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 الشكر والعرفاف

يكوف  فأ آمؿ والذي المتواضع، العمؿ ىذا إنجاز في لي العوف كاف أذ عميو والثناء سبحانو لو الحمد
. والديف العقؿ بنعمة عميَّ  أنعـ الذي القدير العمي ا وأشكر .يرضيو الذي عمى الوجو تاماَ   خالصاَ 
 والصبلة. العظيـ ا صدؽ ...67 آية يوسؼ سورة" َعِميـٌ  ِعْمـٍ  ِذي ُكؿ   َوَفْوؽَ " التنزيؿ محكـ في القائؿ
 معروفاً  إليكـ صنع مف" :والعمـ والذي قاؿ مستقيـال الصراط إلى وىادييـ البشرية معمـ عمى والسبلـ
 ..وبعد (. داوود أبو رواه) "كافأتموه أنكـ تروا حتى لو فادعوا بو تكافئونو ما تجدوا لـ فإف, فكافئوه

 في ا بعد المعينيف كانوا ومف ألىمو الفضؿ رد ومف(  الناس يشكر ال مف ا يشكر ال)  مبدأ مف 
 .إنجازه

ا لي بكؿ الشكر وعظيـ االمتناف لممشرفة التي لـ تبخؿ عمي بعونيا ونصحيا وارشادى اتقدـ بجزيؿ
 الصباح  سميماف سيير اخبلص وتفاني الدكتورة

 لعمؿ كما اتقدـ مف الدكتور الرائع عايد لحموز لوقوفو ومساعدتي التماـ ىذا ا

بأي مساعدة طيمة حياتي  الذي لـ يبخؿ عميغساف سرحاف  مدكتورل بالشكر أتقدـ أف أيضاَ  ويسرني
ثرائيا بآرائو القيمةتمطفو بقبوؿ مناقشة ىذه ا وَ  الجامعية،  .لرسالة، وا 

الذي  عفيؼ زيداف  الدكتورالخموؽ، عضو لجنة المناقشة االستاذ  كما وأقدـ شكري لبلنساف المبدع
ثرائيا بآرائو الرائعةتمطؼ بقبوؿ مناقشة ىذه ال  .رسالة، وا 

وجميع مف ومعمميف ومشرفيف وأصدقاء عمني إلنجاز ىذا العمؿ مف محكميف كما أقدـ شكري لمف د
  شجعني خبلؿ ىذه الفترة.

 

محمود نمر ابوجابر  الباحث:                                                                          
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 الُممخَّص

نشطة المغوية في تنمية ميارتي أثر استخداـ برنامج قائـ عمى األ فحصىدفت ىذه الدراسة إلى 
، واعتمد الباحث المنيج قباطية تربية المحادثة لدى طمبة غرؼ المصادر في مديريةو االستماع 

مبة ( طالبًا مف طّ 17مغ عددىا )عينة قصدية بالتجريبي بتصميـ شبو تجريبي، وطبقت الِدراسة عمى 
الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي غرؼ المصادر التعميمية في مدرسة ذكور جبع األساسية في 

ـ(، حيث تـ تطبيؽ اختبار قبمي بعدي عمى أفراد المجموعة لمتأكد مف أثر برنامج 2018/2019)
 األنشطة المغوية عمى ميارتي االستماع والمحادثة لمّطمبة.

ستماع، ة اإلميار أعد الباحث اختبار تَـّ تصميـ برنامج باألنشطة المغوية، كما  ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة
َـّ التأكد مف صدقيما وثباتيما، وحممت البيانات باستخداـ اختبار المحادثة ميارةل مبلحظة بطاقة و ، وت

( ت)اختبار الباحث استخدـ كما األداة، ثبات لحساب( Test- Retest) االختبار إعادة طريقة
 .(Paired Samples t-test) المترابطة لمعينات

و بطاقة مبلحظة ستماع ذات داللة إحصائية في إختبار اإل ِدراسة وجود فروؽوقد أظيرت نتائج ال
 بعد تطبيؽ البرنامج. لمغوية ولصالح مجموعة الدراسةتعزى لبرنامج األنشطة اميارة المحادثة 

وبناًء عمى نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة توظيؼ األنشطة المغوية في تدريس ميارتي 
جراء المزيد مف الدراسات واألبحاث التي تتناوؿ لطمبة غرؼ المصادر التعميمية اإلستماع والمحادثة ، وا 

