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 اإلهداء

 

 .لى نفسي التي أبت المككث دكف تقدـإأىدم ىذا العمؿ 

كيمدكف يد العكف كيرسمكف ابتسامة فرح عمى  ،ذيف يزرعكف بذكر األمؿ في طريؽ اآلخريفملى الا  ك 

  .الكجكه

 .عائقا مف أماـ شخص أزاحلى مف إ

  .برارسرل الحرية كشيدائنا األألى كطني الكبير فمسطيف ك إ

  .ييفبي الغالكأ   ميأ  لى قمبي النابض إ

  .خكاني كأخكاتيا  ك 

 لى زكجي الرائع كأبنائي نكر عينيإ

 .ساندنيكعائمتي الثانية أىؿ زكجي ككؿ مف 

 لى األستاذ رامز الجندم كعائمتو مف سكريا الشقيقة.إعانت قسكة األياـ  الى أركاح  
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 إقرار 

بحاثي أؿ درجة الماجستير، كأّنيا نتيجة جامعة القدس، لنيالى مت دّ الرسالة أّنيا ق   ةأقر أنا معد

ـ لنيؿ أّم قد  أك أم جزء منيا لـ ي   ليو حيثما كرد، كأّف ىذه الرسالةإالخاصة، باستثناء ما تـ اإلشارة 

 جامعة أك معيد. ألمعميا  درجة  

 .ىناء عيسى محمد ممحـاالسـ: 
 التكقيع:.........................

       15/1/2020التاريخ:  
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 الشكر والتقدير
 

 

تي الدكتكرة ال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ الى مشرفإفت عمى االنتياء مف ىذه الرسالة ال يسعني كقد شار  

 أميرة الريماكم، عمى ما بذلتو معي مف جيد طيمة ىذه الرسالة .

 

لتفضميما بالمشاركة في لجنة  عمر الريماكم كالدكتكر محسف عدسلمدكتكر  أتقدـ بالشكر كالتقدير كما

 ثراء ىذه الرسالة.إالمناقشة، كلممالحظات القيمة التي أبدياىا كساىمت في 

 

كيدم مف حسف تعامؿ كتز  أبدتوكالتعميـ في محافظة الخميؿ لما  ات التربيةقدـ شكرم لمديريأكما ك 

 قمت بتكزيع االستبانات فييا .، كالمدارس التي بالمعمكمات الالزمة لدراستي
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 الممخص 

لى معرفة دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف إىدفت الدراسة 

 محافظة الخميؿ.كجية نظر معممييـ في 

( فقرة مككنة  مف، 55كلجمع المعمكمات تـ إعداد ِإستبانة  مككنة  مف خمسة مجاالت  كقد اشتممت عمى)

( 10( فقرة ، التعبير الشفكم)12( فقرات، قراءة اإلستماع)8( فقرة ، القراءة الصامتِة)14القراءة الجيرية )

 اـ المنيج الكصفي لجمع المعمكمات.  ( فقرة ، كتـ استخد11الدافعية نحك القراءة) فقرات،

تككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف كالمعممات الذيف يدرسكف المغة العربية في المدارس الحككمية 

كمعممة، كتككنت عينة  معممان ( 140في محافظة الخميؿ كالتي تضـ غرؼ مصادر، كالبالغ عددىـ)

طريقة قصدية، حيث كانت العينة مف المعمميف كمعممة، تـ اختيارىـ ب معممان  (104الدراسة مف)

، كالذيف ارتاد كالمعممات المذيف يدرسكف المغة العربية لمصفكؼ الثالث كالرابع، التي تضـ غرفة مصادر

 طالبيـ غرؼ المصادر أك ما زالكا يرتادكنيا.

أفراد عينة  الستجابات (2.87لمدرجة الكمية بمغت) المتكسطات الحسابية كأظيرت نتائج الدراسة أفّ 

الدراسة عمى دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر 

معممييـ في محافظة الخميؿ بدرجة متكسطة. كقد أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

 المديرية،، ك الجنس كسنكات الخبرة كعدد سنكات تأسيس غرفة المصادرالدراسة) إحصائية في متغيرات

 .كجنس المدرسة(

ليو الدراسة مف نتائج اقترحت الباحثة عدد مف التكصيات أىميا: العمؿ عمى إكفي ضكء ما كصمت 

إعطاء معممي غرؼ المصادر دكرات تكسبيـ ميارات كاستراتيجيات لتمكينيـ مف العمؿ بغرؼ 

في غرؼ المصادر،  لتمكينيـ مف العمؿالمصادر بصكرة جيدة، العمؿ عمى تطبيؽ استراتيجيات 
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لتحقيؽ نتائج مرضية مع طالب صعكبات التعمـ في القراءة ككافة الصعكبات ، كنشر الكعي بطبيعة 

  العمؿ في غرؼ المصادر.

كتكصي الدراسة بالعمؿ مف قبؿ الجيات المعنية عمى إنشاء غرؼ المصادر في جميع المدارس، 

 بات التعمـ كتطكيرىا بشكؿ مستمر.كالعمؿ عمى كضع الخطط كالبرامج العالجية لذكم صعك 
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Abstract 

The study aimed at identifying the role of resource rooms in improving the performance of 

students with learning difficulties particularly in reading from the perspective of their 

teachers in Hebron Governorate. For collection the information ,a questionnaire consisting 

of 5 fields was prepared . it is included 55 items consisting of : Reading aloud (14 

items),Silent reading(8 items),listening Reading(12items),Oral Expression (10 items)and 

Motivation towards reading (11items),The Study variables were gender ,experience years 

,educational background, the number of years for establishing the  Resource Room the 

Directorate and School gender .The descriptive approach was used to collection the 

information. 

The study population consisted of all male and female teachers (n=140) teaching the 

Arabic Language in resource room in public school in Hebron Governorate The sample 

consisted of (140) male and female teachers, who were selected through an intentional 

sample. The sample was from resource room teachers who teach Arabic from the third and 

fourth grades, whose some of the students were or still studying in resource rooms. 

The descriptive approach was used, and to collect data , a questionnaire was established 

and its Validity Was Verified and it consisted of (55) items.  

The Study results showed that the arithmetic averages is (2.87)for the responses of the 

study sample on the role of resource rooms in improving the performance of students with 

learning difficulties particularly in reading from the viewpoint of their teachers in the 

Hebron Governorate came in a moderate degree .  

The study showed also there were no statistically significant differences in gender 

variables , years of experience , and a number of years of founding the resource room , 

directorate , and school gender). 

In light of the results of the study ,the researcher suggested a number of recommendations, 

the most important of which are: giving resource room teachers courses that give them 

skills  and strategies to enable them to perform well in resource room . Implement 
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strategies to enable the teachers to work in resource room ,to achieve satisfactory results 

with students with learning difficulties particularly in reading and spreading awareness of 

the nature of work in resource room, the study recommends  to Work by the concerned 

authorities to establish the resource rooms in all schools,  and Working on the setting 

treatment plans and programs for those learning disabilities and developing the 

continuously.  
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 الفصل األول

___________________________________________________________ 

 طار العام لمدراسة اإل
 

 المقدمة  1.1
 

عمى تجاكز أم  ير البرامج المختمفة التي تساعد طمبة التربية الخاصةالتربية الخاصة بتكف اىتمت

 برامج صعكبات ،البرامج ىذهفي الصفكؼ الدراسية، كمف ضمف ما اىتمت بو  كاالندماجعقبات، 

راسة الدب مف الصعكبات الميمة كالتي تؤثر عمى قدرة الطالب في االستمرارالقراءة، باعتبارىا 

 .العتمادىا عمى النطؽ

مع متغيرات  بتنمية الثركة البشرية، اىتماـ يتطمب أف يمتمؾ الفرد قدرات تساعده عمى التفاعؿ فاالىتماـ

التي يعاني منيا  ،ـتحرر االنساف العصرم مف مخاطر صعكبات التعمذا العصر، كلف يتـ ذلؾ إاّل إ

راءة ىي التي تسيـ في تككيف شخصية سيما صعكبات تعمـ القراءة، فالق المدارس، كال عدد كبير مف

تيا لمطالب المبتدئ، فباإلضافة الى أف القراءة أساس التعمـ كالتعميـ الفرد في كافة جكانبيا، كتزداد أىميّ 

ف نجاح المتعمـ في تعمـ القراءة في بداية حياتو يحدد فكرتو عف نفسو، كيحدد في المدرسة، فإ لنجاحكا

ؼ الثقة بالنفس عمكقفو مف بيئتو المحيطة، أما التأخر في القراءة فقد يؤدم الى الشعكر بالنقص كض

ات أخرل سمبية ككره القراءة الذم يستمر معو حتى الكبر، فتتحكؿ مشاعره السمبية لمقراءة الى سمككي

 (.2017 )الفرا،
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تقاف مف الضركرم أف يتمكف الطالب مف إ كككف المغة تعد مف أىـ طرؽ التكاصؿ بيف األفراد، فإنو

عمى التعبير عما يجكؿ بخاطره مف أفكار،  عمى التكاصؿ مع اآلخريف، كأيضا قادران  المغة ليككف قادران 

، كحسب قدرتو عمى الفيـ كاالستيعاب)الشرماف كىذا يختمؼ مف طالب الى آخر حسب قدرتو العقمية

 (.2017 ،كبشاتكه

ال يعانكف  كمع ككف الطمبةِ  ،لمطالب في المرحمة األساسية الميمةِ  مف المكضكعاتِ  لذلؾ تعد القراءة  

 فّ لى أكالسبب يعكد في ذلؾ إ ،متدنيةن  كف  تك القرائية   ـيقدرت   أفّ  إالّ  ،أك النفسيةِ  الفسيكلكجيةِ  مف المشاكؿِ 

أك قد يككف ىناؾ  ،فمـ يتكيفكا مع المنيج الدراسي ،ف بتعمـ القراءة دكف استعداد لذلؾك ؤ الطمبة يبد

 (.2017في الصفكؼ الدراسية )الرمحي، كاالكتظاظ أسباب أخرل أدت الى ذلؾ مثال 

د كعي معممي المرحمة األساسية ميما فيما يخص تطكر الطمبة في ىذه المرحمة في المعرفة كي ع

كالذم يساعد بشكؿ كبير في  ،كاالستيعاب لمنص كمعرفة مخارج الحركؼ، كالقدرة عمى الفيـ قرائية،ال

كعي الطالب بيذا النص مف  برز  قدرة الطالب عمى القراءة كاالستخداـ األمثؿ لمخارج الحركؼ، كت  

 (.2010 كمناصرة، خالؿ فيمو كتحميمو)نصر

ؼ ىجائية معينة، كىذا ك صكتية كنطقية لحر  راباتاضطحياف يصاحب صعكبات التعمـ مب األغأكفي 

 نمائيّ الّ خريف، كما تؤثر في تطكره الطالب عمى التكاصؿ المغكم مع اآللى الحد مف قدرة إيؤدم 

كتختمؼ تمؾ الصعكبة فتككف عند بعض الطمبة  ،(Robert, Pratt, &Leach, 2004)كاديميّ كاأل

صكات الحركؼ المختمفة، في حيف يككف ىناؾ بعض أف ة لعدـ إدراؾ الطالب لمفركؽ بيباإلبداؿ نتيج

 (.2018الصمادم، الصعكبات في نطؽ الحرؼ نفسو)
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، فيككف لكؿ لغة إشاراتيا كأصكاتيا ضركرّيان  كعميو يعد تعمـ أصكات الحركؼ ككنيا المميزة لمكالـ

عمييا لذلؾ يككف تدريب األطفاؿ ت مف الفـ، بيا حسب حركفيا مف حيث مخرج الصك  الخاصة

الطرؽ الحديثة المستخدمة  ، كفي حالة كجكد صعكبات لدل بعض الطمبة، فإفّ ان ضركري ان كاتقانيا أمر 

بدأت مف غرؼ المصادر كأمكنة خاصة يمكف ليؤالء الطمبة التعمـ مف خالليا بتكفير محسنات تساعد 

 .(2016مشاقبة، الطالب عمى تجاكز الصعكبات بالقدر الذم يمكنو)

مف البدائؿ التربكية التي طكرتيا التربية الخاصة،  ليستخدميا الطمبة ذكم  فة المصادرتعد غر مف ىنا 

في التغمب عمى المشكالت، كالتي منيا صعكبات القراءة كالتمييز بيف الحركؼ  صعكبات التعمـ 

كذات معدات بالمدرسة العادية، ذات أنظمة خاصة، كترتبط كأصكاتيا، كعادة ما تككف ىذه الغرؼ 

المكمني مف أجؿ عممية التعميـ كالتشخيص، كالتقييـ فيما بعد )ستعانة بيا اإل يتـزة خاصة جيأك 

، يمكف استخداميا مف ة  غرؼ كسائؿ تعميمية مختمفة كمتنكع  كعادة ما تشمؿ ىذه ال ،(2017كالشمرم، 

أك  ؼ فرديان ما يككف التدريس في ىذه الغر  كغالبان  ،في عممية التدريسقبؿ المعمميف المختصيف ككسائؿ 

لى الصؼ إعمى شكؿ مجمكعات صغيرة حتى يستطيع الطالب تجاكز الصعكبات الخاصة بو كالعكدة 

 .(2017البراىيـ، خرل)أالعادم مرة 

مف قبؿ  ةِ المستخدم الكسائؿِ غرؼ المصادر كأحد ِ دكر لى التركيز عمى إكعميو تسعى الدراسة الحالية 

لقراءة لدل الطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ، ككف ىذه حد مف صعكبات ابرامج التربية الخاصة لم

الغرؼ تككف ذات قدرات أعمى مف الصفكؼ العادية، كتكفر اليدكء كالطرؽ كالكسائؿ المختمفة التي 

لى الصؼ، كتككف إتشجع الطمبة ذكم صعكبات القراءة عمى تجاكز ىذه الصعكبات كالعكدة مرة أخرل 

 ل ستكضح الدراسة ذلؾ.انب لذرؼ ذات دكر مميز في ىذا الجىذه الغ
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 مشكمة الدراسة  2.1
 

ضعؼ في مستكيات القراءة، كأف غرؼ أّف الطمبة يعانكف مف  مف خالؿ دراسة الباحثة كجدت

لى نتائج الدراسات السابقة كدراسة صادر يمكف أف تككف مساعدان في تحسيف ىذا المجاؿ، إضافة إالم

امج المختمفة غرؼ المصادر مف خالؿ البر أّف بينت ( كالتي 2018صمادم )( كدراسة 2016مشاقبة)

لى البدء الطمبة، لذلؾ سعت الباحثة إف تساعد في تجاكز صعكبات القراءة لدل التي تحتكييا يمكف أ

مف  اءة لدل الطمبةالحد مف صعكبات القر دكر غرؼ المصادر في  لمكشؼ عف سةبتنفيذ ىذه الدرا

 بة عف السؤاؿ اآلتي :، كذلؾ مف خالؿ اإلجامعممييـكجية نظر 

 ما دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ ؟

 

 :أسئمة الدراسة  3.1
 يمكف تحديد أسئمة الدراسة بالسؤاليف اآلتييف :

 :السؤال األول

 ؟معممييـنظر  يةطمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كج إداء دكر غرؼ المصادر في تحسيفما .1

 السؤال الثاني

دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة تقدير المعمميف ليختمؼ ىؿ .2

الخبرة، عدد سنكات تأسيس سنكات )الجنس، : راسةباختالؼ متغيرات الدّ  مف كجية نظر معممييـ

  (؟، المديرية، جنس المدرسةغرؼ المصادر في المدرسة
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 راسةفرضيات الد   4.1
 ينبثؽ عف السؤاؿ الثاني الفرضيات اآلتية :

 في متكسطات تقديرات المعمميف (α≤0.05_ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل ) 1

طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ تعزل  أداءدكر غرؼ المصادر في تحسيف ل

 لمتغير الجنس.

 في متكسطات تقديرات المعمميف  (α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستكل ) _ ال تكجد فركؽ 2

طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ تعزل  أداءالمصادر في تحسيف  غرؼدكر ل

 .الخبرةسنكات لمتغير 

 ففي متكسطات تقديرات المعممي( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل ) – 3

يـ تعزل طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممي أداءؼ المصادر في تحسيف غر دكر ل

 .لمتغير سنكات تأسيس غرفة المصادر

دكر ل في متكسطات تقديرات المعمميف( α ≤0.0_ ال تكجد فركؽ ات داللة إحصائية عف المستكل )4

تعزل جية نظر معممييـ لقراءة مف ك طمبة صعكبات التعمـ في ا أداءغرؼ المصادر في تحسيف 

 .المديريةلمتغير 

 في متكسطات تقديرات المعمميف( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل ) -5

طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ تعزل  أداءغرؼ المصادر في تحسيف دكر ل

 لمتغير جنس المدرسة. 
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 راسة أىمية الد   .5.1
 ظرية  راسة الن  أىمية الد   -

لدل الطمبة، ككف ىذه . البحث في جدكل استخداـ غرؼ المصادر فيما يخص صعكبات القراءة 1

 الغرؼ لـ تعد مكجكدة بدرجة كبيرة في ظؿ التعميـ الجامع.

 ة،القراءفي تعميـ ذكم صعكبات كدكرىا . استكماؿ الدراسات السابقة ذات العالقة بغرؼ المصادر 2

 ككف ىذه الدراسة تعد مف الدراسات القالئؿ حكؿ ىذا المكضكع حسب اّطالع الباحثة.

 االىمية التطبيقية-

 كؿ صعكبات القراءة لدل الطمبة في المدارس الحككمية.حتقديـ دراسة في مجاؿ التربية الخاصة .1

ص دكر غرؼ عداد دراسة بمتغيرات تفيد ذكم التخصص مف معممي التربية الخاصة فيما يخإ.2

 تحسيف قدرات الطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ القرائي. المصادر في 

. تقديـ تكصيات كمقترحات مف خالؿ النتائج يمكف أف تساعد أصحاب القرار في التعميـ الجامع 3

 حكؿ غرؼ المصادر مف حيث الدكر كاالىمية باإلبقاء عمييا اك بإلغائيا في المدارس.

 راسة أىداف الد   6.1
 راسة الى تحقيؽ ما يأتي: دؼ الدّ تي

ية نظر طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كج أداء دكر غرؼ المصادر في تحسيفالتعرؼ عمى  .1

 معممييـ.

طمبة صعكبات  أداء دكر غرؼ المصادر في تحسيفالتعرؼ عمى الفركؽ في آراء المبحكثيف حكؿ  .2

الخبرة، عدد سنكات تأسيس سنكات رات )الجنس، تبعا لمتغي ميف ية نظر المعمالتعمـ في القراءة مف كج

  (.، المديرية، جنس المدرسةغرفة المصادر في المدرسة



  7 

      

 راسة حدود الد   7.1
في المديريات األربع  مصادر في المدارس الحككميةالتي تحتكم عمى غرؼ  مدارسالالحدكد المكانية: 

 .لمحافظة الخميؿ

 .2020-2019العاـ االكاديمي  كؿ مفحدكد الزمانية: الفصؿ الدراسي األال

المدارس التي الذيف يدرسكف المغة العربية في الحدكد البشرية: معممك كمعممات المدارس الحككمية 

  .في محافظة الخميؿ ،2020-2019، كما زالكا عمى رأس عمميـ لمعاـ الدراسي تحتكم غرؼ مصادر

 راسة مصطمحات الد   8.1
 

 ح:اػرمذخ انذراطح انرؼزيفاخ اآلذي

( أّف غرؼ المصادر ىي تمؾ األماكف التي تستخدـ مف قبؿ 2006صادؽ) رؼ: عغرؼ المصادر 

المدارس العادية لتدريس الطمبة ذكم صعكبات التعمـ مف خالؿ التدريس الخاص، كالتي يقضي فييا 

راسة بما يتناسب مع الصعكبات التي % مف كقتو الدراسي، ككنيا تقدـ ليـ الدّ 60الطالب حكالي 

 .كالتعبير كالعمميات الحسابية كالتعبير الكتابيّ  عانكف منيا، كالفيـ القرائيّ ي

صعكبات التعمـ: ىي مجمكعة مف الصعكبات تؤثر في اكتساب كاستخداـ قدرات االستماع كالكالـ 

 (.2003كالقراءة كالكتابة، كاالستدالالت أك القدرات الرياضية )كامؿ،

أك تأخر تطكر كاحدة أك أكثر مف عمميات اضطراب ( Kirk,1962كيرؾ) عرؼكقد : صعوبات التعمم

اإلعاقة النفسية التي يسببيا االختالؿ  فعالمغة كالكالـ كالقراءة أك المكاد الدراسية األ خرل، كالتي تنشأ 

الكظيفي لنصفي الدماغ كاالضطرابات السمككية أك االنفعالية كال ينتج صعكبات التعمـ بسبب التخمؼ 

  .((Hmmill,1990عاقة الحسيةالعقمي أك اإل

: عدـ القدرة عمى القراءة بالمستكل المطمكب الذم يتناسب مع العمر العقمي صعوبات تعمم القراءة

 (.2007لمطالب كيؤدم الى تأخر ممحكظ في القراءة)السعيد، 
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 الفصل الثاني

______________________________________________________________ 

 راسات السابقة طار النظري والد  اإل

 
تيا أيتضمف ىذا الفصؿ الحديث عف األدب النظرم الخاص بغرؼ المصادر مف حيث تعريفيا كنش

كذلؾ الحديث عف  ،كصعكبات التعمـلى كجكدىا في التربية الخاصة، إسباب التي أدت تيا كاألىميّ أك 

 لدل الطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ.صعكبات القراءة 

 غرف المصادر 1.2

  مفيوم غرف المصادر 1.1.2
ذكر، بعض مف حيث القدرات العقمية، كالقدرة عمى الفيـ كاالستيعاب كالتّ اليختمؼ الطمبة عف بعضيـ 

غير قادريف عمى القياـ بالكاجبات صعكبات تجعميـ  لدييـ لذلؾ تظير لى نكاح مختمفة،إكيعكد ذلؾ 

 القراءة كالكتابة كالحساب)عكادكتحديدان فيما يخص التي تطمب منيـ في مناىج دراسية مختمفة، 

 (.2007، كاالماـ

( Stras( كستراس )Biadge( كبياجيو )Frubilكفركبؿ )كمف أجؿ ذلؾ اىتـ عمماء التربية الخاصة 

 ىذه الصعكبات، ككانت غرؼ المصادربضركرة كجكد حمكؿ تساعد الطمبة في تخطي ( Kirkككيرؾ )

رس ضمف ظركؼ خاصة تساعده عمى تخطي ىذه يد أحد ىذه الخيارات ككنيا تتيح لمطالب أفْ 

 & Swanson)في ىذا المجاؿ ا، كذلؾ بكجكد معمـ أك معممة  مختص  الصعكبات أك الحد مني

Vaughn, 2010).  
تحتكم عمى خدمات كالتي  بمبنى المدرسة العادية،ممحقة الرؼ غتمؾ التعرؼ غرؼ المصادر بأّنيا ك 

في تجاكز الصعكبات التي  ذكم صعكبات التعمـ عدة الطمبةمسالى ككسائؿ تعميمية، تيدؼ إ ،تربكية
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، كيعكد ىذه الصعكبات عمى تجاكز ىـيساعد يف،مختصأك معممة ، كذلؾ بكجكد معمـ يكاجيكنيا

 .(Lerner,2003)لى صفة العادم بعد انتياء التدريبإالطالب 

دريب، كذلؾ يككف مكقعيا التسيكلة كاسعة مما يحقؽ سيكلة الحركة ك  ياكتمتاز ىذه الغرؼ عادة بككن

لى إإضافة لى صفكفيـ بعد االنتياء منيا، عمى الطمبة العكدة إسيؿ يحتى  بيف الصفكؼ متكسطان 

لى أركاف حسب نكع إ ، كتككف مقسمةن كتعميمية   ككسائؿ تربكية   كمكاد   خاص   مزكدة بأثاث  ككنيا 

 (Weiser, et al , 2019) أن ، أك حسابك كتابةن أ، الصعكبة التي يعاني منيا الطالب، قراءةن 

يا تمؾ الغرؼ ذات التجييزات العالية كالتي تحتكم الكسائؿ غرؼ المصادر بأنّ  (2018)عزاـ، عّرؼ ك  

لحاؽ الطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ بيا كفؽ إثاث المناسب، كيتـ التعميمية كااللعاب المختمفة كاأل

عمى إحداث تغير لدل  قادر   مختص   شراؼ معمـ  عدادىا مسبقا حسب حالة الطالب، كذلؾ بإإبرامج يتـ 

 الطمبة بالتقميؿ مف الصعكبات التي يعانكف منيا.

