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 الهمخص
هدفت هذه الدراسة إلى قياس فاملية برعامج محكسب ف   عليـ مهارات القراءة لدل طلبة 

  كعت ميعة  بغرؼ الماادر سدراسة حالة  المرحلة انساسية ف  انردف مف ذكم اعكبات القراءة
  طالب ممف  ـ  ش ياهـ بش ؿ رسم  بيعهـ يعاعكف مف اعكبات  علـ ف  القراءة 7الدراسة مف س

كمل حقيف بغرفة الماادر ف  مدرسة ادبياف انساسية الم  لطة ف  محافظة العاامة، كجرل 
احرة المعهج الكاف ، إذ  ـ إمداد كل حقيؽ هدؼ الدراسة اس  دمت الب ا  يارهـ بطريقة قادية

ا  بار  ش يا  لمهارات القراءة   كف اال  بار مف مدة مهارات، كأسالة اس يعاب قراا   ـ  طبيؽ 
اال  بار ملى ميعة الدراسة لقياس مس كل انداء الحال  للعيعة. رـ  ـ  طبيؽ البرمجية ال عليمية 

 داـ الحاسكب ك  ضمف مدة مهارات مف مهارات ملى ميعة الدراسة، كه  برمجية  ـ  اميمها باس 
أسابية،  ـ امادة  7القراءة كاالس يعاب القراا ، ك ـ  طبيقها بش ؿ فردم ملى  ؿ طالب لمدة 

حالت مجمكمة الدراسة ف    طبيؽ اال  بار ال ش يا  لمهارات القراءة لقياس عسبة ال حسف.
  درجة كف  اال  بار 30.43حساب  بلغ س مهارات القراءة   ؿ ف  اال  بار القبل  ملى م كسط

  درجة بعسبة  حٌسف بلغت 61.29البعدم بعد  طبيؽ البرمجية ملى م كسط حساب  بلغ س
ملى ميعة الدراسة لاالح اال  بار البعدم. بما يشير أف ال عليـ باس  داـ البرمجية   %102س

 القراا  ملى ميعة الدراسة.  ال عليمية  اف له فاملية ف   حسيف مهارات القراءة كاالس يعاب
Abstract 

The aim of this study is to measure the effectiveness of a computerized 

program in teaching reading skills among the elementary students in Jordan with 

reading difficulties in the resource room (case study).The study sample consisted 

of (7) students who were officially diagnosed as having learning difficulties in 

reading and enrolled in the resources room at the Idbayyan elementary school in 

Amman-Jordan. In order to achieve the objective of the study, the researcher used 

the descriptive approach. A diagnostic test was conducted for reading skills. The 

test consisted of several skills and the questions of comprehension of reading. The 

program was then applied to the study sample, a computer-based program that 

included several reading and reading comprehension skills, and was administered 

individually to each student for 7 weeks. The diagnostic test for reading skills was 

then re-administered to measure improvement. The study group in the reading 

skills as a whole in the pre-test obtained an average score of (30.43) degree and in 

the post-test after application of the computer program on an average of (61.29) 

score with an improvement rate of (102%) on the study sample for the benefit of 

the post-test. Which indicates that teaching using the educational software has 

been effective in improving reading skills and reading comprehension on the study 

sample. 
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 :هقدهة
ييعد االه ماـ بذكم االح ياجات ال ااة  حديا حقيقيا للعالـ، لما ي طلبه مف  كفير ال رير 

ك ي يدا ملى  أجؿ مكا بة اإليقاع الٌسرية للمعظكمة الحضاريةمف المعلكمات كال دمات، مف 
اعكبات ال علـ إحدل فاات ال ربية ال ااة ال    دٌ  ع حقهـ ف  الحياة الطبيعية مة ا  ريف،

القت اه مامان  بيران مف الم  ايف كالباحريف الذيف بذلكا جهكدان  بيرة ف   طكير برامج  ربكية 
ياجات هذه الفاة كال غلب ملى المش الت ان اديمية ال   يعاعكف معها كأساليب  دريس ل لبية اح 

ك ااة ف  مجاؿ القراءة. حيث أابحت المحكر انساس  اله ماـ الباحريف ف  ا كعة ان يرة 
مقارعة مة باق  فاات ال ربية ال ااة، كأف االه ماـ ب عليـ ك دريب هذه الفاة القى ال رير مف 

دارة مدرسية كباحريف كأسر، حيث االه ماـ مف قبؿ القا اميف ملى العملية ال ربكية مف معلميف كا 
ر زت انبحاث العلمية ملى ضركرة إيجاد حلكؿ للمش الت كالاعكبات ال   يعاع  معها الطلبة 
ذكم اعكبات ال علـ، كال زالت الحاجة ملحة ف  هذا المجاؿ، كذلؾ لزيادة أمداد الطلبة ذكم 

 لقراءة مف  يرير مباشر ملى سير مملية ال علـ لدل الطلبة.اعكبات ال علـ، لما ل
لقد ظهر ف  العقد ان ير مف القرف العشريف كبدايات القرف الحادم كالعشريف  قدـ هااؿ 
ف  مجاؿ ال  عكلكجيا، كما يزاؿ هذا ال قدـ يعمك ح ى يكمعا هذا ب طى كاسعة كسريعة، فال 

إلى حقؿ ال ربية، فقد  ـ  كظيؼ ال  عكلكجيا ف  مجاالت غرابة ف  أف  م د  طبيقات ال  عكلكجيا 
 ربكية م عكمة مرؿ ال قييـ ال ربكم، كاإلدارة ال ربكية، كال دريس سمف  الؿ حكسبة المعاهج ، 
ك اف مف الطبيع  أيضا أف  س  دـ ال  عكلكجيا ل طكير ك فعيؿ البرامج ال ربكية كال يهيلية 

  .2004؛ ال طيب، 2009اإلماقة سقطيط كال ريسات، كال دمات المساعدة المقدمة لذكم 
كع يجة إلدراؾ العديد مف الدكؿ الم قدمة أهمية  كظيؼ ال  عكلكجيا ف   عليـ الطلبة ذكم 

  .2003اإلماقة، ك يسير مملية دمجهـ ف  المدارس العادية سالحيلة، 
ذكم  فقد حرات هذه الدكؿ ملى  كظيؼ الحاسكب ف  مملية  علـ ك عليـ الطلبة

اإلماقة ف  العقديف السابقيف، مف  الؿ اس  داـ أجهزة كبرامج ال  عكلكجيا المساعدة مرؿ ال  ب 
المسجلة، كأجهزة قراءة ال  ب ال   طبعت باكت ماؿ، حيث  سهـ ال  عكلكجيا المساعدة ف  

   .Smith, 2004م  لفة ل ؿ طالب س  قديـ طرؽ  عليمية
ال ااة كالطلبة ذكم االس رعاءات يشيراف إلى إف ماطلح الطلبة ذكم االح ياجات 

الطلبة الذيف لديهـ اعكبات   دا ؿ مة ال عليـ؛ فالاعكبة يم ف أف   كف كاضحة، أك قد   كف 
حيث إف  شياا ما ال يم ف رؤي ه دكمان، مرؿ اعكبة ال علـ ال    جعؿ القراءة كال  ابة اعبة.
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كدمـ اح ياجات الطلبة ذكم هذه الاعكبات  الحلكؿ ال  عكلكجية أرب ت فعالي ها ف  مسامدة
  .2018سماركرم، 

كمف  الؿ االطالع ملى ال اااص ان اديمية لذكم اعكبات ال علـ، فهـ بحاجة إلى 
 د الت  ربكية كاس را يجيات  عليمية  ااة لمسامد هـ ملى  جاكز هذه الاعكبات ف  ال علـ، 

ان اديمية للطالب، كمف الضركرم أف ي  ار  حيث إف الضعؼ القراا  يؤرر ملى  افة المهارات
بعيدان مف الطرؽ ال قليدية  المرجكةالمعلـ أفضؿ كأحدث الطرؽ ال    ؤدم ل حقيؽ انهداؼ 

مف ال  عكلكجيا الحديرة ف  العملية ال ربكية، بما له أرر ف  زيادة دافعية الطلبة ذكم  كاالس فادة
  .2012اعكبات ال علـ لل علـ سأبك عياف، 

كبعد مراجعة اندب ال ربكم الذم أظهر الٌدكر اإليجاب  ل كظيؼ ال  عكلكجيا ف   عليـ 
ذكم اعكبات ال علـ، مف  الؿ اس  داـ جهاز الحاسكب كالبرمجٌيات ال عليمية المعاسبة، حيث 
 قـك ملى مرض المادة ال عليمية بطريقة سلسة، مرامية مس كل الطالب كقدرا ه، كي بة  ؿ  طكة 

الس جاب ه، كال عليـ المبرمج يزيد مف فاملية ال عليـ، كيرفة مس كل ال حايؿ للم علميف ف    عزيزا
مرؿ هذا الكقت الذم يرل فيه الجمية أف الكسااؿ كالطرؽ ال قليدية الم مر زة ملى الذا رة كال لقيف 

مبد  ؛2014، الشبكؿ كمليافس  قؼ ماجزة أماـ ال زايد كال دفؽ المعرف  سكاء للمعلـ أك الم علـ.
  .2011؛ الحلفاكم، 2007الحؽ، 

محدكدية الدراسات ال ربكية كالرسااؿ العلمية العربية كالمحلية حكؿ  اف ذلؾ الحظ الباحر
كمف هعا جاءت ف رة هذه الدراسة بإمداد   كظيؼ الحاسكب كبرامجه ال عليمية ف   حسيف القراءة،

القراءة ف  المرحلة انساسية، كالذم  برعامج محكسب ل حسيف القراءة للطلبة ذكم اعكبات
يس طية الطلبة مف  الله المشار ة الفاملة كال كااؿ مة المعلـ كالمعهاج كالمدرسة، ك حسيف 

 .دافعي هـ لإلعجاز
 هشكمة الدراسة وأسئمتها:

 سعى بلداف العالـ الم قدمة إلى االه ماـ بذكم اإلماقة، ك ااة ذكم اعكبات ال علـ حيث 
ضكء إلى  طكير ال دمات ال ربكية كال عليمية المقدمة لهـ بفاا هـ الم  لفة مف  الؿ  ـ  سليط ال

 كظيؼ ال  عكلكجيا الحديرة ف   عليمهـ. حيث ير ز الباحركف إليجاد طرؽ كاس را يجيات  عمؿ 
 عٌد القراءة المهارة ان رر  ك سامد ف  حؿ المشا ؿ ال   يعاع  معها الطلبة ذكم اعكبات القراءة.