 أثر األنشطة المغوية في متغيرات ُأخرى.
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Effect of language activities-based program on the development of 

listening and conversation skills among resource room students in 

District of Qabatia 

Prepared by: Mahmoud Nimer Mohamad Abu Jaber 

Supervised by: Dr. Suheir Al Sabbah 

Abstract: 

The study aims at investigating Effect of language activities-based program 

on the development of listening and conversation skills among resource room 

students in District of Qabatia.The study was applied on a purposeful samle of 

resource room students in a governmental school in District of Qabatia in the 

academic year 2018/2019.The researcher followed the experimental approach 

and the quasi – experimental dising.The sample included(17) students at 

Jaba`a Boys school 

The researcher prepared the following instruments:a listening test, and 

conversation test. The researcher also prepared a teaching materal guide with 

language activities-based. Content validity and reliability were establish for 

the instruments.The experiment lasted for 6 weeks.The "Test-Retest"and 

"paired Samples T test" was used in the study to analysis the data. 

The result of the study also showed that were statistically significant 

differences in the mean scores during the after measuremen  of listening test 

due to language activities-based program  in favor of the experimental group 

after  

The result of the study also showed that were statistically significant 

differences in the mean scores during the after measuremen of conversation 

test due to language activities-based program  in favor of the experimental 

group  

Based on thes findings,the researcher recommened the necessity of 

implementing this strategy in teaching listening and conversation skills in 

resources rooms,and more studies should be conducted on different variables 

and subjects.
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 الفصؿ اأَلوؿ 
____________________________________________________________ 

 ُمشكمة الِدراسة وأىميتيا

 المقدمة  1.1

ينمو ُنموًا ُمتوازنًا َومتكامبًل ِمف الطَّمبة َيمروف بخبراٍت متنوعة لكي تتجو التَّربية الحديثُة ِإلى جعؿ  
الجوانب الفكرية، َوالوجدانية، والنَّفسحركية واإِلجتماعية، ِإنطبلقًا ِمف الفمسفة الحديثة لمتربية التي 

ـ اأَلساسي ِمف َأىـ المراحؿ َأصبح الّطالب فييا ِمحورًا لمعمميِة التَّعميمية التَّعمُّمية، َوُتعد مرحمة التَّعمي
التَّعميمية التي يمر فييا الّطالب، فخبلليا َتظير شخصية الّطالب َوتتمحور بشكٍؿ واضح بفعِؿ 
الخبرات التي يمر بيا، ففي حاؿ كانت ىذه الخبرات سميمة ومبلِئمة فِإنيا سُتساعده عمى النُّمو 

عمى ُظيور الكثير ِمف المشكبلت التي قد  بشكؿ متوازف َوشامؿ، َأما ِإذا كانت غير ذلؾ فستعمؿ
 (.2011تتسبب في قصور في واحدة َأو َأكثر ِمف جواِنب النُّمو المختمفة)اليماني، 

كذلؾ فِإف الثَّورة  العممية المعرفية والتُّكنولوجية التي يمر بيا العالـ َأصبحت تمعب دورًا مميزًا في 
ما َوجو الكثير ِمف دوِؿ العالـ والكثير ِمف المنظمات المعنية اإِلىتماـ باإِلنساِف بِإعتباره اأَلىـ، م

لمعمؿ عمى تطبيؽ َمبدأ المساواة َوتكافؤ الفرص لجميع اأَلفراد في المجتمع َوفي جميع نواحي الحياة 
العامػة، َوفي مجاؿ التَّعميـ بخاصة، َوبما َأف ذوي اإِلحتياجات الخاصة يشمموف شريحة ِمف شراِئح 

تَأثرت بذلؾ، تحقيقًا لمبدأ مساواة التَّعميـ، وعميو فقػد َوضعت برامج متنوعة في التَّربية المجتمع ف
 (.2012الخاصة وخدماتيا)منصور وعواد، 

ولقد َأضحت قضية الطَّمبة ِمف ذوي اإِلحتياجات الخاصة َوحقوقيـ ِمف َأىـ القضايا التي  ُتشغؿ 
في حاؿ عدـ اإِلىتماـ بيذه الفئة ِمف الطَّمبة، فِإفَّ ذلؾ فكر العامميف بيذا المجاؿ، َوذلؾ أَلنَّو وَ 