تقدـ الخدمات التعميمية لمطمبة ذكم صعكبات ماكف التي غرؼ المصادر ىي األ يمكف القكؿ إفّ كعميو 

ف الكسائؿ التي الكقت الحالي كالتي تككف ممحقة بالمدرسة العادية، كالتي تحتكم الكثير مالتعمـ في 

التقميؿ مف الصعكبات التي يعاني منيا الطالب، كقد جاءت مف أجؿ تساعد المعمـ المختص عمى 

تكفير بيئة قادرة عمى محاكاة الصعكبة، كحتى يستطيع الطالب بسيكلة كيسر أف يتخطى العقبات التي 

مكف أف يحصؿ عمييا ال يستطيع تخطييا في الصؼ العادم بسبب كثرة الطمبة، كقمة الفرص التي ي

 لتجاكز الصعكبات التي يعاني منيا. 
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 نشأة غرف المصادر 2.1.2
 

في ظير ( أف مفيكـ غرؼ المصادر 2010( كما كرد في دراسة صباح كشناعة)1998ذكر ميكمنار)

طمبة ـ ككاف العمؿ بداية مع ذكم االعاقة البصرية، ثـ اتسع استخداـ ىذه الغرؼ مع 1930بداية عاـ 

 ، باعتبار أف ىذه الطريقة تساعد ىؤالء الطمبة في تجاكز ما يعانكنو عندية الخاصة عمى اختالفيـالترب

 التعميـ.

صبح تركيز غرؼ المصادر عمى الطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ، ككف ىذه أ 1980كفي بداية عاـ 

مف ذكم تربية الخاصة %( مف طمبة ال50و)بيف الطمبة، إذ ما نسبت الفئة مف الطمبة ىي االكثر انتشاران 

صعكبات التعمـ، ككانت ىذه الغرؼ تساعد ىؤالء الطمبة عمى تخطي بعض الصعكبات مف خالؿ 

 . (2000، الدراسة الخاصة اعتمادان عمى أسس كمعايير ككسائؿ خاصة بيـ)الخطيب

اد تـ عقد ندكات كمؤتمرات نتج عنيا الخركج بتكصيات تناقش قضايا المعاقيف إليج 1981كفي عاـ 

فأصدرت معظـ الدكؿ العربية قكانيف اىتمت  ،قكانيف كتشريعات تكفؿ ليـ حقكقيـ  في العالـ العربي

بذكم االحتياجات الخاصة فأصدرت فكانت مصر أكؿ مف أصدر قانكنان يضمف بعضان مف حقكؽ 

 (2000 )حافظ،ثـ لحقت بيا معظـ الدكؿ العربية ـ1950المعاقيف في عاـ 

اذ في  ،بية كالتعميـ العالي الفمسطينية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة أىمية كبيرةكقد أكلت كزارة التر 

ـ تـ تبني عدة برامج كالتعميـ الجامع أك الشامؿ، كبرامج مركز المصادر، كبرنامج غرؼ  1995العاـ 

مديرية تربية كتعميـ في فمسطيف بدعـ  18غرفة مصادر، مكزعة عمى  36حيث تـ انشاء  ،المصادر

خمسيف غرفة، كتجاكز  2009ف المؤسسة السكيدية لإلغاثة الفردية، كبمغ عدد ىذه الغرؼ حتى عاـ م

 (.2014)كزارة التربية كالتعميـ العالي، 2013غرفة حتى عاـ  88عددىا 
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كمف خالؿ دراسة الباحثة كجدت أف عدد غرؼ المصادر في محافظة الخميؿ حتى العاـ 

كالعمؿ قائـ عمى إيجاد غرفة مصادر  ( غرفة،43سنة قد بمغ )كالتي عمرىا أكثر مف  2019/2020

 في كؿ مدرسة.

 أىداف غرفة المصادر لذوي صعوبات التعمم  3.1.2
( أف غرؼ المصادر تعمؿ عمى تقييـ مستكل الضعؼ لدل الطمبة كالتعرؼ 2007كضح السعيد )

الى عممية العالج  االنتقاؿثـ  عمييا، ثـ العمؿ عمى فرز الطمبة حسب نكع الصعكبة التي يعانكف منيا،

لب مف أجؿ تأىيمو ليككف امف خالؿ برامج التعميـ الفردم كالتي تعمؿ عمى معالجة الضعؼ لدل الط

قادرا عمى االستمرار في الصؼ العادم، كضمف البرنامج يتـ العمؿ عمى متابعة الطالب مع كلي أمره 

مستكل مف التكامؿ كتنمية كتعزيز مستكل مف أجؿ استمرار العمؿ في البرنامج في البيت، لخمؽ 

التعاكف بيف المدرسة كالبيت، لتحقيؽ مستكل أعمى مف التطكر لدل الطمبة مف خالؿ تقميؿ مستكل 

الؿ المعمـ الصعكبات التي يعانكف منيا إف مف أىداؼ غرؼ المصادر أيضا أنيا تسيؿ مف خ

لطالب مف أجؿ تحسيف كضعو كاستخداـ سرة مف أجؿ االستمرار كمتابعة االمختص التنسيؽ مع األ  

الطالب خالؿ تكاجده في كذلؾ تقديـ خدمات مساندة  ،البرامج المقدمة لو في غرؼ المصادر في البيت

 (.2014الغرفة الصفية مع الطمبة )يكسفي، 

( أىـ ما تسعى اليو غرؼ المصادر كىك القياـ بالخطط التربكية الفردية 2013كما بيف النكايسة)

ية، كذلؾ الخطط التعميمية، كأيضا تصميـ البرامج التعميمية الخاصة، كتقييـ الطمبة بشكؿ كالجماع

 مستمر.

 كاحتياجاتيتككف مجتمع الطالب في المدرسة مف أفراد لكؿ كاحد ىدؼ منيـ خصاص كصفات 

 تختمؼ مف كاحد  آلخر. كتتمثؿ تمبية ىو االحتياجات في برامج أك أساليب أك طرائؽ تدريس  خاصة  

يحتاجيا كضع الطالب، فقد يعاني البعض اضطراب في كاحدة  أك أكثر مف الكظائؼ النفسيِة األساسية 



  12 

      

التي تشتمؿ فيـ المغة المنطكقة كاستعماليا أك المكتكبة كتظير في عدة أشكاؿ كاضطراب التفكير أك 

تيجيات كالخطط القراءة كغيرىا فاستكجب ذلؾ كجك التربية الخاصة التي تكفر مجمكعةن مف االسترا

)دليؿ معمـ كالبرامج المصممة خصيصان لتمبية احتياجات الطمبة ذكم االعاقِة داخؿ غرؼ المصادر

 (2014التربية الخاصة في فمسطيف، 

 طبيعة العمل في غرفة المصادر 4.1.2
( بأف العمؿ في غرفة المصادر يتـ في البداية مف خالؿ اختيار الطمبة الذيف 2003كضح القبالي)

كيككف ذلؾ بالتشاكر بيف المعمـ في  ،كالحساب ،كالكتابة ،انكف مف صعكبات التعمـ في القراءةيع

ثـ تبدأ االختبارات الخاصة بالطمبة  ،الصؼ، كبيف معمـ التربية الخاصة، كبيف المرشديف في المدرسة

مكف كال ي ،، لمتأكد مف أف مستكل الصعكبة يتطمب غرفة مصادرـلتحديد مستكل الصعكبة لديي

 معالجتيا داخؿ الصؼ العادم.

ذلؾ يتـ العمؿ مف قبؿ معمـ التربية الخاصة عمى اعداد الخطط التربكية الفردية الخاصة  ستنادا إلىكا

كالخطط التعميمية الفردية لبدء عممية التعميـ في غرفة المصادر حسب البرنامج  ،بكؿ طالب عمى حدة

ف معمـ التربية الخاصة معد كمؤىؿ بشكؿ يضمف تحقيؽ كعادة ما يكك  ،المعد، كدرجة الصعكبات لديو

كذلؾ بامتالكو لمميارات كالطرؽ كاألساليب التي تساعده عمى بناء الخطط  ،مستكيات أفضؿ لمطمبة

 (.2017الفردية الخاصة بالطمبة كتنفيذىا)الشخص كآخركف، 

عمى تكفير الخطط ( كيعتمد أسمكب التدريس 2014ذكر دليؿ معمـ التربية الخاصة في فمسطيف )

حيث تشمؿ كؿ  ،التربكية الفردية بحيث تصمـ بكؿ  خاص لطالب معيف لكي يكاجو حاجاتو التربكية

أما الخطِة التربكيِة فيي  ،ضمف فترة  زمنية  محددة   ،األىداؼ المتكقعة تحقيقيا كفؽ معايير  معينة  

عامِة كيتفرع منيا األىداؼ الفرعيِة الخاصِة الجانب التنفيذم لمخطِة الفرديِة التعميميِة كتشمؿ األىداؼ ال
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كفؽ احتياجات الطالب المستيدؼ في غرفة  ،المراد تحقيقيا خالؿ فترة  زمنية  محددة  ككاضحة  

 المصادر.

كأساليب تدريسيا لفئات التربيِة الخاصِة تعتبر  ( أف عممية إعداد البرامج الّتربكّية1998كبيف الركساف )

اف العمميِة التربكّيّة إذ تأتي عممية إعداد البرامج كأساليب تدريسيا بعد قياس الركف الثاني مف أرك

كتشخيص فئات التربيِة الخاصِة كتحكيميا إلى المكاف التربكم المناسب ليا . كبيف أف البرامج التربكيِة 

 ،العادييفلألطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ تتمثؿ في تعديؿ كتكييؼ البرامج التربكيِة المقدمِة لألطفاؿ 

كعميو  ،ـ مع األطفاؿ العادييف في المكاف المناسببحيث تقدـ تمؾ البرامج لألطفاؿ ذكم صعكبات التعم

التي تتضمف الخطِة  ،فإف اعداد البرامج التربكيِة الفرديِة ىي األساس األكؿ في إعداد تمؾ البرامج

  اليب.التربكيِة كتنفيذىا كفؽ أساليب التدريس الفردم أك غيره مف األس

كعند تصميـ البرامج التربكية الفرديِة البد مف مراعاة تناسبيا مع الحالِة الخالصِة بيا فيي القاعدِة التي 

 (.2001ينطمؽ منيا كافِة األنشطِة التدريبيِة كاإلجراءات التعميميِة)عبيد، 

( كمف خالؿ  p194-142كتعتبر الخطِة التربكيِة الفرديِة إحدل فقرات القانكف األمريكي لممعكقيف )

 ىذا القانكف يجب كضع خطة  فردية  لكؿ طفؿ  معاؽ مف بدايِة العاـ الدراسي.

أما الخطِة التربكيِة الفرديِة فمكؿ خطة  ىدفان كاحدان يحمؿ بأسمكب تحميؿ الميمات إلى أىداؼ  تعميمية  

عالـ الطفؿ بنتائجو كيتـ إ ،كيتـ كصؼ األسمكب التعميمي كيككف كفؽ أسمكب تعديؿ السمكؾ ،فرعية  

كتقديـ التغذيِة الراجعِة لو كما يذؾ فيو أسمكب التعزيز المستخدـ مع الطفؿ )دليؿ معمـ التربية الخاصة 

 .(2014 في فمسطيف،

نخمص مما سبؽ إلى أف غرؼ المصادر ىي أماكف خاصة اىتـ عمماء التربية الخاصة بإيجادىا مف 

كىذه  ،سكاء في القراءة أك الكتابة أك الحساب ،لطمبةأجؿ الحد مف الصعكبات التي تكاجو بعض ا

صفكؼ العادية ىا مف خالؿ الكال يمكف لو أف يتجاكز  ،ميا كحدهالصعكبات عادة ال يستطيع الطالب ح
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 ،مف الصعب عمى المعمـ مساعدة الطمبة ذكم صعكبات التعمـ في تجاكزىاك  ،مرتفعان  ككف عدد الطمبة 

كالظركؼ الخاصة  ،بتجييزاتيا المختمفة كالتي تكفر الجك المناسب ،لذلؾ كانت فكرة غرؼ المصادر

بيؤالء الطمبة لمسيطرة عمى الصعكبات التي يعانكف منيا بطرؽ حديثة اعدت مف أجؿ ىذا الغرض، 

 كقد كاف ليذه الغرؼ دكر في تجاكز الصعكبات لدل الطمبة.

 ءةأىم األساليب المستخدمة في غرف المصادر لتحسين القرا 5.1.2

فكؿ الكسائؿ كاالستراتيجيات  ،ىناؾ العديد مف األساليب التي يمكف أف تستخدـ في غرؼ المصادر

 ،المتاحة يمكف استخداميا مف أجؿ تعزيز كتحسيف مستكل الطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ في القراءة

يا كنعاف كذلؾ استراتيجية النمذجة كالتي بيف مف خالل ،فيناؾ استراتيجية التسجيالت الصكتية

يبية التي يقـك إضافة الى الكثير مف البرامج التدر  ،( أثرىا في رفع مستكل القراءة لدل الطمبة2019)

كالمعممات في غرؼ المصادر مف أجؿ رفع مستكل تعمـ القراءة لدل الطمبة مف  بتصميميا المعممكف

 .(2014 ذكم صعكبات القراءة )يكسفي،

 صعوبات التعمم 1.3

بات التعمـ عمى األطفاؿ الذيف يعانكف مف مشكالت في التعمـ سكاء عمى مستكل يطمؽ مصطمح صعك 

كىـ أكلئؾ األطفاؿ الذيف يعانكف  ،ا مف الصعكبات األخرلىالقراءة أك الكتابة أك الرياضيات أك غير 

مف اضطراب في كاحدة أك أكثر مف العمميات السيككلكجية األساسية المتضمنة في فيـ أك استخداـ 

كىذا االضطراب قد يتضح في ضعؼ القدرة عمى االستماع أك التفكير أك  ،المنطكقة أك المكتكبةالمغة 

 .(2013 كتابة أك التيجئة أك الحساب)ىكارم،ال
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التي تظير  ،و: كجكد مجمكعة غير متجانسة مف االضطرابات( بأنّ 2011عرفو نصر اهلل كمزعؿ)كي

 ،كالكالـ كالقراءة ،تخداـ ميارات االستماععمى شكؿ صعكبات ذات داللة في عممية اكتساب كاس

 كالكتابة كالتعميؿ كالمفاىيـ كالرمكز الرياضية.

مصطمح صعكبات التعمـ مصطمحا عاما يشير الى مجمكعة غير  ( أفّ 2012كيرل الجبكرم )

متجانسة مف االضطرابات التي تتضح في المشكالت الحادة في االكتساب كاالستخداـ الخاص 

ترجع الى كجكد خمؿ  ،ماع أك الكالـ أك القراءة أك قدرات الحساب كأف ىذه االضطراباتبمجاالت االست

كتعد المشكالت الخاصة بتنظيـ سمكؾ  ،في الجياز العصبي المركزم كىي اضطرابات عمى الحياة

دث مصحكبة تح ،الذات كاالدراؾ كالتفاعؿ االجتماعي مف االعراض المصاحبة لصعكبات التعمـ

أف  إال ،لظركؼ التعمـ غير المتجانسة أك ،ة، كالتخمؼ العقميّ عاقات الحسيّ مثؿ : اإل بإعاقات أخرل

 صعكبة التعمـ ال تككف نتيجة ليذه الظركؼ.

 مظاىر إضطرابات المغة  1.1.3

كما ذكرىا كيرؾ  ،تعد أشكاؿ االضطرابات المغكية المرتبطة بالقدرة عمى إصدار األصكات كتشكيميا

التشكيو(  ،( كغيرىـ باضطرابات النطؽ تتمثؿ ب)الحذؼ، االبداؿ، اإلضافة1980( كىيكارد)1972)

كما تحدثكا عف مظاىر  ،كأيضا االضطرابات الصكتية مف حيث شدتو أك ارتفاعو أك انخفاضو

كاضطرابات المغة كتأخر  ،اضطرابات الكالـ كظاىرة )التأتأة كالسرعة الزائدة أك الكقكؼ أثناء الكالـ(

داف القدرة عمى فيـ المغة كصعكبة التذكر كالتعبير كصعكبة فيـ الكممات كصعكبة ظيكر المغة كفق

 (. 1994 القراءة )الركساف كآخركف،



  16 

      

 تصنيف صعوبات التعمم 2.1.3

( أف كيرؾ ككالفينت صنفا صعكبات التعمـ الى صنفيف األكلى نمائية يندرج تحتيا 2003كضح جاد )

أما الصنؼ الثاني فكاف  ،كالفيـ( ،كالكالـ ،كثانكية )التفكير ،ذاكرة(عكامؿ أكلية )االنتباه، كاالدراؾ، كال

 كالكتابة، كالعمميات الحسابية(. ،كاالستماع، كالقراءة ،أكاديمي كيشمؿ )التحدث

 العوامل التي تسبب صعوبات التعمم 3.1.3

االضطرابات  كارتبطت بيا ،تعددت العكامؿ التي تؤدم الى صعكبات التعمـ فكاف العامؿ األكؿ جسدم

كاضطرابات كىناؾ االضطرابات الكظيفية التي تؤدم الى دعـ القدرة عمى التحدث  ،البصرية كالسمعية

 كانخفاض الكراثية. ،ةالسيطرة الجانبية أك السيادة المخيّ 

كاضطرابات العمميات  ،ةِ أما العامؿ الثاني فيك عامؿ نفسي كينتج عنيا عدد مف االضطرابات المغكي  

كأيضا  ،كمشكالت كجدانية ،كانخفاض مفيكـ الذات األكاديمي ،كانخفاض مستكل الذكاء ،المعرفية

كىناؾ العامؿ التربكم بسبب طرؽ التدريس كشخصية المعمـ)سالـ  ،االجتماعي –العامؿ االقتصادم 

 (.2003كآخركف،

 ،الحسي كضعؼ االدراؾ ،كيمكف تحديد الطمبة ذكم صعكبات التعمـ مف خالؿ مجمكعة مف المؤشرات

 ،ضعؼ مستكل االدراؾ كالذاكرة ،تدني مستكل التركيز ك االنتباه ،كتدني مستكل اإلحساس العاطفي

 (  .2002اب كالقراءة كالكتابة)راشد،كظيكر صعكبات الحس

 أسباب صعوبات التعمم  4.1.3

منذ بداية  كاصابات الدماغ ،( أف العكامؿ الكراثية متمثمة في الشذكذات الكركمكسكمية2003يرل جاد)

 كعكامؿ كيميائية بسبب التعرض لإلشعاع كاألدكية كالحرماف البيئي الحسيّ  ،الحمؿ الى ما بعد الكالدة
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كسكء التغذية الذم يؤدم الى قصكر بنائي في نمك الخاليا العصبية في المخ، مما يترتب عمى ىذه 

 العكامؿ قصكر كظيفي يؤدم الى صعكبات التعمـ,

 ي الحاجات الخاصةنسبة انتشار ذو  5.1.3

كأف صعكبات التعمـ  ،%( مف األطفاؿ  في سف المدرسة عالميان يعانكف مف إعاقة ما10تقدر نسبة )

أما االعاقات  ،%(5-3حيث تمثؿ ما نسبتو ) ،باعتبارىا اعاقات خفية مف أكثر االعاقات انتشاران 

االضطرابات السمككية ،%(0.5%(، كاالعاقة الجسمية)0.1كاالعاقة السمعية) ،%(3-2فتمثؿ) العقمية

 (.2017%( )الخطيب،3-5المكىبة كالتفكؽ) ،%(3.5-3%(، كاضطرابات الكالـ كالمغة)2)

 التوزيع النسبي لمسكان الفمسطينيين في محافظة الخميل حسب الحالة التعميمية 6.1.3

ما محافظة الخميؿ الممتحقيف بالتعميـ في ك ت فأكثر سنك  5البالغ عمرىـ  بمغ عدد السكاف الفمسطينييف 

حيث بمغت نسبة األطفاؿ المذيف أعمارىـ تتراكح ما بيف  ،%مف مجمؿ سكاف مدينة الخميؿ37.4نسبتو 

كما  ،%لنفس الفئة العمرية في المحافظة38.9سنكات الممتحقيف بالتعميـ قبؿ المدرسة ما نسبتو  5 -3

% 3.8ات فأكثر ما تساكم سنك  10ة في كنسبة األميّ  ،% في التعميـ االبتدائي 21.2نسبتو 

%بكالكريكس 10.5%دبمكـ متكسط ك4.1% ثانكم ك17.5% اعدادم ك29.6ـ كمِ %م  12.4ك

 (.2017)الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، %دبمـك عالي فأعمى0.9ك

ك أيضا تناكلو  ،حصائي لمجياز المركزم الفمسطيني كتناكلو الحالة التعميمية لمسكافكمع كجكد دليؿ إ

تيا ب فيو مكضكع صعكبات التعمـ كنسبو تغيّ أنّ  الّ كم االحتياجات الخاصة كاالعاقات إنسب ذ

 كأسبابيا.
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 صعوبات تعمم القراءة 1.4

 مفيوم القراءة 1.1.4
مف خالؿ عينية،  القارئعقمية التي تؤدم الى فؾ رمكز يتمقاىا تمؾ العممية ال يمكف تعريؼ القراءة بأّنيا

قبؿ تدلؿ عمى تمؾ الرمكز، كذلؾ مف خالؿ  معاني خاصة قد عرفيا مف كتككف ذات عالقة مباشرة مع

 (.2006البيئة المحيطة)زايد، 

( أّف القراءة عممية شخصية استخدـ فييا الفرد خبراتو المختمفة في الحياة، 2005فيما يرل مصطفى )

 لفيـ عناصر معينة، تـ التعريؼ المسبؽ بيا لديو مف خالؿ البيئة المحيطة.

الباحثة الى أّف القراءة إنما ىي عممية عقمية مف خالؿ استخراج الفرد لمفردات سابقة قد كتخمص 

كمف خالؿ عينية يقكـ بتحديد تعمميا فيما يخص رمكزان معينة كعادة ما تككف الرمكز لمغة معينة، 

 المعاني الخاصة، كالحديث بيا.

