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 تالميذ ىلد والكتابة القراءة مشكلة معالجة في أثرها واستقصاء تعليمية إلكترونية منّصة بناء
 عّمان العاصمة في سنوات (8 – 7) العمرية الفئة

 المجذوب " خير محمد " نانسي :الطالبة عدادإ
 الحيلة محمد الدكتور الستاذ :شرافإ

 الملخص
 القراءة شكالتم معالجة في أثرها واستقصاء تعليمية الكترونية منصة بناء إلى الدراسة هذه هدفت

 تم الدراسة هدف ولتحقيق عمان، العاصمة في سنوات (8-7) العمرية الفئة تالميذ لدى والكتابة
 تلميذ (50) من وتكونت القصدية بالطريقة الدراسة عينة اختيار وتم تجريبي شبة المنهج استخدام
 العاصمة في األساسية الحارث بنت ميمونة رسةمد في سنوات (8-7) العمرية الفئة من وتلميذة
 واحدة مجموعة إلى الدراسة عينة توزيع وتم .2021 /2020 العام من الثاني الدراسي للفصل عمان

 المنصة خالل من تدريسهم تم ،سنوات (8-7) العمرية الفئة من وتلميذة تلميذ (50) من وتكونت
 االختبار هيو  الباحثة قبل من الدراسة أدوات إعداد وتم الرقمي. والمحتوى  المعدة التعليمية االلكترونية
  .باتهماوث صدقهما من التحقق بعد .التعلم أثر انتقال واختبار البعدي( ـــــــ القبلي) التحصيلي

 ساهم ةياإللكترون التعليمية المنصة إدخال أن على يدل أثر وجود إلى دراسةال نتائج أظهرت 
 صةالمن أثر نتائج وأظهرت التالميذ، لدى ملحوظ بشكل والكتابة القراءة مشكالت معالجة في

 على والمحافظة ةوالكتاب القراءة من وتمكنهم التالميذ لدى التعلم أثر انتقال في التعليمية االلكترونية
  تلف.مخ تعليمي موقف إلى وانتقالها التعليمية المادة من اكتسبوها التي والكفايات المهارات

 الرقمي المحتوى  وتقديم التعليمية االلكترونية المنصة باستخدام الباحثة أوصت النتائج ضوء وفي
 ابةوالكت القراءة مشكالت معالجة في فاعلية من لها لما سنوات، (8-7) العمرية للفئة التالميذ ومتابعة
 العمرية للفئة تهالمناسب التعليمية االلكترونية المنصة خالل من التعليمية المواد مختلف تقديم وإمكانية

  سنوات. (7-8)
-7) مريةالع الفئة كتابة،الو  قراءةال مشكالت التعليمية، االلكترونية المنصة المفتاحية: الكلمات

  سنوات. (8
 
 



 ل
 

 

 its nvestigatingI and latformP lectronicE ducationalE an Building 

 mongA ritingW and eadingR of roblemP the ddressingA on mpactI

Amman apitalC the in years) 8-(7 roupG geA the of tudentsS 

Prepared by: 

Nancy "Muhammad Khayr" Al-Majthoub 

Supervised by: 

Professor Dr. Muhammad Al-Haila 

Abstract 

This study aimed to build an educational electronic platform and 

investigate its impact in addressing the problem of reading and writing 

among students of the age group (7-8) years in the capital, Amman. In order 

to achieve the objective of the study, the quasi-experimental curriculum was 

used and the study sample was selected in the intentional method, which 

consisted of (50) male and female Student at the age group (7–8) years in 

Marka Brigade Schools in Amman governorate for the second semester of 

the year 2020/2021. The study sample was distributed to one group and 

consisted of (50) male and female Student at the age group (7–8) years who 

were taught through the educational online platform designed and digital 

content, and the study tools were prepared by the researcher, namely the 

achievement test (pre test – post test) and testing the transmission of the 

learning impact, after verifying its validity and reliability.  

 

The results of the achievement test showed an effect indicating that the 

introduction of  Educational Electronic Platform and Investigating its Impact 

on Addressing the Problem of Reading and Writing Among Students of the 

Age Group (7-8 years), and the results of the impact of the Educational 

Electronic Platform on the transmission of learning impact among Student 

have shown their ability to read and write and preserve the skills and 

competencies that they have acquired from the educational material and its 

relocation to a different educational position. 

 

Based on the results, the researcher recommended using the educational 

online platform, providing digital content and monitored pupils at the age 

group (7-8) years, because of its effectiveness in addressing literacy 



 م
 

 

difficulties and the possibility of presenting various educational materials 

through the appropriate online educational platform at the age group (7–8) 

Years. 

 

Keywords: Educational Electronic Platform, Reading and Writing 

Problems, age group (7–8) years. 
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 الول الفصل
 اأهميتهو  الدراسة لفيةخ

 المقدمة

 المجتمعات تقدمو  البشرية حياة في اإليجابية اآلثار من الكثير إلى والتكنولوجية العلمية الثورة أدت

 أصبحتو  وتوافرها، المعرفة انتشار إلى الرقمي العالم في التسارع التطورات وسارعت اإلنسانية،

 العملية يف توظيفها يمكن التي األدوات أهم أحد الجميع أمام متاحة باتت التي التعليمية الوسائل

 .التعليمية

 لمفرداتا تطوير من االفادة لزاما   كان التعليمية العملية في التكنولوجيا هذه من ولالستفادة 

 المعلومات جالم في التكنولوجية الثورة خالل ومن التربوية، ميةالتعلي الهيكلية وتطوير التعليمية

 لتعليميةا العملية في نوعية نقلة أحدث الذي االلكتروني بالتعليم يسمى ما لنا ظهر واالتصاالت

 (.1622 )الحلفاوي،

 طور من اوتحوله التعليمية العملية تدعم التي الوسائل من وسيلة اإللكتروني التعليم يعد إذ

 والتعلم، عليمللت اإللكترونية األشكال كل ويجمع المهارات، وتنمية والتفاعل اإلبداع طور إلى لقينالت

 التخزينية ائطهاووس الحواسيب باعتماد والترفيه والنشر التعليم مجاالت في الطرق  أحدث تستخدم حيث

 مما التعليم،و  للتعلم جديدة أنماط ظهور إلى التقنية مجال في السريعة النقالت أدت ولقد وشبكاتها.

 وسرعة وقدرته قتهطا حسب تعل مه المتعلم يتابع حيث ؛الذاتي أو الفردي التعليم مفهوم ترسيخ في زاد

 (.1627، )هاشم سابقة ومهارات خبرات من لديه   لما ووفقا تعلمه
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 التواصل،و  االتصال في االلكترونية المتعددة الوسائط استخدم على االلكتروني التعليم يعتمد

 الطالب،و  المعلم بين والتفاعل المهارات واكساب للطالب، والمعرفة المعلومات اكساب في والتعامل

 لعمليةا أثناء والمعلم الطالب بين التفاعل تحدث االلكتروني التعليم في المستخدمة االدوات نإ

 الرقمي تعليمال إلى التقليدي الدراسي لالفص نقل في الكبير األثر من األدوات لهذه لما التعليمية،

 (.1627 )هاشم،

 إطار متقدي إلى التعليمي الجانب في االلكتروني التعليم يهدف (1660 أندرسون، )غارديسون،

 الفيديو( )قاعات المباشر التواصل منها أنواع بعدة إلكترونيا ، التعليمية العملية تطبيق من ُيمكنا عملي

 مفتوح نظام خالل من الرقمي(، التعليمي المحتوى  تعرض إلكترونية )منصات مباشر الغير والتواصل

 التعلم نماطا ومراعاة والعالمية شموليةبال متميز منظم، بشكل ويقدمها الهائلة المعلومات حجم يستوعب

ي( البصري، )السمعية، المختلفة   لتكنولوجيا.ا هذه في الموجودة المتعددة الوسائط خالل من وذلك الحس 

 من التقليدي، عليمالت في متوافرة تكن لم بجوانب تمي زت اإللكتروني التعليم في الوسائط تعدد إن  

 تمك ن والتي تفاعلي، بشكل والفيديو األصوات إلى باإلضافة كةمتحر  وصور الدقة عالية ثابتة صور

 عيةداف يعزز الذي األمر المادة، معلم مع التواصل وسهولة للمحتوى  والتكرار اإلعادة من المتعلم

  تعلمللم الواقع ويقر ب التعلم

 في وافرةمت كنت لم بجوانب تعددب تمي زت قد اإللكتروني التعليم في الوسائط أن يتضح سبق مما

 بشكل الفيديوو  األصوات إلى باإلضافة متحركة وصور الدقة عالية ثابتة صور من التقليدي، التعليم

ن والتي تفاعلي،  األمر مادة،ال معلم مع التواصل وسهولة للمحتوى  والتكرار اإلعادة من المتعلم تمك 

  للمتعلم الواقع ويقر ب التعلم دافعية يعزز الذي
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 هذه تأخ رت أو تقد مت فمهما المجتمعات، من مجتمع أي في ومهما   أساسيا   عنصرا   اللغة تعد  و 

,Kaur )المجتمع هذا كيان ُتشكل التي وحضارتها ثقافتها لتعكس بها تتعامل لغة من بد ال المجتمعات

2014 Sohi, & Dogra). 

 فالقراءة اج،وإنت استقبال كمهارتي أهمية، العربية اللغة مهارات مقدمة في والكتابة القراءة تأتي

 المعرفة، نوفص من أيضا   لغيرها ولكن فحسب، لذاتها ليس وتعل مها الميادين، كل   في التعل م بوابه

 فإذا لمعرفة،ا هذه من لوتمث   المتعلم اكتسب ما مقدار عن وتعبير المعرفة، لهذه إنتاج الكتابة أن كما

 والكتابة لقراءةا به تت سم ما هذا إلى أضف ذاته، التعل م هي الكتابة فإن التعلم، مفتاح القراءة كانت

 (.1622 )البصيص، العمليات في وتعق د المهارات، في تعدد من

 مسبق طلبمت والكتابة كالقراءة األساسية األكاديمية المهارات إتقان يعد   الحديث المجتمع إن  

 األطفال من يرةكب نسبة فإن   ذلك ورغم واسع بشكل والمجتمع العمل وبيئة المدرسة في للنجاح ضروري 

 القراءة ثلم معينة مهارات أداء بصعوبة يتمثل المرحلة هذه في واضطراب التعلم صعوبات من تعاني

 على وبناء   (،,i,Soh & Dogra Kaur 2014) الطبيعي الذكاء ذوي  أفراد بين منتشرة وهي والكتابة

 مؤلفات شكلب لديهم والكتابة القراءة صعوبات لعالج للتالميذ المنظم التعليمي النظام إدخال تم ذلك

                            المدارس في المتوافرة التقليدية الوسائل باعتماد سريرية وتطبيقات بحثية

(2020 Katz, & Fallon) 

 والباحثين نالتربويي من الكثير باهتمام بهما، المرتبطة والمهارات تابةوالك القراءة أهمية وتظهر

 حاثاألب هذه خالل ومن تواجهها، التي والتحديات وخطواتها مفهومها عن البحث خالل من بذلك،

 لقراءةل الالزمة المهارات وإتقان فهم في ضعف   أو / صعوبة   من يعانون  الطلبة بعض أن   تبي ن

ة والكتابة،  الطلبة يستأس في المت بع المنهاج أو التدريس طريقة أو المعلم من تكون  قد أسباب لعد 



4 
 

 

 عاشور، ) األولى األساسية المرحلة طلبة لدى التحصيل مستوى  على االطالع خالل من ذلك وتبي ن

 ( 1667 ، الحوامدة

 توافرها بيصع تواصل و فيديو و صورة و صوت من  االلكتروني التعلم عناصر هذه توافر إن  

 والتنقل لالوصو  وسهولة واحد، مكان في والتفاعل واألصوات للصور دمج من التقليدية الوسائل في

 التوجه تم ، ( 1627 ، هاشم ) المتعلم، لدى المشاكل من العديد معالجة في ُيساهم المحتوى  وتكرار

 تقديمهاو  والكتابة القراءة مشكالت لعالج الحاجة حسب مصمم رقمي محتوى  في الوسائط ذهه دمج إلى

ة خالل من وعرضها -7) الميذت المستهدفة العمرية الفئة مراعاة مع خاصة تعليمية إلكترونية منص 

  .سنوات (7

 وأسئلتها الدراسة مشكلة

د  عالقة من فادةواالست وحدتها، وإبراز مهاراتها، تكامل على اللغة تعليم في الوظيفي االتجاه يؤك 

 تحقيق إلى صوال  و  األخرى؛ اللغوية مهاراته تنمية في المتعلم اكتسبه ما وتوظيف وارتباطها، مهاراتها

 البصيص،) واستماعا   تحدث ا   وكتابة، قراءة بفاعلية اللغة استخدام وهي تعليمها، من المنشودة الغاية

1622.) 

 لعدد بها متاق التي التدريبية والدورات الباحثة بها تمر التي العملية وللخبرة قسب ما خالل منو 

 القراءة يف التالميذ همن يعاني مشكلة وجدت فقد التالميذ، مع والتعامل األساسية المرحلة معلمات من

 اودوغر  كاور ةدراس نتائج أشارت فقد ،األكاديمي تحصيلهم على كبير بشكل ؤثري بشكل والكتابة،

 رحلةالم طلبة بين والكتابة القراءة مشكالت انتشار إلىSohi Dogra & (Kaur&, 2014(  وسوهي

  ،االساسية
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ة  بناء في الدراسة مشكلة انبثقت م تعليمية إلكترونية منص   يعالج لكترونيإ تعليمي محتوى  تقد 

  اآلتية: األسئلة عن لإلجابة الدراسة هذه جاءت وبذلك والكتابة، القراءة مشكالت

 بين (α ≤ 6.65) إحصائية داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل :ولاال  السؤال

 تبعا   سنوات (7-7) العمرية الفئة لدى والكتابة القراءة مهارات في والبعدي القبلي التحصيلي االختبار

 التعليمية؟ االلكترونية المنصة على بللتدري

 بين (α ≤ 6.65) إحصائية داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل :لثانيا السؤال

 المنصة على للتدريب تبعا   سنوات (7-7) العمرية الفئة لدى والبعدي القبلي التعلم أثر انتقال مقياس

 التعليمية؟ االلكترونية

 الدراسة هدف

 االتي: إلى الدراسة هذه هدفت

 الفئة تالميذ لدى والكتابة القراءة مهارات في المعدة االلكترونية التعليمية المنصة أثر تحديد -

 سنوات. (7-7) العمرية

ة أثر بيان -  التي لمرحلةا عند التوق ف وعدم تالميذال لدى التعلم أثر لاقانت مستوى  في المنص 

 فقط. تعلمها

  الدراسة أهمية

  :اآلتي في الدراسة هذه أهمية تتمثل

 :النظرية االهمية

 وفوائدها ،ونيةااللكتر  التعليمية المنصة بناء خطوات على التعرف في الحالية الدراسة تسهم قد -

  التربوية. العملية في وأهميتها

 العمرية فئةبال المتعلقة والكتابة القراءة مشكالت أبرز تحديد على الحالية الدراسة تساعد قد -

 . سنوات (7-7)
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  :التطبيقية الهمية

  .الكتابة و اءةالقر  مشكالت معالجة في االلكتروني التعلم استخدام بأهمية القرار صانعي تزويد -

 . أبناءهم منها يعاني التي المشكالت لمعرفة الدراسة لنتائج األمور أولياء متابعة -

 الدراسة حدود

 :اآلتي على الحالية الدراسة حدود اقتصرت

 .م 1612 – 1616 الدراسي للعام / الثاني  الفصل الزمانية: الحدود

 يةاألردن المملكة / عمان /  المختلطة االساسية المؤمنين ام ميمونة مدرسة :يةالمكان الحدود

 .الهاشمية

 .سنوات (7-7) ساسيةاأل المرحلة طلبة البشرية: الحدود

  الباحثة: إعداد من الدراسة هذه في دواتأ أربع استخدام الموضوعية: الحدود

 (7-7) لعمريةا الفئة تالميذ لدى والكتابة القراءة مشكالت معرفةل التحصيلي ختباراال الولى: الداة

 سنوات.

ة تطبيق بعد التعلم، انتقال أثر قياس اختبار الثانية: الداة  يمية.التعل اإللكترونية المنص 

ة الثالثة: الداة  يجب لتيا والكفايات المهارات حسب بإعدادها الباحثة قامت التي اإللكترونية المنص 

 المستهدفة. الفئة لدى توفرها

 الباحثة. قبل من المُعد االلكتروني التعليمي المحتوى  الرابعة: الداة

 قيقلتح تهاومناسب الباحثة قبل من المعدة االدوات وثبات صدق مدى في الدراسة نتائج وتتمثل

 .الحالية الدراسة أهداف
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 الدراسة محددات

  :اآلتي في الدراسة محددات تتمثل 

 مجتمعاتالو  ،العينة منه سحبت الذي المجتمع على جراءاتهاإو  الدراسة هذه نتائج تعميم يمكن

 لكترونيةاإل التقنية للمهارات المعلمينو  األمور أولياء امتالك مدى اآلتي: على بناء المماثلة األخرى 

ةال استخدام في ةعالمُ  اإللكترونية منص   المستهدفة. ئةللف التكنولوجية التحتية البنية توافر ومدى د 

 .منه سحبت الذي للمجتمع العينة تمثيل ومدى (،واالنترنت االلكترونية األجهزة )امتالك

  الدراسة صطلحاتم

 يلي: كما وإجرائيا   علميا   الدراسة مصطلحات تعريف يمكن

ةال  اإلدارة بنظامين تتميز (1 الويب تقنية ) في تفاعلية بيئة أنها  :التعليمية اإللكترونية منص 

ات االجتماعية التواصل مواقع مع والتواصل اإللكتروني والمحتوى   تتيح أنها كما المختلفة، والمنص 

 التقبواس التعليمي المحتوى  عرض حيث من األمور وأولياء والطالب المعلم بين التفاعل فرصة

 (. 1625 ، السيد ) . التعليمية واألنشطة باالختبارات والقيام وتقييمها الواجبات

 تتميزو  1 لويبا بتقنية العنكبوتية الشبكة على المحجوزة المساحة بأنها: إجرائيا   الباحثة تعرفها و

 ،)فيديو لمتعددةا الوسائط عناصر واستخدام اإللكتروني المحتوى  وادارة فاعليةت إلكترونية إدارة بتقديم

 (.نصوص ،صورة ،صوت
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 بمهارات انماو  العقلية بالقدرات يتعلق ال عجز وجود بأنها: علميا   تعر ف والكتابة القراءة مشكلة

 ،)الروسان ألكاديميا تحصيلهم في ومتفاوت متابين بشكل ذلك يظهر ،والكتابة بالقراءة تتعلق كاديميةأ

 .(1662 فاروق،

 سنوات (7-7ية)العمر  المرحلة في التالميذ تواجه التي الصعوبات بأنها :إجرائيا   الباحثة وتعرفها 

 مراعاة دموع التعلم أساليب تنوع عدم ومنها مختلفة أسباب لعدة والكتابة، القراءة مهارة إتقان في

  الفردية. الفروق 

 لمتوسطةا الطفولة مرحلة من األفراد تشمل التي العمرية الفترة هي سنوات: (7 – 7) العمرية الفئة