سيترؾ آثارًا َسمبيَة في جوانب النُّمو الصحية والنَّفسية واإِلجتماعية واإِلقتصادية ليـ، وىذا سينعكس 
 (.2005بطريقٍة سمبيٍة عمى المجتمعٍ  بَأسره )الزىيري، 
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ة خاصة ِمف ذوي اإِلحتياجات الخاصة التي َوجدت ولعؿ الطَّمبة ِمف ذوي صعوبات التَّعمـ، ىـ حال 
لى جاِنب ِإىتماـ َأولياء اأُلمور بالّطمبِة الذيف  ىي اأُلخرى اإِلىتماـ ِمف ُعمماء النَّفس والتَّربية، واِ 
يعانوف ِمف ىذه الصُّعوبات بالبحِث َعف دعـٍ تربوي قد ُيسيـ في التَّخفيؼ ِمف جوانب ىذه الّظاىرة 

في الوقت الذي ال يعانوف فيو ِمف َأية ِإعاقٍة حسية َأو ِإنخفاض في مستوى ذكائيـ،  لدى الطَّمبة،
حيث بدَأ اإِلنتباه ليذه الفئة في النَّصؼ الثّاني ِمف القرف العشريف، وفي بداية الس تينات بالتَّحديد، 

ف ىذه الفئة كي ال تقؼ ىذه وذلؾ لتقديـ الدَّعـ والتَّوجيو التَّربوية َوتوفير البرامج العبلجية لّطمبة م
عوبات في وجو تقدميـ العممي َوتحصيميـ الد راسي)العنزي،   (.2014الصُّ

 
وُتعد غرؼ المصادر التَّعميمية الغرفة الرَّسمّية لعبلج صعوبات التَّعمـ، بحيث يتـ فييا تشخيص  

لمعبلج، لموصوؿ بالطَّمبة الطَّمبة ، وتحديد نقاط القوة و نقاط الضَّعؼ اأَلكاديمّي ، ثـ توضع خطة 
ِإلى مستوى قريب َأو مماثؿ لمستوى طمبة صفيـ، وبعد ذلؾ يتـ ِإعادتيـ ِإلى صفيـ العادي؛ فيي 
بذلؾ تعمؿ عمى ِإشعار الطَّمبة بَأنيـ جزء ِمف المجتمع وَأفَّ الجميع يتقبمونو فيذا يؤدي ِإلى التَّقميؿ 

 (.2010لشُّعور بالعجز)ابراىيـ، ِمف شعورىـ بالفشؿ و الخوؼ ِمف المستقبؿ، وا
 

ِإفَّ لتعمـ المغة العربية َأىمية كبيرة, َوذلؾ لما َأوآلىا ا ِمف رعاية بجعميا لغة كتابو العظيـ, حيُث 
( فيي ُلغة خالدة بخمود الد يف وىي 3قاؿ تعالى: )ِكتاٌب ُفصمت اياتو مف.....()فضمت: اآلية 

غير ذلؾ, فبل يمكف فيـ ىذا الد يف والتَّعرؼ عميو ِإال بدراسة تخص جميع المسمميف عربًا كانوا أو 
ىذه المغة وفيميا. ونظرًا أَلىميتيا فِإنيا تحظى بنصيب اأَلسد في مرحمة الد راسة المدرسية وذلؾ 
. فيي ُتعد ِمف َأىـ وسائؿ اإِلتصاؿ والتواصؿ في الحياة، فيي تُنظـ الحياة  لكونيا المغة األـُ

وتقرب اأَلفكار بيف الّناس َوتُبعد الحواجز النَّفسية، وبيا يستطيع الفرد التَّعبير َعف اإِلجتماعية 
حاجاِتو وَأفكاره ومشاعره َويتبادليا مع اآلخريف وىي َأساس الّرابطة القومية أَلفراد المجتمع الواحد، 

يطرة عمييا وبالتَّالي فعف طريؽ المغة يتـ تبادؿ الخبرات والمعارؼ مما يساعد عمى فيـ البيئة والسَّ 
 (2001)ابو الييجاء،ُتؤدي ِإلى نقؿ التُّراث والحضارة والثَّقافة ِمف جيؿ ِإلى آخر