 أنواع القراءة  2.1.4
 :لىإسـ القراءة تبعان لطبيعة األداء تق

 القراءة الجيرية  -1

كيككف اليدؼ مف ىذا النكع مف القراءة ىك تدريب  ،يككف بيا صكت مرتفع كتحريؾ لمشفة كالمساف

األطفاؿ عمى القراءة الصحيحة ذات النطؽ السميـ كالمخارج الصحيحة لمحركؼ. كما أنيا تساعد 

مى تصحيح في تعريؼ في تصحيح األخطاء لألطفاؿ اذا كانت القراءة خاطئة كما أنيا تساعد ع

 ،األطفاؿ بعالمات الترقيـ كالفكاصؿ كالنقط كذلؾ التشكيؿ الصحيح كالضمة كالفتحة كالكسرة

 (.2118كتحديد حالة الصكت الصحيحة لمقراءة إذا كاف ىناؾ استفياـ كانفعاؿ في القراءة)عبابدة،

ـ في الصؼ كالذم يقكـ في ثـ ينتقؿ التعميـ الى المعم ،كعادة ما يككف األىؿ المعمـ األكؿ لمطفؿ

ككؿ ذلؾ يككف بشكؿ  ،البداية بتعميـ األطفاؿ الحركؼ الخاصة بالمغة التي يراد تعميميا لمطفؿ

جيرم أماـ الطالب حتى يسمعكا بشكؿ صحيح مخارج الحركؼ كيككف مستكل القراءة لدييـ 



  19 

      

كف لمجميع االستماع حيث يم ،كأىـ ما يميز القراءة الجيرية أنيا تشاركية(.2112 ،مرتفع)رضكاف

كما يمكف مف خالؿ القراءة الجيرية  ،كيمكف التصحيح إذا كاف ىناؾ خطأ في القراءة ،الى النص

بتأني فيـ النصكص كحفظيا، كيمكف أيضا مف خالؿ القراءة الجيرية ربط المعمكمات المقركءة 

 (.2111نة،بمعمكمات مسبقة لدل المستمع ك بالتالي رفع مستكل الخبرة الشخصية)العطاك 

كىذا النكع مف القراءة  يككف مف خالؿ حاسة البصر كالقراءة العقمية فقط، أم ال : القراءة الصامتة -2

 كتكب . مإنما تنتقؿ العيف فكؽ الكالـ ال كدكف ىمس أك إصدار صكت،يتـ تحريؾ الشفتيف، 

دة ما تككف مف خالؿ خط كتككف القراءة بيذا النكع مف أسرع أنكاع القراءة، ككف القراءة العقمية عا

كيككف مستكل التركيز كاالنتباه فييا مرتفع، كمف العيف ليذه الرمكز كمسحيا لمعقؿ لمعرفة مضمكنيا، 

تصحيح األخطاء كيككف مف الصعب  ،الضعاؼ في القراءةكتحديدان  األطفاؿعيكبيا أنيا ال تناسب 

ابك )مف حدكث عممية القراءة ذاتياد كأيضا يككف مف الصعب التأك ،عممية القراءةخالؿ التي تحدث 

 . (2117مرؽ، 

 يستقبؿ المعاني كاألفكار، ك ىذا النكع مف القراءة يككف الطفؿ فيو مستمعان : قراءة االستماع  -3

نصات كالتركيز كاالستماع الجيد، مف أجؿ ضماف الحصكؿ اإل سفِ كتحتاج الى ح  لمنصكص المقركءة، 

الشكؿ الصحيح، حيث إّف عدـ التركيز كالتشتت يؤدم الى الصحيح المقركء، كفيمو ب عمى النص

 . (2113استقباؿ نص مجزكء ال يمكف فيمو بسيكلة فيما بعد)عكض، 

بككنو يعتبر مف الكسائؿ المستخدمة في تعميـ األطفاؿ عف  االستماع( أىمية 2116لخص زايد )ك 

كاستخدامو فيما  ك حفظو، أالمسمكعة بما لديو مف معمكمات طريؽ السماع لمنص، كربط المعمكمات

ليو، كما أنيا كسيمة مف أجؿ ربط الطفؿ لممعمكمات المستقبمة كمحاكلة ربطيا بعد عند الحاجة إ

يسيؿ عمى الطفؿ التركيز كتعمـ ة كالمفظ المقركء، كىذا مف خالؿ الربط بيف الصكرة الحسيّ بمعانييا 

 ف المفردات.الجيد، كحفظ المعمكمات كتصنيفيا حسب ما فيـ م االستماع
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كتعد  ،التعبير الشفكم:  كىي عممية نطؽ الطمبة لمحركؼ كالكممات كالمقاطع كالجمؿ بشكؿ سميـ -4

مف أىـ المشاكؿ التي يعاني منيا الطمبة ذكم صعكبات القراءة، حيث أف ضعؼ قدرتيـ في استخداـ 

طكيمة تشكؿ بالنسبة ليـ كال فالجمؿ الصعبة ،الجمؿ كالتعبير عف المكاقؼ يجعميـ ييربكف مف الكالـ

عائؽ في االستمرار في القراءة كما أف التركيز عمى اختيار القكاعد السميمة كالصحيحة يؤدم إلى 

 (.2118عزكفيـ عف القراءة لعدـ قدرتيـ عمى االستمرار )الصمادم،

 الدافعية نحك القراءة: -5

 ،حك تحقيؽ اليدؼ الذم يسعى إليوة ىي كؿ ما يمكف أف يدفع الفرد نيالدافع ( أفّ 1998بيف قطامي )

( أف الدافعية في التعمـ تعني تكجيو األداء التعميمي مف خالؿ بذؿ الطاقة 2118كبينت العناني )

( أف الدافعية تعمؿ عمى مد 2112كالجيد مف أجؿ الحصكؿ عمى المعرفة. فيما كضح الزغمكؿ )

حيث تعد الدافعية مف الشركط األساسية السمكؾ بالطاقة الالزمة لكي يتـ تحقيؽ الغايات كاألىداؼ 

كما أنيا تشير  ،التي يتكقؼ عمييا تحقيؽ اليدؼ مف عممية التعمـ في أم مجاؿ مف مجاالتو المتعددة

ستمرار في اإل كالقياـ بنشاط مكجو ك ،تعميميالى حالة داخمية في المتعمـ تدفعو لالنتباه الى المكقؼ ال

 .ىذا النشاط حتى يتحقؽ التعمـ كيدؼ

كالدافعية نحك القراءة ىي الرغبة الكاممة في تكجيو الطالب طاقتو نحك القراءة مف خالؿ جذب العناصر 

 (.2117 ،الخاصة بالقراءة نحكه)الرمحي

 مفيوم صعوبات القراءة 3.1.4

لذم ـ، كا1887بصعكبات القراءة مف قبؿ طبيب ألماني في العاـ  لالىتماـتعد عممية البدء الحقيقي 

، فيما يعد طبيب األطفاؿ اإلنجميزم مكرجاف أكؿ مف تحدث عف قيا عمى مرضاه الكباركاف يطم

ديسميكسيا األطفاؿ الذيف ال يستطيعكف القراءة حيث سمى ذلؾ بعمى الكممات طفؿ تعرض إلصابة 
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ة بؿ عانى مف مشكالت الكممات المقركءة ) فكيّ لكنو لـ يعاني مف مشاكؿ في تذكر المعمكمات الشّ 

 .(2006كالبستنجي،الخطيب 

 يا عدـ قدرة الطالب عمى القراءة بالشكؿ السميـ كذلؾ مف خالؿ نطقويمكف تعريؼ صعكبات القراءة بأنّ 

ك بإضافة حرؼ زائد، أك منيا، أك بإبداؿ حرؼ مكاف حرؼ، أجزء ؼ ذا بحلمحركؼ كالكممات إمّ 

ية كعدـ القدرة عمى التمييز عراب، إضافة إلى الخطأ في الحركات اإلخرل عمى الجمؿكممات أ بإضافة

 .(2013بينيا، أك إخراج الحركؼ مف غير مخارجيا الصحيحة)المكمني، 

( أف االستعداد القرائي لمطبة ىك أساس عمميات التعمـ، إذ إّف قصكر الطمبة 2005كيكضح عبد اهلل)

الى تأخر الطالب  ؼ أك الزيادة يؤدمبداؿ أك الحذبأقرانيـ مف خالؿ اإلفي استعدادىـ لمقراءة مقارنو 

جؿ البدء بالقراءة لى الحصكؿ عمى مساعدة مف أمرحمة إعف أقرانو، لذلؾ يحتاج الطالب في ىذه ال

 بالشكؿ السميـ، كيككف ذلؾ مف خالؿ تعميـ خاص. 

القراءة ىك أكثر مف مجرد شخص ال يستطيع القراءة، فعسر ضعؼ في الذم يعاني مف كالطالب 

كائية، كعمى المعمـ أف ال يستنكر صعكبة القراءة  لدل ذميع الفئات المحتمؿ ظيكره بيف ج القراءة

طالب مكىكب أك متميز، فالقارئ المتعثر ليس بالضركرة  الطالب األضعؼ درجة في الصؼ بؿ عمى 

العكس قد يككف الطالب نفسو قارئا طميقان، كقد يعاني الطالب مف نكع أك أكثر مف صعكبات التعمـ، 

كالتعمـ بشكؿ عاـ تؤثر في شخصية صاحبيا  في حاضره كمستقبمو، في المدرسة فصعكبات القراءة 

كالعمؿ، كمع األصدقاء كاألىؿ، فتمؾ الصعكبات تالـز اإلنساف طكاؿ حياتو إف لـ تقدـ حياليا 

 (2111العالجات كطرائؽ التعمـ السميمة )المزركعي، 

بالصكر الصكتية لمكحدات المغكية تأمالن،  ف أىـ ما يحتاجو المتعمـ مف أجؿ تعمـ القراءة ىك الكعيإ

صدار  لألحكاـ حكؿ الخصائص الصكتية لممفردات، كتعممان لمتطبيقات بيف الصكر الصكتية كالصكر  ان كا 
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الخطية، كىذا يحتاج إلى األلفة بالتيجي، كأيضان تمييز الكممات كتعرفيا، كفيـ المقركء، فالمتعمـ الجيد 

 معرفةنة إلى المستكل الذم يمكنو مف عد مركره بخبرة تعميمية معيلمغة بشكؿ عاـ، ىك الذم يصؿ ب

 (.2006في ذاكرتو )سميماف،  ةن األصكات العربية كالتمييز بينيا، كفيـ دالالتيا كاالحتفاظ بيا حيّ 

ة لمكالـ، ككي يصبح المتعمـ قارئان فاعالن يتكجب الصكتيّ  كتعمـ القراءة يتطمب معرفة صريحة بالجكانب

دراؾ أف الكممات تتككف مف صكرالمتنكعة بيف الحركؼ كصكرىا الصكتيّ  ـ التطابقاتعميو تعم  ة، كا 

كرسميا، كالكعي الصكتي  ة غير متالصقة تعد أساسية لبناء قكاعد الترابط بيف الصكر الصكتيةصكتيّ 

عمـ كفيـ المسمكع عمى مدل قدرة الطفؿ عمى ت يعد مؤشران بصكرة أكبر مف معامؿ الذكاء، كالمفردات

الصكتي ال تتمثؿ في أىميتو بالنسبة لمقراءة فحسب بؿ ىك ضركرم لتعمـ  القراءة، كالحاجة إلي الكعي

 (.2012)ىاللي،  كالكتساب ميارات الكتابة التيجي،

 عممية التعرؼ أك اإلدراؾ البصرم ىي أكؿ ما يتعممو الطفؿ في القراءة ( أفّ 2010كيكضح عكؼ )

رؤية الرمكز المطبكعة بالعيف  راؾ البصرم يعتمد اعتمادان كميان عمى النظر أمبتدائية، كاإلدّ بالمرحمة اإل

، ينظر إلى الكممة يمكنو إحضارىا في ذىنو كمما رآىا عندما الطالب مع تدبرىا كالتفكير فييا أم أفّ 

 الطالبالبعض ضركرة تعكيد  كلكي يتـ التعرؼ عمى الرمكز كتفسيرىا كتعمـ الحركؼ كالكممات يرل

أكالن، كمف خالليا يتعمـ الكممات ثـ الجمؿ، في  حفظ الحركؼ اليجائية عف طريؽ التعرؼ عمييا عمى

بالجممة قبؿ الكممة، ثـ الحرؼ انطالقان مف مبدأ النمك  الطالبتعريؼ  حيف يرل البعض اآلخر ضركرة

 يدرؾ الكميات ثـ الجزئيات الطالببالتمايز كالتكامؿ بمعنى أف  القائؿ
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 يف صعوبات القراءة تصن 4.1.4
مع تعدد محاكالت المختصيف في  ضعيفةعكبات القراءة عف القراءة اللـ يظير بعد معيار لتصنيؼ ص 

يفرؽ بيف القارئ ذم  فبعض المختصيف صنؼ كؿ عسر قرائي ديسميكسيا كىذا االتجاه الالمجاؿ. ىذا 

ختالؼ اعي فركؽ الذكاء ك التصنيؼ ال يرا ف ىذاأ، كما ضعيفةذم القراءة ال لخر الصعكبة كاال

صحاب ىذا التصنيؼ أف صعكبات أة . كلقد كجد الظركؼ البيئية المغكية مف طالب آلخر كقمة الدافعيّ 

لى إطالب البنيف ذكم صعكبات القراءة القراءة تكجد لدل البنيف أكثر منيا لدل البنات، فنسبة ال

 كمف طرؽ التصنيؼ أيضان الطالبات اإلناث تتراكح مف حكالي الضعؼ الى خمسة أضعاؼ. 

كاختبارات الذكاء كالقدرات العقمية كعمى أساس النتائج يصنؼ الطالب، كيزكد  المقننةاالختبارات 

 (. 2111 بطريقة تدريس مناسبة لحالتو )المزركعي،

 عالمات مبكرة تدل عمى صعوبات التعمم والقراءة:5.1.4
ى تمؾ التي تسبؽ كجكد المعمـ، كىي مرحمة ىناؾ مرحمتيف لصعكبات تعمـ القراءة، المرحمة االكل

في النمك المغكم أك تأخر، كذلؾ صعكبات في  ئالبيت، كفي ىذه المرحمة يككف لدل الطفؿ بط

 (.2118لجديدة، كحب القراءة أك االستماع)عزاـ، ء في تعمـ المفردات االنطؽ، كبط

فؿ ارتفاع في ية، كىنا يككف لدل الطاسسة الحضانة الى نياية المرحمة األأما المرحمة الثانية فيي مرحم

حالؿ كتغيير المكاضع في الكممة، كذلؾ ظيكر مشكمة كقمب الحركؼ كاإلبداؿ كاإل مالئيةاألخطاء اإل

رة عمى في القدرة عمى تككيف جمؿ مف الحركؼ كالتعرؼ عمى أصكاتيا، كذلؾ ظيكر ضعؼ في القد

لى ضعؼ في مستكل ة بالمعمكمات، إضافة إعرفة المسبقجابة مع المتذكر الكممات، أك تأخر اإل

 (2115بني خالد، ة التركيز)التنظيـ كالتخطيط، كذلؾ بسبب قمّ 
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 أسباب ضعف الطالب في القراءة  6.1.4
يعتمد اتقاف القراءة عمى الميارات الخاصة بيا، كالتدريب المستمر كحفظ الحركؼ، كأصكات الحركؼ، 

في  لى عدـ استمرار الطمبة في القراءة، كعدـ التركيزالضعؼ إكيعكد ذلؾ كالقدرة عمى قراءة الجمؿ، 

لى عدـ قدرة الطمبة عمى اتقاف قراءة الكممات، كعدـ القدرة عمى النصكص المقركءة، كىذا يؤدم إ

مالحظة الجمؿ لى عدـ القدرة عمى عدـ القدرة عمى فيـ النص، إضافة إتكصيؿ المعنى المطمكب، ك 

 (2116يا )زايد، ستمرار في قراءتككيفية اإل

نتباه لمنصكص، فقد تجد ناتج عف ضعؼ مستكيات التركيز كاإلكعدـ الرغبة في القراءة عادة ما يككف 

الطالب مستمع جيد، لكنو قارئ ضعيؼ، إذ ال يرغب في تفكيؾ رمكز النص الذم أمامو، كالتعبير عنو 

ظيار النبرابشكؿ صحيح مف خالؿ كضع عالمات الترقيـ، كالتنكيف،  ستفياـ كالتعجب ت الخاصة باإلكا 

 (2112كغيرىا)الككرم، 

ما يخص لى مثؿ ىذه الحالة المتردية عند الطالب لعؿ أبرزىا إثمة أسبابان تؤدم  التربكيكف أفّ  ع  مِ جكي  

في المرحمة األساسية األكلى بشكؿ كامؿ عمى فيـ  بتدريب الطمبةالمعمـ، كالتي تشمؿ عدـ قياـ المعمـ 

كقراءتيا بتركيز، إضافة الى عدـ تركيز المعمـ في المرحمة االساسية األكلى عمى الحركؼ كأصكاتيا 

خطاء الطالب في ىذه المرحمة غير ميمة ككنو بدأ في أ أفّ المعمـ عتبار كاالتحميؿ كالتركيب لمكممات، 

م لى إضعاؼ قدرة الطالب عمى القراءة الصحيحة، كيمكف أف يؤدلتعمـ، فيتغاضى عنيا، كىذا يؤدم إا

كذلؾ  الى حفظ الطالب لمنص بالطريقة التي قرأ بيا، كيككف مف الصعب تغيره في مرحمة الحقة،

ؿ اكتفاء المعمـ بالمادة المقركءة كعدـ االىتماـ بإعطائيـ مادة إثرائية أخرل كالقصص التي تساعد الطف

األمر الذم يؤدم  ة الفصيحة،لى عدـ تحدث المعمـ بالمغة العربيّ عمى القراءة بشكؿ افضؿ، إضافة إ

تعمـ الطالب القراءة بالميجات العامية، كىذا يقمؿ مف معرفة الطالب بالقراءة ذات المعنى بعالمات الى 

  .(2117؛ السعيد، 2115المنذرم، )الترقيـ كالتشكيؿ
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عدـ تعميـ الطالب في ( أف 2111؛ المزركعي، 2115ا فيما يخص الطالب، فقد كضح )عبد اهلل، أمّ 

خرل، كأصبح ب النظر عف القراءة في المراحؿ األ  الساسية بشكؿ جيد أدل الى صرؼ الطالالمرحمة ا

لى كجكد أسباب أخرل ذاتية كضعؼ البصر إصعبان ال يستطيع القياـ بو، إضافة  يرل في القراءة أمران 

يو مستكل القدرة العقمية لد الطفؿ ما قبؿ المدرسة، أك أفّ صيب بيا كالنطؽ كالناتج عف أمراض أ  

قتصادم لألسرة، كىذا يشمؿ مسكف كمتدني الذكاء، إضافة إلى طبيعة الكضع اإلجتماعي كاإلضعيفة 

تـ كجكد المناخ األسرم المناسب فال تغير مناسب، عدـ كجكد الكقت المناسب لمقراءة، كذلؾ عدـ 

لحد مف لى ضعؼ المجمكع العاـ لممفردات لدل الطالب، كىذا يؤدم إلى ا، إضافة إمتابعة الطالب

 قدرتو عمى القراءة كالتمييز بيف الحركؼ.

كطريقة عرض ، ذات عالقة بالمقرر التعميميّ  ان ىناؾ أسباب ( أفّ 2116؛ زايد، 2112رضكاف،فيما يرل )

الكتاب لمدركس، فقد يرل الطالب في طريقة العرض غير مشكقة، كذلؾ ما يخص طبيعة المادة 

التي يرل أنيا ليست مشكقة فال يتابع المعمـ خالؿ القراءة، المعركضة، كالتي سيتـ تدريسيا لمطالب، ك 

كيككف مستكل التركيز لديو منخفض لعدـ انسجامو كاىتمامو بالدرس، كعمى الجانب اآلخر ضعؼ 

ما تككف ميمة في  كالتي عادةعمى مالحظات المعمميف،  مستكل التطكير في الكتب المدرسية بناءن 

ات كاألسئمة المطركحة بعد الدرس كالتي يمكف أف يراىا الطالب لى طبيعة النشاطمجاليا، إضافة إ

 صعبة كال يستطيع حميا كبالتالي النفكر منيا.

 معوقات القراءة  7.1.4
ف تحد مف مستكل قدرة الطالب عمى القراءة، كالتي منيا البرامج د مف المعكقات التي يمكف أىناؾ العدي

لييا كابتعاده عف القراءة كالتركيز فييا، لطالب في االستماع إكثير مف كقت اة كالتي تأخذ الالتمفزيكنيّ 

القصص المصكرة ذات الكالـ القميؿ، كالتي يمكف مثؿ لى ضعؼ المؤلفات الخاصة باألطفاؿ إضافة إ

كالتي يمكف أف  باألطفاؿأف تساعد الطالب عمى القراءة كتحببو فييا، كذلؾ قمة عدد المكتبات الخاصة 
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ة كالتي تتطمب الجيد مف الطالب كثرة الكاجبات المدرسيّ  لمقراءة، مف ناحية أخرل فإفّ لييا الطفؿ إ أيمج

سعار القصص كالتي كذلؾ ارتفاع أ في حميا كالتركيز فييا تقمؿ مف مستكل قدرة الطالب عمى القراءة،

  (.2118عادة ال تككف في متناكؿ الجميع)عبابدة، 

  :ةالخطط العالجي   1.5
كل القراءة لدل لى البدء بتنفيذ خطة عالجية مف أجؿ السيطرة عمى ضعؼ مستمـ إعادة ما يسعى المع

لى ككف صعكبات القراءة أصبحت بحاجة إبذكم الخبرة في ىذا المجاؿ،  ةستعانالطالب، كيمكف اإل

لذلؾ يككف إشراؾ مختصيف لمحد مف تطكرىا لدل الطمبة، كرفع مستكل قدرة الطمبة عمى القراءة، 

صعكبات مجاؿ الطفؿ، كالتربية الخاصة كالحاصميف عمى الدكرات المختمفة فيما يخص المختصيف في 

  .التعمـ

 تنفيذ الخطة العالجية  1.1.5
ا فيما يخص المعمـ فعمية تشمؿ الخطط العالجية ثالث أطراؼ أساسية ىـ المعمـ كالطالب كالكتاب، أمّ 

أصكات الحركؼ كتدريب  كلىساسية األمرحمة األفي تعميـ الطمبة منذ ال كاالىتماـبذؿ المزيد مف الجيد 

ية إضافة الى مالئع الطمبة عمى القراءة، كتصحيح األخطاء اإلالطمبة عمى التحميؿ كالتركيب، كتشجي

لطالب في القراءة، كذلؾ تنكيع ثرائية فيما يخص القراءة، فيي تساعد عمى بناء قدرات اتكفير مادة إ

التحدث بالمغة العربية الفصيحة حتى يتقف الطالب القراءة ساليب القرائية لدل الطالب، ك األ

 .(2116الصحيحة)زايد، 

، لذلؾ يككف االتصاؿ بأكلياء األ مكر ليـ ميـ جدان بالحالة الصحية  فاالىتماـا فيما يخص الطمبة، أمّ 

أف جؿ ترتيب عالج الطفؿ حتى ال تككف الحالة الصحية عائقان أمامو، كذلؾ مف كاجب المدرسة، مف أ

 كاالقتصادية االجتماعيةكلياء األمكر فيما يخص الظركؼ يككف ىناؾ تعاكف مستمر بيف المدرسة كأ
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ككنيا تؤثر عمى قدراتو القرائية، إذ إّف تكفير المكاف المناسب لمقراءة، كالمناخ األسرم  الخاصة بالطمبة،

  (2111المستقر يساعد الطالب في تجاكز بعض الصعكبات لديو)المزركعي، 

، حتى ال تككف أما فيما يخص المنيج فإّف مراعاة المالحظات الخاصة بالمعمميف أمر ضركرم

ىتماـ بشكؿ الكتاب الطفؿ صعبة، كذلؾ أف يتـ اإلالمكضكعات في المناىج غير مقبكلة أك يراىا 

 (2116ككنيا تيـ الطالب)زايد،  ،كالنشاطات كالصكر

 ة الجي  ن تراعى في الخطة العأاعتبارات يجب   2.1.5
( أف العالج لمطمبة ذكم صعكبات القراءة يجب أف يككف مدركسان كمنظمان 2115يرل مصطفى )

 شتتان م   ّمان أف يككف العالج محدد في جزئيات خاصة تؤدم الغرض منيا ال عا فييا كشامالن، كاف يراعى

كذلؾ أف مؿ الطالب، ب العالجية حتى ال يال يستطيع الطالب إدراكو، كأف يككف ىناؾ تنكع في األساليّ 

 تككف الخطة العالجية متسمة بالنشاط حتى يتـ تشجيع الطفؿ المتأخر عمى الفيـ كالتحميؿ كالتركيب،

 بدائل تربوية 5.1.3

حيث يقدـ  ،تككف بتكفير بدائؿ تربكية لألطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ مف خالؿ تكفير صؼ خاص

 (.2117لطفؿ داخؿ ىذا الصؼ تربية عالجية)الخطيب،

 في الصفوف الجامعةالمستخدمة لتنمية ميارات القراءة  األساليبىم أ 4.1.5
 

حركات اليد كتعبيرات ( أّف أىـ اساليب تنمية ميارة القراءة، تمؾ التي تعتمد عمى 2118يرل عبابدة)

ة في نيف، كالتركيز مع الطالب عمى كيفية استخداـ العيف لمقراءة، ثـ استخداـ القراءة الصامتيالكجو كالع

كفيمو عقميان، ككف القراءة الصامتة تقمؿ مف لى النص لنظر إالبداية ليككف لدل الطالب القدرة عمى ا

طاء التي يقع لى القراءة الجيرية، كالبدء بتصحيح الكممات كاالخثـ االنتقاؿ إالتشتت في ىذه المرحمة، 

، فتقؿ خريف بصكت كاضح كبتأف  ءة أماـ اآللى تدريب الطالب عمى القراإ االنتقاؿفييا الطالب، ثـ 

 الرىبة لديو، كيصبح المستكل القرائي أعمى.
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التي يككف فييا مكممات لاالستماع و يجب تعكيد الطالب عمى أنّ ( 2012كذلؾ بيف جاب اهلل كآخركف )

كركده كذلؾ ة لمفكنيـ الكاحد، التنكعات الصكتيّ  تقديميا بصكرة صحيحة، مع مراعاةك ة، صكتيّ  تنكعات