  .(1669 ،وطريف )ناصر ىاألول التعلم مرحلة تسمى التي

 واجتماعية وجسمية يةمعرف بخصائص لتميزها للتعلم ىاألول اللبنة هابأن   :ا  جرائيإ الباحثة تعريفها و

 ،المدرسي ق التفو  و  السلوكيات وتعلم والكتابة القراءة التعلم مرحلة بأنها المراحل باقي عن تختلف ولغوية

 الهاشمية. األردنية المملكة في ساسياأل والثالث الثاني ينالصف طلبة وتشمل
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 الثاني الفصل
 السابقة والدراسات النظري  الدب

 و عليمية،الت االلكترونية المنصة مفهوم األول المحور يتضمن ؛اورمح ثالثة الفصل هذا تناول

 أما ها،مشكالت والكتابة، القراءة مهارات الثاني، المحور يعالج حين في ، عليها امثلة ز مميزاتها

 .عليها التعقيب و الدراسة بموضوع العالقة ذات السابقة الدراسات فيعالج الثالث المحور

  التعليمية االلكترونية المنصة :الول المحور

 اإللكترونية المنّصات أوال:
ات مفهوم المحور: هذا يشمل ة مميزات التعليمية، اإللكترونية المنص   تعليمية، يةاإللكترون المنص 

ة مثال   ذلك: تفصيل يلي وفيما ،التعليمية اإللكترونية لمنص 

  التعليمية اإللكترونية المنّصات مفهوم

 التعلمية عليميةالت العملية على كبير بشكل أثرت العالم في حصلت التي التكنولوجية الثورة إن  

 وسائط نم التكنولوجيا به تتميز لما ومحتم ضروري  أمر والتعليم التكنولوجيا بين الدمج واصبح

 ومن مكان،وال انالزم متخطي ومرن  سهل بشكل والمتعلم المعلم بين والتفاعل التواصل تتيح وتقنيات

 إلكترونية عليميةت بيئة إيجاد منه األساسي الهدف يعتبر الذي اإللكتروني التعلم المستحدثات هذه أبرز

 المحتوى  لىإ الوصول من المتعلم وتمكن واإلنترنت بالحاسوب المتوافرة بالتطبيقات غنية تفاعلية

  .(1660 أندرسون، )غارديسون،مكان واي ومن وقت بأي  ومصادره

 وإدارة التعلم نظام إدارة يجمع بشكل 1 ويب تقنية توظف تفاعلي تعلم بيئة أنها أيضا فوتعر  

 وضع نم المعلم تمكن ويوتيوب، وتويتر بوك فيس من االجتماعي التواصل مواقع بين المحتوى 

 من مستواهم وتقييم المتعلمين مع والتواصل التعليمية األهداف لتحقيق والواجبات واألنشطة الدروس
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 المحتوى،و  األفكار تبادل على تساعدهم مجموعات إلى التالميذ وتقسيم اإللكترونية، اختبارات اللخ

  (.1627 )العنيزي، التعليمية المخرجات أفضل على والحصول التعلم لعملية االهل ومتابعة

  التعليمية اإللكترونية المنّصات استخدام

ة، استخدام طرائق تنوع إلى أشار (1620 )بسو،  ضمن المتزامن وغير المتزامن منها المنص 

  اآلتي: وتشمل واالتصال التواصل عملية

 :علمالمت والنظام، المتعلم بين والمعلم، المتعلم بين المباشرة بالمحادثة وتسمح المحادثة 

  والمجموعات.

 الجميع. يشاهدها مشترك بشكل الموجودين بين التفاعل تتيح البيضاء: السبورة 

 البعض. بعضهم إلى واإلرسال الجميع بين المشاركة يتيح اإللكتروني: البريد  

 المحتوى. حول والنقاش الحوار ساحة :المنتدى 

 التعليمية اإللكترونية المنّصات مميزات  

ات أن (1627 )العنيزي، و (1627) اليتيم (1625 )السيد، يرى  -  التعليمية اإللكترونية للمنص 

ة  وسائل استخدمت اإلنترنت ووجود االتصاالت تكنولوجيا في السريع التطور أن   ميزات عد 

 على تقتصر ال ةإلكتروني تعليمية بيئة لبناء غنية فرص وف ـر اإللكتروني، التعلم في مبتكرة

 في ألدوارا وقلب التفاعل لىإ ذلك تعد ى بل والمتعلم، المعلم بين وإرسالها المعلومات نقل

ات يميز ما أهم ومن التعليم،   اآلتي: التعليمية اإللكترونية المنص 

 بين التفاعلو  اإللكتروني التعليمي المحتوى  على أساسي بشكل تعتمد حيث الرقمي المحتوى  -

 فالص إلى الوصول في االستخدام وسهولة ـ الذكية واالجهزة المستخدم والنظام الطلبة

 . رونياإللكت البريد على الحصول غير كبيرا   جهدا   يتطلب وال والتسجيل االفتراضي
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 واالحتفاظ ةاإللكتروني باألرشفة تمتاز للتعليم مخصصة شبكة في الفنية االمكانيات امتالك -

ة من بسهولة واستخدامها التعليمية والبرامج بالرسائل  أو لحاسوبا جهاز إلكترونية أجهزة عد 

  الذكي. اتفاله

ة عبر واستخدامها وضعها يمكن التي المجاالت تنوع -  الفلك، وم،العل اللغات، تعليم من المنص 

 البينة وينمي ديزي بما المختلفة، والثقافات والتدريبية التعليمية الدورات الطب، الرياضيات،

 ابتةث )صورة من المتعددة الوسائط استخدام خالل من وذلك المتعلم، لدى العلمية المعرفية

م ما فمنها لها، الحاجة حسب تستخدم نصوص( فيديو، صوت، ومتحركة،  بشكل يقد 

 وحلقات ندوات الحاجة، حسب اليها الرجوع يمكن مسجلة دروس ومنها مباشرة محاضرات

 الكثير ألن   المختصين، قبل من المتابعة على األعداد بسعة الطلبة يتأثر ال األداء مناقشة.

ن تك األعمال من  المتعلم اجيحت فال )العالمية( والمكان الزمان بذلك فيجتاز إلكتروني بشكل و 

  وسهدر  لمتابعة يناسبه مكان بأي والجلوس إنترنت، وخط ذكي هاتف أو حاسوب جهاز إال

 خالل من مالمتعل يحتاجها التي المعلومات على السيطرة على والقدرة المعرفي االنفجار واكبة -

ة على توافرها  لمجوزةا المساحة على ذلك ويعتمد الطلبة من كبيرة أعداد واستيعاب المنص 

ة سيرفرات على  طلبةال عدد يحدد الذي اإلعتيادي التعليم في السعة عكس وذلك المنص 

 . الصفية للغرفة الجغرافية المساحة

 المتعلم تمكين خالل من المتعلمين بين الفردية الفروق  يلغي الحاجة حسب المحتوى  تكرار -

 ويحقق يتقن حتى وسرعته، حاجته حسب اإللكتروني التعليمي المحتوى  وتكرار اعادة من

 . المادة من الهدف
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ات أن يتضح سبق ومما  بالتعليم متوافرة غير تقنيات يتوافر تتميز التعليمية إللكترونيةا المنص 

 والسمعي البصري ) التعلم أنماط يراعي بشكل التعليمي المحتوى  تصميم تتيح فع ال بشكل ،اإلعتيادي

ي(،  الهدف يحقق ميذالتال فجميع فقط، زمنية فروق  وجعلها الفردية الفروق  مشكلة على والتغلب والحس 

 تناسب التي بالسرعة الدرس تكرار خالل من وذلك مختلفة، بسرعات ولكن منه طلوبالم التعليمي

 المعلمين مع التواصل وطرق  التعليمية بالمادة يتعلق ما كل وجود إن   وقدراته. وخصائصه المتعلم

 (.1622 )الحلفاوي، الواسع اإلنترنت عالم في للمتعلم آمنة بيئة يوف ر

  عليميةالت اإللكترونية لمنّصات مثال

ات تتعدد  مناهج لىع احتوت التي منها إنتاجها، من الهدف حسب التعليمية اإللكترونية المنص 

  : مثل المجاالت مختلف تدريبي ومحتوى   مدرسية

  إدراك: منّصة

ات أكبر من تعد ( 1616 ادراك، )منصة  من بمبادرة تأسست المصدر، مفتوحة العربية المنص 

 ولي نهيان لآ زايد بن محمد الشيخ سمو مع بمشاركة والتنمية للتعليم  العبدالله رانيا الملكة مؤسسة

 عليميةت جماعية مساقات بتوفير العربي الوطن في األولى تكون  أن على حرصت ظبي، أبو عهد

 الوطنو  العالم من نأكاديميي ومختصين خبراء قبل من المحتوى  تطوير لىإ تهدف عالية، بجودة

ةمن مع بشراكة أيضا تعمل فهي العربية، إلى المترجمة المساقات من العديد قدمت العربي،  edh ص 

ات من وهي  إمكانية وف رت كما األمريكية، هارفرد لجامعة التابعة اإللكتروني للتعليم العالمية المنص 

ة توفير إلكتروني. بشكل المساق اتمام في شهادات على المتعلمين حصول  المملكة يف إدراك منص 

  التعلم من نوعين الهاشمية األردنية
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 والدروس ترونيإلك بشكل والتعليم التربية لوزارة التابعة المناهج توفير هو المدرسي: التعلم .2

  األساسية. للمواد المحوسبة

 إلدارة،ا الطب، التربية، مجاالت بعدة مختلفة مجاالت في مساقات توفير المستمر: التعلم .1

 وغيرها. المناهج، القيادة،

م  للحصول طشر  وهو المساق أثناء والواجبات باالختبارات والقيام متسلسل بشكل المساقات تقد 

  الشهادة. على

   نفهم: منّصة

م (1616 نفهم، )منصة  نم الدراسية المناهج لشرح مرئية، دروس خالل من تعليمية خدمة تقد 

لها فيديوهات خالل  لخمس بسط،م وبشكل مجانية نوي(،والثا )االبتدائي المدرسية المراحل لكافة تسج 

 16 إلى 5 من الفيديو مدة يتراوح ال مصر. سوريا، الجزائر، الكويت، السعودية، وهي: عربية دول

   . المتعلم حاجة حسب  التكرار يمكن دقيقة،

  رواق منّصة

ة  ة هي(.1616 رواق، )منص   تىش في المجاالت متعددة العربية باللغة إلكتروني تعلم منص 

 تميزت مجاني، بشكل الموجودة بالمسافات االشتراك يمكن العالم، أنحاء مختلف في التخصصات

  الذكي( الهاتف على تطبيق أو الحاسوب جهاز خالل من دروسها ومتابعة التنقل بسهولة
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  والكتابة: القراءة مهارات الثاني: المحور

 وظائف ولها مهمة مهارة القراءة أن   (al, et ,Klages 2020) وآخرون  كالجيس دراسة في جاء

 وقوائم بيةالط والوصفات والملصقات الطرق  في الالفتات قراءة إلى لها الناس يحتاج المجتمع، في

 اإلنسان بهايكتس طبيعية غير عملية وبأنها اليومية، الحياة في واالستمرارية العمل وطلبات الطعام

 من المتعلمين لدى أتنش األم ية وبأن   القراءة، علم على والتركيز والكتابة القراءة تعلم عليه فيجب ذاتيا  

  األولى. الدراسة سنوات في المناسب القراءة تعليم في نقص

 أن (1665 الوائلي ، الدليمي ) و (1661) دومحم نالرحم عبد و (1662) ومناع طعمة يرى  

 اآلتي: في تتمثل العربية اللغة مهارات

 و ، يلهتحل و استعابه من التمكن و فهم و  المسموع الكالم تفسير مهارة هي االستماع: مهارة 

 التعليمات فهم للتالميذ منها يستفاد و ، تركيز و انتباه إلى تحتاج ، االستقبال مهارات أهم من هي

 ومعرفة تحدث،ال مهارة واكتساب الفن ي بالتذوق  ألثرها أهمية تحتل فهي ، لهم الموجه االرشادات و

 . عنها التعبير وكيفية والمصطلحات المفردات

 والمعاني فكاراأل ونقل والمشاعر العواطف عن تعبير هي التحدث مهارة أن   التحدث: مهارة 

 يرالتعب على التلميذ قدرة مدى عن تعب ر أنها وذكر اآلخرين، إلى المتحدث من والمعتقدات

 اللخ من اآلخرون، يفهمها آمنة وبطريقة مناسبة بصياغة والمصطلحات للمفردات باستخدام

كر  التلميذ. لدى اللغوي  النمو من عال   بمستوى  العطف بأدوات وربطها منفصلة كلمات ذ 
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 القراءة: مهارة أن (.Catts, & Alonzo 2020 دراسة و ,Liu) Liu, & Wang (2019 ذكرت

 الكتابة: مهارةو  لها  الصوتي بالوعي  الصحيح بالشكل نطقها و المكتوبة للرموز المنطوق  الكالم هي

 . تابتهاك ويعيد مكتوبة حروف من المتعلم يراه  لما البصرية بالمهارات مرتبطة الكتابة مهارة إن  

 يلي: ما على تعتمد الكتابة مهارة أن   (1661) البجة ذكر

 يساعد حيحةص بصورة وترابطها ترتيبها وطريقة مكتوبة رموز من العين تراه  ما العين: -

 لكلمات.ا شكل وبين يسمعه ما بين ربط خالل من كتابتها، عند التذكر على التلميذ

 مكنهي الصحيح ومخرجها وتشكيلها الحروف وصوت كلمات من التلميذ يسمعه ما الذن: -

 يرة.الصغ العمرية للمرحلة ضروري  وهو ةالصحيح الصوتية والتهجئة التقطيع من

 وإتقان ةسرع في تفيدهم وتكتبها الحروف ترسم التي اليد عضالت وقوة سالمة ليد:ا -

 الكتابة.

 العربية، غةالل لتدريس العامة األهداف من مشتقة والكتابة القراءة تدريس أهداف فإن العموم، وعلى

 وأسلوبها تابةالك مضمون  حيث من الكتابي؛ وباألداء وصمتا ، جهرا   القرائي باألداء يرتبط فيما وخاصة

 األساسي، ليمالتع مرحلة في والكتابة القراءة بتدريس الخاصة األهداف أبرز تلخيص ويمكن وشكلها،

 (1616 للمناهج، العامة )الخطوط اآلتي النحو على

 .المالئمة سرعةوال الترقيم، ومراعاة األداء، حسن ليحق ق الجهرية؛ القراءة في ينطق .2

 .جيدا   المقروء فهم مع مناسبة، بسرعة سليمة، صامتة قراءة يقرأ .1

 .سليما   ضبطا   بها يتحدث التي الكلمات يضبط  .1

 .يقرأ أو يسمع فيما والثانوي  الرئيس بين يميز .4

 ة.والمناظر  والحوار الحديث آداب رفعتي .5

 ة.المختلف المجاالت في العامة ماتهومعلو  معارفه تزداد  .0
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 .المكتبة وبطاقات المراجع واستخدام المعلومات، جمع في األساسية المهارات يكتسب  .7

 .المدرسي ومجتمعه بحاجاته يت صل ما حول ويحاور يناقش .7

 مترابطة لغوية بتراكيب وحاجاته نفسه عن يعبر .9

 الجمل ترابطو  ووضوحه، المعنى مراعيا   المختلفة، الحياة مجاالت في نفسه عن كتابيا   يعبر  .26

 بدق ة يسمعه أو يقرؤه ما لخ صي .22

 والترقيم واإلمالء الكتابة قواعد يعرف .21

 المشاركة لىع ويقبل واللغوية، األدبية هواياته ممارسة في الذاتية والقراءة الكتابة إلى يميل  .21

 اللغوية األنشطة في واالندماج

 .يالفن والنثر والشعر، والحديث، الكريم، القرآن من يقرأ فيما األسلوب جمال يتذوق   .24

 .واإلسالمية العربية أمته بحضارة ويعتز بها ويعتز لغته يحب .25

 مكون  وهي مشاعره،و  ف َكره عن التعبير في وسيلته فهي المتعلم؛ حياة في كبيرة أهمية وللكتابة

 جوانب نوم المعاصر، النظام في والكتابة للقراءة الوظيفية التكاملية المعرفة مكونات من أساسي

 امنه ات خذ ولهذا العقلية؛ للصحة مهمة وأداة  السليم، النمو مظاهر من مظهرا   اعتبرت أنها الوظيفية؛

 وتتحسن تنمو سية؛النف ومشكالتها مكنوناتها عن الذات تفصح فحين النفسي؛ للعالج وسيلة النفس علم

 في يسهمو  الكبت، نطاق من يخرجها المشكالت هذه عن والتعبير الجسمية، وحتى العقلية، الصحة

 (.1622 )البصيص، أخرى  نفسية مشكالت ومواجهة التحمل، على القدرة تنمية

  



17 
 

 

  .والكتابة القراءة ةمشكل

  والكتابة القراءة ةمشكل مفهوم

 بأنه (,Corsini 1994) كرسني فهعر   الذي التعلم مشكالت واعأن حدىإ هو المفهوم هذا ن  إ

 فسيولوجي لخل يأ ظهور عدم مع العادي التربوي  التعليمي البرنامج من االستفادة على الفرد قدرة عدم

 أو لغويا   ناآلخري مع االتصال في صعوبة لديه ولكن العادية العقلية والقدرات العصبي الجهاز في

 على ةالقدر  بعدم تظهر وقد  . المقرر المنهاج حسب الكتابة أو القراءة من يتمكن ولم ،تعبيريا  

 إعاقات يأ من يعاني ال الفرد لكنو  ،الحسابية العمليات التهجئة، الكتابة، أو القراءة أو االستماع

   .(2166 ،)جلجل

  القراءة مشكالت

 زوالرمو  الكالم لغة بين الصلة ايجاد إلى تهدف عملية القراءة تعد (1665 ،والوائلي )الدليمي

 فهم إلى حتاجت معقدة عملية انها على لها ينظرو  معاني بها يقصد التي صوتيا   بها والنطق الكتابية

 ونطق القراءة تعلم من الهدف ليحقق عليها قادراَ  التلميذ يكون  نأ بد ال ذلك دراكإلو  مترابط، متسلسل

  معانيها إدراكو  الكلمات

 من يعانون  الذين األطفال ن  أ (Snowing & Bishop, 2004) وسنولنج بيشوب ذكر وقد

 في نسبية قوة مولديه القرائي، للفهم الصوتية الجوانب في ضعف من البداية في يعانون  القراءة سرعُ 

  الشفوية. اللغة فهم

  القراءة مشكالت مظاهر

 خالل نم وتظهرها الصعوبة هذه زتمي   مؤشرات من بد ال القراءة في صعوبات من يعاني من ن  إ

 .Katz, & (Fallon (2020للمفردات واللغوي  المعرفي النمو معرفة
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 دوجو  مدى تحدد ومعايير مؤشرات ضمن تكون  القراءة مشكالت مظاهر أن   يتضح سبق ومما

 أكثر من تعد   نهاأ (1664) القبالي ذكرها دقو  مظاهرها معرفة خالل من وذلك ومكانها مشكلةال

  :اآلتيب تتمثل والتي انتشارا   المشاكل

 النص. من الكلمة حذف أو الكلمة من الحروف بعض حذف  

 يف أصال   موجودة غير وهي الجملة، إلى كلمة إضافة أو الكلمة إلى الحروف بعض إضافة 

  الموجود. النص

 لها. المرادف بالمعنى الكلمات بعض بدالإ  

 مبرر. بدون  الكلمات أو الحروف بعض تكرار 

 أخرى. بحروف واستبدالها الحروف قلب  

 والشكل. الرسم في المتشابهة الحروف تمييز في ضعف  

 سطر.األ ترتيب في والحيرة المكتوب النص تتبع في صعوبة  

  