إلى ار فاع مدد الذيف يعاعكف مف اعكبات  أهمية ال    دٌرس للطلبة ف  المدرسة، ك شير الدراسات
ف  القراءة، كأعهـ يالكف إلى مراحؿ ممرية م قدمة غير قادريف ملى القراءة، حيث يح اج الطلبة 
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ذكك اعكبات القراءة إلى اس  داـ أساليب كطرؽ  دريسية م  لفة ل عاسبهـ، كقد الحظت الباحرة 
أرعاء مملها  معلمة ف  المرحلة انساسية، زيادة مدد الطلبة ذكم اعكبات القراءة ف  المدارس 

امد المعلميف العادية، كمدـ قدرة هذه المدارس ملى  كفير البرامج كانساليب ال عليمية كال قييمية ل س
ال عرؼ ملى الطلبة ذكم اعكبات القراءة، حيث أف معٌلم  ذكم اعكبات ال علـ ف  غرؼ 
الماادر يكاجهكف اعكبة ف   دريس مهارات القراءة، كف   حديد الطريقة انعسب للطلبة، كف  
ف البرامج كال دمات ال    قدـ ف  المدارس للطلبة ذكم   كظيؼ ال  عكلكجيا ف  ال دريس، كا 
اعكبات القراءة قليلة كغير معظمة، ك ر  ز ملى الطرؽ ال قليدية المبعية ملى جهد المعلـ الفردم، 
باإلضافة للكسااؿ ال عليمية ال   ال  س رير الطالب كال  زيد مف الدافعية لديه. كمف هذا المعطلؽ 

 جاءت الدراسة  محاكلة لإلجابة مف السؤاؿ الرايس  ا   : 
هحوسب في تعميم ههارة القراءة لدى طمبة الهرحمة األساسية في األردن هن ها فاعمية برناهج 

 ؟ -دراسة حالة-ذوي صعوبات القراءة بغرفة الهصادر 
 كالذم ي فرع معه انسالة ال الية:

ما مدل ال حٌسف المالحظ لدل الطلبة ذكم اعكبات القراءة ملى مهارة قراءة القاص  .1
 المحكسب؟ع يجة اش را هـ ف  البرعامج 

ما مدل ال حٌسف المالحظ لدل الطلبة ذكم اعكبات القراءة ملى مهارة القراءة  .2
 االس يعابية ع يجة اش را هـ ف  البرعامج المحكسب؟

 أهداف الدراسة:
 هدفت الدراسة الحالية إلى  حقيؽ ما يل :

 ال عرؼ إلى اعكبات  علـ القراءة لدل  الميذ المرحلة انساسية المل حقيف بغرفة .1
 الماادر.

بعاء برعامج محكسب لعالج الضعؼ ف  المهارات القرااية لذكم اعكبات القراءة ف   .2
 المرحلة انساسية.

ال شؼ مف فاملية  كظيؼ برعامج محكسب لعالج الضعؼ ف  المهارات القرااية لذكم  .3
 اعكبات القراءة ف  المرحلة انساسية.

قراا  للطالب بعد  طبيؽ البرعامج ال عرؼ إلى مدل ال غٌير/ ال حٌسف ف  المس كل ال .4
 المق رح.

 ال حقؽ مف فغالية البرعامج المحكسب المس  دـ. .5
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 تعريف الهصطمحات:
 عليمية م  املة ماممة بطريقة معظمة كم رابطة   ضمف  كسيلةه  برناهج هحوسب: 

مجمكمة مف انهداؼ كانعشطة، كالكسااؿ كأساليب ال دريس كال قكيـ الم عكمة كال    ـ 
  طيطها ك عفيذها ل  كف كسيلة مساعدة يس طية الطالب مف  اللها  حقيؽ انهداؼ ال عليمية 

  . 2007د، مبك  ؛2015باس  داـ جهاز الحاسكب. سانشهب، 
ف  هذه الدراسة بيعه مبارة مف معهاج قاا  لمادة القراءة ي ضمف  ويعّرف اجرائياً 

مجمكمة مف انهداؼ كال برات كانعشطة كالكسااؿ كأساليب ال دريس كال قكيـ ماممة حاسكبيان 
 ل  عاسب مة قدرات طلبة المرحلة انساسية مف ذكم الاعكبات القرااية.

ة معقدة  شمؿ  قييـ القارئ لل لمات، كمالق ها مة بعضها البعض ف  مملية مقليالقراءة: 
كه  مملية ديعامي ية مر بة  ع مد ملى مهارات معرفية كلغكية م عددة  الجمؿ، رـ فهـ المقركء.

 .  2011سمكاد، السرطاكم، 
كيف القدرة ملى قراءة  لمات رـ ربط هذه ال لمات ل  ف  هذه الدراسة بيعها  وتعّرف اجرائياً 

 جمؿ مفيدة، رـ ربط الجمؿ ل  كيف عٌص، رـ الكاكؿ لفهـ للمععى.
هـ انفراد الذيف لديهـ اضطرابات ف  ا  ساب القراءة ال   الطمبة ذوي صعوبات القراءة: 

 حدث لدل الفرد بالرغـ مف أساليب ال عليـ الاحيحة ال   ي علمكف فيها، كيع ج مف كجكد 
علـ المهارات المعرفية كاإلدرا ية ال    مععه مف القياـ برد اضطرابات أساسية لدل الفرد ف   

  .2011اهلل، مزمؿ،  فعؿ معرف  مقبكؿ احيح كمفهـك سعار
شٌ اكا رسميا بيف لديهـ اعكبات  عليمية ف  القراءة بيعهـ الطلبة الذيع ويعّرف اجرائيا

 ساسية الم  لطةف  المرحلة انساسية كالمل حقيف بغرفة الماادر ف  مدرسة أدبياف ان
غرفة افية ملحقة بالمدرسة العادية،  قدـ ال دمات ال عليمية كال ربكية غرفة الهصادر: 

للطلبة ذكم االح ياجات ال ااة ك  كف معدة كمجهزة بانراث كالكسااؿ كاندكات ال عليمية 
ة حسب كانلعاب ال ربكية، يي   إليها الطلبة مف الافكؼ العادية ف  المدرسة لف رات محدد

بحيث ي لقكف  عليـ فردم معاسب  البرعامج المعٌد لهـ مف قبؿ معلـ م  ص ف  ال ربية ال ااة،
   .2017لقدرا هـ كحاجا هـ سأبك ااف ، الركاشدة، 

ملى أعها الغرفة الم ااة للطلبة ذكم االح ياجات ال ااة ف  المدرسة وتعّرف اجرائّيًا 
الفردم كفؽ ال طط ال ربكية الفردية كال طط ال عليمية العادية، ك ععى ب قديـ  دمات ال دريس 

 الفردية مف قبؿ فريؽ م  اص بال ربية ال ااة.
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  اإلطار النظري
 عٌد القراءة مف أبرز الدمااـ ال    قـك مليها بعاء مملية ال علـ كال عليـ، كه  مف أبرز 
الاعكبات ال   يكاجهها الطلبة ذكم اعكبات ال علـ. حيث  ع بر القراءة الكسيلة انهـ ال   مف 

 كه  مف أهـ المهارات الم  سبة ال    حقؽ العجاح كالم عة ل ؿ فرد اللها ع لقى المعرفة، 
 الؿ حيا ه، كذلؾ إعطالقان مف أف القراءة ه  الجزء الم مؿ لحيا عا الش اية كالعملية كه  

 .مف اح أبكاب العلـك كالمعارؼ الم عكمة
 ح ٌؿ القراءة مف معظكمة  عليـ اللغة العربية م اعة شديدة انهمية، فه  مهارة لغكية 

ما قد  علـ اللغة دكف أف ي كف قادران مف احية كرايسة مف حيث أععا ال عس طية القكؿ أف فردا 
بجاعب مهارة  –ملى قراءة عاكاها كاال ااؿ ب رارها الم  كب، كلعلها المهارة ال    حظى 

ب عليـ عظام  مقاكد كم رؼ أ رر مف مهار   االس ماع كال الـ، فه  البكابة الرايسة  –ال  ابة 
شد  عليـ القراءة اه مامعا، كيدفععا إلى بذؿ كل   ي لل ااؿ بال لمة الم  كبة كالمطبكمة مف اللغة.

لى البحث مف اس را يجيات  لى   طيطه بش ؿ ملم  مدركس، كا  الجهد الم لص ف   حقيقه، كا 
  .2011كطرؽ كفعيات إلعجاحه، كجب مليعا أكال اف عبرز أهمية القراءة سالمرس ، 
ال علـ الذا   كالمس مر  ك يعد القراءة معارنا أساسينا كمهمنا ل طكير مقدرة اإلعساف ملى

كمادة ما    كف القراءة  دريجيان معدما يحاط الطفؿ بال  ب كيرل جمية مف حكله  مدل الحياة.
كالقراءة مف أهـ كسااؿ اال ااؿ بيف  يقرءكف ف  البيت، كالمدرسة، كالحديقة، كالشارع... الخ.