ىتماـ بالسياؽ بمعنى كركد الكممة في اإل، ك فالفكنيـ ذك طبيعة صكتية اضع مختمفة مف الكممة،في مك 

كربط الفكنيـ بالرمز ، جممة، أك بيت شعرم، أك قصة فال تعالج الفكنيمات منعزلة، كال يكتفى بالكممات

أكيد عمى المبدأ العالقة بيف الفكنيـ كالرمز مف منطمؽ الت الذم يشير إليو في مرحمة تالية لتكثيؽ

 .الفكنيـ كحدة مناسبة لمتعبير عنيا برمز مكتكب إفّ  إذاألبجدم، 

لمكحدات المغكية تأمالن  ما يحتاجو المتعمـ في تعممو القراءة الكعي بالصكر الصكتيةحيث إّف أىـ 

ر كتعممان لمتطابقات بيف الصكر الصكتية كالصك  لألحكاـ حكؿ الخصائص الصكتية لممفردات، كاصداران 

بالتيجي كتميز الكممات كتعرفيا، كفيـ المقركء، فالمتعمـ الجيد ىك الذم  الخطية، كما يحتاج إلى األلفة

لتمييز العربية كا األصكات ةة معينة إلى المستكل الذم يمكنو مف " ألفبعد مركره بخبرة تعميميّ  يصؿ

يا المختمفة لبنية المغة كتراكيبالعناصر  ة في ذاكرتو، كفيـبيا حيّ  كاالحتفاظبينيا، كفيـ داللتيا، 

 (.2012المختمفة لقكاعد المغة )ىاللي، االستخداماتكالعالقات التي تحكـ 
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 الدراسات السابقة  3.2
يتناكؿ ىذا الجزء أىـ الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة، كالتي تتعمؽ بدكر غرؼ 

 مبة مف ذكم صعكبات التعمـ. المصادر في تنمية مستكيات القراءة لدل الط

 ة أوال: الدراسات العربي  

 (2019)كنعان دراسة 

لى معرفة أثر برنامج تدريسي قائـ عمى النمذجة في تنمية مياراتي القراءة كالكتابة ىدفت الدراسة إ

كمف أجؿ ذلؾ قاـ الباحث باستخداـ  ،لطالب ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمسطيف

( طالب في غرفة المصادر في 6)بمغت عينة الدراسة ،تصميـ المجمكعة الكاحدة التجريبيّ المنيج شبو 

  .اختيارىـ بالطريقة القصدية كىـ في مستكل الصؼ الثالث األساسيّ  مدرسة ذككر جبع األساسية تـّ 

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة  كقد خمصت الدراسة إلى أفّ 

كتحسنت  ،ة في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ كلصالح التطبيؽ البعدمّ التجريبيّ 

ككسط البرنامج  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لبطاقة المالحظة في التطبيقيف القبميّ 

تطبيقيف كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الدرجات في ال ،القراءة كالكتابة لمطمبةلميارة 

ككسط البرنامج لبطاقة المالحظة كلصالح كسط البرنامج، كذلؾ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  القبميّ 

 .لبطاقة المالحظة كلصالح البعدمّ  كالبعدمّ  بيف متكسطات الدرجات في التطبيقيف القبميّ 

 (2019دراسة مفمح)

ة في استخداـ المنظمات البصرية في تيدؼ الدراسة الى تحديد مدل فعالية استخداـ المنظمات البصريّ 

تحسيف ميارات القراءة كالكتابة لمطالب ذكم صعكبات التعمـ مف كجية نظر معممي غرؼ المصادر 

ة مف خالؿ استخداـ الطريقة ة كالخبرة التربكيّ كذلؾ حسب متغيرات الجنس كالمؤىالت العمميّ  ،التعميمية

إناث   49مف الذككر ك 38 ،معممان كمعممة 87ى عينة مف . كقد أجريت الدراسة عم ةة التحميميّ الكصفيّ 
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كأظيرت النتائج أف أكثر عنصر بارز  ،مادة ك تحميميا إحصائيان  53كتـ استخداـ استبياف مككف مف 

ة لتحسيف القراءة كالكتابة لمطالب ذكم صعكبات التعمـ ىي :" في فعالية استخداـ المنظمات البصريّ 

كالتمييز بيف صكرة الشخصية ككتابتيا "،  ،محسنة بالصكر كبدكف صكرالقدرة عمى قراءة الجمؿ ال

كأبرز عقبة أماـ فعالية االستخداـ المنظمات البصرية ليس استخداـ المنظمات البصرية التي تتكافؽ 

كما ىك الحاؿ بالنسبة لممتغيرات ك أظيرت الدراسة  ،مع أساليب التدريس لمطالب ذكم صعكبات التعمـ

كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة  ،اإلناثت تعزل إلى تأثير الجنس لصالح كجكد اختالفا

  ة بسبب تأثير سنكات الخبرة.ة بسبب تأثير المؤىالت العممية كغياب االختالفات اإلحصائيّ إحصائيّ 

 ( 2018دراسة الصمادي )

ة لدل ة الشفكيّ تعبيريّ ثر برنامج محكسب في تنمية ميارات المغة الأمعرفة لى ىدفت الدراسة التعرؼ إ

( 30)عينة مف طمبة صعكبات التعمـ الممحقيف بغرؼ المصادر، تمت الدراسة عمى عينة مككنو مف 

لى مجمكعتيف متساكيتيف، كاستخدـ الباحث المنيج شبة التجريبي في طالبا كطالبة، كتـ تقسيميـ إ

يبية في تنمية ميارات المغة ف ىناؾ فركؽ لصالح المجمكعة التجر كتكصمت الدراسة إلى أ الدراسة،

فركؽ تبعا لمتغير التعبيرية الشفكية، كما تبيف عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الصؼ، ككاف ىناؾ 

 ناث.الجنس لصالح اإل

 (2018دراسة عزام )

لى  فعالية برنامج قائـ عمى األلعاب الذكية باستخداـ الحاسكب لتحسيف إىدفت الدراسة  التعرؼ 

المرحمة االبتدائية مف ذكم صعكبات تعمـ القراءة كالممتحقيف بغرؼ المصادر،  النطؽ لدل تالميذ

يـ إلى مجمكعتيف، بمحافظة كفر الشيخ، كتـ تقسيم طالبا كطالبة( 30تككنت عينة الدراسة مف )

في تحسيف النطؽ كتحسيف القراءة لدل تالميذ المجمكعة  لى  فعالية البرنامج التدريبيّ إتكصمت الدراسة 
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ة عمى المجمكعة الضابطة في مقدار التحسف عمى مقاييس ة، ككذلؾ تفكؽ المجمكعة التجريبيّ ريبيّ التج

 .تقييـ النطؽ( بعد تعرض المجمكعة األكلى لمبرنامج التدريبي –)صعكبات تعمـ القراءة 

 
 ( 2017دراسة الشرمان وباشاتوة)

ذكم صعكبات   لألطفاؿة يجائيّ لتحسيف مستكل نطؽ الحركؼ ال لى برنامج تدريبيّ ىدفت الدراسة إ

كقد تـ اختيارىـ  طالبان كطالبة( 40التعمـ، كالذيف يتعممكف في غرؼ المصادر، بمغت عينة الدراسة )

مجمكعة ضابطة  عمى مجمكعتيف، بطريقة قصدية في محافظة المفرؽ، تـ استخداـ المنيج التجريبيّ 

تكصمت الدراسة الى كجكد  ،( طالبان 20نت مف )ة تكك ، كمجمكعة تجريبيّ كطالبةن  ( طالبان 20تككنت مف )

ة، لنطؽ الحركؼ بالتسكيف كالتشكيؿ، ككانت لصالح المجمكعة التجريبيّ فركؽ دالة عند مستكل الداللة 

 كلـ يكف ىناؾ فركؽ لصالح الجنس.

 (2017دراسة الحسن)

ياس فاعميتو في دراؾ البصرم كقبرنامج تدريبي لتنمية ميارات اإل أثر لىالتعرؼ إىدفت الدراسة 

، كبمغت عينة ستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبيّ ، إلمطمبة ذكم صعكبات التعمـ التحصيؿ القرائيّ 

ة عجمكف، كاستخدمت الدراسة المصادر مف الصؼ الرابع في محافظ ( طالبا ممحقيف بغرؼ20الدراسة)

 ةكجكد فركؽ ذات دالل ، كتكصمت الدراسة الى دراؾ البصرم كاختبار تحصيؿ القراءةختبار اإلا

بيف المجمكعة التجريبية لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ كالمجمكعة  دراؾ البصرمّ ة في مستكل اإلإحصائيّ 

ألطفاؿ  كاف لو دكر كبير في التحسف القرائيّ  نامج التدريبيّ ف البر ، كما تكصمت الدراسة إلى أالضابطة

 صعكبات التعمـ. 
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 (2016دراسة مشاقبة)

لدل طمبة  كاالستيعاب القرائيّ  لى فاعمية برنامج تعميمي في التمثيؿ المعرفيّ ة التعرؼ إىدفت الدراس

الصؼ  طالبا كطالبة مف( 60صعكبات التعمـ الممحقة بغرؼ المصادر، تككنت عينة الدراسة مف )

ـ ، استخدالرابع كالخامس في لكاء البادية الشمالية، كالذيف لدييـ مشكالت في االستيعاب القرائيّ 

لى أف عتيف متساكيتيف، تكصمت النتائج  إلى مجمك تـ تقسيـ العينة إ، ك الباحث المنيج التجريبيّ 

كاف ذك  لممعمكمات كتحسيف مستكل الفيـ القرائيّ  البرنامج المستخدـ في تنمية مستكل التمثيؿ المعرفيّ 

 التمثيؿ المعرفيّ  فاعمية عالية، كما تبيف كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف في القياس البعدم لمستكل

 ة.لصالح المجمكعة التجريبيّ 

 (2015دراسة بني خالد )

يقكـ عمى أسمكب التدريس الفارقي كمقارنتو بالطريقة  لى فاعمية برنامج تدريبيّ إىدفت الدراسة  التعرؼ 

الذيف يعانكف مف صعكبات  ة في تنمية ميارات القراءة لدل طالب الصؼ الثالث األساسيّ التقميديّ 

( طالبا مف الطمبة الممتحقيف بغرؼ المصادر، كلتحقيؽ ىدؼ 60ـ. كقد تألفت عينة الدراسة مف )التعم

راسة كىما: أداة الكشؼ عف أخطاء القراءة كالبرنامج التدريبي الدراسة قاـ الباحث بإعداد أداتي الدّ 

ح المجمكعة المستند إلى أسمكب التدريس الفارقي، تكصمت الدراسة إلى كجكد داللة إحصائية لصال

 .التركيب. التحميؿ. القراءة الجيرية.ة عمى مقياس ميارات القراءة التجريبيّ 

 (2013دراسة المومني )

األخطاء األكثر شيكعان التي يقع بيا الطمبة ذكم صعكبات التعمـ الممتحقيف لى إىدفت الدراسة التعرؼ 

تـ إعداد مقياس لمكشؼ عف أىـ المنيج الكصفي، ك استخدـ الباحث بغرؼ المصادر في محافظة جده. 

( طالب 20حكالي )تمثمت عينة الدراسة في أخطاء القراءة التي يقع بيا الطمبة ذكم صعكبات التعمـ، 

تكصمت النتائج الى  ممف يعانكف مف صعكبات القراءة كالممتحقيف بغرؼ المصادر بمحافظة جده، 
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(.كجاء بعد )التركيب( في المرتبة الثانية 43.53قراءة الحركؼ جاء في المرتبة األكلى بنسبة بمغت )

جاء ك (، 35.06كجاء بعد )القراءة الجيرية( في المرتبة الثالثة بنسبة بمغت )( 37.78بنسبة بمغت )

جاء بعد )التعرؼ عمى الكممات( في المرتبة ك  34.36))بعد )التحميؿ( في المرتبة الرابعة بنسبة بمغت

  (.33.9األخيرة بنسبة بمغت )

 (2012الكوري)دراسة 

فيف الرابع كالخامس الصعكبات الشائعة في القراءة الجيرية لدل تالميذ الصّ  لىالتعرؼ إىدفت الدراسة 

فيف الرابع الصّ مف  كطالبة، طالبان ( 60مف مرحمة التعميـ األساسي في اليمف، تككنت عينة الدراسة مف )

ة لدل عكبات شيكعا في القراءة الجيريّ أكثر الص أفّ لى ، تكصمت النتائج إالعاصمة صنعاءبكالخامس 

%( كالحذؼ بنسبة 95التالميذ ىي: العجز عف التنغيـ الصكتي في قراءة الجمؿ حسب المعنى بنسبة )

%(، كالتعثر في نطؽ حركة المد بنسبة 85%(، كاإلبداؿ بنسبة )90%(، كاإلضافة بنسبة )91.67)

عدـ القدرة عمى تحديد الفكرة الرئيسة في %(، ك 78.33%(، كالتعثر في نطؽ حركات التنكيف )80)

في   (0.05)عند مستكل  عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان كما تكصمت الدراسة الى   (%75)المقركء 

 .شيكع صعكبات القراءة الجيرية بيف التالميذ تعزل إلى متغيرم الجنس، كالصؼ الدراسي

 (2012دراسة المطيري)

 في تنمية ميارات الفيـ القرائيّ  باستخداـ التعمـ البنائيّ  مج تدريبيّ لى أثر برناإ عرؼىدفت الدراسة الت

( مف 40الدراسة مف ) ، تككنت عينةلدل ذكم صعكبات تعمـ القراءة بالمرحمة االبتدائية بدكلة الككيت

 ، تكصمت الدراسة الىتقسيميـ الى مجمكعتيف، كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبيّ  الطمبة، كتـّ 

لدل المجمكعة التجريبية في جميع ميارات  كاألداء البعدمّ  كؽ بيف األداء عمى االختبار القبميّ كجكد فر 

كجكد فركؽ بيف متكسطات أداء المجمكعة التجريبية كمتكسطات أداء المجمكعة كذلؾ  ،الفيـ القرائي

لة إحصائية بيف عدـ كجكد فركؽ ذات دال، ك في جميع أبعاد الفيـ القرائيّ  الضابطة في القياس البعدمّ 
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متكسطات أداء المجمكعة التجريبية كمتكسطات أداء المجمكعة الضابطة في القياس القبمي كفي جميع 

 .ميارات الفيـ القرائيّ 

 (2012دراسة الزعبي )

تيدؼ ىذه الدراسة الى قياس تأثير غرفة المصادر عمى تحسيف القراءة كالميارات الحسابية لممتعمميف 

( طالبا تـ ترشيحيـ لإلنظماـ الى غرفة 60. تككنت عينة ىذه الدراسة مف ) ذكم صعكبات التعمـ

 ،ة . كتـ تقسيـ الطالب بالتساكم الى مجمكعتيفة السعكديّ المممكة العربيّ  ،المصادر في نجراف

بينما  ،ة الى غرفة المصادرة . انضمت المجمكعة التجريبيّ المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبيّ 

كعة الضابطة الخاصة دركس في الفصؿ العادم . كشفت النتائج عف فركؽ ذات داللة تمقت المجم

كمع ذلؾ ىذه االختالفات ال يمكف أف يعزل الى  ،ةة لصالح أعضاء المجمكعة التجريبيّ إحصائيّ 

 الجنس.

 (2011دراسة حبايب )

مي الصؼ األكؿ لى التعرؼ عمى صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة مف كجية نظر معمىدفت الدراسة إ

تـ تطبيقيا عمى عينة طبقية  ،التخصص( ،الخبرة ،المؤىؿ العممي ،ككانت متغيراتيا )الجنس ،األساسي

أف أبرز  ،ككانت نتائج ىذه الدراسة ،ناثأ 79ذككر ك 44معمما كمعممة كاف منيـ  123عشكائية 

ناؾ كجكد فركؽ ذات داللة ككاف ى ،صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة تظير في تعثر الطفؿ في القراءة

كما تكجد فركؽ في المؤىؿ العممي لصالح البكالكريكس في حيف لـ تظير  ،إحصائية لصالح اإلناث

 ،أم فركؽ لمتغير الخبرة كالتخصص ككاف مف تكصيات الباحث ضركرة االىتماـ بالكسائؿ التعميمية

 باعتبارىا مصدرا مف مصادر التعمـ . 
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 ( 2010دراسة الصباح وشناعة )

لى معرفة كاقع غرؼ المصادر الخاصة بالطمبة ذكم االحتياجات الخاصة في المدارس ىدفت الدراسة إ

ككانت  ،الحككمية في فمسطيف مف كجية نظر المدراء كمعممي غرؼ المصادر كالمرشديف التربكييف

الدراسة  نتائج( ككانت  متغيرات الدراسة) الجنس كسنكات الخبرة كالمؤىؿ العممي كالمركز الكظيفيّ 

الكمية لكاقع غرؼ المصادر الخاصة بالطمبة ذكم االحتياجات الخاصة في المدارس الحككمية في 

فمسطيف مف كجيت نظر المدراء كمعممي غرؼ المصار كالمرشديف التربكييف كانت بدرجة كبيرة حيث 

لجميع المجاالت ة الكمية لمتكسط استجابات المفحكصيف عمى جميع الفقرات بمغت النسبة المئكيّ 

(78. )% 

 : الدراسات االجنبية ثانياً 

  (,et al, Weiser 2019) ويسير وآخرون دراسة
 

 ذكم صعكبات القراءة في غرؼ المصادر كذلؾ النتائج األكاديمية لمطالبلى ىدفت الدراسة التعرؼ إ

المنيج شبة استخدمت الدراسة ذكم دراية كخبرة.  فمدربي مفعد تمقي معممييـ الدعـ المستمر ب

الثامف  صعكبات في تعمـ القراءة في الصؼطالبنا يعانكف مف  (44كتمثمت عينة الدراسة ب) تجريبيّ ال

/ أك غرفة المصادر الخاصة دعمنا يركز عمى البيانات مف خالؿ في مجاؿ التعميـ ـتمقى معممكىكالذيف 

أراد الباحثكف ك ئـ عمى التكنكلكجيا، التدريب في المكقع، كالتدريب عند الطمب، أك مف خالؿ التدريب القا

لزيادة المعرفة لدل  الصؼالتحقيؽ فيما إذا كاف التدريب القائـ عمى التكنكلكجيا فعاالن مثؿ الدعـ داخؿ 

نمك أكاديمي إيجابي لمطالب في ، تكصمت النتائج الى أف ىناؾ المعمميف كتنفيذ إجراءات التدريس

فإف التدريب عبر التكنكلكجيا، كىك أسمكب أكثر كفاءة كأقؿ  ،ؾجميع أساليب التدريب الثالثة ؛كمع ذل

استيالكا لمكقت إلعطاء المعمميف التطكير الميني المستمر، أنتج أحجاـ تأثير ذات داللة إحصائية 
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في مجاالت الكعي الفكنيمي، كفؾ  1.01إلى  0.22أكبر مف األشكاؿ األخرل مف التدريب تتراكح مف 

 قة  في القراءة كاليجاء. الترميز كالفيـ كالطال

 Wilkes, Macarusok, Kazakoff, &Albert)دراسة ويمكس وماكروسوك وكزاكوف والبرت

,2016) 

ىدفت ىذه الدراسة معرفة فاعمية التعميـ المدمج عمى تعميـ الفيـ القرائي لدل طالب الصؼ الثاني 

استخدـ الباحثاف المنيج التجريبّي باستخداـ ك  ،االبتدائي في كالية كاليفكنيا بالكاليات المتحدة األمريكية

( كقاـ 2015كتـ تطبيؽ التجربة الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي ) ،صفيف مف صفكؼ الثاني األساسيّ 

الباحثاف بعمؿ تكافؤ لممجمكعتيف التجريبّية الذيف قامكا باستخداـ التعمـ المدمج كقد أكصت الدراسة  

 كفي تدريس القراءة بشكؿ خاص . باستخداـ التعميـ المدمج بشكؿ عاـ

  (Packard, Hazelki,Harris,2011دراسة باكارد وىاريكورن وىاربز)

ىدفت الدراسة الى معرفة إذا كاف طمبة الصؼ التاسع ذكم صعكبات التعمـ كالذيف تمقكا تعميميـ في 

في غرفة المصادر صفكؼ التعميـ المشترؾ قد حصمكا عمى تحصيؿ مماثؿ لنظرائيـ الذيف تمقكا التعميـ 

( اناثان 5(ذككران ك )9طالبا مف ذكم صعكبات التعمـ ) 14كقد اختار الباحث عينة قصدية مككنة مف 

كقد أجريت الدراسة  في منطقة العاصمة الجنكبية لدكلة جكرجيا  ،سنة 16-14حيث تتراكح بيف 

لمقارنة الطمبة داخؿ صفكؼ  كاختار االختبار القبمي كالبعدم ،كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي

 40ككاف االختبار يتككف مف  ،أسبكعا 12التعميـ المشترؾ مع الطمبة في غرؼ المصادر عمى مدل 

كأظيرت النتائج أف طمبة صعكبات التعمـ في الصؼ التاسع كالذيف تمقكا تعميميـ في غرفة  ،سؤاالن 

ئيـ الذيف تمقكا تعميميـ في صفكؼ مف نظرا Eoctsالمصادر قد حصمكا عمى نتائج أفضؿ في اختبار 

 اال أنو لـ يكف ىناؾ فرؽ كبير مع النتائج. ،التعميـ المشترؾ
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 (2009Swanson, & Vaughn,.( سوانسون وفاجين دراسة

لى إلى الطالب مف الصؼ الثاني إكنكعية تعميـ القراءة المقدـ لى مقدار إىدفت الدراسة التعرؼ 

تـ مالحظة التعميمات التي  ،غرفة المصادر فيكبات التعمـ الصؼ الخامس الذيف يعانكف مف صع

كالطالب  كانكا في ميمة خالؿ  يفف المعممأمف غرفة المصادر. ككشفت النتائج معمميف  (10)قدميا 

فترة التدريس التي شممت الكعي الصكتي، دراسة الكممات، الفيـ، القراءة بطالقة، كتعميـ المفردات مف 

 المستكل

عمى الرغـ مف أف حجـ الصؼ كاف صغيران بشكؿ مجكدة، ك ى المستكل المتكسط العالي لالمتكسط إل 

ف ىناؾ ألى إتكصمت الدراسة لممجمكعة بأكمميا كاف االكثر اشتراكان.  عاـ، إال أف التكصيؿ التعميميّ 

 كممات.الفيـ أك قراءة ال فيالطالقة في القراءة الشفكية كلكف لـ ترتفع عالماتيـ  نتائج ايجابية في

  ( Mickeough,2005دراسة ميكوف)

ىدفت الدراسة التعرؼ الى اختبار فاعمية برنامج تدريبي في تحسيف مستكل التمثيؿ المعرفي 

( 18لممعمكمات كاثره عمى مستكل التحصيؿ لدل عينة مف االطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ كتمثمت ب)

ال اف البرنامج اسيـ في رفع مستكل طالبا كطالبة، باستخداـ السرد القصصي كتكصمت الدراسة 

 الطمبة مف حيث التمثيؿ المعرفي كبالتالي ارتفاع مستكل التحصيؿ الدراسي.