  الكتابة مشكالت

 )الدليمي جتمع.والم األفراد بين تواصل ووسيلة اإلنسان عقل في التي فكارلأل ترجمة الكتابة تعد  

 دق الكتابة، أثناء المتعلم يواجها ةمشكل بأنها .(1660) وآخرون  الشخص هايعرفو  .(1665 ،والوائلي

  العصبي. الجهاز في اضطراب يرافقها

 ههذ تميز مؤشرات من بد ال الكتابة في مشكالت من يعاني من نإ الكتابة: مشكلة مظاهر

 ..Katz. & (Fallon (2020 الكتابية والمهارة جسديال النمو معرفة خالل من وتظهرها مشكالتال
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 ومن ابتهاوكت تعلمها أثناء مشكلة تالميذال بعض يعاني العربية اللغة حروف ن  أ (2995) رجب وذكر

 :مشكالتال هذه

 ة الحرف شكل تغير نأ  من هاموقع حسب شكلها وتغير والمنفصلة، المتصلة حاالت بعد 

 الكتابة. أو القراءة أثناء سواء ارتباك من التلميذ ينيعا قد الكلمة،

 ينضبط ال والتي الكسرة(، الضمة، )الفتحة، الثالث الحركات مع بالحروف المرتبطة الصعوبة 

  .الصحيح الكلمة نطق بها إال

 الكسرة)و (واو إلى الضمة وقلب) الثالث العلة أحرف إلى الحركات قلبو  الكتابة أثناء الخطأ 

  .والمفتوحة( )المبسوطة لتاءا أشكال بكتابة والصعوبة ،(ألف إلى الفتحة)و (ياء إلى

 :والكتابة القراءة تعلم مشكلة أسباب

 تحتاج القراءة مهارة أن (1667 والحوامدة، عاشور ) و (1660) زايد و (1666 )البجة، ذكر  

 هذه في يميةالتعل العملية في عناصر عدة تتشارك ها،إتقان من التلميذ ليتمكن متنوعة طرق  عدة إلى

  : منها أسباب عدة إلى يرجع هاإتقان في والتراجع الضعف وان العمرية، المرحلة

 أساليب خالل من والتلميذ، التعليمي المحتوى  بين ما الوصل حلقة هو المعلم المعلم: .2

 عملية عيقت مشكلة تسبب ذلك، أثناء أخطاء في يقع قد التدريس، أثناء بها يقوم وممارسات

  االساليب هذه من التعلم،

 التراكيبو  المقاطع وتحليل الحروف تجريد في الالزمة والتدريبات الكافي الوقت اعطاء عدم 

  بذلك. المتابعة وقلة
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 ومعرفة ي،الدراس العام بداية في اللغوي  التالميذ مستوى  يحدد تشخيصي باختبار القيام عدم 

  . وقدراتهم خصائصهم

 الحديثة. التدريس واستراتيجيات التعليم وسائل استخدام قلة  

  الميدان من المعلمين يقدمها التي والمالحظات التعديالت إجراء عدم إن . 

 الصحيح، لبالشك العربية للغة المستمر االستماع فإن تدريبهم، أثناء العامية اللغة استخدام 

   السليم والتعبير الصحيح االستماع إتقان على التلميذ يساعد

 بواجباته قيامهو  استجابته خالل من المعلم، من التعليمي للمحتوى  المتلقي هو يذلمالت التلميذ: .1

 تقاناإل عدمب المشاكل له وتسبب التعلم، تعيق عوامل إلى التلميذ يتعرض قد التعلم، أثناء

  العوامل ههذ ومن العمرية، المرحلة في زمالئه باقي مستوى  في ويكون  التعليمي، للمحتوى 

 القراءة متعل في التلميذ دافعية على الكبير ثراأل لها الصحية الحالة ن  إ الصحية: الحالة -

 يعاني منو  القرائي، النمو لديهم يتأخر والسمع، النظر في ضعف من يعاني فمن والكتابة،

  الكتابي. النمو لديهم يتأخر اليد عضالت في ضعف

 غنىال )الفقر، االقتصادي والوضع مفككة( ةر أس )يتيم، االجتماعي الوضع سرة:األ حالة -

 تأخذ عأوضا كلها (عليا دراسات جامعة، مدرسة، أمية،) البيت في المتعلمين نسبة الفاحش(

 .االعتبار بعين

 تؤثر نهاأل ومتابعتها، بها واالهتمام مراعاتها يجب التي األمور أهم من إنها النفسية: الحالة -

 والتردد لخجلا إن كما والخوف، االرتباك كالقلق، والكتابة، القراءة اثناء التلميذ تانفعاال على

 . القراءة على عدمه أو االقدام في والفعال الواضح االثر لهم واالنطواء
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  التلميذ. تضعف واالستمرارية والكتابة القراءة متابعة إهمال -

 دلةاأل على القائمة والمكونات المبادئ يصف الذي المؤلف المحتوى  هو الدراسي: المنهاج .1

 التي لمهاراتا لتنمية البناء مراعاة المهم ومن والكتابة، القراءة تعليم في تضمينها يجب التي

 .والكتاب القراءة وتعلم اللغة نجاح تعزز

 وبعضها علم،للت التلميذ لدافعية واإلثارة التشويق عنصر تفقد المنهاج في الموضوعات بعض

 الجسديةو  العقلية التلميذ وقدرات طاقة مستوى  فوق  يكون  وبعضها اليومية، االحتياجات عن بعيد

 . والجسدية العقلية وقدراتهم طاقاتهم مستوى  دون  يكون  ما ومنها

 قراءة اللغات أصعب من تعد العربية اللغة أن (1666 )البجة،و (2997) الخطيب ذكر .4

 اللغاتو  المختلفة العامية اللهجات وادخال والصرف بالنحو وقواعدها لحروفها ورسم وكتابة،

 ومن بيةالعر  دون  األجنبية إلى التالميذ فيتجه االجنبية اللغات تعلم فيسهل االجنبية،

  :اآلتي في وتتمثل ما العربية اللغة تعلم في التالميذ تواجه التي المشكالت

 ونهايتها. وأوسطها الكلمة أول بين موقعه حسب الحرف أشكال تعدد -

 كـ(. )ك، الكاف مثل شكل من أكثر لها الحروف بعض -

 .ط( )ت، الرسم واختالف صوتيا الحروف بعض تقارب -

 ن. حرف بالكلمة يكتب وال الكلمة فوق  يرسم ينطق صوت التنوين -

  الشمسية. أل الجماعة، واو في األلف مثل تلفظ وال تكتب التي الحروف -

  والتنوين. الشدة مثل وتكتب تلفظ الحروف -

  الوصل. حال في إال حركته تنطق وال الحرف يسكن الوقف، -
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  السابقة الدراسات :الثالث المحور

 لدى البصري  البحث قصور " بعنوان بدراسةal., et (Green, ) (2009 وآخرون  جرين قام       

 من عام ا 20-25 العمرية الفئة طلبة الدراسة هذه شملت القراءة، بُعسر المصابين الصينيين األطفال

 المتعلمين لدى القراءة( )اضطراب القراءة ُعسر كشف أجل من اختبارات اجراء تم حيث بالنرويج أوسلو

 ختبارا باستخدام القراءة ُعسر أعراض دراسة وتم ذاتي ا نهاع المبلغ الكتابة / القراءة وصعوبات

Duvan بينما ٪7.1 ذاتي ا عنه المبلغ القراءة ُعسر انتشار معدل بلغ القراءة. ُعسر لفحص دوفان 

 المجموعة حصلت .٪26.4 هو عنه والمبلغ المتوسط أو الشديد والكتابة القراءة ُعسر نسبه كانت

 مقارنة دوفان اختبار على متوسطة قيم أقل على ذاتي ا عنها المبلغ القراءة ُعسر من تعاني التي

 SD =  ] 215.7) هي فالنتيجة القراءة( في )اضطراب القراءة ُعسر من تعاني ال التي بالمجموعة

 ختبارا في وليس نادوف اختبار في فقط النتيجة هذه نولك SD] = ([23.4 251.1 مقابل [20.2 

 RWD كتابةوال القراءة وصعوبات القراءة ُعسر يخص   فيما االستبيان عناصر بناء تم العامة. القدرة

ح )التباين Duvan دوفان بدرجات كبير بشكل العامة والقدرة والعرق  الجنس وكذلك R2 = الموض 

 سرعُ  أعراض لفحص كأداة  دوفان اختبار دقة الستكشاف ثالبح من مزيد إلى حاجة هناك (0.25

 النرويجيين. اليافعين الشباب بين القراءة( )اضطراب القراءة

 التعلم صعوبات انتشار نابعنو  );Sohi & Dogra Kaur, 2(014  وسهى ودوجارا كايور دراسة

 ةديمياألكا المهارات إتقان يعتبر الحديث المجتمع أن   إلى مقدمتها في أشار المدارس، طالب بين

 وفي لعملا وبيئة المدرسة في للنجاح ضروري  مسبق متطلب والحساب والكتابة كالقراءة ةساسياأل

 يعني هذاو  التعلم صعوبات من األطفال من كبيرة نسبة نيايع ذلك ورغم ،واسع نطاق على المجتمع

 في منتشرة وهي الكتابة أو القراءة مثل معينة مهارات داءأ في بصعوبة يتمثل الطفولة في ا  اضطراب
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 وتقييمه لطالبا بين التعلم صعوبات لحجم المبكر االكتشاف إلى وهدفت الطبيعي. الذكاء ذوي  األفراد

 واحد متغيرب وصفي بحث تصميم استخدام فيها تم لذلك، الالزمة الخدمات وتقديم التخطيط أجل من

 المعدلة علمالت صعوبات مراجع قائمة اختبارات بها يوجد استبانة البحث أداة  الدراسة. أهداف لتحقيق

 كمؤسسة روزيل وكاري  بيت قبل من 2977 عام تأسس التعلم( صعوبات مركز National) بواسطة

 االجتماعي الملف تشمل-2 الجزء التعلم. صعوبات من يعانون  الذين األطفال استخدام تم

  و 21 وكتابة 25 قراءة عنصر 46 إجمالي يتضمن التحقق قائمة 1 الجزء ، والديموغرافي

 .21 الرياضيات

 الثامن الصف إلى الخامس الصف طالب من 566 من ةمكون عينة على الدراسة تطبيق تم 

 اركريشأنه جورو ومدرسة العامة بهادور تيج جورو مدرسة وهما أمريتسار في نويتيناث مدرستين في

 قد المدارس طالب بين الطفيفة التعلم صعوبات انتشار أن الدراسة نتائج تاظهر  أمريتسار. الدولية

 الذين الطالب من (٪19.0) .٪1.4 كانت الشديدة التعليم صعوبات نسبة وأن ٪27.1 نسبة احتلت

 شديدة تعلم صعوبات من يعانون  الطالب من ٪2.1و القراءة مهارة في طفيفة تعلم صعوبات لديهم

 في طفيفة تعلم صعوبات من يعانون  (٪44.4) بنسبة يأ الطالب نصف وتقريبا القراءة مهارة في

 عظمم يعاني للنتائج وفق ا الحساب. مهارة في متوسطة تعلم صعوبات لديهم ٪0و الحساب مهارة

 نتشارا أن   إلى دراسةال خلصت والحساب. الكتابة من أكثر القراءة مهارة في صعوبات من الطالب

 بين نتشارا  ا كثراأل المهارات وأن   المدرسة. إلى يذهبون  الذين األطفال لدى شائع أمر التعلم صعوبات

 المبكر فللكش حاجة هناك وأن والحساب. القراءة مهارتي هي تعلم صعوبات من يعانون  الذين الطلبة

 للطالب الخاص التعليم توفير أجل من عالجية تدابير وتوفير الطالب بين التعلم صعوبات عن

 المتضررين.
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 اللغوية المشكالت نابعنو  لهما مقال في .ar,şYa & (ACAT (2016 ويسار أكات نبي  و 

 تأثير مع هميةأ  اكتسبت العربية اللغة أن العربية، اللغة تدريس في تركيا في التوحيد كلية لطالب

 الذي الكريم القرآنف العوامل. هذه بين ىاألول المرتبة في الديني البعد يأتي حيث الخارجية. العوامل

 ربيةالع باللغة نزل العرب المسلمون  عم الحال هو مثلما بقوة العرب غير من المسلمون  به يؤمن

 وقد ابة(.)الصح اصحابه لمخاطبة العربية اللغة هذه وسلم( عليه الله صلى )محمد النبي واستخدم

 القرآن مفه أجل من أكبر بشكل اإلسالم لغة العربية اللغة على العرب وغير العرب المسلمون  ركز

 تنقسم أم كلغة ربيةالع باللغة التحدث فيها يتم ال تيال البلدان في النبي(. )حديث أفضل بشكل والسنة

 غير لصعوباتا أن   حين في ولغوي. لغوي  غير جزأين إلى العربية اللغة بتعليم المرتبطة الصعوبات

 الدراسي صلالف وبيئة المدرسية والكتب والمعلمين بالطالب تتعلق مشكالت تمثل ما غالب ا اللغوية

 الصعوبات إلى افةباإلض والفهم والكتابة القراءة في صعوبات اللغوية اتالصعوب تمثل التدريس وطرائق

 على سهانف اللغة من تنشأ التي الصعوبات درجة تعتمد أن ويمكن والنحوية. والصرفية الصوتية

 الصعوبات لىإ التطرق  المقال هذا في تم أم. كلغة العربية باللغة التحدث فيها يتم ال التي المجتمعات

 المشاكل.و  الصعوبات لتلك والمقترحات الحلول وكذلك وأسبابها، نفسها اللغة هذه عن تنشأ التي

 المحاولة ىإل باإلضافة التوحيد علم لطالب اللغوية المهارات تطوير أهمية إلى المقالة هذه وخلصت

 العربية. للغة أفضل تعليم إلى للوصول

 على محوسب تدريبي برنامج أثر على الوقوف إلى هدفت دراسة (1627) دويكات أجرى 

 والكشف والكتابة القراءة في صعوبات من يعانون  الذين التعلم، صعوبات ذوي  من الطلبة تحصيل

 الدراسة عينة وتكونت التجريبي، المنهج الدراسة واستخدمت. المقترح البرنامج نحو( اتجاهاتهم عن

 اختيارهم تم ،ساسياأل السادس الصف في التعلم صعوبات ذوي  من وطالبة طالبا   (30) من
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 أسر رعاية وجمعية عمان، أطفال رعاية ودار ،SOSوقرية الحسين، أم مبرة من قصديه بطريقة

 طالبا   )25) مجموعتين إلى عشوائية بطريقة العينة قسمت المطلب، عبد بن حمزة وجمعية الشهداء،

 في وطالبة طالبا   (25و) ة،اإلعتيادي بالطريقة تدريسهم وتم الضابطة المجموعة في وطالبة

 المجموعتين أفراد على قوطب   .عليهم المحوسب التدريبي البرنامج تطبيق تم التجريبية المجموعة

 المجموعة أفراد على قطب   كما والكتابة، القراءة مهارات في تحصيلي اختبار والتجريبية الضابطة

 أسفر وقد .المحوسب التدريبي البرنامج نحو اتجاهاتهم عن للكشف اتجاهات مقياس التجريبية

 تحصيل على والكتابة القراءة تعليم في التدريبي للبرنامج أثر وجود عن للبيانات اإلحصائي التحليل

 في إحصائية داللة ذات فروق  ووجود .التعلم صعوبات ذوي  من ساسياأل السادس الصف طلبة

 ولصالح التدريس لطريقة تعزى  التعلم صعوبات ذوي  من ساسياأل السادس الصف طلبة تحصيل

 ذات فروق  وجود النتائج أظهرت كما الحاسوب. باستخدام التدريس تلقت التي التجريبية المجموعة

 االتجاهات، مقياس على التجريبية المجموعة على والبعدي القبلي متوسطات بين إحصائية داللة

 .التجريبية للمجموعة تقديمه تم الذي المحوسب التعليمي البرنامج ألثر تعزى 

 البحث قصور " نوابعن بدراسة قام فقد  ,Liu, & Wang (Liu (2019  وليو نجاوو  ليو أما

 عمليات ىعل الدراسة هذه ركزت حيث " القراءة بُعسر المصابين الصينيين األطفال لدى البصري 

 ينيينالص األطفال لدى البصري  البحث في عجز على العثور إمكانية واختبرت المرئية البحث

 من ختلفةم وأنواع القراءة سرعُ  بين العالقات باختبار قمنا ذلك من واألهم القراءة. بُعسر المصابين

 المرئية ثالبح عمليات ببعض خاصة القصور أوجه كانت إذا ما لتحديد وذلك المرئية البحث عمليات

 الدراسيةو  العمرية الفئة نفس من وأقرأنهم القراءة سربعُ  المصابون  األطفال أكمل وقد غيرها. دون 

 سرعُ  من ن يعانو  الذين األطفال أن النتائج واظهرت نسبي ا. والفعالة الفعالة غير البحث مهام جميع
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 قصن وجود من الرغم على المرئية البحث عمليات في عام بشكل ضعف من يعانون  نوااك القراءة

 االعتبار نبعي األخذ تم وقد الفعالة. البحث عمليات في منه ثرأك الفعالة غير البحث عمليات في

 بأصوات األطفال لدى كامل وعي وجود من كدأالت مع لفظي الغير الذكاء ومعدل العاملة الذاكرة

  لفظها. وطريقة حرفاأل

 نظمةأ عبر عالمي موضوع هو القراءة سرعُ  في المرئي البحث عجز أن   إلى الدراسة هذه خلصتو 

 أهمية على الضوء النتائج سلطت بحيث (.الكتابة في قديمة أنظمة) واللوجغرافية األبجدية الكتابة

 أهميتها.و  للقارئ  المسبقة المعرفة على تعتمد التي بالقراءة االهتمام حول الدراسات من مزيد عمل

 اتصعوب بين ما ارتباط هناك أن الموضوع هذا عن بالفعل معروف هو ما أن بالذكر الجدير ومن

 اإلمالء في قراءةال سرعُ  من يعانون  الذين القراء ُيظهر بحيث المكاني البصري  االنتباه وضعف القراءة

 البصرية هاراتالم تعتبر الة.الفع   غير البحث عمليات وخاصة المرئية البحث عمليات في قصور أوجه

 إلى االفتقارو  البصري  بالتعقيد معروف ة  كتاب نظام وهو الصينية غةبالل للقراءة خاص بشكل مهمة

 من يعانون  الذين الصينيون  األطفال أن   البحث هذا يضيفه ما صواتهم.أو  الحروف بين تطابق وجود

 .اآلخرين األطفال مع مقارنة البصرية األبحاث في ا  عجز  ظهرواأ القراءة في سرعُ 

 القائم البحث ربط" بعنوان لهم مقالة في (,l.,a te Klages (2020 وآخرون  كالجيس ذكرو 

 حسينت القراءة. اضطراب يعانون  الذين الطالب لتعليم المنظم األمية محو برنامج مع العلوم على

 الطرق  يف فتاتالال قراءة إلى الناس يحتاج المجتمع. في وظائف ولها مهمة مهارة القراءة ن  إ " القراءة

 في ارلالستمر  وذلك التوظيف وطلبات المطاعم في الطعام وقوائم الطبية والوصفات والملصقات

 أنهم يعني وهذا القراءة سرعُ  من يعانون  ناالسك من ٪16 يقرب ما هناك الحظ لسوء اليومية. الحياة

ا القراءة تعلم أن   األدلة تدعم القراءة. تعلم جلأ من سيكافحون   على ئمةلقاا االستراتيجيات إلى استناد 
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 سرعُ  من انون يع الذين أولئك وخاصة الطالب لجميع وصريح منهجي بشكل تدريسها يتم والتي العلم

 ى.األول سةالدرا سنوات في المناسب القراءة تعليم في نقص من المتعلمون  لدى األمية أتنش القراءة.