حقااؽ  اعت مجهكلة بالعسبة  اإلعساف كالعالـ الذم يعيش فيه، بها  زداد معلكما ه، كي شؼ مف
له،  ما أعها مادر سركره كسعاد ه ك  كيعه العفس ، كبها ي  سب المعرفة، كبها يهذب مكاطفه 

  .2011كاعفعاال ه سمكاد، السرطاكم، 
إحدل ال اااص اللغكية لألطفاؿ الذيف يعاعكف مف اعكبات ف   ييعد مسر القراءة

القراءة بش ؿ ي عاسب مة العمر العقل  أك المس كل  ال علـ، ك  مرؿ ف  اعكبة ف  القدرة ملى
ال عليم  للطالب، مما يؤدم إلى اعكبة ف  ال عرؼ ملى ال لمات كال  ابة بش ؿ معاسب،  ما 

يؽ اإلمالا ،  ما أعه غالبا قدفهـ ال لمات مف ال  اب أك ف  ال يعاع  مف اعكبة ف   حديد ك 
   .2012إيفرت، محفكظ ، أبك الديار،  ما يغيب معه مععى ما  مت قراء ه سالبحيرم،

 ههيزات توظيف الحاسوب في تعميم الطمبة ذوي صعوبات التعمم: 
مف المم ف أف  ؤدم ال  عكلكجيا دكرا مهما ف   عليـ الطلبة ذكم اعكبات ال علـ، هذه 
ـ، ال  عكلكجيا  مٌ ف ك قكم الطلبة مف  الؿ  قديـ الدمـ الذم يزيؿ أك يقلؿ مف معكقات ال عل
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سكاء أ اف ذلؾ بمسامدة الطالب بالمع سر قرااية مف ممارسة القراءة مف  الؿ القراءة ملى 
  . 2018شاشة الحاسكب ك قديـ ال غذية الراجعة المعاسبة للم علميف سماركرم، 

إف ال قعيات المسامدة مرؿ الحاسكب يم ف اس  دامه لجعؿ بياات ال علـ أ رر سهكلة، 
ف الطلبة ذكم اعكبات ال علـ، كيم ف لل  عكلكجيا المسامدة أف  سامد ك عزيز االس قاللية بي

كمعدما  س  دـ بش ؿ اس را يج  يم ف لل  عكلكجيا  هؤالء الطلبة ملى  حقيؽ انهداؼ ال عليمية.
 المسامدة  فادم الحاالت ال   مععت الطلبة سابقا مف الحاكؿ ملى مس كيات أملى مف ال علـ.

معلـ دامـ فإعها قد  سامد الطلبة ف   حقيؽ  علـ القراءة كال  ابة،  كمعدما  س  دـ مف قبؿ
كمعدما يدمج الحاسكب مة اس را يجيات  عليمية فعالة يم عها  كفير الكسااؿ للطلبة إل ماؿ 

كقد أكات  طط ال عليـ الفردية بش ؿ م زايد  المهاـ المعظمة ال    ع س معرف هـ كمهارا هـ.
  .Young, 2013ف  ال عبير ال  اب  للطلبة ذكم اعكبات ال علـ سضركرة اس  داـ الحاسكب 

كمف فكااد اس  داـ الحاسكب للطلبة ذكم اعكبات ال علـ أعه يم عهـ مف االس فادة مف 
مجمكمة م عكمة مف ال قعيات المدمجة مة انساليب ال عليمية، كف  الكاقة اف الحاسكب يحقؽ 

ية ال   يقدمها للطلبة ذكم اعكبات ال علـ: االه ماـ فرص عجاح للطلبة، كمف الفكااد الرايس
الفردم كال غذية الراجعة، االه ماـ باالعشغاؿ بالمهمة، سيطرة أ بر للطالب ملى ال عليـ 

  .Belson, 2003س
 ما  عد مملية  عليـ الطلبة ذكم اعكبات ال علـ كما   ضمعه  كظيؼ ال  عكلكجيا 

سؤكلية المعلميف الذيف يعدكف المف اح انساس  لعجاح المساعدة ف  مملية  علمهـ ه  ضمف م
مملية  عليـ الطلبة ذكم اعكبات ال علـ، ك كظيؼ ال  عكلكجيا بطريقة فعالة  ضمف عجاح 

كل ف بالرغـ مف أهمية دكر المعلـ ف   كظيؼ ال  عكلكجيا المساعدة   علمهـ ك يفهـ االج مام .
بات ال علـ كدمـ اس قاللي هـ، كبال ال   سهيؿ ف  دمـ مملية  علـ ك عليـ الطلبة ذكم اعك 

إم اعية دمجهـ ف  المدرسة كف  المج مة اإلعساع    ؿ، غير أف المؤشرات ف  الميداف ال ربكم 
 فاح مف مس كل مقبكؿ لمدل  قبؿ المعلميف الس  داـ ال  عكلكجيا ك كظيفها ف   قديـ 

  .2004ال دمات ال ربكية الفردية لهؤالء الطلبة سال طيب، 
  ضركرة االه ماـ  كفير أجهزة حاسكب بغرفة ماادر 2007، مكاد كاإلماـس كدما

ال علـ، كاالس عاعة بها ف   دريس طلبة اعكبات ال علـ، ك دريب المعلميف ملى  يفية اس  دامها 
 ك كظيفها بما ييسر مملي   ال عليـ كال علـ.
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 دراسات سابقة:
إلى اس قااء فاملية بعاء برعامج  دريب  محكسب بدراسة هدفت   2017قاـ الععزم س

ل عمية المهارات ان اديمية انساسية للطلبة المل حقيف بغرؼ ماادر اعكبات ال علـ لدل ميعة 
اعاث  مف ذكم اعكبات ال علـ  15ذ كر ك 15  طالبة كطالبة س30أردعية،   كعت العيعة مف س

  مدارس  ابعة لكزارة ال ربية 4ادية مف سف  الاؼ السادس انساس   ـ ا  يارهـ بطريقة ق
كال عليـ ف  محافظة اربد. ل حقيؽ أهداؼ الدراسة أمد الباحث ا  باران لمهارات القراءة كال  ابة، 

أشارت الع ااج  ا  باران لمهارات الحاسكب، كبرعامجان  دريبيان محكسبان اس غرؽ  طبيقه س ة أسابية.
البعدم لدل أفراد المجمكمة ال جريبية ملى ا  بار مهارات مف كجكد فركؽ بيف انداء القبل  ك 

 القراءة كال  ابة كمهارات الحاسكب يعزل للبرعامج ال دريب  المحكسب. 
  هدفت ال شؼ مف اعكبات  علـ القراءة ك ش ياها، ك اميـ 2017كف  دراسة للفرا س

-1كمعلمات الافكؼ س بطاقة لمالحظ ها، كمعرفة أساليب معالج ها كفؽ يراء ميعة مف معلم 
  بال عليـ انساس  بمدارس الح كمة كالك الة بمحافظة  اف يكعس بغزة. امـ الباحث رالث 6

اس باعات انكلى ل حديد أسباب اعكبات  علـ القراءة كقد أظهرت الع ااج  ر يب الاعكبات 
اللغة العربية  . بطبيعة3. بالم علـ. 2. اعكبات   علؽ بانسرة كالمج مة المحل . 1 عازليا: 

. بال  اب 7. بيساليب ال قكيـ. 6. بالمعلـ. 5. بالمدرسة كاإلشراؼ ال ربكم. 4ك ااااها. 
أما االس باعة الراعية فه  بطاقة ل ش يص اعكبات  علـ القراءة ف  مجاليف: مجاؿ  المدرس .

  علـ القراءة. كاق رحت االس باعة الرالرة أساليب م عددة لعالج اعكبات مهارات العطؽ القراا .
كاق رحت الدراسة ضركرة  حليؿ ك قكيـ   ب اللغة العربية المقدمة لم علم  المرحلة انساسية 
كمعرفة مدل مقركاي ها لدل الم علم ، ك اميـ برامج مالجية لل غلب ملى اعكبات  علـ 

 القراءة لدل الم علميف. 
ج  فامل  محكسب ف    دراسة هدفت ال شؼ مف فاملية برعام2016كأجرت سشكاب  ، 

 حسيف مهار   القراءة كال  ابة لدل الطلبة مف ذكم اعكبات ال علـ العمااية ف  المرحلة 
انساسية الدعيا، كقد   ٌكف مج مة الدراسة مف طلبة الاؼ الرالث انساس  مف ذكم اعكبات 

الاؼ الرالث   طالبان مف طلبة 15ال علـ العمااية ف  محافظة ال ليؿ، كاق ارت العيعة ملى س
انساس ، كل حقيؽ أهداؼ الدراسة،  ـ اس  داـ مقياس  ش يص اعكبات ال علـ العمااية، 
كا  بار  حايل  لمهار   القراءة كال  ابة لطلبة الاؼ الرالث انساس ، كبرعامج  فامل  

ام د  طبيؽ البرعامج  محكسب ل حسيف مهار   القراءة كال  ابة،  ذلؾ المالحظة كالمقابلة.
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  أسبكما بكاقة أربة جلسات أسبكميا، كقد أشارت الع ااج مف كجكد 12ال فامل  المحكسب لمدة س
فركؽ ذات داللة إحاااية بيف م كسطات مهار   القراءة كال  ابة لدل الطلبة مف ذكم اعكبات 

لؾ كقد  ي د ذ ال علـ العمااية  عزل لم غير البرعامج ال فامل  المحكسب لاالح ال طبيؽ البعدم.
مف  الؿ سالمالحظة، كمقابلة أمهات الطلبة كمدير المدرسة  الذيف أشاركا مف  الؿ م ابع هـ 

 ال فامل  المحكسب. جلطلب هـ كجكد  حسف ملحكظ بعد  طبيؽ البرعام
  دراسة هدفت ال عرؼ ملى أرر برعامج محكسب ف   حسيف 2015كأجرل الرمامعة س

ال علـ لمس كل الاؼ السادس،   كعت العيعة مف  القراءة االس يعابية للطلبة ذكم اعكبات
  طالبا كطالبة، قٌسمت العيعة مشكاايان لمجمكم يف م ساكي يف  جريبية كضابطة، ل حقيؽ 40س

االس يعابية  ا  بار قبل  كبعدم.  ـ  دريس  القراءةهدؼ الدراسة  ـٌ بعاء ك طبيؽ ا  بار لقياس 
سب فيما لـ  درس المجمكمة الضابطة البرعامج. المجمكمة ال جريبية باس  داـ برعامج محك 

أشارت الع ااج مف كجكد فركؽ ذات داللة احاااية بيف م كسطات انداء ملى اال  بار البعدم 
بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة لاالح المجمكمة ال جريبية. بيعما كجدت فركؽ ذات داللة 

ار البعدم ف  أبعاد القراءة االس يعابية. كمدـ احاااية لاالح المجمكمة ال جريبية ملى اال  ب
 لقراءة االس يعابية  عزل للجعس. كجكد فركؽ ذات داللة احاااية ف  ا

  دراسة هدفت ال عرؼ ملى فاملية برعامج محكسب لعالج 2013كأجرل البرم  س
  طالبنا 60  كعت ميعة الدراسة مف س اعكبات  علـ القراءة لدل طلبة الاؼ الرالث انساس .