 (Rogers & thierty, 2003دراسة روجرز وتيري)

ىدفت الدراسة الى رفع مستكل االستبعاب القرائي لدل خمس طمبة بالصؼ الرابع االبتدائي يعانكف مف 

ـ برنامج القراءة مدة اثنا عشر اسبكعا، كالتعمـ في غرؼ المصادر كفي صعكبات التعمـ باستخدا

الصؼ مف خالؿ مكقفيف تعميمييف بالدمج الشامؿ، كقد تكصمت الدراسة الى تحسف مستكل القراءة، 

 ككانت بدرجة اكبر في مكقؼ الدمج الشامؿ اكثر مف غرفة المصادر.
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 ) Bentum(2003, بنتوم دراسة
طفاؿ الذيف تـ لأللتعميـ كزيادة تحصيؿ القراءة  اآلثار الطكيمة األجؿرؼ عمى ىدفت الدراسة التع

تشخيصيـ عمى أنيـ يعانكف مف صعكبات في التعمـ كتـ تدريسيـ في غرؼ المصادر. كدرست 

ا عكاقب تعميمات غرفة المصادر ىذه عمى المستكل المعرفي لألطفاؿ الذيف تـ تشخيصيـ  الدراسة أيضن

مف صعكبات في القراءة. تمت دراسة آثار ىذا المكضع كالتعميـ مف خالؿ مقارنة  عمى أنيـ يعانكف

نتائج االختبار القبمي كاالختبار البعدم في اختبارات القراءة كالذكاء. كتمت دراسة مجمكعتيف مف 

طفال تـ تشخيصيـ عمى أنيـ يعانكف مف صعكبات القراءة كتـ إعادة  230األطفاؿ حيث تمت دراسة

طفال  لدييـ  64سنكات. كايضا تمت دراسة  3بعد تمقي تعميمات غرفة المصادر لمدة  تقييميـ

عمى 3التشخيص نفسو كلكف تـ إعادة تقييميـ بعد تمقييـ تعميمات عمى صعكبات القراءة لفترتيف 

سنكات. كتشير النتائج إلى أف )أ( تعميمات غرفة المصادر لـ تحسف  6ما مجمكعو  ،سنكات متتالية

ا كبيرنا في درجات اإلمالء بعد  )ب( شيد ،مى الكممات أك القراءةالتعرؼ ع ميارات الطالب انخفاضن

ا  ،سنكات 6سنكات ككذلؾ عندما تـ رفعيا إلى  3تمقي التعميمات لمدة  )ج( أظير الطالب أيضن

سنكات. كتـ استنتاج أف كضع غرفة  6انخفاض في درجات الذكاء المفظي بعد تمقي تعميمات لمدة 

 الطالب القرائية . صادر الحالية في التعميـ ال يبدك أف لو أم تأثير كبير عمى مياراتالم

 ( Wittrock,2003دراسة ويتروك )

ىدفت ىذه الدراسة عمى تطكير منيج المغة لتنمية االتجاىات كالدافعية لدل تالميذ الصؼ الثاني 

ككانت النتائج ميكؿ كاتجاىات  ،يففي مدرسة فكرست ممب ،االعدادم باستخداـ مكاد قرائية إثرائية

كقد أظيركا رغبة في اختيار المكاد القرائية بأنفسيـ اذا اتيحت ليـ  ،التالميذ اإليجابية نحك القراءة

 الفرصة مرة أخرل.
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 ,Torgesen, Alexanderدراسة تيرجسون والكسندر ووانجر ووراشوتي وفولر وكونواي) 

Wagner,Rashott,Voeller,Conway,2001) 

ىدفت الدراسة إلى الكصكؿ في التطكر القرائي مع كجكد ميارات القراءة لألطفاؿ المذيف لدييـ 

يعتمداف عمى  الدراسة برنامجيف في التدريس استخدمت ،صعكبات تعمـ شديدة في الكاليات المتحدة

 كيختمؼ كؿ برنامج في ،كيضـ كؿ كاحد منيـ عمى عناصر مف التدريس الفعاؿطريقتيف مختمفتيف 

( طفال لدييـ صعكبات تعمـ شديدة كتـ 60النشاطات التدريسية التي يركزاف عمييا، كتـ اختيار)

في ميارات الترميز لممقاطع  ،في برنامجيف تعميمييف مختمفيف في العمر كبشكؿ عشكائيكضعيـ 

لية أسابيع متتا 8ساعة  عمى مدار  675كقد تمقى جميع األطفاؿ تدريسان  ،الصكتية كالكعي الصكتي

كقد تكصمت الدراسة إلى أف البرنامجيف التعميمييف ساعدا في تحسيف  ،دقيقة 50كمدة كؿ جمسة كانت 

الذم حققو األطفاؿ اال أنو مع التقدـ  ،الميارات القرائية، كتـ متابعة تقدميـ عمى مدار عامييف متتالييف

 ،مرار العجز عند معظـ الطمبةبما يتعمؽ بالدقة في قراءة األطفاؿ إال أف مقياس القراءة أظير است

 فممتشكؿ طريقتا التدريس اختالفا بالنسبة لألطفاؿ الذيف دخمكا المدرسة.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة  4.2
تناكلت الدراسات السابقة غرؼ المصادر كمكاف لعالج ذكم صعكبات التعمـ، كتكصمت أغمب 

كل الطمبة في ىذا الخصكص، كمف ىذه الدراسات إلى أّف غرؼ المصادر تعمؿ عمى تعزيز مست

( كدراسة 2017( كدراسة الشرماف كباشاتكة)2018( كدراسة عزاـ)2018الدراسات دراسة الصمادم )

 (Weiser, et al, 2019) ( كدراسة 2017حسف )

كما اتفقت الدراسات السابقة مف حيث األىداؼ، حيث أّنيا تناكلت بشكؿ عاـ ما يخص صعكبات 

تنمية ( 2018طمبة ككيفية عالجيا مف خالؿ غرؼ المصادر، فتناكلت دراسة صمادم)القراءة لدل ال
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( تحسيف النطؽ لدل طمبة المرحمة 2018ميارات المغة التعبيرية الشفكية، فيما تناكلت دراسة عزاـ )

 (.2017االساسية، كذلؾ دراسة الشرماف كباشاتكة)

يا، فقد استخدمت المنيج التجريبي كدراسة كما اتفقت الدراسات السابقة مف حيث المنيج في أغمب

( 2017( كدراسة الحسف)2017كدراسة الشرماف كباشاتكة) (2018دراسة عزاـ )( 2018صمادم)

 (2012الككرم) (، فيما اختارت بعض الدراسات المنيج الكصفي كدراسة2016كدراسة دراسة مشاقبة)

 ((Swanson, & Vaughn,2009، كدراسة (Mefleh,2019)كدراسة 

كدراسة أّما مف حيث االدكات فقد استخدمت اغمب الدراسات برنامج تدريبي عمى الطمبة 

( 2017كدراسة الحسف) (2017كدراسة الشرماف كباشاتكة) (2018دراسة عزاـ)( 2018صمادم)

كدراسة  (2013المكمني )كدراسة  االستبانة(، فيما اختارت بعض الدراسات 2016) مشاقبة كدراسة 

أبك  كريمة ،((Swanson, & Vaughn,2009، كدراسة (Mefleh,2019)كدراسة  (2012الككرم)

 .(5201زياد )

منيا في بناء اإلطار  استفادت ك   داد اداة الدراسة،كقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في إع

 النظرم لمدراسة، كذلؾ استفادت منيا في عممية ربط النتائج مع نتائج الدراسة.

دراسة الحالية عف الدراسات السابقة في ككنيا ركزت عمى غرؼ المصادر بشكؿ أساسي في كتختمؼ ال

المساعدة في الصعكبات القراءة لدل الطمبة، كما أّنيا قاست كجية نظر المعمميف في غرؼ المصادر 

 حكؿ اىميتيا كدكرىا في تسييؿ عالج صعكبات القراءة لدل الطمبة، كما أّنيا تعد االكلى مف نكعيا

في المكتبة الفمسطينية حسب إطالع الباحثة، إضافة إلى ككنيا الدراسة األكلى فيما يخص االىتماـ 

 مصادر في محافظة الخميؿ.بدكر غرؼ ال
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 الفصل الثالث

______________________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات
 

 مقدمة 1.3
جراءات الدراسة التي قامت بيا الباحثة لتنفيذ ىذه الدراسة يتناكؿ ىذا الفصؿ كص فا شامال لطريقة كا 

راسة كعينتيا، كشمؿ كصؼ منيج الدراسة المتبع، كطرؽ جمع البيانات كالمعمكمات، كتحديد مجتمع الد

عالجة الدراسة المتمثمة في االستبانة، كمتغيرات الدراسة، كذلؾ محددات الدراسة، كالم أداةباإلضافة الى 

 اإلحصائية.

 منيج الدراسة  2.3
 لمالئمتو ألغراض الدراسة. الكصفياعتمدت الباحثة في دراستيا المنيج 

 مجتمع الدراسة 3.3
ة لمصفكؼ مف األكؿ الذيف يدرسكف المغة العربي المعمميف كالمعممات تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع 

لتي تحتكم عمى غرفة مصادر في محافظة في المدارس الحككمية ا األساسي حتى الرابع األساسي

كمعممة، كذلؾ حسب سجالت التربية كالتعميـ في كؿ مديريات  ان ( معمم140الخميؿ، كالبالغ عددىـ)

 .ـ2019/2020التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ لمفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 

 عينة الدراسة 4.3
الذيف يدرسكف  ،%( مف مجتمع الدراسة74أم ما يعادؿ) عممةكم ان ( معمم104ى)اشتممت الدراسة عم

 دكف غرؼ المصادر المغة العربية لمصفيف الثالث كالرابع األساسييف كقد ارتاد طالبيـ أك ما زالكا يرتا
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عينة ، كقد تـ اختيار التابعة لمديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ في المدارس الحككمية

 .مالدراسة بشكؿ قصد

 :وصف متغيرات أفراد العينة 5.3
 (: ذىسيغ أفزاد ػيىح انذراطح حظة مرغيزاخ انذراطح.1.3جذول )

 النسبة المئكية العدد المستكل المتغير

 25.7 36 ذكر الجنس

 48.5 68 انثى

 سنكات الخبرة
 

 22.8 32 سنكات 5أقؿ مف 

 27.1 38 سنكات 0-سنكات  5

 24.2 34 سنكات 10أكثر مف

 70.7 99 بكالكريكس مؤىؿ العمميال

 3.57 5 دراسات عميا

عدد سنكات تأسيس 
 غرفة المصادر

 52.8  74 سنكات 6أقؿ مف 

 19.2 27 سنكات 9-سنكات 6

 2.1 3 سنكات 0أكثر مف 

 14.2 20 شماؿ الخميؿ المديرية

 25 35 الخميؿ

 22.1 31 جنكب الخميؿ

 12.8 18 يطا

 25 35 ذككر جنس المدرسة

 35.7 50 اناث

 13.5 19 مختمط
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 أداة الدراسة 5.3
ميؿ مخرجات كتب المغة العربية لمصؼ األكؿ تح بعدقامت الباحثة بتصميـ االستبانة بصكرتيا األكلية، 

)أبك زياد كدراسةاالطالع عمى الدراسات السابقة كاالستفادة منيا كالثاني كالثالث كالرابع األساسّي، ك 

 (.2018كدراسة ابكغيث) .(2015

 الفقرات التي تمثل كل مجال في االستبانة:المؤشرات/ ( عدد  2.3جدول رقم )
 

 عدد المؤشرات/ الفقرات المجاالت الرقم

 14 القراءة الجيرية 1

 8 القراءة الصامتة 2

 12 قراءة االستماع 3

 10 التعبير الشفكم 4

 11 الدافعية نحك القراءة 5

 55 المجموع

 
 ولذ كاود إجاتاخ كم فمزج وفك ممياص نيكارخ انخماطي كانراني:

 

 إجابات االستبانة دليل  : (3.3جدول رقم ) 

 قميمة جدا قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان  التصنيؼ

 1 2 3 4 5 النقاط
 

 

 صدق األداة 6.3
االختصاص المحكميف مف ذكم  مفمجمكعة  عمى داة الدراسة بعرضيامف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ أ

، حيث كزعت الباحثة االستبانة عمييـ، كتـ الطمب منيـ (3)ممحؽ محكمان  (11)كالخبرة، كالبالغ عددىـ

إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كضكح لغة الفقرات كسالمتيا لغكيا، كمدل شمكؿ 
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مناسبة، ككفؽ ىذه ضافة أم معمكمات أك تعديالت أك فقرات يركنيا ا  ك  الفقرات لمجانب المدركس،

فقرة،  (67)ستبانة األكلية مفتيا النيائية، حيث كانت تتككف االستبانة بصكر اال خراجإالمالحظات تـ 

كتـ التعديؿ عمى القسـ األكؿ مف االستبانة التي كانت  ،فقرة 55كبعد التعديالت أصبحت تشتمؿ عمى 

عمى عدـ  ثالثة محكميف  فقد أجمع ،كالعمر عبارة عف معمكمات شخصية فتـ إزالة بند مكاف السكف

ا، كفي بند المؤىؿ العممي تـ إزالة الدبمكـ كاإلبقاء عمى البكالكريكس كالدراسات العميا فقط، مأىميتي

ستبعاد التخصص ككضع بند نكع المدرسة)حككمة، ككالة، خاصة( ككذلؾ عدد سنكات اتـ  كأيضان 

أما في القسـ الثاني فكانت إرشادات  ،لمدرسةكالمديرية كجنس ا تأسيس غرفة المصادر في المدرسة

المحكميف كالتالي: أكال مف حيث التنسيؽ العاـ إعطاء أرقاـ متسمسمة لكؿ المجاالت كعدـ تقسيميا إلى 

كتـ ستبداؿ كممة العبارة بالمؤشرات، امجاالت، ك فيي تتككف مف خمسة  ،أرقاـ منفصمة في كؿ مجاؿ

ككاف عدد في بداية المقياس قبؿ المجاالت ," مصادر أصبح أرل بأف طالب غرفة ال"إضافة جممة 

 .فقرة 14فقرة كأصبحت بعد التعديؿ تضـ  16فقرات المجاؿ األكؿ في االستبانة األكلية 

  



  45 

      

( لمصفكفة ارتباط فقرات مجاؿ Pearson Correlation( نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )4.3جدكؿ )
 القراءة الجيرية.

 
ح انذان Rليمح  Rليمح

 االحصائيح

انذانح  Rليمح  انزلم

 اإلحصائيح

انذانح  Rليمح  انزلم

 االحصائيح

 

1 **0.566 1.111 6 **1.678 1.111 11 **1.742 1.111 

2 **0.563 1.111 7 **1.656 1.111 12 **1.725 1.111 

3 **0.635 1.111 8 **1.613 1.111 13 **1.755 1.111 

4 **1.543 1.111 9 **1.618 1.111 14 **1.746 1.111 

5 **1.717 1.111 11 **1.762 1.111    

 0.001** دالة احصائيا عند 
 0.050*دالة احصائيا عند 

( لمصفكفة ارتباط فقرات مجاؿ Pearson Correlation( نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )5.3)جدكؿ
 القراءة الصامتة.

انذانح  Rليمح انزلم

 االحصائيح

انذانح  Rليمح انزلم

 حصائيحاإل

انذانح  Rليمح انزلم

 اإلحصائيح

1 **1.789 1.111 4 **1.818 1.111 7 **1.822 1.111 

2 **1.734 1.111 5 **1.823 1.111 8 **1.772 1.111 

3 **1.821 1.111 6 **1.742 1.111    

 1.111** دانح إحصائيح ػىذ 

 1.151*دانح احصائيا ػىذ 

( نمصفىفح ارذثاط فمزاخ مجال Pearson Correlationن )( ورائج مؼامم ارذثاط تيزطى6.3جذول)

 لزاءج االطرماع.

انذانح  Rليمح  انزلم

 االحصائيح

انذانح  Rليمح انزلم

 االحصائيح

انذانح  Rليمح  انزلم

 االحصائيح

1 **1.642 1.111 5 **1.694 1.111 9 **1.671  

1.111 

2 **1.785 1.111 6 **1.741 1.111 11 **1.675 1.111 

3 **1.774 1.111 7 **1.719 1.111 11 **1791. 1.111 

4 **1.733 1.111 8 **1.129 1.111 12 **1.811 1.111 

 0.001**دالة إحصائية عند 
 0.050*دالة احصائيا عند 
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( لمصفكفة ارتباط فقرات مجاؿ Pearson Correlation( نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )7.3جدكؿ )
 التعبير الشفكم.

انذانح  Rليمح مانزل

 االحصائيح

انذانح  Rليمح انزلم

 االحصائيح

انذانح  Rليمح انزلم

 االحصائيح

1 **1.771 1.111 5 .**1.791 1.111 9 **1.813 1.111 

2 **1832 1.111 6 **1.825 1.111 11 **1.719 1.111 

3 **1.818 1.111 7 **1.815 1.111    

4 **1.752 1.111 8 **1.828 1.111    

 0.001*دالة احصائيا عند *
 0.050*دالة احصائيا عند 

( لمصفكفة ارتباط فقرات مجاؿ Pearson Correlation( نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )8.3جدكؿ )
 الدافعية نحك القراءة .

الدالة  Rقيمة الرقـ
 االحصائية

الدالة  Rقيمة الرقـ 
 االحصائية

الدالة  Rقيمة الرقـ
 اإلحصائية

1 **0.714 0.000 5 **0.697 0.000 9 **0.722 0.000 
2 **0.507 0.000 6 **0.759 0.000 10 **0.677 0.000 
3 **0.556 0.000 7 **0.720 0.000 11 **0.583 0.000 
4 **0.731 0.000 8 **0.754 0.000    

 0.001**دالة إحصائية عند 
 0.050*دالة إحصائية عند 

 
 ثبات الدراسة 7.3

 ،التحقؽ مف ثبات األداة مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات قامت الباحثة مف

لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية لدكر غرؼ المصادر في 

(، كىذه النتيجة تشير 0.972تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ)

ه األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ الثبات لممجاالت كالدرجة إلى تمتع ىذ

 الكمية.
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 ( نتائج معامؿ الثبات لممجاالت9.3جدكؿ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراءات تطبيق الدراسة 8.3
 تمثمت إجراءات تطبيؽ  ىذه الدراسة بما يمي:

بعد التحقؽ مف صالحية أداة الدراسة،  تـ الحصكؿ عمى كتاب رسمي لتسييؿ ميمة الباحثة  مف قسـ 

لمدارس الحككمية الخميؿ )ا محافظة ية فيالدراسات العميا مف جامعة القدس مكجيا لمديريات الترب

ى المرحمة األكل ،، كمر العمؿ بمرحمتيف(كمديرية ككالة الغكث في محافظة الخميؿ ةكالمدارس الخاص

ىا التي تضـ غرؼ مصادر في محافظة ؤ أسماك أعداد المدارس  الحصكؿ عمى معمكمات أكلية حكؿ

الصؼ األكؿ األساسي حتى الصؼ الرابع  كعدد المعمميف كالمعممات الذيف يدرسكف مفالخميؿ، 

( كالمرحمة الثانية كانت تكزيع االستبانة عمى المعمميف كالمعممات 4انظر المالحؽ رقـ) ،األساسي

لى الصؼ الرابع في ىذه إ لثة األساسية الدنيا مف الصؼ الثاالذيف يدرسكف المغة العربية لممرحم

 ( استبانة.104المدارس، كقد تـ تكزيع )

 معامؿ الثبات المجاالت

 0.904 القراءة الجيرية

 0.913 القراءة الصامتة

 0.861 قراءة االستماع

 0.935 التعبير الشفكم  

 0.792 ة نحك القراءةالدافعي

 0.96 الدرجة الكمية
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تطبيؽ األداة عمى أفراد عينة الدراسة، كاكتماؿ عممية تجميع االستبانات مف أفراد العينة بعد  كبعد

ة الصالحة كالتي خضعت جاباتيـ عمييا بطريقة صحيحة، تبيف لمباحثة أف عدد االستبانات المستردإ

 كىي كامؿ االستبانات التي تـ تكزيعيا. ( استبانة104حصائي)لمتحميؿ اإل

 ت التي واجيت الباحثةالصعوبا 10.3
مف الصعكبات التي كاجيت الباحثة رفض مديرية ككالة الغكث في الخميؿ تطبيؽ ىذه الدراسة في 

 مدارسيا، كالبعد الجغرافي لممدارس الحككمية في المحافظة مما كمؼ كقت كجيد كمكاصالت.

 متغيرات الدراسة 9.3
 المتغيرات المستقمة

 _ الجنس 1

  الخبرة_ 2

 كات تأسيس غرفة المصادر في المدرسة_ عدد سن3

 _ المديرية4

 _ جنس المدرسة5

بند نكع المدرسة ألف مدارس ككالة الغكث تـ رفص تكزيع االستبانات فييا مف قبؿ  ستبعاداكقد تـ 

 (.5مديرية تربية ككالة الغكث انظر المالحؽ رقـ)

ـ استبعاد ىذا المتغير التي تضـ غرؼ مصادر ت ،المدارس الخاصة في محافظة الخميؿ كبخصكص

 . تيف فقط تحتكياف عمى  غرؼ مصادر(حيث كانت مدرس ،لصغر حجـ العينة

 ،تـ استبعاد المدارس التي عمر غرؼ المصادر فييا سنو ،عدد سنكات تأسيس غرؼ المصادر كبند

 ساسييف.كما يخرج مف الدراسة معممك المغة العربية كمعمماتيا الذيف يدرسكف الصفيف األكؿ كالثاني األ

 كتـ استبعاد متغير المؤىؿ العممي لصغر حجـ عينة الدراسات العميا.
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 المتغيرات التابعة 

 دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة 

 المعالجة اإلحصائية 10.3
لي إلجراء بعد جمع االستبانات تـ ترميزىا، كذلؾ تمييدان ال دخاؿ بياناتيا الى جياز الحاسكب اآل

المعالجة اإلحصائية المناسبة، كتحميؿ البيانات كفقا ألسئمة الدراسة بيانات الدراسة، كقد تمت المعالجة 

اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات 

(، كمعامؿ one way ANOVA)(، كاختبار تحميؿ التبايف األحادمt.testاالستبانة، كاختبار)ت()

(، كذلؾ باستخداـ الرـز Cronbach Alphaارتباط بيرسكف، كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا )

 (SPSS( )Statistical Package For Social Sciencesاإلحصائية)

 كقد تـ اعتماد مفتاح الدرجات التالية لتحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة:

 الحسابي لكسطا الدرجة

 2.33أقؿ مف  قميمة

 2.33-3.67 متكسطة

 فأكثر 3.68 كبيرة
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 الفصل الرابع 

______________________________________________________________ 

 نتائج الدراسة:
 

طركحة في سيتناكؿ ىذا الفصؿ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة، كمدل ارتباطيا بأسئمة الدراسة الم

كالفرضيات التي انبثقت عنيا حيث ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى دكر غرؼ  ،الفصؿ األكؿ

كذلؾ مف خالؿ  ،معممييـ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر

لتي تضـ غرؼ تكزيع استبانات عمى المعمميف كالمعممات الذيف يدرسكف المغة العربية في المدارس ا

 مصادر في محافظة الخميؿ.