 خالل من ابةوالكت ءةالقرا تعليم يجب فأنه ذاتيا تكتسب طبيعية عملية ليست هي القراءة أن وبما

 برنامج في ائقوالطر  العناصر جميع والكتابة القراءة تعليم يتضمن أن يجب القراءة. علم على التركيز

Group Apple The للتواصل أبل مجموعة هو: البرامج هذه أحد البحث. على قائم شامل

Connections نايب مع القراءة سرعُ  مثل المختلفة القراءة مشكالت لمعالجة فعالة منهجية هي 

 .المهارة هذه معالجة حال في مثبتة قراءة نتائج

 منظم تعليمي نظام "ادخال نابعنو  دراسة Katz & (Fallon, 2020) وكاتز فالون  أجرى 

 لصرف(.ا )علم المورفولوجية المهارات تنمية على التركيز القراءة: سرعُ  من يعانون  الذين للطالب

 المنظمة تستخدمه شامل مصطلح هو (SL) المنظم "التعليم المدارس في والسمع والنطق اللغة خدمات

 اللغة جوانب جميع تدمج األدلة على قائمة تعليمية مناهج إلى يشير والذي القراءة الضطراب الدولية

 القراءة مجال في بارزة انةمك المنظم التعليم اكتسب والكتابة. والتهجئة القراءة تدريس في المحكية

 التعلم وصف إلى التعليمي البرنامج هذا يسعى واللغة. النطق أمراض أخصائي لدى قلأ ناك ولكنه

 ميالتعلي البرنامج هذا يقدم الصرف(. )علم المورفولوجي بالمكون  االهتمام من مزيد مع المنظم

 بحاثا استراتيجيات محددة عالجية لممارسات وصفات جانب إلى الحالية االدبية األبحاث وباستخدام

 من ن يعانو  الذين الطالب لدى المورفولوجية المهارات تطوير لتسهيل سريرية وارشادات علمية

 لبرنامجا هذا في ناالمؤلف ركز القراءة. سرعُ  ذلك في بما وكتابة قراءتا باللغة متعلقة صعوبات

 ضعف )أ( نها:م متعددة بموضوعات المتعلقة السريرية يقاتوالتطب البحثية المؤلفات على التعليمي

 جاالتم في التدخل و)ج( المنظم التعليم و)ب( القراءة سرعُ  ذلك في بما والمكتوبة المحكية اللغة
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 عوباتص من يعانون  الذين الطالب لدى األكاديمي النجاح تعزيز و)د( المورفولوجي والتحليل الوعي

 يستخدم مصطلح هو (SL) المنظم التعليم أن إلى الدراسة خاصت الكتابة.و  القراءة وتعلم اللغة في

 والكتابة قراءةال تعليم في تضمينها يجب التي األدلة على القائمة والمكونات المبادئ ووصف لتوحيد

 المنظم. عليمالت في بارزة مكانة يحتل الذي األخرى  اللغوية المهارات بين من الصرف علم يعد الفعال.

 القائمة والممارسات SL المنظم بـالتعليم دراية على واللغة النطق أمراض علماء يكون  أن لمهما ومن

 لقراءةا وتعلم اللغة نجاح تعزيز أجل من الطالب هؤالء لدى الصرف علم مهارات لتنمية األدلة على

  والكتابة.

 والتي Catts & Hogan ;McIlraith ;(Alonzo, (2020 وماكلثرث الونزو دراسة سعتو 

 حوثب مجلة النمائي. اللغة باضطراب المصابين األطفال عند القراءة سرعُ  توقع " ناعنو  تحمل

 الحروف على التعرف في األطفال رياض طالب نجاح مدى اختبار إلى " والسمع واللغة النطق

 القراءة في سرعُ  وجود ومدى الكلمات قراءة في الثاني الصف طالب قدرة مدى حول وتنبأ واصواتهم

 والمرحلة العمر في المطابقين نهماوأقر  (DLD) نمائي لغوي  باضطراب المصابين األطفال لدى

 نموذج )وهو اللوجستي االنحدار )أ( :اآلتي استخدام فيها تم (.TL) النموذجية اللغة مع التعليمية

 لدى بالقراءة باضطرا وجود عن التنبؤ يتم كيف لتحديد الخطي( االنحدار إلى ينتمي احصائي

 بشكل لماتالك لقراءة عالتفر   ثنائي التصنيف أي الصوتي والوعي الحروف تميز خالل من المتعلم

 اللغة في نهماقر أو  (DLD) نمائي لغوي  اضطراب من يعانون  الذين األطفال لدى سيئ أو جيد

 الحروف على التعرف أن كيف لتحديد احصائي نموذج وهو ،الكمي االنحدار )ب( و TL النموذجية

 أن ستياللوج نحداراال نتائج أظهرت القراءة. على الطفل بقدرة وثيقة عالقة له صواتهمأ ومعرفة

 الصف طفالأ لدى القراءة سربعُ  للتنبؤ األطفال رياض في والمميز الوحيد هو الحروف على فالتعر  
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 إدراك) الصوتي بالوعي مقارنته لدى LDD النمائي اللغوي  االضطراب بمرض المصابين الثاني

 رياض في الحروف على فالتعر   نإف TL من يعانون  الذين لألطفال بالنسبة ماأ .الحروف( صواتأ

 أظهر .انيالث الصف في القراءة سرعُ  يظهر ا  كبير  ا  مؤشر  يعتبر كالهما الصوتي والوعي األطفال

 كلماتال قراءة على أقوى  مؤشرا   ناك األطفال رياض في الحروف على فالتعر   أن   يالكم   نحداراال

 الضعف لكشف دقة أكثر مؤشر هو الحروف على التعرف أن   إلى الدراسة خلصت الثاني. الصف في

 أطفال دىل الحروف صواتأ يزيتم يأ الصوتي بالوعي مقارنته القراءة واضطراب الكلمات قراءة في

 التحديد في مهمة آثار له والذي DLD لنمائيا اللغوي  االضطراب بمرض المصابين األطفال رياض

 .األطفال جميع لدى القراءة سرلعُ  المبكر

   : السابقة الدراسات على التعقيب

 وسهى ودوجارا كايور دراسة مع الحالية الدراسة اتفقت  Sohi, & Dogra (Kaur;

 وليو نجاوو  ليو ودراسة ,al. et (Green,(2009 وآخرون  جرين ودراسة (2014

2019) ,Liu & Wang (Liu, وماكلثرث الونزو ودراسة  McIlraith, (Alonzo,

2020) ,Catts & Hogan.) ،  ريقةبالط والكتابة القراءة مشكالت بمعالجة القيام على 

 الدراسة هذه تواختلف الحسية، والتدريبات والتمارين والقلم الورقة على المعتمدة ةاإلعتيادي

  المستهدفة. الفئة في

 2016( ويسار أكات دراسة مع الحالية الدراسة اختلفت ar,şYa & (Acat ودراسة 

Alonzo);  وماكلثرث الونزو (,al., et Klages (2020 وآخرون  كالجيس

2020) ,Catts & Hogan ;McIlraith   معالجة في المستهدفة الفئة حيث منو 

  والكتابة. القراءة مشكالت
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   محوسب،  برنامج باستخدام  (1627) دويكات دراسة مع الحالية الدراسة هذه اتفقت 

  المستهدفة. العمرية بالفئة اختلفت و

 السابقة الدراسات من الحالية الدراسة موقع

ة بناء حيث من والكتابة القراءة تمشكال تعالج الحالية الدراسة ن  أ حين في  رونيةإلكت منص 

 المستهدفة الفئة عم يتناسب الكتروني تعليمي محتوى  ونظام الكتروني تعليم نظام على تحتوي  تعليمية

 فئة كلةمش معالجة تناولت بل محدد تعليمي صف تحديد بعدم الدراسة هذه وتفيد سنوات، (7-7)

 عمرية.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

عرضا للطريقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة من  يتضمن هذا الفصل

مؤشرات و ، واألدوات التي استخدمت في جمع البيانات مجتمع وعينة الدراسةحيث: منهجية الدراسة، 

 اإلحصائية. والمعالجة ، متغيرات الدراسةصدقها وثباتها

 منهج الدراسة

 ،Design) Experimental (Quasi التجريبي شبه المنهج الحالية الدراسة تاستخدم

 السيكو ماخصائصه من والتأكد الدراسة أداتي بتطوير الباحثة قامت حيث الدراسة، ألغراض لمالءمته

ا الواحدة المجموعة تصميم اتباع تم وقد ،ةمتري  (.2-1) جدول في الوارد للتصميم تبع 

 جدول )3-2(: تصميم الدراسة تبعا للمجموعات وتطبيق القياسين والمعالجة

E (50) O1 O2 X O1 O2 

 يلي: ما إلى (22) جدول في الواردة الرموز تشير حيث

E:  التجريبية( )المجموعة الدراسة أفراد. 

O1: والكتابة القراءة مهارات في والبعدي القبلي التحصيلي االختبار تطبيق. 

O2: والبعدي القبلي التعلم اثر انتقال مقياس تطبيق. 

X:  التعليمية االلكترونية للمنصة تبعا   الدراسة أفراد تدريس. 
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  الدراسة: عينة

 المؤمنين أم ميمونة مدرســــــــة في تلميذا   (56) من مكونة قصــــــــدية عينة ارياختب الباحثة قامت

 تم وقد (.1612 - 1616) الدراسي العام من الثاني  الفصل في والمنتظمون  ، المختلطة األساسية

 . األمور وأولياء المدرسية اإلدارة لتعاون  العينة هذه اختيار

 الدراسة واتأد

 التالية: الدراسة هذه ألغراض األدوات ةالباحث طورت

 في مهارات القراءة والكتابة:  أوال: االختبار التحصيلي

 والكتابة اءةالقر  مهارات في التحصيلي االختبار ببناء الحالية الدراسة ألغراض ةالباحث قامت

 اآلتية: الخطوات وفق

 على واالطالع (4112 ،وال ائلي الدليمي ؛4102 والح امدة، عاشوووو  ) المراجع على االطالع -

 والتعليم. التربية وزارة حددتها كما سنوات، (7-7) العمرية الفئة تالميذبال القراءة تدريس أهداف

 مهارات حول سنوات (7-7) العمرية الفئة لتالميذ العربية اللغة ومعلمي مشرفي آراء من االستفادة -

  والكتابة. القراءة

 كما والموضح ،سنوات (7-7) العمرية الفئة تالميذل الفرعية والكتابة القراءة بمهارات قائمة إعداد -

 :(2-1) الجدول في موضح هو
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 التحصيلي االختبار تضمنها والتي القراءة لمهارة الفرعية المهارات :(2-1) جدول

  المهارات القرائية 
 قراءة الحروف وتميزها

 قراءة الحروف مع الحركات
 قراءة الحروف مع التنوين

 قراءة الحروف مع المد
 قراءة كلمات
 قراءة جملة

 أكمل الفراغ بـــ)ت/ة/ـــة/ه/ــــه(
 عالمات الترقيم

 قراءة النص واالجابة عن االسئلة
 من المعد التحصيلي االختبار تضمنها والتي الكتابة لمهارة الفرعية المهارات (3-1) الجدول ويوضح

 الباحثة: قبل

 التحصيلي االختبار تضمنها والتي الكتابة لمهارة الفرعية المهارات (3-1) جدول

 المهارات الكتابية 
 الشكل المناسب للحرف

 اكمال الكلمة بالمقطع المناسب
 كتابة الحروف غيبا  

 كتابة الحروف مع الحركات غيبا  
 كتابة المقطع

 كتابة التنوين المناسب
 التحويل إلى تنوين الفتح

 كتابة الشدة
 التحليل حروف ومقاطع

 تركيب المقاطع
 تكوين أكثر من كلمة من مجموعة حروف

 ال التعريف
 كتابة كلمات

 ترتيب مفردات في جملة
 امالء
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 صياغة ثم التحصيلي، االختبار إلعداد النهائية صورتها في الفرعية المهارات بقائمة االسترشاد -

 يأتي: كما المعايير من مجموعة مراعاة خالل من االختبار أسئلة

 (7-7) ريةالعم الفئة تالميذل والكتابة القراءة مهارات قياس في والمتمثل :االختبار هدف تحديد .2

  سنوات.

 لمتضمنةا الفرعية المهارات تقيس التي األسئلة من جموعةم تضمن حيث :االختبار محتوى  تحديد .0

  والكتابة. القراءة مهارتي في

 الصدق الظاهري لالختبار التحصيلي )صدق المحكمين(.

 القرائي: االستيعاب اختبار ـدقص دالالت    

 طرق: ثالث خالل من االختبار الصدق دالالت استخرجت

 :صدق المحتوى  .2

ا االختبار هذا بناء تم  األساسية لمرحلةل والكتابة القراءة تعليم وأهداف الفرعية المهارات على اعتماد 

 األولى.

 لتدريسا هيئة أعضاء من المحكمين من مجموعة على األولية صورته في االختبار عرض تم كما

 ساتذةأ من والصرف، والنحو األدبي والنقد والبالغة العربية اللغة تدريس أساليبو  المناهج في

 الموضحة،و  الدولية الغوث وكالة في العاملين التربويين والخبراء األردنية غير و األردنية الجامعات

 األسئلة ءانتما ومدى ،اللغوية الصياغة وجودة للطلبة، االختبار أسئلة مناسبة مدى على للحكم وذلك

 مركز التطوير إلىاالوزان   إلىاسناد  و أخرى، مهارات إضافة أو تحته، تندرج الذي للمستوى 

 عليها فقات التي الفقرات على واالبقاء المحكمين باقتراحات األخذ تم وقد(  1627،  ااألونرو التربوي، 

 المحكمين. من (7)
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 البعدي(: –الصدق البنائي لالختبار التحصيلي )القبلي  -0

وبغرض التحقق من مؤشرات الصدق البنائي لجميع اسئلة االختبار التحصيلي، تمَّ تطبيقها على 
عينة استطالعية مكونة من مجتمع الدراسة ومن خارج عينة الدراسة، وحساب معامالت االرتباط 

( بين درجة كل سؤال مع الدرجة الُكلي ة لالختبار، Pearson correlation coefficientبيرسون )
 ( يوضح ذلك.4-3والجدول )

 (4-3جدول )
 معامالت ارتباط بيرسون لالختبار التحصيلي 

 الســــــــــــــــــــــــــــــؤال/المعيــــــــــــــــار
 االختبار البعدي االختبار القبلي

معامل 
 االرتباط

قيمة 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

قيمة 
 الداللة

 0.045 *0.29 0.000 **0.62 قراءة الحروف وتميزها
 0.022 *0.32 0.000 **0.58 قراءة الحروف مع الحركات

 0.016 *0.34 0.000 **0.52 قراءة الحروف مع المد
 0.000 **0.63 0.000 **0.67 الشكل المناسب للحرف

 0.001 **0.44 0.000 **0.52 اكمال الكلمة بالمقطع المناسب
 0.000 **0.65 0.000 **0.70 كتابة الحروف غيبا  

 0.000 **0.65 0.000 **0.76 كتابة الحروف مع الحركات غيبا  
 0.000 **0.65 0.000 **0.69 كتابة المقطع

 0.000 **0.51 0.000 **0.64 كتابة التنوين المناسب
 0.000 **0.63 0.000 **0.61 تنوين الفتح إلىالتحويل 

 -  - 0.001 **0.42 قراءة جملة
 -     - 0.000 **0.58 كتابة الشدة

 0.001 **0.47 0.001 **0.50 التحليل حروف ومقاطع
 0.000 **0.59 0.000 **0.60 تركيب المقاطع

 0.013 *0.34 0.008 **0.40 تكوين أكثر من كلمة من مجموعة حروف
 0.000 **0.52 0.000 **0.60 أكمل الفراغ بـــ)ت/ة/ـــة/ه/ــــه(

 0.000 **0.50 0.000 **0.51 ال التعريف
 0.000 **0.56 0.000 **0.64 كتابة كلمات

 0.000 **0.54 0.006 **0.46 ترتيب مفردات في جملة
 0.000 **0.60 0.000 **0.67 امالء

 - - 0.009 **0.37 عالمات الترقيم
 0.000 **0.61 0.000 **0.41 قراءة النص واالجابة عن االسئلة

 (.2.20الداللة )*دالة إحصائيا  عند مستوى 
 (.2.22**دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )
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 ( ما يلي:4يتضح لنا من الجدول )

معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل سؤال مع الدرجة الُكلي ة لالختبار التحصيلي القبلي جاءت  -

( حيث كان الحد األدنى لمعامالت االرتباط 6.62عند مستوى الداللة ) جميعها دالة احصائيا

(. وعليه فإن جميع األسئلة منسقة داخليا 6.70(، فيما كان الحد األعلى للمعامالت )6.17)

 مما يثبت الصدق البنائي لالختبار التحصيلي القبلي وهي مالئمة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية.

معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل سؤال مع الدرجة الُكلي ة لالختبار التحصيلي البعدي  -

(، والبعض منها دال احصائيا عند 6.62جاءت ُمعظمها دالة احصائيا عند مستوى الداللة )

(، وقيمتين غير داالت احصائيا وهما معامالت ارتباط السؤال الثالث 6.65مستوى الداللة )

، 1)، وقد جاءت ثالث معامالت ارتباط ال قيمة لها وهم معامالت ارتباط األسئلة والثاني عشر

وذلك بسبب ان جميع الطالب في كل سؤال من األسئلة الثالث (  11،  24،  21،  21

(، فيما كان الحد 6.69كانت عالماتهم متساوية، وقد كان الحد األدنى لمعامالت االرتباط )

 (. 6.05األعلى للمعامالت )

 وعليه فإن ُمعظم األسئلة منسقة داخليا مما يثبت الصدق البنائي لالختبار التحصيلي البعدي -

  ( 23، 24،  21،  21، 3الفقرات)بعد حذف  وهي مالئمة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية.
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 ( 5-3)  جدول
 معامالت ارتباط بيرسون لالختبار التحصيلي 

 الســــــــــــــــــــــــــــــؤال/المعيــــــــــــــــار الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

معامل 
 االرتباط

قيمة 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

قيمة 
 الداللة

 0.045 *0.29 0.000 **0.62 قراءة الحروف وتميزها 2
 0.022 *0.32 0.000 **0.58 قراءة الحروف مع الحركات 0
 0.016 *0.34 0.000 **0.52 قراءة الحروف مع المد 4
 0.000 **0.63 0.000 **0.67 الشكل المناسب للحرف 0
 0.001 **0.44 0.000 **0.52 اكمال الكلمة بالمقطع المناسب 6
 0.000 **0.65 0.000 **0.70 كتابة الحروف غيبا   7
 0.000 **0.65 0.000 **0.76 كتابة الحروف مع الحركات غيبا   8
 0.000 **0.65 0.000 **0.69 كتابة المقطع 9

 0.000 **0.51 0.000 **0.64 كتابة التنوين المناسب 22
 0.000 **0.63 0.000 **0.61 تنوين الفتح إلىالتحويل  22
 0.001 **0.47 0.001 **0.50 التحليل حروف ومقاطع 20
 0.000 **0.59 0.000 **0.60 تركيب المقاطع 26
 0.013 *0.34 0.008 **0.40 تكوين أكثر من كلمة من مجموعة حروف 27
 0.000 **0.52 0.000 **0.60 أكمل الفراغ بـــ)ت/ة/ـــة/ه/ــــه( 28
 0.000 **0.50 0.000 **0.51 ال التعريف 29
 0.000 **0.56 0.000 **0.64 كتابة كلمات 02
 0.000 **0.54 0.006 **0.46 ترتيب مفردات في جملة 02
 0.000 **0.60 0.000 **0.67 امالء 00
 0.000 **0.61 0.000 **0.41 قراءة النص واالجابة عن االسئلة 04
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 بعدي(: -ثبات االختبار التحصيلي )قبلي 

يقصد بالثبات انه إذا أعدنا توزيع هذا االختبار على عينة أخرى من نفس المجتمع وبنفس حجم 

ن متقاربة للنتائج التي حصلنا عليها من العينة األولى، وتكون النتائج بيالعينة فإن النتائج ستكون 

 العينتين متساوية باحتمال يساوي قيمة معامل الثبات.