كطالبة مف مدارس ك الة الغكث ف  محافظة غزة  ـ ا  يارهـ بطريقة قادية، قٌسمكا إلى 
مجمكمة  جريبية كمجمكمة ضابطة. أظهرت الع ااج مف كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية بيف 

ة ال جريبية كهذا يدؿ المجمكمة ال جريبية كالمجمكمة الضابطة، ك اعت الفركؽ لاالح المجمكم
 ملى أرر البرعامج المحكسب ملى  حايؿ الطالب. 

  دراسة هدفت لمعرفة فاملية برعامج محكسب لعالج الضعؼ ف  2013كأجرل مكض س
 المهارات القرااية لطلبة اعكبات ال علـ مف الاؼ الرابة انساس  ف  محافظة شماؿ غزة.

  طالبنا مف فاؿ دراس  ي ر 24بية، كس  طالبنا  مجمكمة  جري24  كعت العيعة مف س
 مجمكمة ضابطة. كأظهرت الع ااج مف كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية لدل ميعة الدراسة 
كلاالح المجمكمة ال جريبية ال    ضعت للبرعامج، بما يشير لفاملية البرعامج المحكسب لعالج 

رابة انساس  مقارعة بالطرؽ الضعؼ ف  المهارات القرااية لدل طلبة اعكبات ال علـ للاؼ ال
 ال قليدية ل عليـ المهارات القرااية.
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  دراسة هدفت إلى ال حقؽ مف فاملية برعامج  دريب  يس عد إلى 2012كأجرل العلكاف س
ال عليـ المبرمج ف   عليـ مهارات القراءة لدل طلبة المرحلة انساسية مف ذكم اعكبات ال علـ 

  طالبة كطالبة  ـ 40ف  مديعة مماف،   كعت ميعة الدراسة مف سف  مديرية  عليـ مماف الرابعة 
ا  يارهـ بطريقة قادية، ككزمكا إلى مجمكمة  جريبية كأ رل ضابطة بطريقة مشكااية، 
المجمكمة ال جريبية درست بكاسطة البرعامج المحكسب، كالمجمكمة الضابطة درست بالطريقة 

مهارات القراءة لدل أفراد المجمكم يف ال جريبية  ال قليدية، أظهرت الع ااج مف كجكد فركؽ ف 
كالمجمكمة الضابطة لاالح المجمكمة ال جريبية  عزل للبرعامج، مما يشير إلى فعالية البرعامج 

 ال دريب  ف   حسيف  علـ مهارات القراءة لدل انطفاؿ ذكم اعكبات ال علـ.
 ,Benmarrakchi, El Kafi اش ، ال اف ، الحكرم س ف  دراسة قاـ بها بعمار

Elhoure, 2017 الفكااد المح ملة الس  داـ   عكلكجيا المعلكمات   كهدفت لل ر يز ملى
ك ـ ا  يار العيعة للدراسة مف  ل سهيؿ ك شجية القراءة للطالب ذكم اعكبات ال علـ كاال ااالت

  32العيعة مف سي حدركف اللغة العربية،   كعت يعاعكف مف مسر القراءة ك  الطلبة العرب الذيف
سعة كقد  ـ  دريسهـ  12ك 8طالبنا،  ـ  قسيمهـ إلى مجمكمة  جريبية  راكحت أممارهـ بيف 

مف  الؿ اس  داـ عص القراءة باس  داـ االع رعت. أما المجمكمة  باس  داـ ال عليـ االل  ركع 
قراايا الذيف  ـ  ع ااج الدراسة أف المعسريف أظهرت الضابطة فقد  ـ  دريسهـ بالطرؽ ال قليدية.

القراءة مقارعة   دريسهـ باس  داـ ال عليـ االل  ركع  حالكا ملى درجة أملى ف  احة
بالمجمكمة ال    ـ  دريسها بالطرؽ ال قليدية، كهذا مؤشر ملى الدكر االيجاب  الس  داـ 

   عكلكجيا المعلكمات كاال ااالت ف   عليـ ذكم العسر القراا .
  كهدفت ال  شاؼ فاملية ال دريس باس  داـ Sardegn, 2016ف  دراسة لسرديجعا س

  معلما مف 32الحاسكب ف  المدارس االب دااية ل عمية القراءة ف   ايكاف، اس  دمت الدراسة س
المرحلة االب دااية  عيعة للدراسة ن ذ مالحظا هـ كيرااهـ حكؿ فاملية ال دريس باس  داـ 

ة، كقد أشارت الدراسة أف المعلمكف يفضلكف اس  داـ الحاسكب ف  مدارس المرحلة االب دااي
الحاسكب ف   دريس القراءة كل ف العكامؿ الفردية كال دريسية  عيؽ اس  دامهـ للحاسكب، 
كأكات الدراسة إلى ضركرة إجراء  دريب للمعلميف ملى  يفية ال غلب ملى الاعكبات ف  

 اس  داـ الحاسكب ل دريس القراءة.
  كهدفت ال حقؽ مف فعالية برعامج Schramm, 2016بها سشراـ سكف  دراسة قامت 

مشركع ف  القراءة ل دريس مهارة فؾ الشيفرة ف  القراءة لدل طالب المرحلة االب دااية مف ذكم 



71 

اعكبات ال علـ ف  كالية عيكجيرس  بالكاليات الم حدة انمري ية، كأيضا إلى  قييـ أرر برعامج 
ءة، كقد شارؾ ال جربة رالرة مف طالب الاؼ الراع  مف ذكم حاسكب  ل عمية مهارة القرا

اعكبات ال علـ. اس  دمت الباحرة المعهج ال جريب  ملى الطالب مف  الؿ مشار  هـ لمدة 
  دركس، أشارت ع ااج الدراسة 5  دقيقة باس  داـ ال عليـ المحكسب، ك ضمعت الدراسة س20س

ة، كأكات اس  داـ مدد أ بر للعيعة ككقت أ رر مف كجكد  قدـ ف  مس كيات الطالب ف  القراء
مف  الؿ  طبيؽ برعامج محكسب بمسامدة المعلـ ف   دريس مهارات القراءة للطالب مف ذكم 

 اعكبات ال علـ.
  بدراسة  حليلية لعدة دراسات Cheung & Robert, 2013كقاـ شيكعج كركبرت س

ر ال حايؿ القراا  للطالب الذيف يعاعكف سابقة مف فاملية  طبيقات   عكلكجيا ال عليـ ف   طكي
مف اعكبات القراءة مف الاؼ انكؿ انساس  إلى الاؼ السادس انساس ، ك  كعت ميعة 

  دراسة أيجريت ملى  حديد أرر  طبيقات   عكلكجيا ال عليـ ملى الفهـ القراا ، 20الدراسة مف س
ث ب حليؿ الدراسات ك كٌاؿ   طالب، حيث قاـ الباح7000 ضمعت  لؾ الدراسات أ رر مف س

أف هعاؾ دكر إيجاب  ل طبيقات   عكلكجيا ال عليـ ملى  طكير مهارات الفهـ القراا  للطالب 
الذيف يعاعكف مف اعكبات ف  القراءة، كقد أكات الدراسة بضركرة إجراء مزيد مف الدراسات 

 إلربات فاملية ال طبيقات االل  ركعية ف  ال عليـ.
  بدراسة هدفت إلى Gray & Srivastava, 2012اس افا كجرام سقاـ الباحراف سريف

مقارعة اس يعاب القراءة للعاكص الكرقية كالحاسكبية لدل المراهقيف ذكم اعكبات ال علـ 
  طالبا 25  مراهقنا يعاعكف مف اعكبات ال علـ، كس14كالمراهقيف العادييف،   كعت العيعة مف س

رعة بيعهـ بعاء ملى قراءة العاكص بايغة العص ذكم عمك لغكم طبيع ، حيث  مت المقا
المحكسب كالعص الكرق ، رـ اإلجابة ملى أسالة االس يعاب القراا . أشارت الع ااج أف الطالب 
الذيف يعاعكف مف اعكبات ال علـ  اعت ع ااجهـ أقؿ مف الطالب العادييف ضمف مقياس 

ف ذكم اعكبات ال علـ ع اجة الس  داـ االس يعاب القراا ، ك اف هعاؾ  طكر ف  ع ااج المراهقي
 العاكص الحاسكبية مقارعة بالعاكص الكرقية.