 

 نتائج أسئمة الدراسة:  1.4

 النتائج المتعمقة بالسؤال  األول: 1.2.4
 ما دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ؟

ات المعيارية الستجابات لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحراف

 التي تعبر عف مجاؿ القراءة الجيرية. ،كتـ ترتيبيا تنازليان فقرات االستبانة عمى  أفراد عينة الدراسة
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( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ القراءة 1.4جدكؿ )
 .الجيرية

 

المتكسط  الفقرات الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 متكسطة 0.822 3.43 يتيجى الحركؼ تيجئة صحيحة 1
 متكسطة 0.801 3.31 يميز بيف الحركؼ المتشابية بالشكؿ )ع/غ( )ط/ظ( 2
 متكسطة 0.785 3.15 يميز في قراءتو الحركؼ المتشابية في الصكت )ص/س()ظ/ذ( 4
 متكسطة 0.871 3.09 ريا مثؿ)جمؿ//جميؿ(يتكقؼ عف قراءة كممة مكاف كممة مشابية ليا بص 9
 متكسطة 0.863 3.05 يتكقؼ عف قراءة كممة بدؿ كممة مشابية ليا في المعنى مثؿ)باص/حافمة( 7
 متكسطة 0.902 3.04 يميز بيف الالـ الشمسية ك الالـ القمرية 3
 متكسطة 0.876 2.99 يتكقؼ فقداف مكاف قراءتويتكقؼ عف  8
 متكسطة 0.853 2.99 مف حركؼ الكممات عند القراءة يتكقؼ عف حذؼ حرؼ 6
 متكسطة 0.879 2.82 قميؿ األخطاء في قراءتو 5

 متكسطة 0.958 2.68 يظير التنكيف في قراءتو 11
 متكسطة 0.934 2.54 يفرؽ بيف حركؼ العمة كالحركات في القراءة 12
 ةمتكسط 0.981 2.41 يراعي تطبيؽ عالمات الترقيـ في القراءة 14
 متكسطة 0.909 2.40 يقرأ قراءة سمسة خالية مف الكقفات 13
 متكسطة 971.0 2.40  يظير حركات االعراب في قراءتو 10

 متكسطة 0.88 2.87 الدرجة الكمية
 

ستجابات المعيارية إل افاتنحر االعف المتكسطات الحسابية ك  يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر

(    2.87  اؿ القراءة الجيرية أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية )أفراد عينة الدراسة عمى مج

 متكسطة.جاء بدرجة الجيرية كىذا يدؿ عمى أف مستكل القراءة   (0.88 )رممعيا نحراؼكا

صحيحة " عمى الفقرة "يتيجى الحركؼ تيجئة  لى حصكؿإ( 1.4تائج في الجدكؿ رقـ )كما كتشير الن

، كيمييا فقرة "يميز بيف الحركؼ المتشابية ة متكسطةبدرج( (3.43يأعمى متكسط حساب

يقرأ قراءة سمسة خالية مف " كحصمت الفقرةمتكسطة،  (3.31متكسط حسابي)بالشكؿ)ع/غ()ط/ظ("ب

  .متكسطة (2.40عمى أقؿ متكسط حسابي ) الكقفات" 
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ينة الدراسة عمى كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ع

 .كتـ ترتيب فقراتيا تنازليان  فقرات االستبانة التي تعبر عف مجاؿ القراءة الصامتة

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ القراءة 2.4جدكؿ )
 .الصامتة

 

 رافات المعيارية الستجابات أفرادف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحيالحظ م

( كانحراؼ معيارم 2.49عينة الدراسة عمى مجاؿ القراءة الصامتة أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

 .متكسطةلقراءة الصامتة جاء بدرجة ( كىذا يدؿ عمى أف مستكل ا0.93)

( أف الفقرات جاءت بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة "يتحمس 2.4ئج في الجدكؿ رقـ )كتشير النتاكما 

بدرجة  (2.98)عمـ ذلؾ " عمى أعمى متكسط حسابي لقراءة نص القراءة الصامتة حيف يطمب الم

بدرجة ( 2.61لقراءة الصامتة" بمتكسط حسابي)كيمييا فقرة "يجيب عف أسئمة نص ا ،متكسطة

سابي "يستنتج الفكرة الرئيسية مف نص القراءة الصامتة "عمى أقؿ متكسط حكحصمت الفقرة  ،متكسطة

 بدرجة متكسطة. (2.34)

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 .كتـ ترتيب فقراتيا تنازليان  فقرات االستبانة التي تعبر عف مجاؿ قراءة االستماع

المتكسط  الفقرات  الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 متكسطة 0.945 2.98 يتحمس لقراءة نص القراءة الصامتة حيف يطمب المعمـ ذلؾ 1
 متكسطة 0.864 2.61 يجيب عف أسئمة نص القراءة الصامتة 5
 متكسطة 0.890 2.56 يكظؼ المفردات الكاردة في نص القراءة في جمؿ مفيدة 6
 متكسطة 0.911 2.43 يضع عنكانا لنص القراءة الصامتة 8
 متكسطة 0.916 2.38 نص القراءة الصامتةيمخص  7
 متكسطة 1.003 2.35 يسمسؿ أحداث نص القراءة الصامتة 4
 متكسطة 0.972 2.34 ينيي القراءة الصامتة في الكقت المحدد ليا 2
 متكسطة 0.941 2.34 يستنتج الفكرة الرئيسة مف نص القراءة الصامتة 3

 متكسطة 0.93 2.49 الدرجة الكمية
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( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ قراءة 3.4كؿ)جد
 .االستماع
المتكسط  الفقرات الرقـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 متكسطة 0.833  3.49  يصغي جيدا لقراءة المعمـ 1
 متكسطة 0.903 3.20 )ت/ث( يميز بيف الرمكز الصكتية المتقاربة في الشكؿ مثؿ 6
 متكسطة 0.896 3.18 يحدد شخصيات فقرات النص المسمكع 8
 متكسطة 0.788 3.11 يحدد األماكف الكاردة في النص المسمكع 9
 متكسطة 0.867 3.09 يميز بيف الرمكز الصكتية المتقاربة في النطؽ مثؿ )ؽ/ ؾ( 7
 متكسطة 0.953 3.07 يميز بيف اسـ الحرؼ كصكتو 5
 متكسطة 1.024 2.72 يعطي معنى الكممة مف سياؽ الجممة المسمكعة 4
 متكسطة 0.833 2.70 يحدد الفكرة الرئيسة مف النص المسمكع 2

 متكسطة 0.928 2.66 يككف اراء كيصدر احكاما حكؿ احداث النص المسمكع 10
 ةمتكسط 1.005 2.61 يتنبأ بما سيقاؿ نتيجة لالستماع الى أحداث متسمسمة 11
 متكسطة 1.084 2.48 يمخص نص قراءة االستماع 12
 متكسطة 0.920 2.46 يستنتج األفكار الجزئية مف النص المسمكع بجمؿ ذات معنى 3

 متكسطة 0.91 2.89 الدرجة الكمية 
يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( كانحراؼ معيارم 2.89راسة عمى مجاؿ قراءة االستماع أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية )عينة الد

 ا يدؿ عمى أف مستكل قراءة االستماع جاء بدرجة متكسطة.ذ( كى0.91)

حصمت قد جاءت بدرجة متكسطة. ك الفقرات  قره جميعف ( أف3.4كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )كما 

كيمييا فقرة "  بدرجة متكسطة،( 3.49ة المعمـ" عمى أعمى متكسط حسابي )الفقرة "يصغي جيدا لقراء

. بدرجة متكسطة( 3.20يميز بيف الرمكز الصكتية المتقاربة في الكؿ مثؿ)ت/ ث( " بمتكسط حسابي )

كحصمت الفقرة " يستنتج األفكار الجزئية مف النص المسمكع بجمؿ ذات معنى " عمى أقؿ متكسط 

 .متكسطة بدرجة (2.46حسابي )

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 .كتـ ترتيب فقراتيا تنازليان  فقرات االستبانة التي تعبر عف مجاؿ التعبير الشفكم
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راسة لمجاؿ التعبير ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الد4.4جدكؿ )
 .الشفكم

 المتكسط الفقرات الرقـ 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 الدرجة

 متكسطة 8680. 3.15 يخرج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة 10
 متكسطة 9390. 3.05 كاضحيتحدث بصكت  9
 متكسطة 9010. 2.82 يعبر عف األفكار بكضكح 1
 متكسطة 8670. 2.75 كديختار الكممة المناسبة مف المعنى المقص 5
يككف جمال مفيدة مف مجمكعة كممات معطاة لو شفكيا  6

 مف الدرس
 متكسطة 9600. 2.72

 متكسطة 8620. 2.68 يطرح أسئمة بجمؿ كاضحة  7
 متكسطة 9350. 2.63 يتحدث في جمؿ تامة المعنى   2
 متكسطة 8720. 2.63 ينظـ األفكار بشكؿ متسمسؿ 3
 متكسطة 8760. 2.60 غكية في جمؿ يكظؼ التراكيب الم 4
 متكسطة 8810. 2.53 يتحدث بطالقة كسرعة متناسبتيف  8

 متكسطة 0.89 2.75 الدرجة الكمية
م يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ذيالحظ مف الجدكؿ السابؽ ال

( كانحراؼ معيارم 2.75 (لمدرجة الكمية الحسابيعينة الدراسة عمى مجاؿ التعبير الشفكم أف المتكسط 

 يدؿ عمى أف مستكل التعبير الشفكم جاء بدرجة متكسطة.ذا ( كى0.89)

كحصمت الفقرة " يخرج  ( أف الفقرات جاءت بدرجة متكسطة.4.4كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )كما 

يتحدث بصكت  ا فقرة "كيميي ،(3.15الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة " عمى أعمى متكسط حسابي )

، كحصمت الفقرة يتحدث بطالقة كسرعة متناسبتيف " عمى أقؿ متكسط (3.05)كاضح" بمتكسط حسابي

 كىي بدرجة متكسطة.(2.53حسابي)

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 .كتـ ترتيب فقراتيا تنازليان مجاؿ الدافعية نحك القراءة فقرات االستبانة التي تعبر عف 
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( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 5.4جدكؿ )
 .الدافعية نحك القراءة 

المتكسط  الفقرات الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 كبيرة 3.006 4.12 دةزمالئو قراءتو بالجيينما يصؼ يفرح ح 3
 كبيرة 9600. 3.97 قراءتو بالجيدة المعمـ يفرح حينما يصؼ 2
 متكسطة 9540. 3.64 يظير السعادة عندما يكمؼ بالقراءة   4
 متكسطة 9230. 3.44 يتبع التعميمات الصادرة مف المعمـ 7
 متكسطة 9340. 3.36 يتفاعؿ مع أفراد مجمكعتو في الصؼ 6
 متكسطة 8210. 3.29 الحصة  يبدم نشاطا في 1
 متكسطة 9720. 3.21 يبادر في القراءة 5
 متكسطة 8980. 3.10 يحصؿ عمى عالمات أفؿ في القراءة  8
 متكسطة 9030. 3.02 يشارؾ في اإلذاعة المدرسية  9

 متكسطة 9740. 2.56 يتردد عمى مكتبة المدرسة 11
 طةمتكس 1.042 2.55 يشارؾ في مسابقات القراءة  10

 متكسطة 1.214  3.55 الدرجة الكمية
يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( كانحراؼ 3.55)متكسط الحسابي لمدرجة الكمية عينة الدراسة عمى مجاؿ الدافعية نحك القراءة أف ال

 الدافعية نحك القراءة جاء بدرجة متكسطة تكلعمى أف مسكىذا يدؿ (1.214 معيارم )

( فقرات جاءت بدرجة 9ة ك )كبير بدرجة  فقرتيف جاء تا( أف 5.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

بي بالجيدة " عمى أعمى متكسط حساقراءتو  زمالئو" يفرح حينما يصؼ كقد حصمت فقرةمتكسطة. 

(، كحصمت 3.97بالجيدة" بمتكسط حسابي ) قراءتو ييا فقرة "يفرح حينما يصؼ المعمـكيم( 4.12)

 (. 2.48اءة "عمى أقؿ متكسط حسابي)الفقرة "يشارؾ في مسابقات القر 

قامت الباحثة  بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 مجاالت الدراسة كتـ ترتيبيا تنازليان.
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الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدكر غرؼ  ( المتكسطات6.4جدكؿ)

عمى جميع  المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ

 .المجاالت

ك أف أعمى درجة كانت لمجاؿ الدافعية ،(2.87ت )يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف الدرجة الكمية لممجاال

يمييا مجاؿ قراءة االستماع بمتكسط حسابي  ،كىك بدرجة متكسطة 3.25نحك القراءة بمتكسط حسابي 

 (2.50رة األخيرة فكانت لمجاؿ القراءة الصامتة بمتكسط حسابي)قأما الف كىي بدرجة متكسطة 2.89

يختمف دور غرف دور غرف المصادر في تحسين أداء طمبة ىل  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
المؤىل الخبرة، سنوات صعوبات التعمم في القراءة من وجية نظر معممييم حسب متغيرات الجنس، 

 ؟جنس المدرسة ،المديرية ،عدد سنوات تأسيس غرفة المصادر في المدرسةالعممي، 
 كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لمفرضيات التالية:

( في دكر α ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) نتائج الفرضية األكلى:"

غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل 

 لمتغير الجنس"

ابة أفراد عينة حساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجتـ فحص الفرضية األكلى كل

الدراسة في دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر 

 معممييـ حسب متغير الجنس.

 الدرجة االنحراؼ المعيارم المتكسطات الحسابية المجاالت الرقـ
 متكسطة 0.68790 3.2571 الدافعية نحك القراءة 5
 متكسطة 0.67747 2.8960 قراءة االستماع 3
 متكسطة 0.58884 2.8782 القراءة الجيرية 1
 متكسطة 0.72821 2.7390 التعبير الشفكم 4
 متكسطة 0.73635 2.5012 القراءة الصامتة 2

 متكسطة 0.57479 2.8777 الدرجة الكمية
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 نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ك ( 7.4)جدكؿ 
المتكسط  العدد الجنس المجاؿ

 الحسابي
 االنحراؼ

 لمعيارما
 مستكل  "tقيمة"

 الداللة
 0.886 0.591- 0.67131 3.2374 36 ذكر القراءة الجيرية

 0.75739 3.3262 68 انثى
 0.726 2.107 0.70030 2.7014 36 ذكر القراءة الصامتة 

 0.73274 2.3879 68 انثى
 0.886 0.591- 0.67131 3.2374 36 ذكر قراءة االستماع

 0.75739 3.3262 68 انثى
 0.247 0.807 0.60616 2,8333 36 ذكر التعبير الشفكم

 0.76359 2.7147 68 انثى
الدافعية نحك 

 القراءة
 0.886 0.591- 0.67131 3.2374 36 ذكر
 0.75739 3.3262 68 انثى

 0.391 1.153 0.53112 2.9526 36 ذكر الدرجة الكمية
 0.61714 2.8126 68 انثى

(، أم 0.391( كمستكل الداللة)1.153ف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة)ت( لمدرجة الكمية )يتبيف م

أنو ال تكجد فركؽ في دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية 

 نظر معممييـ تعزل لمتغير الجنس، ككذلؾ لممجاالت، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى.

 ية الثانية: نتائج الفرض

( في دكر غرؼ المصادر في α ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

 تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير سنكات الخبرة.
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لدراسة لدكر غرؼ ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة ا8.4جدكؿ )

المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ تعزل لمتغير 

 سنكات الخبرة.

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد سنكات الخبرة المجاؿ
 0.75037 3.1364 32 سنكات 5أقؿ مف القراءة الجيرية

 0.64549 3.4043 38 سنكات 10-5مف
 0.78305 3.3235 34 سنكات فأكثر 10

 0.73605 2.3359 32 سنكات 5أقؿ مف  القراءة الصامتة
 0.70358 2.6645 38 سنكات10-5مف
 0.74666 2.4596 34 سنكات فأكثر 10

 0.75037 3.1364 32 سنكات 5أقؿ مف قراءة االستماع
 0.64549 3.4043 38 سنكات10-5مف
 0.78305 3.3235 34 سنكات فأكثر 10

 0.69781 2.6375 32 سنكات 5أقؿ مف التعبير الشفكم
 0.70094 2.8053 38 سنكات 10-5مف
 0.74540 2.8118 34 سنكات فأكثر10

 0.75037 3.1364 32 سنكات 5أقؿ مف الدافعية نحك القراءة
 0.64549 3.4043 38 سنكات 10-5مف
 0.78305 3.3235 34 سنكات فأكثر10

 0.61515 2.7352 32 سنكات 5أقؿ مف لكميةالدرجة ا
 0.57747 2.9585 38 سنكات 10-5مف
 0.57506 2.8706 34 سنكات فأكثر 10

 

( كجكد فركؽ ظاىرية في دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة 8.4نالحظ مف الجدكؿ )

لمعرفة داللة الفركؽ صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير سنكات الخبرة ك 

 األحادم.الفردية تـ استخداـ تحميؿ التبايف 
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 (one way ANOVA ( تحميؿ التبايف األحادم)9.4جدكؿ )
 

مصدر  المجاؿ
 التبايف

مجمكع 
 المربعات

متكسط  درجة الحرية
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسكبة

مستكل 
 الداللة

القراءة 
 الجيرية 

بيف 
 المجمكعات

1.287 
 

2 0.643 1.224 0.298 
  

داخؿ  
 المجمكعات

53.106 101 26.553 

 27.196 103 54.393 المجمكع 
القراءة  

  الصامتة
بيف 

 المجمكعات
1.287 2 0.643   

 
 1.834
  

  

 
 

0.165 
 
 
 

داخؿ 
 المجمكعات

53.106 101 26.553 

 27.1965 103 54.393 المجمكع

قراءة 
 االستماع

بيف 
 المجمكعات

1.287 2 0.643 
  

1.224 0.298 

داخؿ 
 المجمكعات 

53.106 101 26.553 

 27.196 103 54.393 المجمكع
التعبير 
 الشفكم

بيف 
 المجمكعات

0.647 2 0.323 0.633 0.533 

داخؿ 
 المجمكعات

51.609 101 25.804 

 26.126 103 52.252 المجمكع
الدافعية نحك 

 القراءة
بيف 

 المجمكعات
  

0.647 2 0.323 0.633 0.533 

 25.804 101 51.609داخؿ 
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 α( كىي أكبر مف مستكل الداللة )0.289داللة )( كمستكل ال1.257يالحظ أف قيمة "ؼ" الكمية"  )

( أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة 0.05 ≥

 ،ككذلؾ لممجاالت ،صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير سنكات الخبرة

 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية.

 الفرضية الثالثة:

( في دكر غرؼ المصادر في α ≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  ال

تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير سنكات تأسيس 

 في المدرسة. غرفة المصادر

  

 المجمكعات
   26.128 103 52.257 المجمكع 

بيف  الدرجة الكمية
 المجمكعات

0.871 2 0.435 1.257 
 

0.289 

داخؿ 
 المجمكعات

34.982 101 17.491 

 17.926 103 35.853 المجمكع
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اد عينة الدراسة لدكر غرؼ ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفر 10.4جدكؿ)
المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير عدد 

 سنكات تأسيس غرفة المصادر في المدرسة .
عدد سنكات تأسيس  المجاؿ

غرفة المصادر في 
 المدرسة

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد

 0.67983 3.3133 74 5-2 القراءة الجيرية
6-9 27 3.2559 0.86576 

 0.73481 3.2121 3 سنكات فأكثر 10
 0.77117 2.5659 74 5-2 القراءة الصامتة

6-9 27 2.2917 0.59948 
 0.76035 2.6250 3 سنكات فأكثر 10

 0.67983 3.3133 74 5-2 قراءة االستماع
6-9 27 3.2559 0.86576 

 0.73481 3.2121 3 سنكات فأكثر 10
 0.74429 2.7973 74 5-2 التعبير الشفكم

 6-9 27 2.6630 0.64280 
 0.55076 2.5667 3 سنكات فأكثر 10 

الدافعية نحك 
 القراءة

2_5 74 3.3133 0.67983 
6_9 27 3.2559 0.86576 

 0.73481 3.2121 3 سنكات فأكثر 10
 0.61355 2.8980 74 5_2 الدرجة الكمية

6_9 27 2.7619 0.52976 
 0.59460 2.8409 3 سنكات فأكثر 10
( كجكد فركؽ ظاىرية في دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة 10.4يالحظ مف الجدكؿ )

صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير عدد سنكات تأسيس غرفة المصادر 

( كما one way ANOVA تخداـ تحميؿ التبايف األحادم)كلمعرفة داللة الفركؽ تـ اس ،في المدرسة

 .(11.4يظير في الجدكؿ رقـ )
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 ( one way ANOVA ( تحميؿ التبايف األحادم)11.4جدكؿ )
مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ 

 المربعات
درجات 
 الحرية

قيمة "ؼ"  متكسط المربعات
 المحسكبة

مستكل 
 الداللة

القراءة 
 الجيرية

  
 

 0.923 0.081 0.0435 2 0.087 تبيف المجمكعا
   27.153 101 54.306 داخؿ المجمكعات

  22.6965 103 54.393 المجمكع

 0.923 0.081 0.7695 2 1.539 ببيف المجمكعات صامتة
   26.956 101 53.913 داخؿ المجمكعات 
   27.726 103 55.452 المجمكع 

قراءة 
 االستماع

  0.923 0,0435 2 0.087 بيف المجمكعات
 

   27.153 101 54.306 داخؿ المجمكعات
   27.196 103 54.393 المجمكع

التعبير 
 الشفكم

 0.635 0.081 0.233 2 0.467 بيف المجمكعات

   25.894 101 51.789 داخؿ المجمكعات 
   26.128 103 52.257 المجمكع 

الدافعية نحك 
 القراءة

 0.923 0.081 0.043 2 0.087 بيف المجمكعات

   27.153 102 54.306 داخؿ المجمكعات 
   27.196 103 54.393 المجمكع 

 0.594 0.524 0.184 2 0.368 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
   17.742 101 35.485 داخؿ المجمكعات 
   17.926 103 35.853 المجمكع 
 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.594( كمستكل الداللة )0.524يالحظ أف قيمة "ؼ" لمدرجة الكمية)

(α ≤0.05أي أوه ال ذىجذ فزوق دانح احصائيا في دور )  غزف انمصادر في ذحظيه أداء طهثح

طىىاخ ذأطيض غزف انمصادر صؼىتاخ انرؼهم في انمزاءج مه وجهح وظز مؼهميهم يؼشي نمرغيز ػذد 

 وكذنك نهمجاالخ . وتذنك ذم لثىل انفزضياخ. ،في انمذرطح
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 ة الرابعة: الفرضي

( في دكر غرؼ α ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ) 

المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير 

 المديرية.

عمى دكر   ،ة الدراسةتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عين ،تـ فحص الفرضية الرابعة

غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل 

 لمتغير المديرية.

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمديريات تربية وتعميم محافظة الخميل(  12.4جدكؿ) 
 

 المعيارماالنحراؼ  المتكسط الحسابي العدد المديرية المجاؿ

 0.6640 3.295 20 شماؿ الخميؿ القراءة الجيرية

 0.6128 3.2987 35 الخميؿ

 0.7689 3.2874 31 جنكب الخميؿ

 0.9549 3.3030 18 يطا

 0.6640 3.295 20 شماؿ الخميؿ القراءة الصامتة

 0.6128 3.298 35 الخميؿ

 0.7689 3.287 31 جنكب الخميؿ

 0.9549 3.303 18 يطا

 0.6815 2.815 20 شماؿ الخميؿ قراءة االستماع
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 0.6227 2.654 35 الخميؿ

 0.7829 2.867 31 جنكب الخميؿ

 0.8032 2.694 18 يطا

 0.6815 2.815 20 شماؿ الخميؿ التعبير الشفكم

 0.6227 2.654 35 الخميؿ 

 0.7829 2.867 31 جنكب الخميؿ

 0.8032 2.694 18 يطا

الدافعية نحك 

 القراءة

 0.68154 2.8150 20 شماؿ الخميؿ

 0.6227 2.6543 35 الخميؿ 

 0.7829 2.8677 31 جنكب الخميؿ 

 0.80328 2.6944 18 يطا 

 0.5744 2.9258 20 شماؿ الخميؿ الدرجة الكمية

 0.5194 2.7979 35 الخميؿ 

 0.6301 2.8814 31 جنكب الخميؿ 

 0.6968 2.876 18 يطا 

 

( كجكد فركؽ ظاىرية في دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة 12.4دكؿ )يالحظ مف الج

كلمعرفة داللة الفركؽ تـ صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير المديرية ، 

 (12.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاستخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
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مصدر  المجاؿ
 التبايف

مكع مج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات 

قيمة "ؼ" 
 المحسكبة

مستكل 
 الداللة

القراءة 
 الجيرية

بيف 
 المجمكعات

0.003 3 0.0015 0.002 1.00 

داخؿ 
 المجمكعات

54.389 100 27.194 

 27.196 103 54.393 المجمكع
القراءة 
 الصامتة

بيف 
 المجمكعات

0.003 3 0.0015 0.002 1.000 

داخؿ 
 المجمكعات

54.389 100 27.194 

 27.196 103 54.393 المجمكع
قراءة 

 االستماع
بيف 

 المجمكعات
0.887 3 0.4435 0.576 0.632 

داخؿ 
 المجمكعات

51.370 100 25.685 

 26.128 103 52.257 المجمكع
التعبير 
 الشفكم

بيف 
 المجمكعات

0.887 3 0.4435 0.576 0.632 

داخؿ 
 لمجمكعاتا

51.370 100 25.685 

   26.128 103 52.257 المجمكع 
الدافعية 

 نحك القراءة
بيف 

 المجمكعات
0.003 3 0.0015 0.002 1.000 

داخؿ 
 المجمكعات

54.389 100 27.194  

  27.196 103 54.393 المجمكع
الدرجة 
 الكمية

بيف 
 المجمكعات

0.241 3 0.1205 0.225 0.879 
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داخؿ 
 مكعاتالمج

35.612 100 17.806 

 17.926 103 ـ35.854 المجمكع
 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.879( كمستكل الداللة )0.225يالحظ أف قيمة "ؼ" لمدرجة الكمية )

(α ≤0.05 أم أّنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء )

اءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير المديرية ككذلؾ المجاالت، طمبة صعكبات التعمـ في القر 

 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية.

 

في  (α ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  :نتائج الفرضية الخامسة

القراءة من وجية نظر معممييم يعزى  فيفي تحسين أداء طمبة صعوبات التعمم  دور غرف المصادر

 لمتغير جنس المدرسة.

تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى دكر  الخامسةتـ فحص الفرضية 

غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل 

     لمتغير جنس المدرسة.
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معيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدكر غرؼ ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات ال13.4جدكؿ) 
المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير جنس 

 المدرسة 
 

االنحراؼ  المتكسط الحسابي العدد جنس المدرسة المجاؿ
 المعيارم

 0.66070 3.1766 35 ذككر القراءة الجيرية
 0.70448 3.3164 50 اناث

 0.88839 3.4593 19 مختمط
   القراءة الصامتة

 ذككر
35 2.5786 0.70391 

 
 0.80178 2.4250 50 اناث 
 0.73373 2.5329 19 مختمط 

 0.66070 3.1766 35 ذككر قراءة االستماع
 0.70448 3.3164 50 اناث

 0.88839 3.4593 19 مختمط
 0.62535 2.7200 35 ذككر التعبير الشفكم

 0.77301 2.7800 50 اناث
 0.73054 2.7579 19 مختمط

الدافعية نحك 
 القراءة

 0.66070 3.1766 35 ذككر
 0.70448 3.3164 50 اناث

 0.88839 3.4593 19 مختمط
 0.52919 2.8562 35 ذككر الدرجة الكمية

 0.62241 2.8340 50 اناث
 0.63199 2.9413 19 مختمط

( كجكد فركؽ ظاىرية في دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة 13.4رقـ) يالحظ مف الجدكؿ

كلمعرفة داللة الفركؽ  ،جنس المدرسةصعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير 

(، 14.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one Way ANOVAتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء نتائج اختبار تحميؿ 

 حسب جنس المدرسة. طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ
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 (one Way ANOVAتحميل التباين األحادي )( 14.4جدول ) 
مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ

 المربعات
درجة 
 الحرية 

متكسط 
 المربعات

 "ؼ" قيمة
 المحسكبة

 مستكل الداللة

  2 1.026 بيف المجمكعات القراءة الجيرية 
0.513 

 
0.971 

0.382 

 26.683 102 53.366 داخؿ المجمكعات
 0.2585 103 54.393 المجمكع

القراءة 
 متةاالص
 
 

  0.2585 2 0.517 بيف المجمكعات
0.475 

623 
 27.475 102 54.935 داخؿ المجمكعات

 27.7285 103 55.457 جمكعالم

  0.513 2 1.026 بيف المجمكعات قراءة االستماع
 0.971 

0.382 
 26.68 102 53.366 داخؿ المجمكعات

 22.695 103 45.393 المجمكع
   0.037 2 0.074 بيف المجمكعات التعبير الشفكم

 0.072 26.09 101 52.182 داخؿ المجمعات  0.931

 26.125 103 52.257 المجمكع
الدافعية نحك 

 القراءة
 0.513 2 1.026 بيف المجمكعات

 
0.072  0.931 

 26.68 102 53.366 داخؿ المجمكعات
 27.195 103 54.393 المجمكع

  0.98 2 0.160 بيف المجمكعات الدرجة الكمية 
 0.226 

 
 0.798 

 
 

 17.845 101 35.693 داخؿ المجمكعات
 17.925 103 35.853 المجمكع

 

 ،(α ≤ 0.05( كىي أكبر مف)0.798( كمستكل الداللة )0.226يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية )

و ال تكجد فركؽ دالة إحصائية في دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ أم أنّ 

 بكؿ الفرضية.كعميو تـ ق في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير جنس المدرسة.

  ( a≤0.05كعميو تـ قبكؿ الفرضيات الصفرية ألنيا أكبر مف مستكل الداللة المحسكبة) 
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 الفصل الخامس:

______________________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات
 

 

 مناقشة نتائج الدراسة 1.5
 

 سؤال األول:النتائج المتعمقة بال 1.1.5

 ما دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ ؟

أشارت النتائج أف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى دكر 

نظر معممييـ جاءت غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية 

( . ككاف 0,589( كانحراؼ معيارم )2.86بدرجة متكسطة ، إذ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية )

( 2.9183ترتيب المتكسطات الحسابية لممجاالت كالتالي: الدافعية نحك القراءة بمتكسط حسابي )

 ،(2.4964تة )لمقراءة الصام ،(2.7558(، التعبير الشفكم )2.8785لمقراءة الجيرية )

يمكف تفسير ىذه النتيجة الى أف غرؼ المصادر مف األماكف الميمة لمحد مف صعكبات القراءة، كقد 

رؼ، كنقص الخبرة كالتدريب لدل التعامؿ مع ىذه الغتككف ىناؾ بعض الصعكبات فيما يخص 

 .المعمميف في استخداميا مع الطمبة كتمرير البرامج العالجية بالشكؿ الكامؿ

كلدييـ صعكبات في القراءة يصعب تجاكزىا  إضافة الى ذلؾ فإف مستكل الطمبة عادة ما يككف متدف  

صعكبات بشكؿ كامؿ في غرؼ المصادر، كحصكؿ غرؼ المصادر عمى نسبة متكسطة في عالج 

القراءة يبيف أّف غرؼ المصادر ساىمت في التقميؿ مف ىذه الصعكبات لدل الطمبة، كالتي تحتاج الى 
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الكثير مف الجيد مف أجؿ تجاكزىا كالحد منيا، كما تحتاج الى أكثر مف فرصة كفي سنكات دراسية 

 مختمفة. 

 

 مجال الدافعية لمقراءة-

مجاؿ الدافعية لمقراءة عمى أعمى متكسط حسابي كقد تبيف نجاح غرؼ المصادر مف خالؿ حصكؿ 

كقد (، كىذا يدؿ عمى ارتفاع رغبة الطمبة في الدراسة بعد أف تـ تدريسيـ في غرؼ المصادر، 3.29)

حينما ، كذلؾ يشعر بالفرح يصؼ المعمـ قراءتو بالجيدةتبيف مف خالؿ النتائج أف الطمبة يفرحكف حينما 

، كىذا المستكل مف التطكر ظير السعادة عندما يكمؼ بالقراءةضا ت، كأييصؼ زمالئو قراءتو بالجيدة

يشجع عمى االستمرار في تدريس ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ في قدرات الطمبة عمى القراءة 

، كيعكد ذلؾ أيضا في القراءة قكية كمرتفعة صبحت لدييـ رغبةأالمصادر، ككف الطمبة الممحقيف بيا قد 

تجعؿ الطالب نشطان، كالكسائؿ التعميمية المختمفة كالتكنكلكجيا الحديثة في الى تكفر األدكات التي 

 التدريس.

 مجال قراءة االستماع-

( كتعد قراءة االستماع مف أىـ أنكاع 2.91االستماع عمى متكسط حسابي )قراءة كما حصؿ مجاؿ 

كالفيـ، كالتحميؿ فيما بعد، القراءة ككنيا تساعد عمى التركيز، كتساعد في تمكيف الطالب مف الحفظ 

كتبيف مف النتائج أف الطمبة يصغكف بشكؿ جيد لقراءة المعمـ، كيمكف ليـ التمييز بيف الرمكز الصكتية 

 .، كذلؾ لدييـ القدرة عمى تحديد شخصيات فقرات النص المسمكعمثؿ )ت/ث(المتقاربة في الشكؿ 

ركؼ، كسماع أصكاتيا في قراءة االستماع، ىذا التطكر في مجاؿ قدرة الطمبة عمى التمييز بيف الح

يساعد الطمبة عمى تنمية مستكاىـ القرائي،  ككاف ىذا بفضؿ غرؼ المصادر التي تكفر فييا األدكات 

 كالجك المناسب لمطالب لمقراءة بشكؿ أفضؿ. 
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 مجال القراءة الجيرية-

( كىي درجة متكسطة يعني أّف مستكل الطمبة 2.87حصؿ مجاؿ القراءة الجيرية عمى متكسط حسابي)

كقد تبيف أف الطالب كأصبح لدييـ مستكل مرتفع لمقراءة الجيرية، في غرؼ المصادر قد تحسف، 

، بيف الحركؼ المتشابية بالشكؿ )ع/غ( )ط/ظ(انيـ يميزكف  ، كتبيفيتيجى الحركؼ تيجئة صحيحة

، كىذا يعد تطكر في يميز في قراءتو الحركؼ المتشابية في الصكت )ص/س()ظ/ذ(ف الطالب أكتبيف 

( كالتي بينت 2013كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة المكمني)مستكل الطمبة فيما يخص القراءة الجيرية، 

 أف القراءة الجيرية جاءت بالمرتبة الثالثة، 

 مجال التعبير الشفوي 

كىي درجة متكسطة، كتبيف مف خالؿ (، 2.75متكسط حسابي )عمى م بير الشفك مجاؿ التع حصؿ

النتائج أف الطمبة لدييـ القدرة عمى اخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة، كذلؾ التحدث بصكت 

مرتفع، كأيضا لديو القدرة عمى التعبير عف االفكار بكضكح، كىذا التطكر فيما يخص التعبير الشفكم 

يبيف أف غرؼ المصادر كانت السبيؿ لمكصكؿ الى ىذا المستكل القرائي لدل الطمبة الذيف لدل الطمبة 

 لدييـ صعكبات في القراءة.

 مجال القراءة الصامتة

، كىي درجة متكسطة أيضا، كقد تبيف مف (2.49متكسط حسابي )حصؿ عمى  مجاؿ القراءة الصامتة

، كذلؾ يجيبكف القراءة الصامتة حيف يطمب المعمـ ذلؾلقراءة نص يتحمسكف خالؿ النتائج أف الطمبة 

 .يكظؼ المفردات الكاردة في نص القراءة في جمؿ مفيدة، كذلؾ أسئمة نص القراءة الصامتةعف 

حفظ كالتي يستفيد منيا في  الصامتةكىذا يدلؿ عمى أف مستكل الطمبة فيما يخص حب القراءة 

كذلؾ بكجكد الطالب في غرؼ المصادر، كىي نتائج لـ النصكص كاالجابة عمى أسئمتيا قد تطكر، 
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يحصؿ عمييا الطالب في الغرؼ العادية، ككف عدد الطالب يككف عادة كبيران كال تكجد فرصة كافية 

 لدل الطمبة مف أجؿ رفع مستكاىـ في مجاؿ القراءة كاإلجابة عمى االسئمة.

يف مستكاىـ القرائي بشكؿ عاـ، كنخمص مما سبؽ الى أّف غرؼ المصادر ساعدت الطمبة في تحس

كأصبح لدييـ دافعية مرتفعة في مجاؿ الرغبة في القراءة حسب المعمميف في غرؼ المصادر، كلدييـ 

قدرة عمى القراءة الجيرية بدرجة متكسطة، كعادة ما يككف مستكل القراءة لدييـ متدني تحديدان في 

 كاالبداؿ كالتغيير في مكاضع اخرل مف الكممة. القراءة الجيرية ككنيـ يعانكف مف البطء في القراءة،

دراسة ك ( 2016مشاقبة)( كدراسة 2018( كدراسة عزاـ)2018كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الصمادم)

 Weiser, et) كدراسة  ،(2017(كدراسة الشرماف كبشاتكه)2018كدراسة الصمادم)، (2019مفممح)

al, 2019)  كالتي كضحت جميعيا أف البرامج التدريبية عمى القراءة في غرؼ المصادر تساعد الطمبة

ككاف لغرؼ المصادر أىمية في ىذا التطكر في الحد مف عمى تجاكز الصعكبات التي يعانكف منيا، 

الصعكبات، حيث إّف تنفيذ ىذه البرامج في الصفكؼ العادية ال يمقى تجاكب كبير، ككف ىناؾ اعداد 

 بيرة مف الطمبة، كذلؾ اختالؼ الفركؽ الفردية كالمستكيات بينيـ.ك

 مناقشة نتائج السؤال الثاني: 1.1.5
كالذم نصو :ىؿ يختمؼ دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف 

عدد سنكات  ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة اسة )الجنسكجية نظر معممييـ باختالؼ متغيرات الدر 

 المديرية، جنس المدرسة(؟    ،تأسيس غرؼ المصادر ففي المدرسة

 

 

 

 



  73 

      

 مناقشة نتائج فرضيات الدراسة 2.5
 

 مناقشة نتائج فرضية األولى :

( في دكر غرؼ المصادر في تحسيف α ≤ 0.05) داللة إحصائية عند المستكل ال تكجد فركؽ ذات 

 طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير الجنس. أداء

كيمكف تفسير ذلؾ بأّف ىناؾ تكافؽ في اآلراء بيف المعمميف مف الذككر كاالناث فيما يخص دكر غرؼ 

، كىذا التكافؽ ناتج عف النتائج االيجابية تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة المصادر في 

حد مف صعكبات في رفع مستكل القدرات القرائية لدل الطمبة، كأّنيا تساعد في اللغرؼ المصادر 

 دقك  ،يباجيا رك د ؼر غلا هذيل فأ فيممعملا فم ثانالاك  رك كذلا عمتجم لر ي ؾلذل ،القراءة لدل الطمبة

 تناكك  ( 2011كدراسة )حبايب، ،نت لصالح االناثكاك ( 2019،)مفمح ةسار د عم ةجيتنلا هذى تفمتخا

 لصالح االناث. ان ضيا

 

 نتائج الفرضية الثانية:

( في دكر غرؼ المصادر في تحسيف α≤0.05) داللة إحصائية عند المستكل ال تكجد فركؽ ذات 

كقد أشارت  ،أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير سنكات الخبرة

 .عدـ كجكد فركؽ في دالة إحصائية في أراء المعمميف تبعان لمتغير سنكات الخبرة النتائج إلى

دة فيما يخص التعامؿ مع غرؼ المصادر، كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأّف المعمميف لدييـ معرفة محدك 

فيما يخص تطكير كىي منذ بدء استخداميا في المدارس كالحصكؿ عمى الدكرات الالزمة الستخداميا 

مستكل الطمبة الذم لدييـ صعكبات تعمـ، كعمية فإف مستكل الخبرة يعبر ثابتان تقريبا، حيث إف غرؼ 

فمستكل الخبرة بيف الخميؿ، محافظة ارس في المصادر تعد جديدة مف حيث االستخداـ في المد
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 تقفتاك  ،يكف مستكل الخبرة عامالن مؤثران  المعمميف متقارب، لذلؾ كانت ليـ نفس التكجيات كاآلراء، كلـ

  .(2019)حبايب، ةسار د عم ةجيتنلا هذى

 

 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 

المصادر في تحسيف في دكر غرؼ  (α ≥0.05 ( المستكلال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  

أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير سنكات تأسيس غرفة 

 هذى ريفك تك  كيمكف تفسير ذلؾ إلى أّف التحسف طرأ عمى الطمبة بعد التأسيسالمصادر في المدرسة 

 اينك كك  ،ـاع ؿكشب ـمعتلا تابك عص مك ذ فم ةبمطلا ةدعاسمل ةيداعلا ةيسر دملا ؼك فصلا يف ؼر غلا

لذلؾ جاء االتفاؽ  ،ةبمطلا لك تسم عفر  يف ـيست يتلا ةفمتخملا ؿئاسك لاك  باعلالا فم ةعك مجم تمض

في اآلراء بأّف غرؼ المصادر بغض النظر عف سنكات تأسيسيا فيي تساعد عمى إعادة بناء الطالب 

يا تكفر الجك المناسب في المدرسة ليذه ذك صعكبات التعمـ مف جديد فيما يخص صعكبات القراءة، كأنّ 

 ة مف الطمبة. الفئ

 :نتائج الفرضية الرابعة

( في دكر غرؼ المصادر في تحسيف α ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل ) 

مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير المديرية. أشارت النتائج  أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة

كيمكف تفسير ذلؾ بأف  ،ف تعزل لمتغير المديريةإلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية في أراء المعممي

سكاء كانت في المدينة أـ في المناطؽ  ،الخدمات المقدمة في كؿ المديريات لغرؼ المصادر متقاربة

كقد كجدت الباحثة أف غرؼ المصادر في  ،كأف البعد المكاني لـ يجعؿ ليذا المتغير أم تأثير ،النائية

بغرفتيف مصادر الى أف  2004ر حيث بأف غرؼ المصادر مف عاـ المديريات األربع في تزايد مستم
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(غرفة مصادر، كفي جنكب الخميؿ 15كفي الخميؿ ) ،( غرؼ مصادر8) 2019كصؿ عددىا عاـ

 ( غرؼ مصادر.8( غرفة مصادر، كفي يطا)12)

 

  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:

ي دكر غرؼ المصادر في تحسيف ( فα ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل )

أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ يعزل لمتغير جنس المدرسة. أشارت 

حيث كانت  ،النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية في أراء المعمميف تعزل لجنس المدرسة

بة كىذا يعكد إلى اىتماـ المعمميف الفركؽ متقار  ،لمدارس الذككر كمدارس االناث كالمدارس المختمطة

كىذا يعكد الى اىتماـ المعمميف كالمعممات بالعممية التعميمية  .كالمعممات بطمبة صعكبات التعمـ

كبالطالب، إذ يدرؾ المعممكف أّف غرؼ المصادر ميمة في تعزيز فرص التخمص مف صعكبات القراءة 

لتي يمكف استخداميا مع الطمبة ذكم صعكبات لدل الطمبة، حيث امكانية تكفر البرامج المختمفة ا

 القراءة في عالجيا، تحديدان ما يخص اإلبداؿ كالخمط كغيرىا مف الصعكبات.
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 التوصيات 3.5
 تكصي الباحثة بما يأتي:

 فمضي امب ايل ةعباتلا سر ادملا ةفاكغرؼ المصادر في  ريفك ت ىمع ـيمعتلاك  ةيبر تلا ةر از ك  ؿمعت فأ -1

  .ـاع ؿكشب ـمعتلا تابك عص مك ذ تالكشمل ؿح فم عفتر م لك تسم ؽيقحت

 بشكؿ مستمر.كبات التعمـ كتطكيرىا العمؿ عمى كضع الخطط كبرامج عالجية لذكم صع -2

العمؿ عمى تطكير معممي غرؼ المصادر كاكسابيـ ميارات كاستراتيجيات تمكنيـ مف العمؿ مع  -3

 طمبة صعكبات التعمـ بشكؿ مستمر.

العمؿ عمى تفعيؿ رسائؿ الدراسات العميا المعنية بطالب صعكبات التعمـ كالبرامج التعميمية في  -4

 غرؼ المصادر .
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الصعوبات القرائية الشائعة في المرحمة االبتدائية، واستراتيجيات . (2010المزركعي، كريمة مطر)

 .، اإلمارات العربية المتحدة التعمم الحديثةالعالج في ضوء نظريات 

فاعمية برنامج تعميمي في تنمية التمثيؿ المعرفي كاالستيعاب القرائي لدل طمبة  .(2016مشاقبة، رامي)

 .97-67، 2، ع22، مجمجمة المنارة لمبحوث والدراساتصعكبات التعمـ بغرؼ المصادر، 

، دار لطفولة الى المراىقة التشخيص والعالجمشكالت القراءة من ا .(2005مصطفى، رياض بدرم)

  .عماف–صفاء لمنشر كالتكزيع 

 ، جامعة الممؾ سعكد، الرياض.غرف المصادر دليل معمم التربية الخاصة(.1998مكنمارا، بارم)

المؤتمر العممي الخامس لمجمعية الضعؼ القرائي: مفيكمو كمظاىره كاسبابو،  .(2005المنذرم، ريا)

 .170-156، 1،ةالمصرية لمقراء

(. درجة تكافر الخدمات االرشادية في البرامج المقدمة لطمبة 2017المكمني، فكاز؛ كالشمرم، ىدل)

ذكم صعكبات التعميـ في غرفة الصادر في بعض مناطؽ المممكة العربية السعكدية مف كجية نظر 

 .290-245، 122، ع31، مجالمجمة التربويةمعممييـ، 
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تحميؿ االخطاء في ميارات القراءة لدل طمبة غرؼ  .(2013لد، حمزة)المكمني، كفاء؛ كبنك خا

، 1، جامعة االزىر، مجمجمة التربيةية، دالمصادر في محافظة جدة في المممكة العربية السعك 

 .75-44، 152ع

صعوبات التعمم ومشكالت المغة، طبيعتيا، تشخيصيا، (. 2011نصر اهلل، عمر؛ كمزعؿ، عمر)

 منشر كالتكزيع، عماف.. دار كائؿ لعالجيا

(. مدل كعي معممي المغة العربية في الصفكؼ االكلى 2010نصر، حمداف، كمناصرة، يكسؼ)

، 2، عمجمة المنارةلمفيكـ القراءة كمبادئ تعمميا كتعميميا كمدل ممارستيا ليا في مكاقؼ التعميـ، 

 .200-179ص

رشادىم(ذوو االحتياجات الخاصة)التعريف ب (.2013فاطمو.) ،النكايسو دار المناىج لمنشر  .يم وا 

 األردف.، عماف، كالتكزيع

فاعمية األنشطة القصصية في تنمية ميارات الكعي الصكتي  .(2012)ىاللي، ىدل محمد محمكد

 ،السعودية -دراسات عربية في التربية وعمم النفس. كأثره عمى الميارات المغكية لدل طفؿ الركضة

 .206-176، ص3، ع23مج

لمتخمص مف ضعؼ القراءة كأثره عمى تحسيف  فاعمية برنامج عالجي( 2013ؿ أحمد )ىكارم، فيص

-89، 143ع  مصر،– القراءة والمعرفة مجمة مستكل التحصيؿ لطمبة الصؼ الثالث األساسي،

108. 

 ، راـ اهلل، فمسطيف.دليل معمم التربية الخاصة في فمسطين(، 2014) كزارة التربية كالتعميـ العالي
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إثراء غرف المصادر لذوي صعوبات التعمم وفقًا لنظرية الذكاءات المتعددة (. 2014دة.)يكسفي، ج

 . جامعة الحاج لخضر، الجزائر ،. رسالة ماجستير غير منشكرةتصور مقترح
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 بصورتيا األولية االستبانة( 1ممحق)
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 ة القدسجامع

 كمية التربية
 الدراسات العميا                                                    

 

تقكـ الباحثة بدراسة بعنكاف دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف 

ربية كجية نظر معممييـ، كذلؾ مف اجؿ انياء متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الت

عمى االسئمة الممحقة، كىي ألغراض البحث العممي،  باإلجابةالخاصة، ارجك مف حضرتكـ التكـر 

 كسيتـ الحفاظ عمى سريتيا.