-test-Reثبات اإلعادة ) للتأكد من مؤشرات ثبات االختبار التحصيلي تم استخدام طريقةو 

test) ية من مجتمعاستطالع، بحيث تمَّ تطبيق االختبار مرتين بفارق زمني ثالث أسابيع على عينة 

الدراسة ومن خارج عينة الدراسة، وحساب معامل الثبات بين التطبيقين عن طريق معامل االرتباط 

(Pearson correlation ،)( إلجمالي 2.92أن معامل ثبات اإلعادة لالختبار التحصيلي قد بلغ )

وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات ويمكن االعتماد  (،14أسئلة االختبار )

 وتحقيق غرضها والوثوق بنتائجها، وذلك باالعتماد على ما جاء عليه في التطبيق الميداني للدراسة

 ( كحد أدنى للثبات.6.76بمقياس نانلي والذي اعتمد قيمة )

 البعدي(: – القبليوالتمييز لالختبار التحصيلي )معامالت الصعوبة 

صعوبة سؤال ما في االختبار، اما معامل  أوُيفيد معامل الصعوبة في إيضاح مدى سهولة 

 التمييز يقصد به قدرة السؤال على التمييز بين الطلبة الممتازين والضعاف.

التعديالت المناسبة على قيم هذه المعامالت تم االعتماد على  ومن أجل الُحكم واجراء

 والتي تتلخص فيما يلي: (Eble,1986االحصائيات المقترحة من قبل )

 الفقرات التي معامل تمييزها)سالب( ُتحذف وال داعي لالحتفاظ بها. .2

 ا.بحذفه( تعتبر ضعيفة التمييز وينصح 6.29 – 6.66الفقرات التي معامل تمييزها من ) .1

 ( ذات تمييز مقبول وينصح بتحسينها.6.19 – 6.29الفقرات التي معامل تمييزها من ) .1
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 ( تعتبر فقرة ذات تمييز جيد ويمكن االحتفاظ بها.6.19أي فقرة معامل تمييزها أعلى من ) .4

 ( تعتبر مقبولة ويمكن االحتفاظ بها.6.76 – 6.16أي فقرة معامل صعوبتها بين ) .5

 (:  6-3لقيم هذه المعامالت لالختبارين القبلي والبعدي كما هو موضح بالجدول )وفيما يلي عرض 
(6-3جدول )  

 البعدي( –معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي )القبلي 
 

 الفقـــــــــــــــــــــــــــــــرة الرقم المجال
 االختبار البعدي االختبار القبلي

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

ـــــم
رات

ها
ـــــال 

راءة
ق

  

 0.23 0.98 0.57 0.80 قراءة الحروف وتميزها 2
 0.28 0.99 0.53 0.76 قراءة الحروف مع الحركات 0
 0.06 0.99 0.59 0.62 قراءة الحروف مع التنوين 3
 0.26 0.87 0.47 0.65 قراءة الحروف مع المد 4

 0.22 0.98 0.44 0.64 قراءة كلمات 20
 0.00 1.00 0.39 0.56 قراءة جملة 23
 0.45 0.94 0.56 0.58 أكمل الفراغ بـــ)ت/ة/ـــة/ه/ــــه( 28

 0.53 0.68 0.43 0.35 قراءة النص واالجابة عن االسئلة 04
رات

هـــا
ــــــــ

مــــ
 

لــــــ
ا

ابة
كت

 
 0.56 0.74 0.64 0.63 الشكل المناسب للحرف 0
 0.38 0.94 0.49 0.67 اكمال الكلمة بالمقطع المناسب 6
 0.58 0.92 0.64 0.62 كتابة الحروف غيبا   7
 0.58 0.92 0.71 0.65 كتابة الحروف مع الحركات غيبا   8
 0.58 0.92 0.64 0.56 كتابة المقطع 9

 0.44 0.87 0.59 0.47 كتابة التنوين المناسب 22
 0.57 0.84 0.56 0.48 تنوين الفتح إلىالتحويل  22
 0.00 1.00 0.54 0.53 كتابة الشدة 24
 0.40 0.89 0.46 0.58 التحليل حروف ومقاطع 20
 0.49 0.75 0.57 0.58 تركيب المقاطع 26
 0.29 0.62 0.35 0.44 تكوين أكثر من كلمة من مجموعة حروف 27
 0.43 0.93 0.46 0.47 ال التعريف 29
 0.50 0.82 0.60 0.45 كتابة كلمات 02
 0.49 0.90 0.42 0.51 ترتيب مفردات في جملة 02
 0.50 0.73 0.61 0.27 امالء 00
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 ( ما يلي:6-3يالحظ من الجدول )

، (6.76 – 6.17يتضح ان معامالت الصعوبة تراوحت بين )لالختبار التحصيلي بالنسبة  -

 (. 6.72 – 6.14أما معامالت التمييز فقد تراوحت بين )

 – 6.01بالنسبة لالختبار التحصيلي البعدي يتضح ان معامالت الصعوبة تراوحت بين ) -

 (. 6.59 – 6.66أما معامالت التمييز فقد تراوحت بين )، (2.66

 ثانيا: اختبار انتقال أثر التعلم:

مدى و تم استخدام هذا االختبار لقياس أثر انتقال التعلم بعد تطبيق المنصة اإللكترونية التعليمية، 

تمكن التالميذ من القراءة والكتابة والمحافظة على المهارات والكفايات التي اكتسبوها من المادة 

بار التحصيلي ( سؤال بمحتوى تعليمي مختلف عن االخت14التعليمية. ولقد تضمن االختبار على )

 ( سنوات. 7- 7يقيس المهارات والكفايات التي يجب توافرها لدى الفئة العمرية المستهدفة )

 الصدق الظاهري لالختبار انتقال أثر التعلم )صدق المحكمين(.

ة بعرضه على سبعة محكمين من ذوي الخبر قامت الباحثة بهدف التأكد من صدق الظاهري لالختبار، 

ة العربية و اللغ والكفاءة في مجال اللغة العربية ومناهج وطرق التدريس واإلدارة التربوية ومشرفين 

 ض الحكم وغيرها، وذلك بغر  (األنروا)من وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدوليةالتربية الخاصة 

 (   5المشار اليه في الملحق رقم ) 

رونها اقتراحات ي أوإضافة على فقرات االختبار  أوتعديل  أوأي إجراء يلزم من حذف  إلىباإلضافة 

مناسبة، وتمَّ األخذ بمالحظات المحكمين ومقترحاتهم وتعديل فقرات االختبار بناء  على إجماع غالبية 

 المحكمين وتم إخراج االختبار بصورته النهائية.
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 لالختبار انتقال أثر التعلم:الصدق البنائي 
وبغرض التحقق من مؤشرات الصدق البنائي لجميع اسئلة االختبار انتقال أثر التعلم، تمَّ تطبيقها 

مجتمع الدراسة ومن خارج عينة الدراسة، وحساب معامالت االرتباط من  على عينة استطالعية
سؤال مع الدرجة الُكلي ة لالختبار، ( بين درجة كل Pearson correlation coefficientبيرسون )
      ( يوضح ذلك.7-1والجدول )

 (7-3جدول )
 معامالت ارتباط بيرسون لالختبار انتقال أثر التعلم 

 االختبار انتقال أثر التعلم الســــــــــــــــــــــــــــــؤال/المعيــــــــــــــــار الرقم
 قيمة الداللة معامل االرتباط

 0.038 *0.29 قراءة الحروف وتميزها 2
 0.022 *0.32 قراءة الحروف مع الحركات 0
 0.553 0.09 قراءة الحروف مع التنوين 3
 0.016 *0.34 قراءة الحروف مع المد 4
 0.000 **0.64 الشكل المناسب للحرف 0
 0.001 **0.44 اكمال الكلمة بالمقطع المناسب 6
 0.000 **0.65 كتابة الحروف غيبا   7
 0.000 **0.65 كتابة الحروف مع الحركات غيبا   8
 0.000 **0.65 كتابة المقطع 9

 0.000 **0.51 كتابة التنوين المناسب 22
 0.000 **0.63 تنوين الفتح إلىالتحويل  22
 0.068 0.26 قراءة كلمات 20
 = = قراءة جملة 23
 = = كتابة الشدة 24
 0.001 **0.47 التحليل حروف ومقاطع 20
 0.000 **0.59 تركيب المقاطع 26
 0.013 *0.34 تكوين أكثر من كلمة من مجموعة حروف 27
 0.000 **0.52 أكمل الفراغ بـــ)ت/ة/ـــة/ه/ــــه( 28
 0.000 **0.50 ال التعريف 29
 0.000 **0.56 كتابة كلمات 02
 0.000 **0.55 ترتيب مفردات في جملة 02
 0.000 **0.60 امالء 00
 = = عالمات الترقيم 03
 0.000 **0.61 قراءة النص واالجابة عن االسئلة 04

 (.2.22**دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )  (.2.20*دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )
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معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل سؤال مع الدرجة الُكلي ة  من نتائج الجدول السابق نجد ان
(، والبعض منها 6.62لالختبار انتقال أثر التعلم جاءت ُمعظمها دالة احصائيا عند مستوى الداللة )

(، وقيمتين غير داالت احصائيا وهما معامالت ارتباط 6.65دال احصائيا عند مستوى الداللة )
عشر، وقد جاءت ثالث معامالت ارتباط ال قيمة لها وهم معامالت ارتباط السؤال الثالث والثاني 

جميع الطالب في كل سؤال من األسئلة  وذلك بسبب ان(  11،  24،  21،  21، 1) األسئلة 
(، فيما كان الحد 6.69الثالث كانت عالماتهم متساوية، وقد كان الحد األدنى لمعامالت االرتباط )

 (. 6.05األعلى للمعامالت )
وعليه فإن ُمعظم األسئلة منسقة داخليا مما يثبت الصدق البنائي لالختبار انتقال أثر التعلم وهي 

 (  11،  24،  21،  21، 1 ) بعد حذف الفقرات  أهداف الدراسة الحاليةمالئمة لتحقيق 
 (8-3جدول )

  فقرات(حذف )بعد  معامالت ارتباط بيرسون لالختبار انتقال أثر التعلم 

 االختبار انتقال أثر التعلم الســــــــــــــــــــــــــــــؤال/المعيــــــــــــــــار الرقم
 قيمة الداللة معامل االرتباط

 0.038 *0.29 قراءة الحروف وتميزها 2
 0.022 *0.32 قراءة الحروف مع الحركات 0
 0.016 *0.34 قراءة الحروف مع المد 4
 0.000 **0.64 الشكل المناسب للحرف 0
 0.001 **0.44 اكمال الكلمة بالمقطع المناسب 6
 0.000 **0.65 كتابة الحروف غيبا   7
 0.000 **0.65 مع الحركات غيبا  كتابة الحروف  8
 0.000 **0.65 كتابة المقطع 9

 0.000 **0.51 كتابة التنوين المناسب 22
 0.000 **0.63 تنوين الفتح إلىالتحويل  22
 0.001 **0.47 التحليل حروف ومقاطع 20
 0.000 **0.59 تركيب المقاطع 26
 0.013 *0.34 تكوين أكثر من كلمة من مجموعة حروف 27
 0.000 **0.52 أكمل الفراغ بـــ)ت/ة/ـــة/ه/ــــه( 28
 0.000 **0.50 ال التعريف 29
 0.000 **0.56 كتابة كلمات 02
 0.000 **0.55 ترتيب مفردات في جملة 02
 0.000 **0.60 امالء 00
 0.000 **0.61 قراءة النص واالجابة عن االسئلة 04
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 ثبات اختبار انتقال أثر التعلم:

معادلة الفا كرونباخ للتأكد من مؤشرات ثبات اختبار انتقال أثر التعلم تم استخدام 
(Cronbach's alpha)  على عينة استطالعية مكونة من مجتمع الدراسة ومن خارج عينة

( إلجمالي أسئلة 2.738لالختبار انتقال أثر التعلم قد بلغ ) الفا كرونباخأن معامل ثبات الدراسة،
وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات ويمكن االعتماد عليه في  (،14االختبار )

مقياس ب وتحقيق غرضها والوثوق بنتائجها، وذلك باالعتماد على ما جاء التطبيق الميداني للدراسة
 . ) (Nunnally,1994( كحد أدنى للثبات6.76نانلي والذي اعتمد قيمة )

 التمييز لالختبار انتقال أثر التعلم: معامالت الصعوبة ومؤشرات

 (9-3جدول )
 معامالت الصعوبة والتمييز لالختبار انتقال أثر التعلم

 اختبار انتقال أثر التعلم الســــــــــــــــــــــــــــــؤال/المعيــــــــــــــــار الرقم
 معامل التمييز معامل الصعوبة

 0.01 0.99 قراءة الحروف وتميزها 2
 0.22 1.00 قراءة الحروف مع الحركات 0
 0.00 1.00 قراءة الحروف مع المد 4
 0.31 0.77 الشكل المناسب للحرف 0
 0.20 0.97 اكمال الكلمة بالمقطع المناسب 6
 0.61 0.94 كتابة الحروف غيبا   7
 0.61 0.94 كتابة الحروف مع الحركات غيبا   8
 0.61 0.94 كتابة المقطع 9

 0.12 0.95 كتابة التنوين المناسب 22
 0.43 0.93 تنوين الفتح إلىالتحويل  22
 0.23 0.95 التحليل حروف ومقاطع 20
 0.22 0.79 تركيب المقاطع 26
 0.43 0.65 تكوين أكثر من كلمة من مجموعة حروف 27
 0.29 0.95 أكمل الفراغ بـــ)ت/ة/ـــة/ه/ــــه( 28
 0.29 0.97 ال التعريف 29
 0.47 0.93 كتابة كلمات 02
 0.35 0.97 ترتيب مفردات في جملة 02
 0.32 0.83 امالء 00
 0.15 0.77 قراءة النص واالجابة عن االسئلة 04
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 – 6.05( ان معامالت الصعوبة لالختبار انتقال أثر التعلم تراوحت بين )9-1يظهر من الجدول )

 (. 6.02 – 6.66أما معامالت التمييز فقد تراوحت بين )، (2.66

 متغيرات الدراسة
 .(المنصة التعليمية االلكترونية) المتغير المستقل:

 (.استجابات أفراد عينة الدراسة في اختبار القراءة الكتابة) المتغير التابع:
 

 المنصة التعليمية االلكترونية

التي  (LMS)المنصة اإللكترونية التعليمية أنها إحدى أنظمة إدارة التعلم إجرائيا  عرفت الباحثة 

تحتوي المحتوى اإللكتروني الذي يسهل الوصول اليه، ويتميز باستخدام الوسائط المتعددة من نصوص 

 و التالي:وتم تحكيمها على النحوصور وكتب، تتيح للمتعلم التفاعل وتحقق األهداف المطلوبة منه. 

اءة على اربعة محكمين من ذوي الخبرة والكف و المحتوى التعليمي الرقمي المنصة بعرضقامت الباحثة 

 .  ( 4 )رقم  قلوجيا التعليم وعلم النفس التربوي. ملحو في تكن

رونها اقتراحات ي أوإضافة على فقرات االختبار  أوتعديل  أوأي إجراء يلزم من حذف  إلىباإلضافة 

مناسبة، وتمَّ األخذ بمالحظات المحكمين ومقترحاتهم وتعديل فقرات االختبار بناء  على إجماع غالبية 

 المحكمين وتم إخراج االختبار بصورته النهائية.

 التالية:تم بناء المنصة االلكترونية التعليمية حسب الخطوات 

  تصميم  في العامنموذج التصميم ال  االعتماد على  من خالل وذلككتابة السيناريو التعليمي

 (1629 )الشرمان، (التقويم/ التنفيذ /  / التطويرمن تحليل / تصميم  )،المحتوى الرقمي 

اصر بكل العن وتوزيعبتحديد عدد الشاشات المستخدمة  وذلكالبداية بالتطبيق العملي قبل 

 شاشة.
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  سنوات. (7-7)ما يناسب الفئة العمرية  وتحديداالطالع على شركات االستضافة 

  على شركة االستضافة  ومساحةحجز دومينWordPress. 

  مستخدم.غير  وأنهالتأكد من توفر اسم المنصة 

  احتوت الشاشة الرئيسية على التصميم البسيط الذي يناسب الفئة العمرية 

  وصوتيات.عن عناصر التشتيت من رسومات  واالبتعاد (7-7)

 ( الشاشة الرئيسية  2الشكل ) 

  والمعلمين.ألولياء األمور  المنصة يزةومهداف األتوضيح  

 ( أهداف المنصة1الشكل ) 
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 .توضيح المحتوى التعليمي الموجود على المنصة للمشتركين وغير المشتركين 

 

 

 

 

 ( المادة التعليمية  1الشكل )             

  العربية.ربط أسماء المعلمين بعلماء اللغة  

 

 

 

 ( معلمين المنصة  4الشكل )             

  بمجالين:في المحتوى التعليمي تتميز  واالشتراكطريقة الدخول 

  األول:المجال  -2

 به.الخاص  وااليميلالمرور  وكلمةاالشتراك من قبل التلميذ بإدخال اسمه 

 الثاني:المجال  -1

 المرور. وكلمةاالسم  واعطاءهمتحديد المشتركين من قبل اإلدارة 
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 ( تسجيل دخول المنصة  5الشكل )                           

  والمتاحة للتلميذ من خالل قائمة توضيحية  والصفحاتعرض العناصر  

 ليها مباشرةااالنتقال للصفحة و ى الصفحة المطلوبة الضغط عل.  

