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 اإلهداء

 

 .لى نفسي التي أبت المككث دكف تقدـإأىدم ىذا العمؿ 

عمى  كيمدكف يد العكف كيرسمكف ابتسامة فرح ،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

 .كعائمتي الثانية أىؿ زكجي ككؿ مف ساندني

 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  كرد، كأّف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ ي  ليو حيثما إالخاصة، باستثناء ما تـ اإلشارة 

 جامعة أك معيد. ألمعميا  درجة  

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

       15/1/2020التاريخ:  
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 الشكر والتقدير
 

 

بالشكر الجزيؿ الى مشرفتي الدكتكرة ال أف أتقدـ إفت 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  قدـ شكرم لمديريات التربيةأكما ك 

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

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

 كجية نظر معممييـ في محافظة الخميؿ.

( 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 )

 ( فقرة ، كتـ استخداـ المنيج الكصفي لجمع المعمكمات.  11ءة)الدافعية نحك القرا 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)

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

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

 طالبيـ غرؼ المصادر أك ما زالكا يرتادكنيا.

الستجابات أفراد عينة  (2.87ية بمغت)لمدرجة الكم 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 

 ، كالمديرية،ت تأسيس غرفة المصادرالجنس كسنكات الخبرة كعدد سنكاالدراسة) 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 

لتمكينيـ مف العمؿ في غرؼ المصادر، يجيات المصادر بصكرة جيدة، العمؿ عمى تطبيؽ استرات



  د  

      

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، 

 برامج العالجية لذكم صعكبات التعمـ كتطكيرىا بشكؿ مستمر.كالعمؿ عمى كضع الخطط كال
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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  

 أفّ لى كالسبب 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 لقرائية،ا

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  اضطراباتحياف 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 أبيف  ة لعدـ إدراؾ الطالب لمفركؽباإلبداؿ 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

األطفاؿ عمييا لذلؾ يككف تدريب 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  تعد غرفة المصادرا مف ىن

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

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

المكمني مف أجؿ عممية التعميـ كالتشخيص، كالتقييـ فيما بعد )ستعانة بيا اإل يتـجيزة خاصة أك 

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

أك  ما يككف التدريس في ىذه الغرؼ فرديان  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 

حد مف صعكبات القراءة لدل الطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ، ككف ىذه برامج التربية الخاصة لم

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

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

 ل ستكضح الدراسة ذلؾ.رؼ ذات دكر مميز في ىذا الجانب لذىذه 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 ( كالتي بينت 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

 ، كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي :معممييـكجية 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 :

 :األول السؤال

 ؟معممييـنظر  طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف كجية 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≤0.05_ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل ) 2

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

 .رةالخبسنكات لمتغير 

 في متكسطات تقديرات المعمميف( 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 طمبة صعكبات التعمـ في القراءة مف ك  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

 الجامع.الغرؼ لـ تعد مكجكدة بدرجة كبيرة في ظؿ التعميـ 

 القراءة،في 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-

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

عداد دراسة بمتغيرات تفيد ذكم التخصص مف معممي التربية الخاصة فيما يخص دكر غرؼ إ.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

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

 راسة أىداف الد   6.1
 راسة الى تحقيؽ ما يأتي: تيدؼ الدّ 

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 تحسيفالمبحكثيف حكؿ التعرؼ عمى الفركؽ في آراء  .2

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

  (.، المديرية، جنس المدرسةغرفة المصادر في المدرسة