 
 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير

 الباحثة: ىناء ممحـ
 

 القسـ األكؿ: معمكمات شخصية
 في المكاف الذم تراه مناسبا)×( الرجاء كضع إشارة 

 كر) (                               انثى )   (الجنس: ذ
 العمر:)  (

 المؤىؿ العممي: دبمكـ)  (              بكالكريكس)  (       دراسات عميا )  (
 سنكات)  ( 10سنكات )  (  أكثر مف 10سنكات الى 5سنكات  ) (   مف 5سنكات الخبرة: أقؿ مف 

 قرية )  (                       مخيـ )  ( مكاف السكف: مدينة)  (                  
 سنكات تأسيس غرفة المصادر في المدرسة)  (

 المدرسة : حككمة )  (                 ككالة)  (                  خاصة)  (
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 القسم الثاني: فقرات االستبانة
في عمكد اإلجابة المناسبة ×( الرجاء قراءة كؿ فقرة مف الفقرات التالية ثـ اإلجابة عنيا بكضع إشارة )

 اماـ كؿ فقرة.
 المجاؿ األكؿ: القراءة الجيرية

قميمة  قميمة
 جدا

كبيرة  كبيرة متكسطة
 جدا

 الرقـ العبارة

 1 يميز بيف الحركؼ المتشابية في الشكؿ )ع/غ( )ط/ظ(     
 2 يقرأ الحركؼ قراءة صحيحة )القراءة عف طريؽ التيجئة(     
 3 ـ الشمسية كالالـ القمرية يميز بيف الال     
 4 قدرتو عمى التيجئة مساكية لمستكل صفو     
يميز في قراءتو لمحركؼ المتشابية في الصكت )ص/س(      

 )ض/ذ(
5 

 6 قمت األخطاء في قراءتو     
 7 تكقؼ عف حذؼ حرؼ مف الكممات عند القراءة     
في المعنى تكقؼ عف قراءة كممة بدؿ كممة مشابية ليا      

كذلؾ عندما يقرأ قصة متكقعة أك مألكفة لديو 
 مثؿ)باص/حافمة(

8 

 9 تكقؼ عف فقد مكاف قراءتو     
تكقؼ عف قراءة كممة مكاف كممة مشابية ليا بصريا مثؿ      

 )جمؿ/جميؿ(
10 

 11 يظير حركات االعراب في قراءتو     
 12 يظير التنكيف في قراءتو     
 13 حركؼ العمة كالحركات في القراءةيفرؽ بيف      
 14 قراءة الطالب سمسة خالية مف الكقفات     
 15 يراعي تطبيؽ عالمات الترقيـ في القراءة     
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 المجال الثاني: القراءة الصامتة
قميمة  قميمة

 جدا
كبيرة  كبيرة متكسطة

 جدا
 الرقـ العبارة

الطمبة بالقراءة  تكقؼ عف االنشغاؿ بأمكر أخرل عند تكميؼ     
 الصامتة

1 

 2 يمتـز بتعميمات المعمـ عند القراءة الصامتة     
 3 ينيي القراءة الصامتة في الكقت المحدد ليا     
 4 يستنتج الفكرة الرئيسة مف نص القراءة الصامتة     
 5 يسمسؿ أحداث نص القراءة الصامتة     
 6 يمخص نص القراءة الصامتة     
كظؼ المفردات الكاردة في نص القراءة الصامتة في جمؿ ي     

 مفيدة
7 

 8 يجيب عف أسئمة نص القراءة الصامتة بشكؿ جيد     
 9 يتحمس لقراءة النص قراءة صامتة حيف يطمب المعمـ ذلؾ     
 10 يضع عنكانا لنص القراءة الصامتة     

 
 المجال الثالث: قراءة االستماع

قميمة  قميمة
 جدا

كبيرة  كبيرة كسطةمت
 جدا

 الرقـ العبارة

 1 يصغي جيدا لقراءة المعمـ     
 2 يحدد الفكرة الرئيسة مف النص المسمكع     
 3 يستنتج األفكار الجزئية مف النص المسمكع بجمؿ ذات معنى     
 5 يعطي معنى الكممة مف سياؽ الجممة المسمكعة     
 7 يميز بيف اسـ الحرؼ كصكتو     
يميز بيف الرمكز الصكتية المتقاربة في الشكؿ كالنطؽ      

 مثؿ)ؽ/ؾ(
8 

 9 يحدد شخصيات فقرات النص المسمكع     
 10 يحدد األماكف الكاردة في النص المسمكع     
 11 يككف آراء كيصدر أحكاما حكؿ أحداث النص المسمكع     
 12 سمةيتنبأ بما سيقاؿ نتيجة لالستماع الى أحداث متسم     
 15 يمخص نص قراءة االستماع     
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 المجال الرابع: التعبير الشفوي
قميمة  قميمة

 جدا
كبيرة  كبيرة متكسطة

 جدا
 الرقـ العبارة

 1 يعبر عف األفكار بكضكح     
 2 ينظـ األفكار بشكؿ متسمسؿ     
 4 يتحدث في جمؿ تامة المعنى     
 5 يكظؼ التراكيب المغكية في جمؿ     
 6 يختار الكممة المناسبة المعبرة عف المعنى المقصكد     
يككف جمال مفيدة مف مجمكعة كممات معطاه لو شفكيا مف      

 الدرس
7 

 10 يطرح أسئمة بجمؿ كاضحة      
 14 يمقي األناشيد بصكرة معبرة     
 15 يتحدث بطالقة كسرعة متناسبتيف     
 16 لممعنى المعبر عنو يستعمؿ لغة الجسد مكافقة     
يتحدث بصكت كاضح مع اخراج الحركؼ مف مخارجيا      

 الصحيحة
17 

 
 المجال الخامس: الدافعية

قميمة  قميمة
 جدا

كبيرة  كبيرة متكسطة
 جدا

 الرقـ العبارة

 1 يبدم نشاطا في الحصة     
 2 يفرح حينما يصؼ زمالئو قراءتو بالجيدة     
 3 راءتو بالجيدةيفرح حينما أصؼ ق     
 4 يظير السعادة عندما يكمؼ بالقراءة     
 5 يبادر في القراءة     
 6 يتفاعؿ مع أفراد مجمكعتو في الصؼ     
 7 يتبع التعميمات الصادرة مف المعمـ     
 8 عالماتو أصبحت أفضؿ     
 9 يشارؾ في اإلذاعة المدرسية      
 10 يشارؾ في مسابقات القراءة     
 12 يكاظب عمى الدكاـ المدرسي     
 13 يبدك فرحا إذا حضر كلي أمره لمسؤاؿ عنو     
 14 يتردد عمى مكتبة المدرسة     
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 بصورتيا النيائية االستبانة( 2ممحق )
 

 

 جامعة القدس 
 كمية الدراسات العميا 

 قسـ أساليب التدريس 
 

 اختي المعممة /اخي المعمـ 
 ة اهلل كبركاتوالسالـ عميكـ كرحم

 
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة تيدؼ الى التعرؼ عمى دكر غرؼ المصادر في تحسيف أداء طمبة 

صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية نظر معممييـ، كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في أساليب 

 .التدريس مف جامعة القدس

عمما بأف الدراسة ،ستبياف بصدؽ كمكضكعيةارجك مف حضرتكـ التكـر باإلجابة عمى فقرات ىذا اال

 ستحاط بالسرية التامة كستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 
 
 

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ ك التقدير 
 
 

 الباحثة: ىناء ممحـ
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 القسـ األكؿ : معمكمات شخصية 
 ( داخؿ مربع اإلجابة الذم تراه مناسبا  xالرجاء كضع إشارة )

 انثى  (  )ذكر            (    ) الجنس 
 دراسات عميا             (   )بكالكريكس            (   )المؤىؿ العممي :    

 خاصة      (     )ككالة      (     )حككمية      (    )    نكع المدرسة :
 عدد سنكات تأسيس غرفة المصادر في المدرسة :          

 سنكات       10سنكات الى  5مف    (   )سنكات         5قؿ مف ا   (   )سنكات الخبرة :    
 سنكات فأكثر  10 (  )                        

 المديرية :     )     (   شماؿ الخميؿ     )       (  الخميؿ  )    (    جنكب الخميؿ  )    (   يطا
 )    (     مختمط جنس المدرسة :    )   (  ذككر       )     (     اناث     

 
 القسـ الثاني : فقرات االستبانة

 في المكاف الذم تراه مناسبا)×( الرجاء كضع إشارة 
 

 المجاؿ األكؿ : القراءة الجيرية 
 أرل أف طالب غرفة المصادر اصبح : 

 
الر
 قم 

كبيرة  المــؤشرات 
 جدا 

قميمة  قميمة  متوسطة  كبيرة 
 جدا 

      يتيجى الحركؼ تيجئة صحيحة 1
      يميز بيف الحركؼ المتشابية بالشكؿ )ع/غ( )ط/ظ( 2
      يميز بيف الالـ الشمسية كالالـ القمرية  3
س( /يميز في قراءتو الحركؼ المتشابية في الصكت )ص 4

 ذ( /)ظ
     

      قميؿ األخطاء في قراءتو 5
      يتكقؼ عف حذؼ حرؼ مف حركؼ الكممات عند القراءة  6
تكقؼ عف قراءة كممة بدؿ كممة مشابية ليا في المعنى ي 7

 حافمة (/مثؿ ) باص 
     

      يتكقؼ عف فقداف مكاف قراءتو  8
     يتكقؼ عف قراءة كممة مكاف كممة مشابية ليا بصريا مثؿ  9
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 جميؿ ( /)جمؿ 
      يظير حركات االعراب في قراءتو  10
      يظير التنكيف في قراءتو  11
      يفرؽ بيف حركؼ العمة كالحركات في القراءة  12
      يقرأ قراءة سمسو خالية مف الكقفات  13
      يراعي تطبيؽ عالمات الترقيـ في القراءة  14
 

 المجال الثاني : القراءة الصامتة 
 أرل أف طالب غرفة المصادر اصبح : 

كبيرة  المػػؤشرات الرقـ 
 جدا 

قميمة   قميمة متكسطة  كبيرة 
 جدا 

يتحمس لقراءة نص القراءة الصامتة حيف يطمب  15
 المعمـ ذلؾ

     

      ينيي القراءة الصامتة في الكقت المحدد ليا  16
      يستنتج الفكرة الرئيسة مف نص القراءة الصامتة  17
      يسمسؿ أحداث نص القراءة الصامتة  18
      يجيب عف أسئمة نص القراءة الصامتة 19
يكظؼ المفردات الكاردة في نص القراءة في  20

 جمؿ مفيدة
     

      يمخص نص القراءة الصامتة 21
      يضع عنكانا لنص القراءة الصامتة  22
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 المجاؿ الثالث : قراءة االستماع 
 أرل أف طالب غرفة المصادر اصبح : 

كبيرة  المػػؤشرات الرقـ 
 جدا 

قميمة   قميمة متكسطة  كبيرة 
 جدا 

      يصغي جيدا لقراءة المعمـ  23
      يحدد الفكرة الرئيسة مف النص المسمكع  24
يستنتج األفكار الجزئية مف النص المسمكع  25

 بجمؿ ذات معنى 
     

      يعطي معنى الكممة مف سياؽ الجممة المسمكعة  26
      يميز بيف اسـ الحرؼ كصكتو 27
رمكز الصكتية المتقاربة في الشكؿ يميز بيف ال 28

 ث( /مثؿ ) ت 
     

يميز بيف الرمكز الصكتية المتقاربة في النطؽ  29
 ؾ ( /مثؿ ) ؽ 

     

      يحدد شخصيات فقرات النص المسمكع  30
      يحدد األماكف الكاردة في النص المسمكع  31
يككف اراء كيصدر احكاما حكؿ احداث النص  32

 المسمكع 
     

يتنبأ بما سيقاؿ نتيجة لالستماع الى احداث  33
 متسمسمة 

     

      يمخص نص قراءة االستماع  34
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 المجاؿ الرابع : التعبير الشفكم 
 أرل أف طالب غرفة المصادر اصبح : 

كبيرة  المػػؤشرات الرقـ 
 جدا 

قميمة  قميمة  متكسطة  كبيرة 
 جدا 

      يعبر عف األفكار بكضكح  35
      ينظـ األفكار بشكؿ متسمسؿ  36
      يتحدث في جمؿ تامة المعنى  37
      يكظؼ التراكيب المغكية في جمؿ  38
      يختار الكممة المناسبة مف المعنى المقصكد 39
يككف جمال مفيدة مف مجمكعو كممات معطاه  40

 لو شفكيا مف الدرس 
     

      يطرح أسئمة بجمؿ كاضحة  41
      يتحدث بطالقة كسرعة متناسبتيف 42
      يتحدث بصكت كاضح 43
      يخرج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة  44
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 المجاؿ الخامس : الدافعية نحك القراءة 
 أرل أف طالب غرفة المصادر اصبح : 

كبيرة  المػػؤشرات الرقـ 
 جدا 

قميمة  قميمة  متكسطة  كبيرة 
 جدا 

      اطا في الحصة يبدم نش 45
      يفرح حينما يصؼ زمالئو قراءتو بالجيدة  46
      يفرح حينما يصؼ المعمـ قراءتو بالجيدة  47
      يظير السعادة عندما يكمؼ بالقراءة  48
      يبادر في القراءة  49
      يتفاعؿ مع افراد مجمكعتو في الصؼ  50
      لمعمـ يتبع التعميمات الصادرة مف ا 51
      يحصؿ عمى عالمات افضؿ في القراءة  52
      يشارؾ في االذاعة المدرسية  53
      يشارؾ في مسابقات القراءة  54
      يتردد عمى مكتبة المدرسة  55

 
 

 شكرا لحسف تعاكنكـ
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 ( : أسماء لجنة التحكيم 3ممحق رقم )
 

 مكاف العمؿ االسـ

 عة القدسجام د. محسف عدس 

 جامعة القدس د. ايناس ناصر

 جامعة القدس د. سعيد عكض

 جامعة القدس د. عمر الريماكم

 جامعة القدس د. سمير شقير

 جامعة القدس د. إبراىيـ صميبي

 جامعة القدس المفتكحة/ الخميؿ د. خالد كتمك

 جامعة القدس المفتكحة/ الخميؿ د. رجاء العسيمي

 ة كتعميـ شماؿ الخميؿتربي د. ادريس جرادات

 جامعة الخميؿ د. مناؿ أبك منشار

 جامعة القدس المفتكحة/ الخميؿ أ . حساـ طباخي 
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 ( تسييل الميمة4ممحق)
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 المدارس التي تحتوي غرفة مصادر في محافظة الخميل (6ممحق رقم ) 
 

 تربية شماؿ الخميؿ.1

 المنطقة اسـ المدرسة الرقـ

 نكبا دل األساسية لمبناتالي 1

 راساخ خالد بف الكليد لمبنيف  2

 بيت أمر زىرة المدائف األساسية لمبنات 3

 حمحكؿ فمسطيف األساسية لمبنات 4

 شيكخ دالؿ المغربي األساسية لمبنات 5

 العديسة /سعير العديسة األساسية لمبنيف 6

 بني نعيـ عربية األساسية المختمطة 7

 بني نعيـ ساسية لمبناتالصحابة األ 8
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 تربية يطا

 المنطقة المدرسة الرقـ 

 يطا االسراء األساسية  1

 يطا ذككر خمة المية األساسية  2

 يطا اـ لصفة األساسية المختمطة 3

 يطا الكرمؿ األساسية المختمطة 4

 يطا ذككر سعد األساسية 5

 يطا األميف األساسية 6

 يطا ذككر زيؼ األساسية 7

 يطا الصرايعة األساسية 8
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 تربية الخميؿ

 المنطقة/الخميؿ اسـ المدرسة الرقـ

 كاد القاضي  القدس األساسية لمبنات  1

 كاد اليرية ياسيف طو األساسية لمبنات 2

 جبؿ أبك رماف عبد الحي شاىيف األساسية لمبنيف 3

 المفتكحةشارع جامعة القدس  التركية الفمسطينية األساسية لمبنيف 4

 حبايؿ الرياح فيد القكاسمة األساسية لمبنيف 5

 بير عركا سعدية الحداد األساسية المختمطة  6

 جبؿ أبك رماف كصايا الرسكؿ لمبنيف 7

 الحاكز األكؿ السيدة ىاجر األساسية لمبنات 8

 لكزه بيساف األساسية لمبنات 9

 الحاكز غرناطة األساسية لمبنات 10

 حـر الرامة اني األساسية لمبنيفربيحة الدج 11

 تفكح عثماف بف عفاف األساسية لمبنيف 12

 قمقس قمقس األساسية لمبنيف 13

 ترقكميا األمير قيس األساسية لمبنات 14

 كاد القطع الحاج حمدم قفيشة األساسية لمبنات 15
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 مديرية تربية جنكب الخميؿ

 المنطقة اسـ المدرسة  الرقـ

 بيت عكا ؿ المغربي األساسية لمبناتالشييدة دال 1

 اذنا ذككر شيداء اذنا األساسية  2

 دكرا المجد األساسية المختمطة 3

 الرماضيف كاد السمطاف األساسية المختمطة 4

 الظاىرية بنات تؿ الربيع األساسية  5

 السمكع رافات األساسية 6

 دكرا كريسة األساسية المختمطة 7

 الظاىرية ةبنات خكلة األساسي 8

 دكرا بنات البرج األساسية 9

 دكرا ذككر الرازم األساسية 10

 دكرا فمسطيف األساسية 11

 الظاىرية كرزا األساسية 12
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 فيرس  المالحق
 

 87 .................................................................. األكلية بصكرتيا االستبانو( 1)ممحؽ

 91 ................................................................. النيائية بصكرتيا االستبانو( 2)ممحؽ

 97 ........................................................................ التحكيـ لجنة أسماء( 3)ممحؽ

 98 .............................................................................. الميمة تسييؿ( 4)ممحؽ

 102 ................................. الخميؿ محافظة في مصادر غرفة تحتكم التي المدارس( 6)ممحؽ
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 فيرس الجداول
 

 42 ............................................ .الدراسة متغيرات حسب الدراسة عينة دأفرا تكزيع(: 1.3) جدكؿ

 42 .............................. :االستبانة في مجاؿ كؿ تمثؿ التي الفقرات/ المؤشرات عدد(  2.3) رقـ جدكؿ

 43 ................................................................ االستبانة إجابات دليؿ : (3.3)  رقـ جدكؿ

 القراءة مجاؿ فقرات ارتباط لمصفكفة( Pearson Correlation) بيرسكف ارتباط معامؿ ئجنتا( 4.3) جدكؿ
 45 .................................................................................................. .الجيرية

 القراءة مجاؿ فقرات ارتباط لمصفكفة( Pearson Correlation) بيرسكف ارتباط معامؿ نتائج( 5.3)جدكؿ
 45 .................................................................................................. .الصامتة

 التعبير مجاؿ فقرات ارتباط لمصفكفة( Pearson Correlation) بيرسكف ارتباط معامؿ نتائج( 7.3) ؿجدك 
 46 ................................................................................................... .الشفكم

 الدافعية مجاؿ فقرات ارتباط لمصفكفة( Pearson Correlation) بيرسكف ارتباط معامؿ نتائج( 8.3) جدكؿ
 46 .............................................................................................. . القراءة نحك

 47 ................................................................ ( نتائج معامؿ الثبات لممجاالت9.3جدكؿ )

 الجيرية القراءة لمجاؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات( 1.4) جدكؿ
 51 ............................................................................................... تنازليان  مرتبة

 القراءة لمجاؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات( 2.4) جدكؿ
 52 ..................................................................................... تنازليان  مرتبة الصامتة،

 االستماع، قراءة لمجاؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات( 3.4)جدكؿ
 53 .............................................................................................. .تنازليان  مرتبة

 التعبير لمجاؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات( 4.4) جدكؿ
 54 ...................................................................................... تنازليان  مرتبة الشفكم،

 نحك الدافعية مجاؿل الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات( 5.4) جدكؿ
 55 ....................................................................................... .تنازليان  مرتبة القراءة

 المصادر غرؼ لدكر الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات( 6.4)جدكؿ
 56 .............. المجاالت جميع عمى معممييـ نظر كجية مف القراءة في التعمـ صعكبات طمبة أداء تحسيف في
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 تحسيف في المصادر غرؼ دكر في العينة  أفراد الستجابة المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائج( 7.4) جدكؿ
 57 .......................... الجنس متغير حسب معممييـ نظر كجية مف القراءة في التعمـ صعكبات طمبة أداء

 59 .............................................. (one way ANOVA )حادماأل التبايف تحميؿ( 9.4) جدكؿ

 المصادر غرؼ لدكر الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات( 10.4)جدكؿ
 تأسيس سنكات عدد لمتغير يعزل معممييـ نظر كجية مف القراءة في التعمـ صعكبات طمبة أداء تحسيف في

 61 .............................................................................. . المدرسة يف المصادر غرفة

 62 ............................................ (one way ANOVA )األحادم التبايف تحميؿ( 11.4) جدكؿ

 63 ........... ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمديريات تربية كتعميـ محافظة الخميؿ 12.4جدكؿ) 

 المصادر غرؼ لدكر الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات( 13.4)  جدكؿ
 67 ........ المدرسة جنس لمتغير يعزل معممييـ نظر كجية مف القراءة في التعمـ صعكبات طمبة أداء تحسيف في

 68 ............................................ (one Way ANOVA) األحادم التبايف حميؿت( 14.4) جدكؿ
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 فيرس الموضوعات

 
  أ ..................................................................................................... إقرار

  ب .......................................................................................... كالتقدير الشكر

  ت ................................................................................................ الممخص

 1 ............................................................................................ األكؿ الفصؿ

 1 ..................................................................................... لمدراسة العاـ اإلطار

 1 ........................................................................................... ..المقدمة1.1

 4 ..................................................................................... الدراسة مشكمة 2.1

 4 .................................................................................... : الدراسة أسئمة 3.1

 5 ................................................................................... الّدراسة فرضيات 4.1

 6 ..................................................................................... الّدراسة أىمية. 5.1

 6 ..................................................................................... الّدراسة أىداؼ 6.1

 7 ...................................................................................... راسةالدّ  حدكد 7.1

 7 ................................................................................ الّدراسة مصطمحات 8.1

 8 ............................................................................................ الثاني الفصؿ

 8 ........................................................................ سابقةال كالّدراسات النظرم اإلطار

 8 .................................................................................... المصادر غرؼ 1.2

 8 ........................................................................... المصادر غرؼ مفيـك 1.1.2

 10 ............................................................................ رالمصاد غرؼ نشأة 2.1.2

 11 .................................................... التعمـ صعكبات لذكم المصادر غرفة أىداؼ 3.1.2

 12 ................................................................ المصادر غرفة في العمؿ طبيعة 4.1.2

 15 ........................................................................ المغة إضطرابات مظاىر 1.1.3

 16 ........................................................................ التعمـ صعكبات تصنيؼ 2.1.3

 16 ............................................................. التعمـ صعكبات تسبب التي العكامؿ 3.1.3

 16 ........................................................................ التعمـ صعكبات أسباب  4.1.3
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 17 ............................................................. الخاصة الحاجات ذكم انتشار نسبة 5.1.3

 17 .................... التعميمية الحالة حسب الخميؿ محافظة في الفمسطينييف لمسكاف النسبي التكزيع 6.1.3

 18 .............................................................................. القراءة تعمـ صعكبات 1.4

 18 ................................................................................... القراءة مفيـك 1.1.4

 18 .................................................................................... القراءة أنكاع 2.1.4

 20 ......................................................................... القراءة صعكبات مفيـك 3.1.4

 23 ....................................................................... القراءة صعكبات تصنيؼ 4.1.4

 23 ................................................ :كالقراءة التعمـ صعكبات عمى تدؿ مبكرة عالمات5.1.4

 24 ............................................................... القراءة في الطالب ضعؼ أسباب 6.1.4

 25 ................................................................................. القراءة معكقات 7.1.4

 26 ................................................................................. :العالجّية الخطط 1.5

 26 ........................................................................... العالجية الخطة تنفيذ 1.1.5

 27 .................................................. العالجّية الخطة في تراعى أف يجب اعتبارات  2.1.5

 27 .................................................................................... تربكية بدائؿ 3.1.5

 27 ............................. الجامعة الصفكؼ في القراءة ميارات لتنمية المستخدمة األساليب أىـ 4.1.5

 29 .................................................................................. السابقة الدراسات 3.2

 39 ..................................................................... السابقة الدراسات عمى التعقيب 4.2

 41 .......................................................................................... الثالث الفصؿ

 41 ..................................................................................... كاإلجراءات الطريقة

 41 ............................................................................................. مقدمة 1.3

 41 ..................................................................................... الدراسة منيج 2.3

 41 .................................................................................... الدراسة مجتمع 3.3

 41 ...................................................................................... الدراسة عينة 4.3

 42 ........................................................................ العينة أفراد متغيرات كصؼ 5.3

 43 ....................................................................................... الدراسة أداة 5.3

 43 ....................................................................................... األداة صدؽ 6.3
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 46 ...................................................................................... الدراسة ثبات 7.3

 47 ........................................................................... الدراسة تطبيؽ إجراءات 8.3

 48 .................................................................. الباحثة كاجيت التي الصعكبات 10.3

 48 ................................................................................... الدراسة متغيرات 9.3

 49 ............................................................................. اإلحصائية المعالجة 10.3

 50 ........................................................................................... الرابع الفصؿ

 50 .......................................................................................... :الدراسة نتائج

 50 ............................................................................... :الدراسة أسئمة نتائج 1.4

 50 ................................................................. :األكؿ  بالسؤاؿ المتعمقة النتائج 1.2.4

 69 ...................................................................................... : سالخام الفصؿ

 69 .............................................................................. كالتكصيات النتائج مناقشة

 69 .............................................................................. الدراسة نتائج مناقشة 1.5

 72 ..................................................................... :الثاني السؤاؿ نتائج شةمناق 1.1.5

 73 ..................................................................... الدراسة فرضيات نتائج مناقشة 2.5

 76 ........................................................................................ التكصيات 3.5

 77 ........................................................................................... المراجع قائمة

 86 ................................................................................................ المالحؽ

 107 ...................................................................................... المالحؽ  فيرس

 108 ....................................................................................... الجداكؿ فيرس

 111 ................................................................................... المكضكعات فيرس

 

 

 

 

 

 