  دراسة هدفت إلى بحث أرر ال دريس باس  داـ Earman,2011 ذلؾ أجرل إيرماف س
ال  عكلكجيا المساعدة ملى االس يعاب القراا  لدل الطلبة ذكم اعكبات ال علـ،   كعت الدراسة 

  ماـ، قاـ الباحراف باس  داـ طرااؽ داممة 18-16أممارهـ ما بيف س  طالبان كطالبة 19مف س
كمساعدة ل عليـ القراءة للطلبة مف  الؿ  كظيؼ جهاز الحاسكب بعرض العاكص ملى الطلبة 
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كقراء ها ك كضيحها باإلضاءة كانلكاف كالمؤررات الحر ية، أظهرت ع ااج الدراسة  عكمان ف  مدل 
لبة حيث أظهر غالبي هـ ع ااج جيدة بسبب  ضكمهـ نسلكب ال علـ االس يعاب القراا  لدل الط

 الؿ الحاسكب. ك كا  الدراسة زيادة  كظيؼ القراءة باس  داـ الحاسكب لدمـ االس يعاب 
 القراا  لدل الطلبة ذكم اعكبات ال علـ. 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
كي ضح هذا االه ماـ مف  الؿ ما اه ماـ بعض الباحريف بالطلبة ذكم اعكبات ال علـ،  .1

 ـ إجراؤه مف دراسات  ععى بطرح بعض البرامج كالطرؽ ال     علؽ بمكضكع  حسيف 
  سالرمامعة، 2017سالععزم،  مس كل الطلبة ذكم اعكبات ال علـ  ما كرد ف  دراسة

حيث أبرزت معظـ هذه الدراسات أهمية   2012  سالعلكاف، 2013  سالبرم ، 2015
ال دريبية العالجية سالمحكسبة  كمدل اس فادة انفراد معها، كأعها فعالة كذات أرر البرامج 

 لطلبة ذكم اعكبات ال علـ.القراءة لف   حسيف مهارات 
المٌطلة ملى الدراسات السابقة ال    عاكلت اس  داـ الحاسكب ف   عليـ الطلبة  .2

عكبات ال علـ يالحظ أعها المهارات ان اديمية الم  لفة كمعها القراءة للطلبة ذكم ا
 ـ  ما ف  دراسةأ دت ملى أهمية الحاسكب كفاملي ه ف   دريس ذكم اعكبات ال عل

(Earman, 2011) . 
معظـ الدراسات أ دت ملى ضركرة  فعيؿ دكر الحاسكب  بديؿ للطريقة ال قليدية ف   .3

  .2012سمكض،  دريس ذكم اعكبات ال علـ  ما كرد ف  دراسة 
 :هنهج الدراسة

  ـ اس  داـ المعهج ال جريب  للكقكؼ ملى فعالية البرعامج المس  دـ.
 :عينة الدراسة

المل حقيف بغرؼ    طالب مف ذكم اعكبات القراءة7  كعت ميعة الدراسة مف س
الماادر ف  مدرسة أذبياف انساسية الم  لطة ف  مديرية ال ربية كال عليـ ف  لكاء عامكر،  ـ 

ادية لمكقعها ف  معطقة عااية كل كافر أمداد مف الطلبة ذكم اعكبات ا  يار المدرسة بطريقة ق
  أفراد الدراسة مكزمة 1يمرؿ الجدكؿ س القراءة، ك عاكف إدارة المدرسة مة الباحرة ل طبيؽ الدراسة.

  بعا لم غيرات الاؼ كالجعس.
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 والجنستوزيع أفراد الدراسة تبعا لهتغيرات الصف : (1)جدول 

 اسم الهدرسة الصف
 الجنس

 الهجهوع
 ذكور إناث

 الرالث
ف انساسية دبٌيامدرسة إ

 الم  لطة

1 1 2 
 3 1 2 الرابة
 2 1 1 ال امس

 7 3 4 المجمكع
 كقد  ـ ا  يار أفراد الدراسة بعاء ملى  كافر الشركط ال الية:

كزارة ال ربية كال عليـ بيف الطلبة الذيف  ـ  ش ياهـ مسبقنا مف جهة رسمية مف قبؿ  .1
 لديهـ اعكبات  علـ ف  القراءة.

الطلبة الذيف يعاعكف مف  دفو كاضح ف  القراءة كالقراءة االس يعابية حسب اال  بارات  .2
 ال   طٌبقت مليهـ مف قبؿ المعلميف.

 الطلبة المل حقيف بغرفة الماادر ك قدـ لهـ  دمات ال ربية ال ااة ف  هذه المدرسة. .3
 دراسة:أداة ال

 ـ اس  داـ اال  بار ال ش يا  لاعكبات القراءة ف  المرحلة انساسية لجمة بياعات 
يهدؼ اال  بار إلى قياس مهارات القراءة كقياس مس كل درجة االس يعاب  هذه الدراسة.

كقد ا بعت الباحرة ال طكات ا  ية ف  بعاء  سالحرف   للعاكص للطلبة ذكم اعكبات القراءة.
 اال  بار:

 قامت الباحرة باالطالع ملى ال  ب المدرسية المقررة للغة العربية للمرحلة انساسية أوال :
إلى الٌاٌؼ ال امس انساس  للعاـ الدراس   ع ف  كزارة ال ربية كال عليـ مف الٌاٌؼ الرٌا

، كدليؿ المعلـ بهدؼ ال عرؼ ملى انهداؼ ال   يجب  حقيقها ف  2018/2019
 مهارات القراءة كالقراءة االس يعابية. 

 ا  يار أهـٌ هذه انهداؼ للعمؿ مليها ف   اميـ البرمجية ال عليمية.ثانيا : 
 ؼ مف انهداؼ الم علقة بالقراءة كالقراءة : اياغة فقرات اال  بار ملى  ؿ هدثالثا

 االس يعابية بالمس كل الحرف ، قراءة قاة كاالجابة ملى أسالة الفهـ كاالس يعاب القراا .
 كقد كزمت الدرجات ملى أسالة اال  بار  :  ـ امداد مقياس ل احيح اال  بار،رابعا

  .100  كأملى مالمة س0مالمة  أم بلغت أدعى مالمة س 100بمجمكع س
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 صدق أداة الدراسة:
 ـ ال كاؿ إلى ادؽ اال  بار ال ش يا  لاعكبات القراءة ف  المرحلة انساسية 

كمرضه ملى مشرة مف المح ميف الم  اايف ف  مجاؿ  كالذم  ـ امداده مف قبؿ الباحريف
ال ربية ال ااة كذكم ال برة ف   دريس اللغة العربية كمعلم  غرؼ الماادر، ك ـ االح فاظ 

 % فما فكؽ. 90بالفقرة ال   اجمة مليها 
 ثبات أداة الدراسة

اـ طريقة لل حقؽ مف ربات اال  بار  ـ اس  داـ طريقة اال  بار كامادة اال  بار باس  د
، ك ـ عفس أفراد الدراسة  يكما مف  اريخ ال طبيؽ انكؿ ملى 14ال جزاة العافية بفااؿ س

 .لال  بارحساب معامؿ الربات 
 البرناهج الهحوسب

 ـ بعاء البرعامج المحكسب الذم يهدؼ إلى  حسيف مهارات القراءة كالقراءة االس يعابية 
 القراءة ف  المرحلة انساسية حيث اس عدت فلسفةبالمس كل الحرف  لدل الطلبة ذكم اعكبات 

الس  داـ  السابقة ال   أشارت إلى ع ااج إيجابية إلى ع ااج الدراسات كالبحكث البرعامج إمداد
البرامج ال عليمية المحكسبة، كام مدت الباحرة ف  بعاء البرعامج ملى الماادر ال الية: البحكث 

رة ف   عليـ اللغة العربية، اال جاهات الحديرة ف   عليـ ذكم كالدراسات السابقة، اال جاهات الحدي
اعكبات القراءة،  اااص ال الميذ ذكم اعكبات القراءة،  اااص بعاء البرامج ال عليمية 

 المحكسبة.
 :هراحل إعداد البرناهج الهحوسب

 :أوال: تحديد أهداف البرناهج
 المرحلة انساسية مف ذكم اعكبات  عليـ مهارات القراءة لدل طلبة : األهداف العاهة

غرس بعض القيـ، كاال جاهات  القراءة بغرفة الماادر،زيادة الرغبة كالميؿ للقراءة،
 اإليجابية ف  عفكس الطلبة.

 يجيب الطالب ملى  يقرأ الطالب قٌاة معاسبة لمس كاه قراءة احيحة، :األهداف الخاصة
 أسالة الفهـ كاالس يعاب القراا  قراءة احيحة.

 :انيا: تحديد هحتوى البرناهجث
 ـ  حديد مح كل البرعامج ف  ضكء المهارات المحددة سلفان، باإلضافة إلى ال برة 
الش اية للباحرة  كعها معٌلمة ف  المرحلة انساسية، كال برة ال    ـ اس طالمها مف مكٌجه  
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الح كمية كالمدارس كمدٌرس  اللغة العربية كالحاسكب كمعلم  غرؼ الماادر ف  المدارس 
 –مس كيات البرعامج  –الهدؼ مف البرعامج  –ي ضمف المح كل سمعكاف البرعامج  ال ااة.
 ال غذية الراجعة . –ال قكيـ 

 :التي سوف تستخدم لتنفيذ البرناهج ثالثا: تحديد طرق واستراتيجيات التدريس
هك الذم يس طية أف يعٌكع أساليبه ال عليمية ليحقؽ انهداؼ المرجكة  حإف المعٌلـ العاج

بشرط  كافؽ انسلكب مة طبيعة المهارة ال عليمية كالفركؽ الفردية كاإلم اعيات الم كفرة. قامت 
الباحرة ب كظيؼ انساليب ال دريسية ف   عفيذ البرعامج المحكسب  عرض المادة ال عليمية 

 ية.كضرب انمرلة ال كضيح
 :رابعا: تحديد الوسائل واألجهزة والهواد التعميهية الهقترحة في تنفيذ البرناهج

