيات

لدىطلبة .1 مستوياتالقراءة علىمتابعة الصفية زياراتهم أثناء المدارسالخاصة في األول المجال مشرفي تركيز

 الحلقةاألولىفيالمدارسالخاصة،وتقديماستراتيجياتتساعدعلىترقيةمستوياتالطلبةالقرائية.

األولىلزياراتهنالنوعية،الهادفةإلىتطويرمستوياتالقراءةتكثيفمديراتالمدارسالخاصةفيمدارسالحلقة .2

 لدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصة.

إجراءتبادلزياراتمعمختلفالمحافظاتالتعليمية؛لالستفادةمنخبراتبعضالمحافظاتالتعليميةالتيلمتشملها .3

 الدراسة.

لخاصةبمزيدمنالدوراتالتدريبيةالتيتركزعلىاالستراتيجياتالحديثةإلحاقمعلماتالمجالاألولفيالمدارسا .4

 فيتعليمالقراءةلطلبةالحلقةاألولى.

االستفادةمنتجاربوخبراتبعضالبالدالعربيةفيتعليمالقراءةلطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصة؛لتطوير .5

 الكفاءاتالتدريسية.

 زيادةالتنسيقبيناألسرةوالمدرسةفيتعزيزمستوياتالقراءةالفاعلةلدىطلبةالحلقةاألولىفيالمدارسالخاصة. .6

 

 المقترحات

القيامبدراساتمقارنةبينبقيةالمحافظاتالتعليميةالتيلمتشملهاالدراسة؛بهدفتعرفمستوياتالضعفالقرائي .1

 فيجميعالمحافظاتالتعليمية.

إجراءدراساتتجريبيةتهدفإلىتطبيقاستراتيجياتتدريسية؛لقياسأثرهاعلىتطورمستوياتالقراءةلدىطلبة .2

الحلقةاألولىفيالمدارسالخاصة.



 المصادر والمراجع 

(.دارالكتابالعربي.2(.الخصائص.)ط.1995ابنجنّي،أبوالفتح.)

 .22،(40،)مجلةالتطويرالتربوي(.الضعفالقرائيورؤيةلحلاألزمة.2008أبوزالل،عصامالدين.)

) المكتباتوالمعلومات،2010بديوي،مصطفى. مجلة المدرسيةفيعالجه. والمكتبة الضعفالقرائيودورالمعلم .)

 .43-31(،4)

تعليماألساسّيبمحافظةجنوبالباطنةكما(.مظاهرالضعفالقرائّيلدىطلبةالحلقةالثانيةمنال2018البريكيّة،آمنة.)

 يراهامعلمواللُّغةالعربيّة.]رسالةماجستيرغيرمنشورة[.جامعةُصحار.سلطنةُعمان.

) حمد. دينا بمحافظة.2018)البلوشية، األولى الحلقة طلبة لدى القرائي الضعف مظاهر

 ]رسالة معلماتالمجالاألول. تراها كما الباطنة سلطنةشمال ُصحار. جامعة ماجستيرغيرمنشورة[.

 ُعمان.

(.فاعليةطريقةالتدريسالتبادليلمادةالنصوصاألدبيةفيعالجضعفالطلبةفي2011بنيذياب،محمودعوض.)

.9-40(،4)19االستيعابالقرائي.مجلةالمنارةللبحوثوالدراسات،

 ائيّةوطرقتدريسها.داراليازرويالعلميةللنشروالتوزيع.(.المهاراتالقر2013حراحشة،إبراهيممحمد.)

(.الضعفالقرائيوالكتابيلدىطالبالمرحلةاالبتدائية:أسبابهوعالجه.مجلةكلية2020حساني،عمربنمحمد.)

 .115-87(،4)36،التربية

بالصفوفالثالثةاألولىمنوجهةنظر(.أسبابالضعفالقرائّيلدىطال2020الخليفات،علّي،والخليفات،أنوار.)

 .61-44، (9)4.مجلّةالعلومالتربويّةوالنفسيّة،المعلماتفيلواءاألغوارالجنوبيّة

(.برنامجتعليميمحوسبلتحسينمهاراتالقراءةلذويصعوباتالقراءة.داريافاللنشر2019الديسي،ربىمحمود.)

 والتوزيع.

 (.مدخلإلىصعوباتالقراءة:الديسلكسيا.داريافاللنشروالتوزيع.2019)الديسي،ربىمحمود.

 (.كيفنصلللفهمالقرائّي.دارالرضوانللتوزيعوالنشر.2016زاير،سعدعلي،وهاشم،عهودسامي.)



VOLUME 3, ISSUE 6 December 2021 

 

 
 
 
 

 401IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

) محمد. ميرا 2016زيد، من فيالمدارساألساسيّة وُمقترحاتعالجها أسبابتدنّيمستوىالقراءة وجهاتنظر(.

الوطنيّة[ النجاح جامعة ماجستير، ]رسالة نابلس. ُمحافظة في التربويين والمشرفين  المعلمين

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/Mira%20Zeid_0.pdf . 

(.مظاهرالفسادوآثارهفيضوءالقرآنالكريم.مجلّةجامعةاألزهر،2008).ضيائي،واللوح،عبدالسالمالسوسّي،

 .247-278(،10)1

) سهيل. حول(.2006الشنفري، والتعليم التربية وزارة أجرتها دراسة الحلقة: الضعفالقرائي في الضعفالقرائي

 .97-88(،11لةرسالةالتربية،)األولىمنالتعليماألساسيبسلطنةعمان.مج

(.أثرالتدريسبأسلوبالقصةالقصيرةفيتنميةالوعيالقيمي2019العجمي،محمدصالح،والحوسنية،سميحةعلي.)