َـّ   ـَ اأْلَْسَماَء ُكمََّيا ُث وقد وضح ا عزَّ وجؿَّ في كتابو العظيـ َأىمية المغة في قولو تعالى:﴿ َوَعمَّـَ آَد
ـْ َعَمى اْلَمبَلِئَكِة َفَقاَؿ أَ  ـْ َعَرَضُي  (31َصاِدِقيَف ﴾)سورة البقرة: اآليةْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َىؤاَُلِء ِإْف ُكْنُت
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وُتعد المغة كجسـ متكاِمؿ لو َأجزاء ومكونات َأساسية وتتمثؿ ىذه اأَلجزاء بالميارات والتي ُيطمؽ 
ا تبدأ عمييا الميارات المغوية، وتنشأ ىذه الميارات عند الفرد بتتابع زمني منطقي، حيث َأني

باإِلستماع وتنتقؿ ِإلى التَّحدث)التَّعبير( وتصؿ ِإلى القراءة بَأنواعيا وَأخيرًا تصؿ بالفرد ِإلى التَّعبير 
الكتابي، وىذه الميارات تحتاج ِإلى ميارات جزئية لكؿ منيا يحتاج الفرد ِإلى تعمميا والتَّدرب عمييا، 

ف الموقؼ الواحد بطرؽ متنوعة وذلؾ لببلغة المغة فبِإتقاف الفرد ليذه الميارات يستطيع ًأف يعبر ع
، والقصة، والمسرحية، العربية وتميزىا، ولمغة العربية أشكاؿ عديدة مف األدب التربوي مثؿ: الشعر

 .(2004)طعيمة، الرواية
 

 شكمة الدراسة مُ  2.1

 االستماع و يارتيَيممس معمـ المغة العربية عادًة َضعؼ الطَّمبة في مياراتيا، َوخاصة في م       
ـُ ِمف المواقؼ التي يبقى فييا الّطالب عاجزًا َعف التَّعبير َعف المحادثة ، َوكـ َيصطدـ ىذا المعم

نفسو، حتى في المواقؼ الحياتية البسيطة، التي تحتاج منو التَّواصؿ مع غيره خارج المدرسة 
يضأ يقع في الكثير مف أخطاء َوداخميا فيصبح الطالب عاجزًا ممتزمًا الّصمت حائرًا تائيًا وأ

التواصؿ مع غيره ويرجع ذلؾ لضعؼ التركيز الذىني مع المتصؿ وتمرير ما تعممو مف ميارات 
االستماع عمى المواقؼ التعميمية والحياتية في مدرستو فيخطئ في إجاباتو وأيضًا قد يطمب منؾ 

ميارات المغة العربية وخاصة  إعادة السؤاؿ أوما قمتو ومما ال شؾ فيو فإف الترابط الوثيؽ بيف
االستماع والمحادثة قد يزيؿ عائؽ الوقت والظرفية التي ال تمكف معمـ المغة العربية مف تدريب 
طمبتو عمى أساسيات ميارتي االستماع والمحادثة كونيما ميارتاف غائبتاف عف تعمـ لغتنا العربية 

, ادثة وعدـ وجود أدوات موضوعية لقياسياوالسبب يرجع ِإلى سوء فيـ طبيعة عممية االستماع والمح

ما أثر استخداـ برنامج قائـ عمى : تياإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآل حيث تكمف مشكمة الّدراسة في
تربية األنشطة المغوية في تنمية ميارتي االستماع و المحادثة لدى طمبة غرؼ المصادر في مديرية 

 قباطية ؟
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 أسئمة الدراسة 3.1

 :األسئمة اآلتية في الدراسة ىذه أسئمة تتمثؿو        

 المتوسطات في ( α≤ 0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ -1
 مجموعة أفراد بيف قباطية تربية مديرية في المصادر غرؼ طمبة لدى االستماع ميارةل الحسابية
 اـ برنامج قائـ عمى االنشطة المغوية؟و تعزى الستخدتطبيق وبعد البرنامج تطبيؽ قبؿ الدراسة

 المتوسطات في ( α≤ 0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجدىؿ  -2
 مجموعة أفراد بيف قباطية تربية مديرية في المصادر غرؼ طمبة لدى المحادثة ميارةل الحسابية
 مج قائـ عمى االنشطة المغوية؟تعزى الستخداـ برنا وتطبيق وبعد البرنامج تطبيؽ قبؿ الدراسة

 

 فرضيات الدراسة 4.1

 :التالية الفرضيات مف لمتحقؽ الدراسة سعت

 المتوسطات في ( α≤ 0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -1
 مجموعة أفراد بيف قباطية تربية مديرية في المصادر غرؼ طمبة لدى االستماع ميارةل الحسابية