 

 

 

 (  قائمة التلميذ   0الشكل ) 

  يها التعليمية المشترك ف والموادالتي ينضم لها  المجموعة التلميذ توضحواجهة استخدام

 وصوت.رة المرفقات من ملفات صو  ورفعمعلم المادة  ومراسلة

 

 

 

 ( ملف التلميذ  7الشكل )                       



48 
 

 

  التواصل بينهم وكتابة المنشورات والواجبات. االتصال و لمجموعات تتيح التالميذ تقسيم 

 

 

 

 مجموعات التالميذ(  7الشكل ) 

  الرقمي( )المحتوى  التعليمية المادة

 (8-7) العمرية ئةالف تالميذ يتقنها أن يجب التي التعليمية والكفايات بالمهارات تتمثل التي هي

 التالي: النحو على تحكيمها وتم والنصوص. والصوت الصور تضمن والتي سنوات

 ربيةالع اللغة مجال في والكفاءة الخبرة ذوي  من محكمين مجموعة على بعرضه الباحثة قامت

 العربية اللغة رفينومش التربوي  النفس وعلم التعليم تكنلوجياو  التربوية واإلدارة التدريس وطرق  ومناهج

  ،(1) رقم ملحق وغيرها. الدولية الغوث ووكالة والتعليم التربية وزارة من الخاصة والتربية

 حاتاقترا أو االختبار فقرات على إضافة أو تعديل أو حذف من يلزم إجراء أي إلى باإلضافة

 إجماع على اء  بن االختبار فقرات وتعديل ومقترحاتهم المحكمين بمالحظات األخذ وتمَّ  مناسبة، يرونها

 .بصورته االختبار إخراج وتم المحكمين غالبية

 الخطوات حسب سنوات (7-7) العمرية لفئةا مع يتناسب بما الرقمي التعليمي المحتوى  تصميم تم

  التالية:
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 الرقمي التعليمي المحتوى  ( 9 ) الشكل

 االنتقال للتلميذ يمكن ال حيث منتظمة، متسلسلة وحدات 7 إلى التعليمي المحتوى  تقسيم  -

 يمكن ال بنائي المحتوى  الن وذلك السابقة، الوحدة من االنتهاء بعد اال التالية الوحدة إلى

 المبرمج لمللتع سكنر العالم لنظرية تبعا وهو المنتظم التسلسل خالل من إال الهدف تحقيق

 (1616 وآخرون، (. )العتوم المنتظم.

 من اآلتي:الوحدة التعليمية تكونت  -

 التعليمية.فيديو يوضح القاعدة األساسية للمادة  -

 

 

 

 

 ( الفيديو التعليمي 26الشكل )                           
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 ،غير مباشر بعملية التقويم بشكل والقياملعبة رقمية تعليمية لتأكيد المعلومة  إلىثم االنتقال  -

بما يناسب Word Wallوذلك من خالل تضمين األلعاب االلكترونية المصممة على برنامج 

 التعليمي.المحتوى  وعرضاللعبة  واستراتيجيةمن الرسومات  (7-7)الفئة العمرية 

 

 

 

 ( العاب تعليمية  22الشكل )                                    

 

ى ورق عل والكتابةمشاهدة الملف  أومن خالل تنزيل الملف  ويتمللكتابة  الكترونيملف  -

 خارجي.

 

 

 
 
 

( كراسة الكتابة 21الشكل )   
 
  



51 
 

 

 إجراءات تطبيق الدراسة
أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها بصورة صحيحة قامت الباحثة بإتباع اإلجراءات من 

 اآلتية:
 تحديد مشكلة الدراسة . -

 االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.  -

 االلكترونية( .إعداد وبناء أداة الدراسة )اختبارات الدراسة / المنصة التعليمة  -

 مناهجو  العربية اللغة مجال في والكفاءة الخبرة ذوي  تحكيم أدوات الدراسة من قبل مختصين -

 العربية اللغة فينومشر  التربوي  النفس وعلم التعليم وجيانولتكو  التربوية واإلدارة التدريس وطرق 

 غير و دنيةاألر  الجامعات و الدولية الغوث ووكالة والتعليم التربية وزارة من  الخاصة التربية و

 . األردنية

 (.8الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط كما في ملحق رقم ) -

 التأكد من دالالت الصدق والثبات لألداة من خالل تطبيقها على العينة االستطالعية. -

 .تدريس المادة التعليمية الرقمية على عينة الدراسة 

  متابعة التالميذ من خالل حصص يومية بالصف االفتراضي وااللتقاء مع التالميذ عبر المنصة

 التعليمية االلكترونية. 

 .تقديم االختبارات من خالل الصف االفتراضي 

جمع بيانات االختبارات وتفريغها وإدخالها على الحاسوب لمعالجتها باستخدام برنامج الرزمة  -

 (.SPSSاالجتماعية )اإلحصائية للعلوم 

 استخراج النتائج وعرضها وتفسيرها ومناقشتها.  -

 اقتراح التوصيات المناسبة بشـأن نتائج الدراسة التي تم الوصول إليها. -
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 أساليب التحليل والمعالجة اإلحصائية
نظر ا ألن  األسلوب المالئم في التحليل يعتمد بشكل رئيسي على نوع البيانات المراد تحليلها، فقد 

زمة اإلحصائي ة للعلوم  تم االعتماد على عدد من األساليب اإلحصائي ة وباستخدام برنامج الر 

، وذلك من أجل توظيف SPSS (Statistical Package for Social Sciences)االجتماعي ة 

البيانات التي تم الحصول عليها لتحقيق أهداف الد راسة ولإلجابة عن تساؤالتها، وفي ضوء طبيعة 

 متغي رات الد راسة وأساليب القياس وأغراض الت حليل، تم استخدام األساليب اإلحصائي ة اآلتية:

 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد العينة على متغيرات الدراسة. -

في الرقمي: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف أسئلة االختبارات اإلحصاء الوص -

 وذلك لإلجابة على سؤال الدراسة األول.

 (.بعدي –االختبار التحصيلي )قبلي الستخراج ثبات  ((test-Re-testمعامل ثبات االعادة  -

 أثر التعلم. ( الستخراج ثبات االختبار انتقالCronbach Alpaمعامل كرونباخ الفا ) -

 ( لقياس صدق االختبار.Pearson Correlation Coefficientمعامل االرتباط بيرسون ) -

معامالت الصعوبة لكل سؤال من اسئلة االختبارات ا )القبلي، البعدي، انتقال أثر التعلم(، وذلك  -

 من اجل معرفة مدى صعوبة كل سؤال.

 القبلي، البعدي، انتقال أثر التعلم(، وذلك مناالختبارات )معامالت التمييز لكل سؤال من اسئلة  -

 اجل معرفة قدرة كل سؤال على التمييز بين الطلبة الممتازين والضعاف.

( لإليجاد أثر المنصة اإللكترونية paired sample T-Testاختبار )ت( للعينات المترابطة ) -

ة في معالجة  القراءة والكتابة.مشكالت  التعليمية الُمعد 
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 الرابعالفصل 

 نتائج الدراسة 

 

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الول 

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

خدام التعرف على أثر است إلىيتضمن هذا الفصل عرض وتحليل نتائج الدراسة التي هدفت 

( 7-7المنصة اإللكترونية التعليمة في معالجة صعوبات القراءة والكتابة لدى تالميذ الفئة العمرية )

 وفيما يأتي عرض لنتائج هذه الدراسة وفقا  ألسئلتها.سنوات في لواء ماركة، 

 حصائيةإ داللة ذات فروق  توجد هلوالذي نص على  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الول

 القراءة مهارات في والبعدي القبلي التحصيلي االختبار بين (α ≤ 6.65) إحصائية داللة مستوى  عند

 يمية؟التعل االلكترونية المنصة على للتدريب تبعا   سنوات (7-7) العمرية الفئة تالميذ لدى والكتابة

في االختبارين القبلي  بين متوسطي درجات الطالب تمت المقارنةعن هذا السؤال  لإلجابة

(، Paired Sample t. Testوالبعدي ومعايرهما عن طريق تطبيق اختبار )ت( للعينات المترابطة )

 ( يوضح نتائج هذا االختبار.2-4والجدول )

 (2-4الجدول )
 (Paired Sample t. Testنتائج اختبار )ت( للعينات المترابطة )

عالمة  السؤال/المعيار #
المتوسط  القياس السؤال

 الحسابي
االنحراف 
الداللة  tقيمة  المعياري 

 اإلحصائية

2 
قراءة الحروف 

 0 وتميزها
 2.61 4.77 القبلي

-7.94 6.66 
 6.15 5.70 البعدي

قراءة الحروف مع  0
 4 الحركات

 6.79 1.61 القبلي
-7.15 6.66 

 6.14 1.94 البعدي

4 
قراءة الحروف مع 

 1 المد
 6.07 2.94 القبلي

-0.74 6.66 
 6.49 1.01 البعدي

0 
الشكل المناسب 

 1 للحرف
 6.57 2.96 القبلي

-4.16 6.66 
 6.02 1.11 البعدي

 6.66 7.71- 6.51 1.66 القبلي 1 6
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عالمة  السؤال/المعيار #
المتوسط  القياس السؤال

 الحسابي
االنحراف 
الداللة  tقيمة  المعياري 

 اإلحصائية
اكمال الكلمة 

 6.51 1.71 البعدي بالمقطع المناسب

كتابة الحروف  7
 5 غيبا  

 2.11 1.26 القبلي
-21.45 6.66 

 6.06 4.01 البعدي

8 
كتابة الحروف مع 

 5 الحركات غيبا  
 2.21 1.10 القبلي

-22.01 6.66 
 6.06 4.01 البعدي

 5 كتابة المقطع 9
 2.29 1.71 القبلي

-21.21 6.66 
 6.06 4.01 البعدي

كتابة التنوين  22
 1 المناسب

 6.90 2.46 القبلي
-26.10 6.66 

 6.49 1.01 البعدي

ين تنو  إلىالتحويل  22
 1 الفتح

 6.96 2.44 القبلي
-9.45 6.66 

 6.56 1.51 البعدي

20 
التحليل حروف 

 1 ومقاطع
 666. 1.74 القبلي

-20.41 6.66 
 476. 2.66 البعدي

 1 تركيب المقاطع 26
 636. 1.74 القبلي

-7.66 6.66 
 776. 2.24 البعدي

27 
تكوين أكثر من 

مجموعة  كلمة من
 حروف

1 
 746. 1.32 القبلي

-5.04 6.66 
 356. 1.86 البعدي

28 
أكمل الفراغ 

 4 بـــ)ت/ة/ـــة/ه/ــــه(
 866. 2.32 القبلي

-24.91 6.66 
 526. 3.74 البعدي

 4 ال التعريف 29
 876. 1.88 القبلي

-11.71 6.66 
 496. 3.72 البعدي

 1 كتابة كلمات 02
 6.74 1.34 القبلي

-20.76 6.66 
 506. 2.46 البعدي

ترتيب مفردات في  02
 1 جملة

 0.65 2.61 القبلي
-0.49 6.66 

 406. 1.80 البعدي

 5 امالء 00
 1.18 1.34 القبلي

-17.92 6.66 
 0.79 3.66 البعدي

04 
قراءة النص 

المقروء واالجابة 
 عن االسئلة

4 
 906. 1.40 القبلي

-27.16 6.66 
 616. 2.70 البعدي

 84 االختبار ككل
- 0.072 39.76 القبلي

27.18 2.22 
 5.38 62.3 البعدي
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حو والتي كانت على النالنتائج المتعلقة باختبار )ت( للعينات المترابطة ( 2-4) الجدوليظهر من 

 التالي:

ية فروق ذات داللة إحصائ( يتضح بأنه يوجد قراءة الحروف وتميزها) بالنسبة للمعيار الول -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي والبعدي في α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )

(، وكانت الفروق لصالح 6.66( وبداللة إحصائية )7.94-هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

( وبانحراف 5.70بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي ) (، اذ2.67القياس البعدي بفارق معنوي )

( وبانحراف معياري 4.77(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.15معياري )

(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة صعوبات القراءة والكتابة 2.61)

 في هذا المعيار.ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب 

ة ( يتضح بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائيقراءة الحروف مع الحركات) بالنسبة للمعيار الثاني -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي والبعدي في α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )

فروق لصالح (، وكانت ال6.66( وبداللة إحصائية )7.15-هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

( وبانحراف 1.94(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي )6.91القياس البعدي بفارق معنوي )

( وبانحراف معياري 1.61(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.14معياري )

لكتابة ا(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة صعوبات القراءة و 6.79)

 ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

( يتضح بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية قراءة الحروف مع المد) بالنسبة للمعيار الرابع -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي والبعدي في α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )

(، وكانت الفروق لصالح 6.66( وبداللة إحصائية )0.74-هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

( وبانحراف 1.01(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي )6.07القياس البعدي بفارق معنوي )



57 
 

 

( وبانحراف معياري 2.94لحسابي للقياس القبلي )(، بينما بلغ المتوسط ا6.49معياري )

(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة صعوبات القراءة والكتابة 6.07)

 ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

صائية ت داللة إح( يتضح بأنه يوجد فروق ذاالشكل المناسب للحرف) بالنسبة للمعيار الخامس -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي والبعدي في α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )

(، وكانت الفروق لصالح 6.66( وبداللة إحصائية )4.16-هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

وبانحراف ( 1.11(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي )6.11القياس البعدي بفارق معنوي )

( وبانحراف معياري 2.96(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.02معياري )

(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة صعوبات القراءة والكتابة 6.57)

 ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

( يتضح بأنه يوجد فروق ذات داللة اكمال الكلمة بالمقطع المناسب) بالنسبة للمعيار السادس -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

(، وكانت 6.66( وبداللة إحصائية )7.71-والبعدي في هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي 6.71ي )الفروق لصالح القياس البعدي بفارق معنو 

( 1.66(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.51( وبانحراف معياري )1.71)

(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة 6.51وبانحراف معياري )

 حصيل الطالب في هذا المعيار.صعوبات القراءة والكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة ت

د ( يتضح بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنكتابة الحروف غيبا  ) بالنسبة للمعيار السابع -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي والبعدي في هذا α ≤ 0.05مستوى الداللة )

وكانت الفروق لصالح (، 6.66( وبداللة إحصائية )21.45-المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )
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( وبانحراف 4.01(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي )2.51القياس البعدي بفارق معنوي )

( وبانحراف معياري 1.26(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.06معياري )

الكتابة لقراءة و (. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة صعوبات ا2.11)

 ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

 ( يتضح بأنه يوجد فروق ذات داللةكتابة الحروف مع الحركات غيبا  ) بالنسبة للمعيار الثامن -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

(، وكانت 6.66( وبداللة إحصائية )22.01-والبعدي في هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي 2.10الفروق لصالح القياس البعدي بفارق معنوي )

( 1.10الحسابي للقياس القبلي )(، بينما بلغ المتوسط 6.06( وبانحراف معياري )4.01)

(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة 2.21وبانحراف معياري )

 صعوبات القراءة والكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

ند مستوى ة إحصائية ع( يتضح بأنه يوجد فروق ذات داللكتابة المقطع) بالنسبة للمعيار التاسع -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي والبعدي في هذا المعيار، α ≤ 0.05الداللة )

(، وكانت الفروق لصالح القياس 6.66( وبداللة إحصائية )21.21-حيث بلغت قيمة )ت( )

انحراف ( وب4.01(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي )2.76بفارق معنوي ) البعدي بم

( وبانحراف معياري 1.71(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.06معياري )

(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة صعوبات القراءة والكتابة 2.29)

 ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

ة ( يتضح بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائيابة التنوين المناسبكت) بالنسبة للمعيار العاشر -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي والبعدي في α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )
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(، وكانت الفروق 6.66( وبداللة إحصائية )26.10-هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

( 1.01(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي )2.11لصالح القياس البعدي بفارق معنوي )

( وبانحراف 2.46(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.49وبانحراف معياري )

ا يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة صعوبات القراءة (. مم6.90معياري )

 والكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

لة ( يتضح بأنه يوجد فروق ذات دالتنوين الفتح إلىالتحويل ) بالنسبة للمعيار الحادي عشر -

ين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي ( بα ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

(، وكانت 6.66( وبداللة إحصائية )9.45-والبعدي في هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي 2.67الفروق لصالح القياس البعدي بفارق معنوي )

( 2.44ابي للقياس القبلي )(، بينما بلغ المتوسط الحس6.56( وبانحراف معياري )1.51)

(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة 6.96وبانحراف معياري )

 صعوبات القراءة والكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

اللة ات د( يتضح بأنه يوجد فروق ذالتحليل حروف ومقاطع) بالنسبة للمعيار الخامس عشر -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

(، وكانت 6.66( وبداللة إحصائية )20.41-والبعدي في هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي  (، اذ6.91الفروق لصالح القياس البعدي بفارق معنوي )

( 2.74(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.47( وبانحراف معياري )1.00)

(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة 6.00وبانحراف معياري )

 ار.في هذا المعيصعوبات القراءة والكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب 
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( يتضح بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية تركيب المقاطع) بالنسبة للمعيار السادس عشر -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي والبعدي في α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )

صالح (، وكانت الفروق ل6.66( وبداللة إحصائية )7.66-هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

( وبانحراف 1.14(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي )6.56القياس البعدي بفارق معنوي )

( وبانحراف معياري 2.74(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.77معياري )

 ة(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة صعوبات القراءة والكتاب6.01)

 ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

ح ( يتضتكوين أكثر من كلمة من مجموعة حروف ذات معنى) بالنسبة للمعيار السابع عشر -

( بين درجات تحصيل α ≤ 0.05بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( وبداللة 5.04-الطالب في االختبار القبلي والبعدي في هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

(، اذ بلغ المتوسط 6.54(، وكانت الفروق لصالح القياس البعدي بفارق معنوي )6.66إحصائية )

لحسابي للقياس (، بينما بلغ المتوسط ا6.15( وبانحراف معياري )2.70حسابي للقياس البعدي )

(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية 6.74( وبانحراف معياري )2.11القبلي )

لمعالجة صعوبات القراءة والكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا 

 المعيار.

ح بأنه يوجد فروق ذات ( يتضأكمل الفراغ بـــ)ت/ة/ـــة/ه/ــــه() بالنسبة للمعيار الثامن عشر -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

(، 6.66( وبداللة إحصائية )24.91-القبلي والبعدي في هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

لقياس (، اذ بلغ المتوسط حسابي ل2.41وكانت الفروق لصالح القياس البعدي بفارق معنوي )

( 1.11(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.51( وبانحراف معياري )1.74البعدي )
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(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة 6.70وبانحراف معياري )

 صعوبات القراءة والكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

فروق  يتضح بأنه يوجد ال التعريف أل الشمسية / أل القمرية() بالنسبة للمعيار التاسع عشر -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

(، 6.66( وبداللة إحصائية )11.71-القبلي والبعدي في هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس 2.74فروق لصالح القياس البعدي بفارق معنوي )وكانت ال

( 2.77(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.49( وبانحراف معياري )1.71البعدي )

(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة 6.77وبانحراف معياري )

 الكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.صعوبات القراءة و 

( يتضح بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند كتابة كلمات) بالنسبة للمعيار العشرون  -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي والبعدي في هذا α ≤ 0.05مستوى الداللة )

(، وكانت الفروق لصالح 6.66( وبداللة إحصائية )20.76-المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

( وبانحراف 1.40(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي )2.21القياس البعدي بفارق معنوي )

( وبانحراف معياري 2.14(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.56معياري )

اإللكترونية لمعالجة صعوبات القراءة والكتابة  (. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية6.74)

 ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

( يتضح بأنه يوجد فروق ذات ترتيب مفردات في جملة) بالنسبة للمعيار الحادي والعشرون  -

 ( بين درجات تحصيل الطالب في االختبارα ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

(، 6.66( وبداللة إحصائية )0.49-القبلي والبعدي في هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس 6.77وكانت الفروق لصالح القياس البعدي بفارق معنوي )
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( 2.61(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.46( وبانحراف معياري )2.76البعدي )

(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة 6.05معياري ) وبانحراف

 صعوبات القراءة والكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

( يتضح بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند االمالء) بالنسبة للمعيار الثاني والعشرون  -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي والبعدي في هذا α ≤ 0.05مستوى الداللة )

(، وكانت الفروق لصالح 6.66( وبداللة إحصائية )17.92-المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

( وبانحراف 1.00(، اذ بلغ المتوسط حسابي للقياس البعدي )1.11القياس البعدي بفارق معنوي )

( وبانحراف معياري 2.14توسط الحسابي للقياس القبلي )(، بينما بلغ الم6.79معياري )

(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة صعوبات القراءة والكتابة 2.27)

 ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

اللة بأنه يوجد فروق ذات د( يتضح قراءة النص واالجابة عن االسئلة) بالنسبة للمعيار االخير -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

(، وكانت 6.66( وبداللة إحصائية )27.16-والبعدي في هذا المعيار، حيث بلغت قيمة )ت( )

ياس البعدي (، اذ بلغ المتوسط حسابي للق2.16الفروق لصالح القياس البعدي بفارق معنوي )

( 2.46(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي )6.02( وبانحراف معياري )1.76)

(. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة 6.96وبانحراف معياري )

 صعوبات القراءة والكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذا المعيار.