بسلطنةُعمان. مجلةكليةالتربيةبجامعةلطلبةالصفالرابعاألساسيبمحافظتيشمالالباطنةوجنوبها

 .674-696(،10)35أسيوط

(.مظاهرالضعفالقرائّيلدىطلبةالحلقةاألولىبُمحافظةشمال2020العجمي،محمدصالح،والبلوشيّة،ديناحمد.)

 .96-82(،3)9،المجلةالّدوليةالتربويّةالمتخصصةالباطنةكماتراهامعلماتالمجالاألول.

) سلمان. آمنة والبريكية، صالح، محمد 2020العجمي، يناير، الحلقة(.29-30، لدىطلبة الضعفالقرائي مظاهر

اللغةالعربية. ]ورقةبحثية[.مؤتمرالثانيةمنالتعليماألساسيبمحافظةجنوبالباطنةكمايراهامعلموا

 اللغةالعربيةالدوليالرابعبالشارقة.

 (.دارالفكر.1(.البحثالتربويكفاياتللتحليلوالتطبيقات)ط.2012عالم،صالح.)

(.فاعليةبرنامجمحوسبلعالجالضعففيبعضالمهاراتالقرائيةلدىتالميذالصفالرابع2012عوض،بركة.)

األساسي.]دراسةماجستيرغيرمنشورة[.الجامعةاإلسالمية.فلسطين.

) المحسن. عليعبد والحديبي، جابر، محمد ا2018قاسم، المركز العربية. استراتيجياتتدريساللغة لتربويللغة(.

 .4-3العربيةلدولالخليج.ج

 .62-43،1مناهجتعليماللغةالعربية.معهدالدراساتواألبحاثللتعريب،(.2002القوزي،عوض.)

 .مكتبةالشروق.4)مجمعاللغةالعربية.المعجمالوسيط)ط.

 علي، والموسوّي، علي، وكاظم، فاطمة، والبوسعيديّة، عبدهللا، )الهاشمّي، سالم. مظاهرالضعف2016والخائفّي، .)

معلماتالمجال تراها ُعمانكما بسلطنة األساسّي التعليم األولىمن الحلقة لدىتالميذ الشائعة القرائّي

 .496-473(،4)17األول.مجلةالعلومالتربويّةوالنفسيّة،

) فاعليةبرنامجمحوسبفيعالجالضعفالق2009الهاشميّة،جميلة. رائّيلدىطالباتالصفالسادسفيالحلقة(.

الكّشاف مؤتة[ جامعة ماجستير، ]رسالة األساسّي. التعليم من الثانية

http://thesis.mandumah.com/Record/207474/Details. 

) والتعليم. التربية 2011وزارة لجنة والتعليم.(. التربية وزارة مسقط: والتحصيل. القراءة

https://home.moe.gov.om. 

 .https://home.moe.gov.om(.المديريةالعامةللمدراسالخاصة.2020وزارةالتربيةوالتعليم.)

Argo, D. (1995). A Study of the Achievement of Sixth Grade Students In An 

Integrated Language Arts Programe, Fort Hays Starte University, Kansas. 

ED 384048. 

Barchers, S. (1994). Teaching Language Arts: An Integrated Approach, Minnesota. 

ED 364900. 

Carter, C. (2001). Reciprocal Teaching: The Application of a Reading Improvement 

Strategy on urban student in High Land Park, Michigan, 1993 – 1995. 

Innodate Monographs 8 . ERIC, No. ED 456429. 

Curran, L. & Guin, L. & Marshall, L. (2002). Improving Reading Ability through the 

use of Cross- Age Tutoring, phono-Graphix, and Reciprocal Teaching. 

ERIC, No. ED 471073. 

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/Mira%20Zeid_0.pdf
http://thesis.mandumah.com/Record/207474/Details
http://thesis.mandumah.com/Record/207474/Details
https://home.moe.gov.om/
https://home.moe.gov.om/
https://home.moe.gov.om/


ASPECTS OF READING WEAKNESSES AMONG FIRST  CYCLE STUDENT 

IN  PRIVATE SCHOOLS IN SULTANATE  OF OMAN 
  

 

 402   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

Gavelek, J. (1999). Integrated Literacy Instruction, A Review Of The Literature. 

Center for The Improvement of Early Reading University of Michigan, ED 

429310. 

Kourea, L., Cartledge, G., & Mustirao, S(2007)..Improving the reading skills of urban 

elementary students through total class peer tutoring. Remedial and 

special education. 28 (2), 95 - 107. 

Oczkus, L. (2003). Reciprocal Teaching At Work: Strategies For Improving Reading 

Comprehension. ERIC. No. ED 4802. 

Parker, Richard., Hasbrouk, J; & Denton, C. (2002). How to tutor students with 

reading comprehension problems. Preventing School Failure. 

Slater, W. & Horstman, F. (2002). Teaching Reading and Writing to struggling Middle 

School and High school students: The case for Reciprocal teaching. ERIC, 

No. EJ. 653731. 

Weedman, L. V.(2003). Reciprocal Teaching Effects Upon Reading Comprehension 

Levels Students in 9 the Grads, Web site; http://www.lib. 

com/dissertations. 
 



 

 

http://www.lib/