 .و تعزى الستخداـ برنامج قائـ عمى االنشطة المغويةتطبيق وبعد البرنامج تطبيؽ قبؿ اسةالدر 

 المتوسطات في ( α≤ 0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -2
 مجموعة أفراد بيف قباطية تربية مديرية في المصادر غرؼ طمبة لدى المحادثة ميارةل الحسابية
 .تعزى الستخداـ برنامج قائـ عمى االنشطة المغوية وتطبيق وبعد البرنامج تطبيؽ قبؿ الدراسة

 

 أىداؼ الدراسة 5.1

 : ةتيىدؼ ىذه الدراسة في المحور اال مثؿيت       

فحص درجة فعالية البرنامج التدريبي القائـ عمى األنشطة المغوية لتنمية ميارتي االستماع  -1
 .في مديرية تربية قباطية ؼ المصادر الّتعميميةوالمحادثة لدى عّينة مف طمبة غر 
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 أىمية الدراسة: 6.1

 :تتمثؿ في االتي ليذه الدراسة أىمية      

األىمية النظرية ليذه الدراسة في كونيا تقدـ إطارًا نظريًا يستفاد منو  أواًل( األىمية النظرية:  تكمف
  : في اآلتي

ـ التي تتناوليا المتمثمة باألنشطة المغوية تكسب ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية المفاىي -1
وميارتي االستماع والمحادثة؛ فدراسة أثر األنشطة المغوية في ىذيف المفيوميف السيما لدى 

 طمبة غرؼ المصادر.
ُتعد مف الّدراسات الميمة المواكبة لما يشيده ميداف الّتربية الخاصة وطرؽ تعميـ ذوي   -2

لوقت الحاضر، وتوجو وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية اإلحتياجات الخاصة مف تطور في ا
 كذلؾ. 

ستسيـ في إثراء المكتبة العربية في مجاؿ أساليب تدريس ذوي اإلحتياجات الخاصة   -3
وتحديدًا في تنمية المغة لدييـ لكونيا المفتاح األساس لتعمـ باقي الموضوعات والمواد، 

 ي ربطت بيف ىذه المفاىيـ.وذلؾ في ضوء ندرة الدراسات التجريبية الت
ستسيـ في توفير أدوات قد تفيد المختصيف، وطمبة الّتربية الخاصة، والعامميف في غرؼ   -4

 المصادر التعميمية، وبقية المعمميف في عمميـ. 

 ثانيًا( األىمية التطبيقية

 ُيمكف ليذه الّدراسة أف تسيـ في تطور برنامج تدريبي يستند عمى األنشطة المغوية قاببلً  -1
لمّتطبيؽ العممّي مما سيسيـ في حاؿ ثبت جدواه في تطوير وتمكيف طمبة صعوبات 

 الّتعمـ مف ميارتي اإلستماع والمحادثة.
كما يمكف ليذا البرنامج في حاؿ تـ تبنيو أف يسيـ في تيسير عمؿ المعمميف في غرؼ   -2

تي اإلستماع المصادر في تعميـ الّطمبة ذوي االحتياجات الخاصة لمغة بشكؿ عاـ وميار 
والمحادثة بشكؿ خاص، واختصار الجيد والوقت المطموب لذلؾ، األمر الذي سيحسف 
مف تحصيؿ طمبة صعوبات الّتعمـ في مادة المغة العربية أواًل وفي بقية المواد التعميمية 

 ثانيًا.
 قد تفيد ىذه الدراسة المعمميف بشكؿ عاـ والمشرفيف التربوييف.  -3
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دائرة المناىج، ومصممي الّتعميـ لتضميف المناىج بعض األنشطة  إفادتيا لمقائميف عمى  -4
المستوحاة مف البرنامج لتحسيف المغة لدى الّطمبة بشكؿ عاـ ولدى طمبة صعوبات الّتعمـ 

 الممحقيف بغرؼ المصادر بوجو خاص.
إف ىذه الدراسة قد تسيـ بتطوير مقياسيف لقياس ميارتي االستماع والمحادثة،   -5

فادة الباحثيف مف ىاتيف األداتيف. وتشخيص امتبل  ؾ الّطمبة ليا، وا 
  
 االىمية البحثية ثالثًا ( 
عداد ابحاث تربوية حوؿ متغيرات ىذه الدراسة وربطيا تفسح المجاؿ لمباحثيف إل  -1