 ـ ا  يار  إف  عكع الكسااؿ ال عليمية ال علمية مف شيعها  ذليؿ الاعكبات كالحد معها.
جهاز حاسكب ضمف المكاافات المطلكبة مكاكؿ بشب ة االع رعت  ـ كضعه  الكسااؿ ال الية:
 م  بة.ف  أحد أر اف ال

 خاهسا: الحد الّزهاني لفعاليات البرناهج:
م ٌكف مف رماعية كمشركف قاة بكاقة قٌاة كاحدة ل ٌؿ حرؼ مف حركؼ الهجاء مف 

مؿ ل ٌؿ قٌاة، بمعدؿ دقيق يف ل ؿ قاة ك دقااؽ  8 يليؼ الباحريف بمعٌدؿ مف رالرة إلى أربة جي
كحيث    دقااؽ ل ؿ قاة.10مكع س حد أقاى لإلجابة ملى أسالة االس يعاب القراا  أم بمج

الجدكؿ ال ال  يكضح يلية    دقيقة ل ٌؿ طالب.280  حرفاف أم س28أف البرمجية   ضمف س
 ال كزية الزمع  ل طبيؽ البرمجية ملى ميعة الدراسة:

 )الجزء األول( الجدول الزهني لتطبيق البرهجية لهستوى القصص عمى عينة الدراسة: (2جدول )
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ة ا
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مف
اله

 

       
االرعيف 

17/12/2018 

 قاة حرؼ انلؼ 2:05

- 
ا  بار قاة حرؼ 

 انلؼ
 قٌاة حرؼ الباء 2:09

 الباءا  بار قاة حرؼ  -
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غياب/ تهت 
االعادة يوم 

/19األربعاء
12 

 
الرالراء 

18/12/2018 

 قاة حرؼ ال اء 1:34
 ا  بار قاة حرؼ ال اء -

 قاة حرؼ الراء 1:36
 ا  بار قاة حرؼ الراء -

       
انربعاء 

19/12/2018 

 قاة حرؼ الجيـ 1:34
 ا  بار قاة حرؼ الجيـ -

 قاة حرؼ الحاء 1:36
 ا  بار قاة حرؼ الحاء -

 قاة حرؼ ال اء 1:33
 ا  بار قاة حرؼ ال اء -

       
ال ميس 

20/12/2018 

 قاة حرؼ الداؿ 1:38
 ا  بار قاة حرؼ الداؿ -

 قاة حرؼ الذاؿ 1:53
 ا  بار قاة حرؼ الذاؿ -

       
انحد 

23/12/2018 

 قاة حرؼ الراء 1:31
 ا  بار قاة حرؼ الراء -

 قاة حرؼ الزام 1:19
 ا  بار قاة حرؼ الزام -

       
االرعيف 

24/12/2018 

 قاة حرؼ السيف 1:37

- 
ا  بار قاة حرؼ 

 السيف
 قاة حرؼ الشيف 1:45

- 
ا  بار قاة حرؼ 

 الشيف

 

غياب/ تهت 
االعادة يوم 
الخهيس 

27/12 

   

غياب/ تهت 
االعادة يوم 
الخهيس 

27/12 

 
انربعاء 

26/12/2018 

 قاة حرؼ الااد 1:48

- 
ا  بار قاة حرؼ 

 الااد
 قاة حرؼ الضاد 1:41

- 
ا  بار قاة حرؼ 

 الضاد

       
ال ميس 

27/12/2018 

 قاة حرؼ الطاء 1:42
 ا  بار قاة حرؼ الطاء -

 قاة حرؼ الظاء 1:39
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 ا  بار قاة حرؼ الظاء -

       
انحد 

30/12/2018 

 قاة حرؼ العيف 1:36
 ا  بار قاة حرؼ العيف -

 قاة حرؼ الغيف 1:42
 ا  بار قاة حرؼ الغيف -

       
االرعيف 

31/12/2018 

 قاة حرؼ الفاء 1:35
 ا  بار قاة حرؼ الفاء -

 قاة حرؼ القاؼ 1:17

- 
ا  بار قاة حرؼ 

 القاؼ

     

غياب/ تهت 
االعادة يوم 
الخهيس 

3/1/
2019 

 
 انربعاء

2/1/2019 

 قاة حرؼ ال اؼ 1:39

- 
ا  بار قاة حرؼ 

 ال اؼ
 قاة حرؼ الالـ 1:41

 ا  بار قاة حرؼ الالـ -

       
ال ميس 

3/1/2019 

 قاة حرؼ الميـ 1:36
 ا  بار قاة حرؼ الميـ -

 قاة حرؼ العكف 1:39
 العكف ا  بار قاة حرؼ -

       
انحد 

6/1/2019 

 قاة حرؼ الهاء 1:37
 ا  بار قاة حرؼ الهاء -

 قاة حرؼ الكاك 1:19
 ا  بار قاة حرؼ الكاك -

 قاة حرؼ الياء 1:37
 ا  بار قاة حرؼ الياء -

       
االرعيف 

7/1/2019  
 البعدم قييـ اال  بار 

 :سادسا: الحد الهكاني لتنفيذ البرناهج
 ـ  عفيذ البرعامج ف  م  بة مدرسة أدبياف انساسية الم  لطة، كذلؾ بعد أ ذ المكافقات 

 الالزمة مف كزارة ال ربية كال عليـ، مديرية  ربية عامكر، مديرة المدرسة.
 :سابعا: تحديد أساليب التقويم في البرناهج

 ال قكيـ إجراء هاـ ف  العملية ال عليمية ال علمية حيث   مف الفاادة معها ف : ع بر مملية 
 زكيد الم علـ ب غذية راجعة حكؿ مدل  حقؽ انهداؼ، ك فيد المعلـ ف  الح ـ ملى أسلكب 
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م اعية  عكيعه. ال قكيـ  –كقد اس  دمت الباحرة أساليب ال قكيـ ال الية: ال قكيـ القبل   ال دريس كا 
 ال قكيـ ال  ام ، مف  الؿ الجدكؿ المرفؽ. –  ال  كيع

 الختاهي( –التكويني  –نهوذج نتائج التقويم )القبمي : (3جدول )
 القبمي التقويم التقويم التكويني التقويم الختاهي

 قراءة القصة االستيعاب القرائي قراءة القصة االستيعاب القرائي قراءة القصة االستيعاب القرائي 
 50 50 50 50 50 50 
 الطالب انكؿ 18 20 28 36 32 40 

 الطالب الراع  20 18 24 32 28 30
 الطالب الرالث 12 12 34 28 34 36
 الطالب الرابة 16 20 26 36 28 40
 الطالب ال امس 12 20 34 28 38 30
 الطالب السادس 8 12 26 28 24 24
 الطالب السابة 2 6 16 22 16 24

 

 :التعزيز والتغذية الراجعةثاهنا: تحديد طرق 
كقد رامت الباحرة ف  هذا البرعامج ال عكع ف  طرؽ ال عزيز سكاء  اف اك يان أك مرايان، 

 كال عكع ف  كسااؿ ال عزيزم يهدؼ إلى  قديـ ال غذية الراجعة المس مرة للطالب.
 :تاسعا: تحديد أنواع األسئمة التي ينبغي أن يتضهنها البرناهج

ملى المشار ة الفعالة، مة ال ي د مف الاياغة السليمة لألسالة  كذلؾ لحث الطالب
ف  ضكء ذلؾ  كمراما ها لألهداؼ كضركرة االب عاد مف انسالة ال    س لـز إجابات طكيلة،

  عٌكمت انسالة حسب المهارة.
 الصورة النهائية لمبرناهج:

البرعامج ذا يان مف قبؿ ف  ضكء يراء المح ميف، كالمالحظات ال   ظهرت جراء  طبيؽ 
% مف المح ميف، كه  80 ـ اجراء ال عديالت ال   أجمة مليها  الباحرة ملى العيعة الاغيرة،

.  عديؿ ال كقيت لبعض ال سجيالت الاك ية 2.  احيح بعض ان طاء البرمجية كاللغكية 1
 ل  عاسب مة العص المعركض.

 تطبيق البرناهج
 انساسية الم  لطة / لكاء عامكر، بعد الحاكؿ ملىطبقت البرمجية ف  مدرسة أدبياف 

مف كزارة ال ربية كال عليـ ك  اب مكافقة ك سهيؿ مهمة مف مديرية    اب المكافقة ك سهيؿ المهمة
 ـ  طبيؽ البرمجية المحكسبة ملى ميعة الدراسة مف   ربية لكاء عامكر، كمكافقة ادارة المدرسة.
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ركر   ااة ب ؿ طالب مف ميعة الدراسة، حسب  الؿ اعشاء ساسـ مس  دـ  كس لمة م
 ال فايالت ال الية:

  كلغاية 17/12/2018أسابية بدءا مف  اريخ س 4طبقت البرمجية ملى مدار 
  دقيقة يكميا، كذلؾ 30-20بمعدؿ س بش ؿ فردم ل ؿ فرد مف ميعة الدراسة 7/1/2019

عقله ككضعه ف  أحد أر اف باس  داـ جهاز الحاسكب المكاكؿ مة شب ة االع رعت كالذم  ـ 
.  م  بة المدرسة لمعح الطالب ال اكاية المطلكبة كالهدكء الالـز

 :نتائج الدراسة وهناقشتها
 عن سؤال الدراسة الرئيسي وهو: باإلجابةأواًل: النتائج الهتعمقة 

ها فاعمية برناهج هحوسب في تعميم ههارات القراءة لدى طمبة الهرحمة األساسية هن ذوي  
 ؟ -دراسة حالة-ات القراءة بغرفة الهصادر صعوب

لإلجابة مف هذا السؤاؿ  ـ حساب ع ااج الطلبة ذكم اعكبات القراءة ملى مقياس  
مهارات القراءة ف  اال  بار القبل  كاال  بار البعدم،  ما  ـ حساب عسبة ال حٌسف، كفيما يل  

 الع ااج ال    كٌاؿ إليها الباحراف.
 هقياس ههارات القراءةعمى ذوي صعوبات القراءة لمطمبة ( الهتوسطات الحسابية 2الجدول )

 ككل في االختبار القبمي واالختبار البعدي ونسبة التحّسن
 نسبة التحّسن االختبار البعدي االختبار القبمي 

 %81.8 70 38.5 الطالب األول
 %42.2 64 45 الطالب الثاني
 %146.4 69 28 الطالب الثالث
 %94.5 71 36.5 الطالب الرابع
 %130.5 68 29.5 الطالب الخاهس
 %113.6 47 22 الطالب السادس
 196.35 40 13.5 الطالب السابع
 %102 61.29 30.43 الهجهوعة ككل
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 كفيما يل  رسـك بياعية  كضح أداء الطلبة ف  مهارات القراءة   ؿ للمجمكمة كل ؿ طالب.
 

 
 هقياس ههارات القراءةالتهثيل البياني لهتوسطات درجات هجهوعة الدراسة عمى عمى  (1شكل )

 لمهجهوعة ككل في االختبار القبمي واالختبار البعدي ككل 
 

 
 هقياس ههارات القراءة(التهثيل البياني لهتوسطات درجات هجهوعة الدراسة عمى عمى 2شكل )

 في االختبار القبمي واالختبار البعدي
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الع ااج الم علقة بالسؤاؿ الرايس مف كجكد  حٌسف ف  أداء الطلبة ذكم اعكبات  أشارت
إذ حالت مجمكمة الدراسة ف  مهارات القراءة   ؿ ف   ،القراءة ملى مقياس مهارات القراءة

  درجة كف  اال  بار البعدم ملى م كسط 30.43اال  بار القبل  ملى م كسط حساب  بلغ س
  .%102بعسبة  حٌسف بلغت س   درجة61.29حساب  بلغ س

كيم ف أف يعزل ذلؾ إلى فاملية البرعامج المحكسب المس  دـ ف   حسيف مهارات القراءة 
كالقراءة االس يعابية لدل الطلبة ذكم اعكبات القراءة، حيث يم از البرعامج المحكسب كمجمكمة 

ملى إرارة اع باه الطالب  مف ال اااص ال    سهؿ مملية القراءة االس يعابية كمف أهمها: القدرة
كذلؾ مف  الؿ طريقة العرض ال    ش مؿ ملى انلكاف كالاكر كاناكات، ك ذلؾ قدرة 

 كف ال عليـ بهذه الطريقة يشمؿ ملى الم عة البرعامج ملى إرارة دافعية الطالب عحك ال علـ، 
يكفر للطالب ال غذية كاالب عاد مف الغرؼ الافية ال قليدية،  ما أف اس  داـ البرعامج المحكسب 

الراجعة الفكرية كال عزيز الفكرم، كيم ف أف يعزل ذلؾ قياـ الباحرة باإلشراؼ كال كجيه للطلبة 
رشادهـ ملى  يفية ال عامؿ مة هذا البرعامج المحكسب.  كا 

  درجة ف  70  درجات ف  اال  بار القبل  كس38.5حيث حاؿ الطالب انكؿ ملى س
الراع  حيث  ،  ما  حٌسعت درجات الطالب %81.8ٌسف بلغت ساال  بار البعدم بعسبة  ح

  درجة ف  اال  بار البعدم بعسبة  حٌسف 64  درجة ف  اال  بار القبل  كس45ملى سحاؿ 
  69  درجة ف  اال  بار القبل  كس28 ،  ما حاؿ الطالب الرالث ملى س%42.2بلغت س

ملى  الرابة ،  ما حاؿ الطالب %146.4درجة ف  اال  بار البعدم بعسبة  حٌسف بلغت س
  درجة ف  اال  بار البعدم بعسبة  حٌسف بلغت 71  درجة ف  اال  بار القبل  كس36.5س
  درجة 68  درجة ف  اال  بار القبل  كس29.5 ،  ما حاؿ الطالب ال امس ملى س%94.5س

  22 ،  ما حاؿ الطالب السادس ملى س%130.5ف  اال  بار البعدم بعسبة  حٌسف بلغت س
 ، %113.6البعدم بعسبة  حٌسف بلغت س اال  بار  درجة ف  47درجة ف  اال  بار القبل  كس

 اال  بار  درجة ف  40  درجة ف  اال  بار القبل  كس13.5 ما حاؿ الطالب السابة ملى س
  .%196.35البعدم بعسبة  حٌسف بلغت س
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 ول وهو:عن السؤال الفرعي األ  باإلجابةثانيًا: النتائج الهتعمقة 
ها هدى التحّسن الهالحظ لدى الطمبة ذوي صعوبات القراءة عمى ههارة قراءة القصص نتيجة 

 اشتراكهم في البرناهج الهحوسب؟
لإلجابة مف هذا السؤاؿ  ـ حساب ع ااج الطلبة ذكم اعكبات القراءة ف  مهارة قراءة 

ال دريب ،  ما  ـ حساب عسبة القاص ف  اإل  بار القبل  كاإل  بار بعد اش را هـ بالبرعامج 
 ال حٌسف، كفيما يل  الع ااج ال    كاؿ إليها الباحراف.

في ذوي صعوبات القراءة الطمبة الهتوسطات الحسابية ألفراد عينة الدراسة هن : (3الجدول )
 القبمي واالختبار البعدي ونسبة التحسنههارة قراءة القصص في االختبار 

 نسبة التحسن البعدياالختبار  االختبار القبمي 

 %77.8 16 9 الطالب انكؿ
 %40 14 10 الطالب الراع 
 %183.3 17 6 الطالب الرالث
 %75 14 8 الطالب الرابة
 %216.5 19 6 الطالب ال امس
 %200 12 4 الطالب السادس
 %700 8 1 الطالب السابة
 %127 14.3 6.3 المجمكمة   ؿ
 بياعية  كضح أداء الطلبة ف  مهارة قراءة القاص للمجمكمة كل ؿ طالب. ـككفيما يل  رس

 
في االختبار القصص ههارة قراءة ( التهثيل البياني لهتوسطات درجات هجهوعة الدراسة عمى 3شكل )

 القبمي واالختبار البعدي
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قراءة القصص في االختبار ههارة ( التهثيل البياني لهتوسطات درجات الطمبة عمى 4شكل )

 القبمي واالختبار البعدي
 شير الع ااج إلى كجكد  حٌسف ف  أداء الطلبة ذكم اعكبات القراءة ميعة الدراسة ف  
مهارة قراءة القاص، إذ حالت مجمكمة الدراسة ف  مهارة قراءة القاص ف  اال  بار القبل  

  14.3دم ملى م كسط حساب  بلغ س  درجة كف  اال  بار البع6.3ملى م كسط حساب  بلغ س
 ، كهذا يدٌؿ ملى الدكر ال بير الذم م س ه ال  عكلكجيا %127درجة بعسبة  حسف بلغت س

كالحاسكب ف   عليـ الطلبة ميعة الدراسة، حيث ام ازت البرمجية ال عليمية ف  اس  داـ أساليب 
فير العديد مف ال ماريف ال   مريرة كم عكمة للطلبة مف  الؿ  عدد انساليب كانعشطة،  ذلؾ  ك 

ساهمت كبش ؿ ملحكظ ف   حٌسف مهارات القراءة، ك اف لها دكرنا  بيرنا ف   عٌرض الطلبة لعدد 
 بير مف المفردات بما زاد مف الحايلة اللغكية للطلبة بش ؿ ملحكظ  ذلؾ اعع ست الع ااج 

ام ازت هذه  ر هـ ملى القراءة.ملى دافعية الطلبة كحٌبهـ للقراءة حيث زادت رق هـ بيعفسهـ كبقد
مف  –  قاة، كذلؾ ب  ايص قٌاة ل ٌؿ حرؼ مف الحركؼ الهجااية 28بعرض س البرمجية

 يليؼ الباحرة، مدٌممة بالاكت كالاكرة كالمؤررات، مما معح الطلبة فراة  افية لممارسة 
يقة مشكقة ملياة مما أرر ف  جذب اع باه الطلبة عحك العٌص بطر  كمم عة،القراءة بطريقة شٌيقة 

باإلرارة كال فامؿ، انمر الذم سامد الطلبة ف    بة الجمؿ ف  القاة بسالسة، بما يسهـ ف  
   حسيف ع ااج جمية الطالب.
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  درجة ف  16  درجات ف  اال  بار القبل  كس9حيث حاؿ الطالب انكؿ ملى س
  كه  ع يجة مرضية للغاية،  ما  حسعت درجات %77.8اال  بار البعدم بعسبة  حسف بلغت س

  درجة ف  اال  بار 14  درجات ف  اال  بار القبل  كس10حيث حاؿ ملى سالراع  الطالب 
   كه  ع يجة جيدة كل عها غير م كقعه.%40البعدم بعسبة  حسف بلغت س

رض هذا ك عزم هذه الع يجة للغياب الم  ٌرر للٌطالب مف المدرسة دكف مذر  الؿ ف رة م
المس كل، مما سٌبب  ي ره مف زمالاه ف  حضكر الجلسات، كقد  ـ  عكيض ف رات غيابه كل ف 

  درجات 6 رؾ أرر سلبا ملى دافعي ه كال زامه مقارعة بزمالاه،  ما حاؿ الطالب الرالث ملى س
  كه  %183.3  درجة ف  اال  بار البعدم بعسبة  حٌسف بلغت س17ف  اال  بار القبل  كس

  درجة ف  14  درجات ف  اال  بار القبل  كس8ملى س الرابة جة مم ازة.  ما حاؿ الطالبع ي
  كه  ع يجة مم ازة بالعسبة للطالبة،  ما حاؿ %75اال  بار البعدم بعسبة  حسف بلغت س