 .بمتغيرات اخرى

 

 محددات الدراسة 7.1

 تشمؿ حدود ىذه الدراسة عمى:       

 طمبة غرؼ المصادر الّتعميمّية.الدراسة عمى  طبقتحدود البشرية: ال -

 التّابعة لمديرية تربية قباطية. ساسيةمدرسة ذكر جبع األ الدراسة في طبقت مكانية:الحدود ال -

 .2018/2019األوؿ مف العاـ الدراسي  فصؿالدارسة في ال طبقتزمانية: الحدود ال -

 

 مصطمحات الدراسة 8.1

فنّيات الّتدريبّية والّتطبيقّية، القائمة عمى األفكار والبناء الّبرنامج الّتدريبّي: مجموعة مف ال       
والمحادثة لدى طمبة غرؼ  الّنظرّي لؤلنشطة المغوية التي تعمؿ عمى تنمّية ميارتي اإلستماع

  .(2017)عمواف وعباس، المصادر

ت توظؼ ( جمسا10)وعة مف الجمسات التدريبية وعددىاويعّرفو الباحث إجرائيًا بأّنو: مجم       
األنشطة المغوية كمادة تدريبية، واّلتي تعمؿ عمى تنمّية ميارات اإلستماع والمحادثة لمطبلب 

 .ثمانيف دقيقةتربوية، ومّدة كّؿ لقاء الممحقيف بغرؼ المصادر ال
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األنشطة المغوية: ىي كؿ أشكاؿ األعماؿ الفصمية التي يقوـ بيا التبلميذ مستخدميف المغة        
 (Huang,2003,6)أىداؼ معينة بجزء مف المنيج لمغوي بيدؼ انجاز 

ياس األنشطة بينما يعّرفيا الباحث إجرائيًا بأّنيا: الدرجة التي يحصؿ عمييا الّطالب عمى مق       
 في الدراسة الحالية.  مستخدـالمغوية ال

ت المغوية األربعة الميارة االقؿ وضوحًا وتنظيمًا وتحديدًا بيف الميارا ميارة االستماع: ىي       
وىي األكثر صعوبة في الّتعمـ وىي تعبر عف اإلصغاء والتركيز لما يمرر مف مثيرات وكممات مف 

 (.2009 ،)ىانيالمتحدث والتفاعؿ معيا باي ردة فعؿ كانت

ويعّرفيا الباحث إجرائيًا بأّنيا: الّدرجة التي يحصؿ عمييا الّطالب عمى مقياس ميارة         
 مستخدـ في الّدراسة الحالية.االستماع ال

 ميارة المحادثة: ىي عبارة عف رموز لغوية محكية يعبر بيا الفرد عف ما يجوؿ بداخمو مف مشاعر
 (2011 ،)سيدالكبلـ طةوافكار واحاسيس الى االخر بواس

ثة ويعّرفيا الباحث إجرائيًا بأّنيا: الّدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس ميارة المحاد     
 المستخدـ في الّدراسة.

. ويذىب التمميذ إلى ىذه مدرسةالغرفة المصادر التعميمية: ىى حجرة تربية خاصة توجد في 
الحجرة عمى أساس جدوؿ ليتمقى مساعدة تدريسية خاصة مف مدرس تربية خاصة. وعادة ما يدرس 

األكاديمية التى ىى  المدرسوف فييا ميارات أساسية و/أو تدريسًا خاصًا في الموضوعات والمواد
أساس اإلحالة وعمؿ المدرس في حجرة المصادر أف يقوـ بدور قائد في تنفيذ البرنامج التربوى 

الموجوديف في ىذه الحجرة وأغمبية التبلميذ الذيف يتمقوف مساعدة في حجرة  IEPالفردى لمتبلميذ 
 (55 -50، 2001يد، )مارتف ىنمى وأخروف ترجمة جابر عبد الحمالمصادر يبقوف في حجرات. 

ىى صؼ يجيز بالمواد التعميمية، واألجيزة والوسائؿ، ودرس تـ تدريبة جيدًا ليشبع احتياجات 
 (2:  2006)فاروؽ صادؽ، طبلبو. 

أنيا خدمات خاصة تخصص في إحدى المدارس لتقديـ الخدمات  (:45:  2006حافظ )ويرى 
 .يف والمتفوقيف والمشكميفالتربوية الخاصة لذوى اإلحتياجات الخاصة مف المعوق

 

 