  درجة ف  اال  بار البعدم بعسبة 19  درجات ف  اال  بار القبل  كس6الطالب ال امس ملى س
  كه  ع يجة  ع س ال ٌطكر الملحكظ ف  مهارات الطالب،  ما حاؿ %216.5 حسف بلغت س

  درجة ف  اال  بار البعدم بعسبة 12سك  درجات ف  اال  بار القبل  4الطالب السادس ملى س
  كه  ع يجة مم ازة جدا ك ع س مدل ال حٌسف الملحكظ مقارعة بع ااج %200 حسف بلغت س

لمهارة قراءة القاص، كالذم ظهر بش ؿ ملحكظ أرعاء جلسات الطالبة ملى اال  بار القبل  
حضكر البرمجية ال عليمية، فقد  اعت الطالبة  ظهر حماسا كاس م اما أرعاء الجلسات، ك اعت 
م فاملة جدا مة البرمجية ال عليمية. كحاؿ الطالب السابة ملى درجة كاحدة ف  اال  بار 

  كه  أملى عسبة  حٌسف %700عسبة  حسف بلغت س  درجات ف  اال  بار البعدم ب8القبل  كس
ف  ميعة الدراسة، كهذا يع س الدكر ال بير للبرمجية ال عليمية ملى  حٌسف مهارة قراءة القاص 
لدل الطالب، حيث أف البرمجية قٌدمت القاص بطريقة ممٌيزة، ف ٌؿ قٌاة  اعت  ظهر بإطار 

افقة، كالمؤررات الٌاك ية ال   جذبت الطلبة م  لؼ كمميز معاسب للٌعص، كالاكر ال عبيرية المر 
 كأرارت لديهـ االع باه كالدافعية للقراءة بحماس كم عة.

 ثالثا: النتائج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني وهو:
ها هدى التحّسن الهالحظ لدى الطمبة ذوي صعوبات القراءة عمى ههارة االستيعاب القرائي 

 البرناهج الهحوسب؟نتيجة اشتراكهم في 
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لإلجابة مف هذا السؤاؿ  ـ حساب ع ااج الطلبة ذكم اعكبات القراءة ف  مهارة  
االس يعاب القراا  ف  اال  بار القبل  كاال  بار بعد اش را هـ بالبرعامج ال دريب ،  ما  ـ حساب 

 عسبة ال حٌسف، كفيما يل  الع ااج ال    كاؿ إليها الباحراف.
في ههارة ذوي صعوبات القراءة الطمبة سطات الحسابية ألفراد عينة الدراسة هن ( الهتو 4الجدول )

 ونسبة التحسن القبمي واالختبار البعدياالستيعاب القرائي في االختبار 
 نسبة التحسن االختبار البعدي االختبار القبمي 

 %100 20 10 الطالب األول
 %122.2 15 9 الطالب الثاني
 %200 18 6 الطالب الثالث
 %100 20 10 الطالب الرابع

 %50 15 10 الطالب الخاهس
 %100 12 6 الطالب السادس
 %300 12 3 الطالب السابع
 %108 16 7.7 الهجهوعة ككل

 بياعية  كضح أداء الطلبة ف  مهارة االس يعاب القراا  للمجمكمة كل ؿ طالب. ـككفيما يل  رس

 
في االختبار ههارة االستيعاب القرائي( التهثيل البياني لهتوسطات درجات هجهوعة الدراسة عمى 5شكل )

 القبمي واالختبار البعدي
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في االختبار القبمي االستيعاب القرائي ههارة ( التهثيل البياني لهتوسطات درجات الطمبة عمى 6شكل )

 واالختبار البعدي
مهارة االس يعاب  ف  شير الع ااج مف كجكد  حسف ف  أداء الطلبة ذكم اعكبات القراءة 

القراا ، إذ حالت مجمكمة الدراسة ف  مهارة االس يعاب القراا  ف  اال  بار القبل  ملى 
  درجة 16  درجة كف  اال  بار البعدم ملى م كسط حساب  بلغ س7.7م كسط حساب  بلغ س
 عزل إلى البرعامج المحكسب؛ كطبيعة ما   طلبه القراءة  ، %108بعسبة  حٌسف بلغت س

االس يعابية مف  ذ ر لألف ار العامة كال فايالت الهامة، فععدما يدرس الطالب العص بالطريقة 
ال قليدية المق رعة بانسلكب ال قليدم الذم يعرض انف ار كال فايالت بطريقة  الية مف اإلرارة 

نمر الذم يشعر الطالب بالملؿ أرعاء قراء ه للعص بما يؤدم إلى فشؿ كال شكيؽ كالدافعية ا
الطالب ذك اعكبات القراءة مف  حديد بعض انف ار كفهـ بعض ال فاايؿ، كهذا بدكره يؤدم 

أما ف  حاؿ اس  داـ البرعامج  إلى قاكر ف  أداء الطلبة ف  ا  بار القراءة االس يعابية.
لطلبة ذكك اعكبات القراءة اإلحاطة بجمية انف ار المحكسب، فإف ذلؾ يسٌهؿ ملى ا

. فال علـ بكاسطة البرعامج المحكسب يزيؿ الغمكض  كال فايالت كيجعؿ  ذ رها أمران سهالن
كع ااج هذه الدراسة ا فقت مة ع ااج بعض الدراسات  كال عقيد لدل الطلبة ذكم اعكبات القراءة.

ليـ المحكسب لذكم اعكبات القراءة حكؿ مهارة العربية كانجعبية ال   أجريت ف  مجاؿ ال ع
 ,Torgesenس  2015االس يعاب القراا  ملى سبيؿ المراؿ ال الحار مرؿ سالرمامعة، 

Wanger, Rashotte, Herron, &Lindamood, 2009    ف  اف هعاؾ ا  الؼ ف كا 
  فقد  اعت Earman, 2011  سGray, 2012المرحلة العمرية لعيعة الدراسة ف   ؿ مف س
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ملى ميعة مف المراهقيف ذكم اعكبات القراءة إال أعها ا فقت مة ع ااج هذه الدراسة ف  الدكر 
اإليجاب  الس  داـ ال عليـ المحكسب ف   حسيف مهارة االس يعاب القراا  لذكم اعكبات 

 .القراءة
  درجة ف  20  درجات ف  اال  بار القبل  كس10حيث حاؿ الطالب انكؿ ملى س

  كه  ع يجة مم ازة ك ع س الٌدكر االيجاب  %100  بار البعدم بعسبة  حٌسف بلغت ساال
حيث الراع  للبرمجية المحكسبة ف  مهارة االس يعاب القراا ،  ما  حٌسعت درجات الطالب 

  درجة ف  اال  بار البعدم بعسبة  حٌسف 15  درجات ف  اال  بار القبل  كس9حاؿ ملى س
ظهر الطالب ال زاما ف  الحضكر مما أٌرر ايجابا ملى  فامله   حيث أ%122.2بلغت س

  18  درجات ف  اال  بار القبل  كس6 ما حاؿ الطالب الرالث ملى س كاعسجامه مة البرمجية.
 ، كه  ع يجة مم ازة ك ع س دكر %200درجة ف  اال  بار البعدم بعسبة  حٌسف بلغت س

باإلضافة إلى الطريقة المميزة ال   قٌدمت فيها البرمجية ال عليمية ف  جذب اع باه الطلبة، 
البرمجية الٌعاكص بطريقة  ع مد ملى الاكر ال كضيحية كال    اف لها الدكر ان بر ف  
 حقيؽ االس يعاب القراا  للطلبة، حيث أابحت قدر هـ ملى االس يعاب كال ذ ر كالٌربط بيف 

  10ملى س الرابة  ما حاؿ الطالب .انحداث أفضؿ مف اس  داـ العاكص بالطرؽ ال قليدية
  %100  درجة ف  اال  بار البعدم بعسبة  حٌسف بلغت س20درجات ف  اال  بار القبل  كس

  15  درجات ف  اال  بار القبل  كس10كه  ع يجة مم ازة،  ما حاؿ الطالب ال امس ملى س
مقارعة بالمس كل الذم  ، كه  ع يجة جيدة %50درجة ف  اال  بار البعدم بعسبة  حٌسف بلغت س

  درجات ف  اال  بار 6 ما حاؿ الطالب السادس ملى س حققه الطالب ف  اال  بار القبل .
  كه  ع يجة مم ازة %100  درجة ف  اال  بار البعدم بعسبة  حٌسف بلغت س12القبل  كس

رجات   د3 ع س الدكر االيجاب  للبرمجية ملى أداء الطلبة،  ما حاؿ الطالب السابة ملى س
  كه  أملى %300  درجة ف  اإل  بار البعدم بعسبة  حٌسف بلغت س12ف  اال  بار القبل  كس

عسبة  حٌسف بيف ميعة الدراسة ف  مهارة االس يعاب القراا ، حيث أظهر الطالب  فامال  الؿ 
 مرض الفيديكهات.
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 التوصيات:
 ف  ضكء ع ااج الدراسة يكا  الباحراف بما يل :

مف الدراسات حكؿ اس  داـ البرامج المحكسبة مة الطلبة ذكم اعكبات إجراء المزيد  -
ال علـ باكرة مامة، كذكم اعكبات القراءة باكرة  ااة، ل سامدهـ ف  ال غلب ملى 

 المش الت ان اديمية ال   يعاعكف معها، حيث أف القراءة ه  مف اح المعرفة.
كب ف   عليـ الطلبة الذم ملى اس  داـ الحاس  دريب معلم  كمعلمات غرؼ الماادر -

 يح اجكف طرؽ  ااة كفريدة ف  ال علـ   عاسب كحاجا هـ ال ااة.
 حكسبة المعاهج الدراسية الم علقة باللغة العربية للطلبة ذكم اعكبات ال علـ. -
 كفير أجهزة حاسكب ف  المدارس كغرؼ الماادر عظرا لقلة أمداد الحاسكب ف   -

 بعضها.
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