 αيتضح بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) لنسبة لالختبار ككلاما با -

( بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي والبعدي في هذا االختبار التحصيلي، 0.05 ≥

بلغ المتوسط حسابي لعالمات  ، 6.66( وبداللة إحصائية )27,18-حيث بلغت قيمة )ت( )
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بينما بلغ المتوسط الحسابي ،( 5,38 ( وبانحراف معياري )61,3االختبار البعدي )الطالب في 

مما يدل على . ( 10,07( وبانحراف معياري )39,76 لعالمات الطالب في االختبار القبلي )

أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة صعوبات القراءة والكتابة ساهمت بشكل ملحوظ 

  الطالب في هذا االختبار. في زيادة تحصيل

 
 إحصائية ةدالل ذات فروق  توجد هلوالذي نص على  :نيالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثا

 الميذت لدى والبعدي القبلي التعلم أثر انتقال مقياس بين (α ≤ 6.65) إحصائية داللة مستوى  عند

 التعليمية؟ االلكترونية المنصة على للتدريب تبعا   سنوات، (7-7) العمرية الفئة

جل من اتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على هذا السؤال 

بين متوسطي درجات الطالب في االختبارين البعدي وانتقال أثر التعلم الستقصاء صعوبات  المقارنة

 ( ذلك.1-4القراءة والكتابة، ويبين جدول )

 (0-4الجدول )
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين البعدي وانتقال أثر التعلم المتوسطات

عالمة  االختبار/المعيار #
المتوسط  القياس االختبار

 الحسابي
االنحراف 
الداللة  tقيمة  المعياري 

 االحصائية

قراءة الحروف  2
- 356. 5.86 البعدي 6 وتميزها

 0.24 5.94 انتقال أثر التعلم 0.044 2.064

قراءة الحروف مع  1
- 246. 3.94 البعدي 4 الحركات

 6.24 3.98 انتقال أثر التعلم 0.159 1.429

قراءة الحروف مع  4
- 0.49 2.62 البعدي 3 المد

 526. 3.00 انتقال أثر التعلم 0.000 5.480

الشكل المناسب  5
- 616. 2.22 البعدي 3 للحرف

 0.47 2.32 التعلمانتقال أثر  0.024 2.333

اكمال الكلمة  0
- 386. 2.82 البعدي 3 بالمقطع المناسب

 6.17 2.92 انتقال أثر التعلم 0.024 2.333

- 606. 4.62 البعدي 0 كتابة الحروف غيبا   7
 6.47 4.68 انتقال أثر التعلم 0.083 1.769
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عالمة  االختبار/المعيار #
المتوسط  القياس االختبار

 الحسابي
االنحراف 
الداللة  tقيمة  المعياري 

 االحصائية

كتابة الحروف مع  7
- 606. 4.62 البعدي 0 الحركات غيبا  

 6.47 4.07 انتقال أثر التعلم 0.083 1.769

- 606. 4.62 البعدي 0 كتابة المقطع 9
 0.47 4.07 انتقال أثر التعلم 0.083 1.769

كتابة التنوين  26
- 496. 2.62 البعدي 3 المناسب

 0.37 2.84 انتقال أثر التعلم 0.001 3.718

ن تنوي إلىالتحويل  22
- 506. 2.52 البعدي 3 الفتح

 0.40 2.80 انتقال أثر التعلم 0.000 4.365

التحليل حروف  25
- 476. 2.66 البعدي 3 ومقاطع

 6.17 2.84 انتقال أثر التعلم 0.002 3.280

- 776. 2.24 البعدي 3 تركيب المقاطع 20
 0.56 1.17 انتقال أثر التعلم 0.018 2.447

27 
تكوين أكثر من 

كلمة من مجموعة 
 حروف

3 
- 356. 1.86 البعدي

 0.19 1.96 انتقال أثر التعلم 0.024 2.333

أكمل الفراغ  27
- 526. 3.74 البعدي 4 بـــ)ت/ة/ـــة/ه/ــــه(

 0.41 3.78 انتقال أثر التعلم 0.159 1.429

29 
ال التعريف أل 
الشمسية /أل 

 القمرية
4 

- 496. 3.72 البعدي
 0.32 3.88 انتقال أثر التعلم 0.004 3.055

- 506. 2.46 البعدي 3 كتابة كلمات 16
 6.42 1.77 انتقال أثر التعلم 0.000 4.802

ترتيب مفردات في  12
- 406. 1.80 البعدي 0 جملة

 0.24 1.94 انتقال أثر التعلم 0.007 2.824

- 0.79 3.66 البعدي 0 امالء 11
 0.49 4.14 انتقال أثر التعلم 0.000 6.725

14 
قراءة النص 
واالجابة عن 

 االسئلة
4 

- 616. 2.70 البعدي
 0.27 3.08 انتقال أثر التعلم 0.000 5.480

 3.20 64.62 انتقال أثر التعلم 0.000 7.05- 5.38 62.3 البعدي 84 االختبار ككل
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متوسطي درجات الطالب في االختبارين البعدي ( وجود فروق ظاهرية بين 1-4ُيالحظ من جدول )

 وانتقال أثر التعلم وجميع معاييرهما، مما يدل على: 

 انتقال التعلم بشكل كامل بعد تطبيق المنصة اإللكترونية التعليمية. .2

ا من هتمكن التالميذ من القراءة والكتابة والمحافظة على المهارات والكفايات التي اكتسبو  .1

 المادة التعليمية.  
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات 

جاءت  والتي ،مقترحة و توصيات يناقش هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة 

  التالي:على النحو 

 يةإحصائ داللة ذات فروق  توجد هلعلى: ينص  والذيأوال: مناقشة نتائج السؤال الول 

 القراءة مهارات في والبعدي القبلي التحصيلي االختبار بين (α ≤ 6.65) إحصائية داللة مستوى  عند

 يمية؟التعل االلكترونية المنصة على للتدريب تبعا   سنوات (7-7) العمرية الفئة تالميذ لدى والكتابة

 القراءة هارةم نتائج أن إذ والكتابة، القراءة مشكالت المجالين من لكل النتائج مناقشة يلي وفيما

  يلي كما

في  لتالميذا( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل قراءة الحروف وتميزها)نتائج مهارة  -

، مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية المهارةاالختبار القبلي والبعدي في هذا 

هارة. الم هذهفي  التالميذالقراءة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل مشكالت لمعالجة 

يناسب  ميموبتص والصورةأن المحتوى الرقمي قد تناول المادة التعليمية بالصوت  إلى ويعزى ذلك

هناك  نولك وتميزهاأن التلميذ يمتلك مهارة معرفة الحروف  وتبين سنوات، (7-7)الفئة العمرية 

متابعة  بينو من خالل ما يتعلمه التلميذ من المعلم  وصوته، وذلكاسم الحرف مشكلة التميز بين 

م الحرف بين اس والفرق أولياء األمور لعدم معرفة أولياء االمور بأسس التعليم الصحيح للقراءة 

لحرف لخالل المحتوى الرقمي تم توضيح ألولياء األمور ما هو الصوت الصحيح  ومن، وصوته

  المتعددة.كلمات تحتوي جميع أشكال الحرف  وإعطاء



67 
 

 

 لتالميذا( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل قراءة الحروف مع الحركات)نتائج مهارة  -

ية ، مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونالمهارةفي االختبار القبلي والبعدي في هذا 

 .هارةالم هذهفي  التالميذفي زيادة تحصيل  القراءة ساهمت بشكل ملحوظ مشكالتلمعالجة 

لى ع والتدريبأن تميز شكل الحركة على الحرف من خالل الكتابة الواضحة  إلىذلك  ويعزى 

أكثر الحركات التي كانت مشكلة  ومنسماع الصوت المناسب للحرف مع الحركة المناسبة، 

معرفة قاعدة الحرف الساكن أن الحرف الساكن يقرأ مع حرف متحرك  وعدمللتالميذ هي السكون، 

  ا.وحركاتهمعالجة المشكلة من خالل ألعاب رقمية بتميز بين الحروف  وتم لوحده،يقرأ  وال

في  الميذالت( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل قراءة الحروف مع المد)نتائج مهارة  -

، مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية المهارةاالختبار القبلي والبعدي في هذا 

ي هذا ف التالميذالقراءة والكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل  مشكالتلمعالجة 

صر تالحركة، عند القراءة يخ وصوتأن التلميذ ال يميز بين صوت المد  إلىذلك  ويعزى  .المهارة

ل لصعوبة التميز بينهم، من خال وذلكبالحركات،  وبالعكسالتلميذ مد الصوت في حروف المد 

صف االفتراضي، بال والمتابعة والكتابةالفيديو التعليمي الرقمي يوضح الفرق بينهم في القراءة 

 اعدتهمسو أولياء األمور للخطوات التي يجب أن يتبعها التلميذ ليتمكن من تكوين الكلمة  ومعرفة

 حرفأالحرف مع  وبين وحركتهبين الحرف  والتميزخالل األلعاب الرقمية  ومنعلى التدريب 

 المهارة.  واتقانالمد ساهمت بشكل ملحوظ لدى التالميذ في التميز 

ي االختبار ف التالميذبين درجات تحصيل  ( يتضح بأنه يوجد فروق قراءة كلمات)نتائج مهارة  -

، مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة المهارةالقبلي والبعدي في هذا 

عزى ذلك اذ ي .المهارةفي هذا  التالميذبشكل ملحوظ في زيادة تحصيل  القراءة ساهمت مشكالت
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أن التدرج في المحتوى التعليمي الرقمي وتوضيح ذلك من أسس التعليم الصحيحة أصبح  إلى

 المد لتكوين كلمة يستطيع قراءتها.  وحروفالتلميذ قادر على ربط الحروف والحركات 

االختبار  في التالميذ( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل قراءة جملة)نتائج مهارة  -

. مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة ،المهارةا القبلي والبعدي في هذ

 إلىذلك  يعزى  المهارةفي هذا  التالميذبشكل ملحوظ في زيادة تحصيل  القراءة ساهمت مشكالت

  السابق.تمكن التلميذ من المحتوى التعليمي 

( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل أكمل الفراغ بـــ)ت/ة/ـــة/ه/ــــه()مهارة نتائج  -

ة ، مما يدل على أن إدخال المنصة التعليميالمهارةفي االختبار القبلي والبعدي في هذا  التالميذ

ي هذا ف التالميذبشكل ملحوظ في زيادة تحصيل  القراءة ساهمتمشكالت اإللكترونية لمعالجة 

التاء  التميز بينطريقة  الصحيحة فيالقاعدة عدم معرفة التالميذ أن  إلىذلك  ويعزى  .المهارة

  متابعة.بالبأمثلة تساعد أولياء األمور  ودعمهامعالجة ذلك من خالل توضيح القاعدة  وتم والهاء،

( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل قراءة النص واالجابة عن االسئلة)نتائج مهارة  -

ة ، مما يدل على أن إدخال المنصة التعليميالمهارةفي االختبار القبلي والبعدي في هذا  التالميذ

ي هذا ف التالميذبشكل ملحوظ في زيادة تحصيل  القراءة ساهمت مشكالتاإللكترونية لمعالجة 

الطالة ا وعدمالنصوص التي تراعي التدرج في معالجة مشكلة القراءة  إلىذلك  ويعزى  .المهارة

ة للتالميذ المناسب والخطوطالتصميم  ومراعاة السابقة،لتمكين التلميذ من المهارات  ولذلك فيها،

ماع التلميذ س وعند القراءة،للمعلم للتأكد من صحة  وارسالهالصوت  وتسجيلالقراءة  وامكانيتهم

  أمامه.الصوتي للنص الذي  على االدراكتسجيله الصوتي يساعده 
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  يلي:الكتابة المتمثلة بما  بنتائج بمهارةالقراءة مرتبطة  نتائج مهارةان  -

 عدمو كل مجموعة من الدروس بلون خاص  وتمييزصفحات الكراسة  أن تصميم أظهرت النتائج -

لهدف ا ساعم في معالجة مشكلة الكتابة لدى لتالميذ حيث  الكتابة،االكثار من عدد السطور في 

لكراسة إذ ان الكتابة على ا التلميذ،عقبة أمام ال و إزالةالكلمة  أومنها هو اتقان كتابة شكل الحرف 

 اتقان. وكانون د ولكنتسبب مشكلة بعدم قيام التلميذ بالكتابة لكثرة االسطر فيقوم بكتابتها 

  المطلوبة.على صفحات لكل المهارات  واحتواءهاللكراسة المصممة األثر اإليجابي 

في  لتالميذا( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل فالشكل المناسب للحر ) نتائج مهارة -

، مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية المهارةاالختبار القبلي والبعدي في هذا 

اذ لمهارة، ا هذهفي  التالميذساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل  الكتابةمشكالت  لمعالجة

 كلمة متصلةال واخرالكلمة  ووسطتوضيح الشكل الصحيح للحرف في بداية الكلمة  إلىذلك  يعزى 

ابتها على كت والتدريبمن خالل خطوط واضحة مستخدمة بتصميم المحتوى الرقمي  ومنفصلة،

  الحروف.في كراسة خط للجميع 

( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل اكمال الكلمة بالمقطع المناسب) نتائج مهارة -

ة ، مما يدل على أن إدخال المنصة التعليميالمهارةفي االختبار القبلي والبعدي في هذا  التالميذ

هذه في  ذالتالميالكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل مشكالت اإللكترونية لمعالجة 

ي من خالل معرفة المقطع الذ وكتابتهلصوتي الربط ما بين االدراك ا إلىذلك  ويعزى  .المهارة

  الحركات.عن الحرف مع  وتمييزهايناسب الكلمة 

في  لتالميذا( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل كتابة التنوين المناسب) نتائج مهارة -

لكترونية اإل، مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية المهارةاالختبار القبلي والبعدي في هذا 

ان  .هارةالمفي هذا  التالميذساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل  مشكالت الكتابة لمعالجة
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معرفة قاعدة التنوين والتمكن من كتابتها بشكل صحيح كانت من المشاكل التي تواجه التالميذ 

ون أصلية ست نفي مهارة الكتابة، إن التلميذ عند قراءة الكلمة يقرأ نهاية الحرف نون ولكنها لي

بل تنوين، فعند الكتابة يكتبها نون كما كتبها وهي تنوين وليست تنوين، وتم معالجة ذلك بالمحتوى 

 التعليمي الرقمي، بتوضيح قاعدة التنوين وكيف يميز التلميذ بينهم والتدرب على كتابتها.

 لتالميذا( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل تنوين الفتح إلىالتحويل ) نتائج مهارة   -

ونية مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكتر  المهارة ،في االختبار القبلي والبعدي في هذا 

أن  تدربوالفي هذا  التالميذالكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل مشكالت لمعالجة 

فتح يضاف تنوين ال إلىاالستثناءات فيها عند تحويل الكلمة هذه المهارة تطلب معرفة القاعدة و 

ألف نهاية الكلمة باستثناء التاء المربوطة و الهمزة ، فمن خالل المنصة و المحتوى التعليمي 

لكلمة تنوين الفتح و ما هو التغيير المناسب ل إلىالرقمي تم تصميم فيديو يوضح تحويل الكلمة 

 . وكتابتها في كراسة خط. 

في  لتالميذا( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل التحليل حروف ومقاطع) نتائج مهارة -

مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية المهارة، االختبار القبلي والبعدي في هذا 

ه أن هذ .ارةالمهفي هذا  التالميذالكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل مشكلة لمعالجة 

المهارة تسبب إشكالية لدى التالميذ لعدم معرفتهم بقواعد التحليل و التركيب إذ أن الحرف المتحرك 

لوحدة يعتبر مقطع و الحرف المتحرك مع الحرف الساكن يعتبر مقطع و الحرف مع أحرف المد 

لصوتي ا  يعتبر مقطع  و بناء عليه يتم تعلم التهجئة و الكتابة للكلمة  بناء على مهارة التحليل

لهذه المقاطع ، فإن عدم التمكن من هذه المهارة تعتبر مشكلة في القراءة و الكتابة و تعيق بشكل 

كبير االستمرار بتعلم ، و بذلك تم معالجة هذه المشكلة من خالل عرض المادة التعليمية الرقمية 

 مي .التعليمي الرق المحتوى  إلىالتحليل و أمكانية  التلميذ من الرجوع   بتسلسل و توضيح أسس
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ي االختبار ف التالميذ( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل تركيب المقاطع) نتائج مهارة -

 يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجةمما  ، المهارةالقبلي والبعدي في هذا 

ذ أن مهارة أ هارة،المفي هذا  التالميذوالكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل مشكالت 

ح طريقة القواعد التي توض واتباعتركيب المقاطع تعتمد على مهارة التحليل الصوتي الصحيح 

ليمي معالجة ذلك من خالل المحتوى التع وتم والكتابة،التحليل بشكل يساعد التلميذ على القراءة 

 والتدريبات.الرقمي على المنصة 

( يتضح بأنه يوجد فروق ن كلمة من مجموعة حروف ذات معنىتكوين أكثر م) نتائج مهارة -

معياري  وبانحراف المهارةفي االختبار القبلي والبعدي في هذا  التالميذبين درجات تحصيل 

اهمت الكتابة سمشكالت (، مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة 6.15)

 مهارة.ال هفي هذ التالميذبشكل ملحوظ في زيادة تحصيل 

على جعل التلميذ من حفظ الكلمات بشكل صوري، تركز  وعدمالخروج عن الكلمات المعتادة 

ذلك من خالل المحتوى التعليمي  وتم عشوائي، وليسخالل حروف معينة يكون كلمة ذات معنى 

 والتكرار.من خالل التجربة  للتلميذ،على تنمية االدراك الصوتي  الذي ساعدالرقمي 

درجات  بين يتضح بأنه يوجد فروق ذات ال التعريف أل الشمسية / أل القمرية()نتائج مهارة  -

ة ، مما يدل على أن إدخال المنصالمهارةفي االختبار القبلي والبعدي في هذا  التالميذتحصيل 

 لتالميذاالكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل مشكالت التعليمية اإللكترونية لمعالجة 

كلة في الكتابة يلفظ تشكل مش والما يكتب  وبين وبلفظالمهارة. ن مشكلة الكتابة ما بين يكتب ي ف

تم معالجة هذه المشكلة من خالل المحتوى التعليمي الرقمي عبر المنصة،  ولقدلدى التالميذ، 

تقان لما االهذا المحتوى قبل  إلىاالنتقال  وعدموذلك بإعطاء درس الشدة المرتبط بهذه المهارة 
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 وكتابتها،ها على قراءت والتدريبالقمرية  وألثم توضيح الحروف التي تكون مع أل الشمسية  سبق،

  مع توضيح القاعدة ألولياء األمور لمساعدة أبناءهم على المتابعة

( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل الطالب في االختبار كتابة كلمات) نتائج مهارة -

شكالت ممما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة ،القبلي والبعدي في هذا 

ارة أن في هذه المه .ه المهارةساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذ الكتابة

جه مشكلة في وا وأنهمميذ التي ظهرت من خالل االختبار القبلي نستنتج بداية المشكلة لدى التال

 معالجة ذلك من وتمالساكن،  والمقطعمع أحرف المد  والحروفالترابط بين الحرف المتحرك 

د اتقان ما هذه المهارة اال بع إلىاالنتقال  وعدمخالل التسلسل بعرض بالمحتوى التعليمي الرقمي 

 سبق. 

( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل الطالب في مفردات في جملةترتيب ) مهارةنتائج  -

االختبار القبلي والبعدي في هذا المعيار، مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية 

لمعالجة مشكالت الكتابة ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل الطالب في هذه المهارة. ان 

نى مفهوم، تم معالجة هذه المشكلة من خالل التسلسل بعرض المحتوى ترتيب الجملة بشكل ذا مع

التواصل مع المعلم من خالل المراسلة بالرسائل بشكل  عمليةالمنصة، و التعليمي الرقمي على 

خاص وإمكانية إعطاء التلميذ حقه بالتواصل والسؤال ساهمت في تفيز التالميذ للكتابة بأنفسهم 

 الشاشة االمر الذي يصعب على التالميذ في التعلم االعتيادي.وكسر حاجز الخجل من وراء 

( يتضح بأنه يوجد فروق بين درجات تحصيل الطالب في االختبار القبلي االمالء) نتائج مهارة -

شكالت م مما يدل على أن إدخال المنصة التعليمية اإللكترونية لمعالجة ،والبعدي في هذا المعيار

 من خالل ثحي .ه المهارةفي زيادة تحصيل الطالب في هذالكتابة ساهمت بشكل ملحوظ 

اذ انا التلميذ  ة،السابقاالختبار القبلي ظهرت هذه المهارة مشكلة بالمرتبة األولى بين كل المهارات 
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يل يواجه مشكلة عند االمالء غيبا بتحل ولكنهالحرف مع أحرف المد  أويتقن كتابة الحرف لوحده 

 التسلسلو معالجتها من خالل المحتوى التعليمي الرقمي  وتم الورق،ى عل وكتابتهاالكلمة صوتيا 

المستوى  لىإمن اتقان المرحلة السابقة ثم االنتقال  والتأكدفي عملية التعليم للمهارات السابقة 

 التالي.

 
 داللة ذات فروق وج د إلى (7102) الدويكات د اسووووة نتائج مع الد اسووووة هذه نتائج اتفقت لقد -

 د اسة رتهذك وما الحاس ب. باستخدام التد يس تلقت التي ةالتجريبي المجم عة لصالح احصائية

 المجتمع في وظائف ولها مهمة مهارة قراءة أن (al, et ,Klages 2020) وآخرون كالجس

 المنصـــة اهمةمســـالو  األولى الســـنوات في بالمناســـب التعلم في ذاتيا تكتســـب طبيعية عملية وأنها

 يحقق فالجميع زمنال في فروق  إلى التالميذ بين الفردية الفروق  تحويل في التعليمية االلكترونية

 . مختلفة بأوقات الهدف

 صائيةإح داللة ذات فروق  توجد هلوالذي نص على  الثاني: السؤال نتائج ةشمناق ثانيا :

 الميذت لدى والبعدي القبلي التعلم أثر انتقال مقياس بين (α ≤ 6.65) إحصائية داللة مستوى  عند

 التعليمية؟ االلكترونية المنصة على للتدريب تبعا   سنوات (7-7) العمرية الفئة
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  بأن: التعلم أثر انتقال اختبار نتائج أظهرت

 المحتوى  أن لىإ ذلك يعزى  التعليمية اإللكترونية المنصة تطبيق بعد كامل بشكل التعلم انتقال -

 المحتوى ب التسلسل وبأن وقت، باي اليه الرجوع للتلميذ ويمكن المنصة على متوفر التعليمي

 عن وبعيد ممتع بشكل المطلوبة المهارات التالميذ لدى عززت الرقمية واأللعاب الرقمي التعليمي

  بالتعلم. النمطية

 جاوزت على يساعد ما وهذا مختلفة بسرعات ولكن الهدف يحقق الجميع أن النتائج وأظهرت  -

 اإليجابي األثر فكان مختلفة. بسرعات ولكن الهدف يحقق الجميع اذ بالقدرات، الفردية الفروق 

 ادةالم من اكتسبوها التي والكفايات المهارات على والمحافظة القراءة مشكالت معالجة في

   التعليمية.

 التوصيات
 
 تعليميةال والمواد رقمية بطريقة العربية اللغة تعليم واستراتيجيات أساليب بتطوير الباحثة توصي -

 .العربية اللغة غير مختلفةال

 تعليمية.ال العملية في التعليمية االلكترونية المنصات تفعيل القرار أصحاب تبني ضرورة -

 وطرق  قمية،الر  التعليمية المنصات استخدام على األمور وأولياء المعلمين بتدريب الباحثة توصي -

 قط. مادةال بتقديم االكتفاء وعدم التالميذ متابعة والية عليها الرقمي المحتوى  وإدارة التدريس
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 المراجع قائمة

 العربية المراجع

 المرحلة والممارسة والتطبيق النظرية بين العربية تدريس أصول (.1666) حالفتا عبد البجة،
  والتوزيع. للنشر الفكر دار :عمان ،2 ط. الدنيا الساسية

 الفكر دار عمان: ،2ط .والكتابية القرائية المهارات الطفال تعليم (.1661) حالفتا عبد البجة،
  والنشر. للطباعة

 بين دبع عن التعليم حول الدولي الملتقى ،((االلكتروني التعليم أرضيات)) (.1620) صديق ،وسب
 جامعة الجزائر، نوفمبر، 27 ،26 ،20 أيام ،أنموذجا الجزائرية التجربة – والتطبيق النظرية

 وزو. تيزي  معمري، مولود

 للتدريس متعددة استراتيجيات والكتابة القراءة مهارات تنمية (1622) حسين حاتم البصيص،
 للكتاب. السورية العامة الهيئة السورية، الثقافة وزارة منشورات والتقويم،

 منصور سمير مكتبة غزة: ،1 ط .العربية اللغة تدريس استراتيجيات (.1667) وآخرون  خليل حماد،
  والنشر. للطباعة

 للنشر. الفالح مكتبة العين: ،2ط الخاصة، التربية إلى المدخل (.2997) جمال الخطيب،

 دار عم ان: ،2 ط .تدريسها وطرائق مناهجها العربية اللغة (.1665) سعاد والوائلي، طه الدليمي،
 الشروق.

 على والكتابة القراءة تعليم في محوسب تدريبي برنامج أثر (.1627) هالل عبد دعاء ،دويكات
 غير ماجستير رسالة) .التعلم صعوبات ذوي  من الساسي السادس الصف طلبة تحصيل
 األردن. اربد، ،اليرموك جامعة ،(منشورة

 ،5 ط ،الخاصة التربية في مقدمة العاديين غير الطفال سيكولوجية (.1662) فاروق  الروسان،
  والنشر. للطباعة الفكر دار عمان:
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 دار :عمان ،2 ط .والصعوبة المهارة بين العربية اللغة تدريس أساليب (.1660) فهد زايد،
  اليازوري.

 المعيارية المستويات ضوء في اإلعدادية المرحلة تالميذ أداء تقويم)) (.1665) جمال الزعاط،
 امعةج ،المعيارية والمستويات التعليم منهاج في عشر السابع العلمي المؤتمر ،((لالستماع

  القاهرة. شمس، عين

 التعليم لبيئات مستقبلية رؤية Edmodo التعليميــة المنصــات)) (.1625) عبــدالعال الســيد،
 .المنصـور جامعـة اإللكتروني الـتعلم مجلـة .((اإللكتروني

 االحتياجات ذوي  ورعاية العامة الصحة (.1660) منى وسند، حسام وعزب، زالعزي عبد الشخص،
   الطبري. مكتبة القاهرة: الخاصة،

 المسيرة دار عمان: ،2ط ،الرقمي للمحتوى  التعليم تصميم (. 1629) حميد أبو عاطف الشرمان،
  . الطباعة و التوزيع و للنشر

 انية،االنس العلوم مجلة .((االجتماعية واللسانيات اللسانيات بين اللغة)) (.1661) عزالدين صحراوي،
  الخامس. العدد ،بسكرة خضيرة محمد جامعة

 ،2 ط.وتجارب نظريات العام التعليم في العربية تدريس (.1662) محمد ومناع، رشدي طعمية،
 العربي. الفكر دار :القاهرة

 .والتطبيق النظرية بين العربية اللغة تدريس أساليب (.1667) محمد والحوامدة، راتب عاشور،
  والتوزيع. للنشر المسيرة دار :عمان ،1ط

 مرحلة في وقياسه وتنميته القراءة لتعلم االستعداد (.1661) محمد وزكي، سعد ،نالرحم عبد
 الفالح. مكتبة الكويت: ،2 ط .الطفال رياض

 دار ،عمان:1.ط التعلم نظريات(. 1616) فراس ، الحموري  و الناصر عبد الجراح و عدنان العتوم
  . الطباعة و التوزيع و للنشر المسيرة

 لطلبة Edmodo التعليمية المنصات استخدام فعالية)) (.1627) دالمجي عبد يوسف العنيزي،
  .0 ع ،11مج ،العلمية المجلة ،((األساسية التربية بكلية والحاسوب الرياضيات تخصص

 



77 
 

 

 للبحث عمل إطار والعشرين: الحادي القرن  في اإللكتروني التعلم (.1660) أندرسون  & غاريسون 
 .والتطبيق

 كنوز دار عمان، ، 1ط. التعليم تكنولوجيا إلى مدخل (. 1626 ) المعطي عبد غالب الفريحات، 
 المعرفة.

 الكتب. عالم القاهرة، ،2 ط .اإلمالئية الكتابة صعوبات (.2995) رجب محمد الله، فضل

  والتوزيع. للنشر الطريق دار عمان، ،1 ط .التعلم صعوبات إلى مدخل (.1664) أحمد يحيى القبالي،

 والتوزيع. للنشر الفكر دار عمان، 2 ط ،التربية إلى مدخل (.1665) عاطف طريف، ابراهيم، ناصر،

 ،2 ط .النفس علم في وتطبيقيه نظرية بحوث المدرسي، التعلم (.1662) جلجل محمد نصرة،
  المصرية. النهضة مكتبة القاهرة:

 البركة. و المعرفة زهور دار ، ،الجيزة2.طاإللكتروني ميالتعل (. 1627 ) يونس مجدي هاشم،

 (،11) المجلد .البنائية إلى ةاإلعتيادي من :اإللكتروني التعلم استراتيجيات (.1627) شريف اليتيم،
 المنارة. (،1) العدد
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 االلكترونية: المواقع

 (https://www.edraak.org) إدراك منصة 

  /(https://www.nafham.com) متخصصة( )منّصة نفهم: منّصة

 (/goo.q://///.t/:s.tth) شمولية )منّصة رواق منّصة

 

 

 

 

 

  

https://www.rwaq.org/
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 الملحقات

  (2) رقم ملحق

  االختبارات تحكيم خطاب

 :وبعد طيبة تحية

 في أثرها واستقصاء تعليمية الكترونية منصة بناء " بعنوان الموسومة بالدراسة الباحثة تقوم 

 / ماركا لواء مدارس في سنوات (7-7) العمرية الفئة تالميذ لدى والكتابة القراءة مشكالت معالجة

 ". عمان محافظة

 المتعددة ائطوالوس الرقمي المحتوى  وتقديم تعليمية الكترونية منصة بناء إلى الدراسة هذه تهدف

 واكسابهم اتهمحاج يناسب بما الطبيعي للطالب العمرية الفئة هلهذ والكتابة القراءة صعوبات لمعالجة

 . لهم الالزمة والكفايات المهارات

 ينب أضع ، المجال هذا في  عميقة معرفة و دراية و خبرة من فيكم الباحثة به تعهدت بما 

 مدى و يذالمالت على التعليمية المادة اثر لقياس  ( البعدي / القبلي ) التحصيلي االختبار أيديكم

 قدرتهم و الميذالت لدى  يقيس الذي التعلم أثر انتقال واختبار المعالجة في المتبعة االساليب فاعلية

 شأنب  مالحظتكم ابداء منكم راجية  ، مختلف تعليمي موقف في الكلمات الكتابة و القراءة على

 لذلك  ، هدفةالمست للفئة مناسبتها و هدفها و الدراسة لموضوع مالئمته مدى و التشخيصي االختبار

 رأيكم مع تتفق التي التقييم الفقرات من فقرة كل مقابل مناسبا ترونه الذي بالحقل اشارة وضع يرجى

  التطوير بهدف للتعديل مناسبة ترونها مالحظة ألي منكم وفضال ، الكريم

 .والتقدير االحترام بالغ مع

    المجذوب نانسي الباحثة                                                                        
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 االختبارات تحكيم استبانة نموذج                              

  االسم
  األكاديمية الرتبة

  التخصص
  العمل)الجامعة( جهة

  الدولة
 

 االختبارات. تحكيم اسئلة 

 مالحظة معارض محايد موافق الفقرة الرقم
     محدد؟ االختبار من العام الهدف هل 2

 عنها الكشف المراد - األساسية الكفايات مع األسئلة تتناسب هل 1
 )الشمول( سنوات؟ (7-7) المستهدفة الفئة مع -

    

1 
 مع -نهاع الكشف المراد-األساسية الكفايات مع األسئلة تتنوع هل

 )الشمول( سنوات؟ (7-7) المستهدفة الفئة
    

4 
 مريةالع للفئة المناسب المنطقي التسلسل االختبار يراعي هل

 سنوات؟ (7-7) المستهدفة
    

5 
 من يعانون  الذين الطلبة فئة االختبار هذا لنا يكشف هل

 والكتابة؟ القراءة صعوبات
    

0 
 طلبة ينب الفردية الفروق  يراعي وصياغتها االختبار أسئلة بناء هل

 سنوات؟ (7-7) المستهدفة العمرية الفئة
    

     االختبار؟ ألسئلة وشاملة مناسبة المحددة االتقان نسب هل 7

7 
-7) ةالعمري الفئة من الطلبة على االختبار هذا تطبيق يمكن هل

 سنوات؟ (7
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 (0) رقم ملحق

  التعليمية المادة تحكيم خطاب

 :وبعد طيبة تحية

 في أثرها واستقصاء تعليمية الكترونية منصة بناء " بعنوان الموسومة بالدراسة الباحثة تقوم 

 / ماركا لواء مدارس في سنوات (7-7) العمرية الفئة تالميذ لدى والكتابة القراءة مشكالت معالجة

 ". عمان محافظة

 المتعددة ائطوالوس الرقمي المحتوى  وتقديم تعليمية الكترونية منصة بناء إلى الدراسة هذه تهدف

 واكسابهم همحاجات يناسب بما الطبيعي للطالب العمرية الفئة لهذه والكتابة القراءة مشكالت لمعالجة

 . لهم الالزمة والكفايات المهارات

 ينب أضع ، المجال هذا في  عميقة معرفة و دراية و خبرة من فيكم الباحثة به تعهدت بما 

 مدى و الميذالت على التعليمية المادة اثر لقياس  ( البعدي / القبلي ) التحصيلي االختبار أيديكم

 قدرتهم و الميذالت لدى  يقيس الذي التعلم أثر انتقال واختبار المعالجة في المتبعة االساليب فاعلية

 شأنب  مالحظتكم ابداء منكم راجية  ، لفمخت تعليمي موقف في الكلمات الكتابة و القراءة على

 لذلك  ، هدفةالمست للفئة مناسبتها و هدفها و الدراسة لموضوع مالئمته مدى و التشخيصي االختبار

 رأيكم مع تتفق التي التقييم الفقرات من فقرة كل مقابل مناسبا ترونه الذي بالحقل اشارة وضع يرجى

  التطوير بهدف للتعديل مناسبة اترونه مالحظة ألي منكم وفضال ، الكريم

 .والتقدير االحترام بالغ مع

    المجذوب نانسي الباحثة                                                                        
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 التعليمية المادة تحكيم استبانة نموذج

  االسم
  األكاديمية الرتبة

  التخصص
  العمل)الجامعة( جهة

  الدولة
 

 التعليمية المادة تحكيم اسئلة. 

 مالحظة معارض محايد موافق الفقرة الرقم
      محدد؟ التعليمية المادة من العام الهدف هل 2

 للفئة األساسية الكفايات مع التعليمية المادة تتناسب هل 1
  )الشمول( سنوات؟ (7-7) المستهدفة

    

1 
 لمستهدفةا للفئة األساسية الكفايات مع التعليمية المادة تتنوع هل

  )الشمول( سنوات؟ (7-7)
    

4 
 فئةلل المناسب المنطقي التسلسل التعليمية المادة تراعي هل

  سنوات؟ (7-7) المستهدفة العمرية
    

5 
 عوباتص من يعانون  الذين الطلبة فئة التعليمية المادة تعالج هل

      والكتابة؟ القراءة

0 
 الفئة ةطلب بين الفردية الفروق  يراعي التعليمية المادة بناء هل

      سنوات؟ (7-7) المستهدفة العمرية

7 
 ةالفئ من الطلبة على التعليمية المادة هذه تطبيق يمكن هل

  سنوات؟ (7- 7) العمرية
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 (3) رقم ملحق

 االلكترونية المنصة تحكيم خطاب

 :وبعد طيبة تحية

  المجذوب نانسي الباحثة معكم

  التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ماجستير

  االوسط الشرق  جامعة من

 .الحيلة محمد الدكتور االستاذ إشراف

 معالجة في ثرهاأ واستقصاء تعليمية الكترونية منصة بناء " بعنوان الموسومة بالدراسة الباحثة تقوم 

 محافظة / ماركا لواء مدارس في سنوات (7-7) العمرية الفئة تالميذ لدى والكتابة القراءة مشكالت

 . "عمان

   المتعددة والوسائط الرقمي المحتوى  وتقديم تعليمية الكترونية منصة بناء إلى الدراسة هذه تهدف
 واكسابهم اتهمحاج يناسب بما الطبيعي للطالب العمرية الفئة لهذه والكتابة القراءة صعوبات لمعالجة

 . لهم الالزمة والكفايات المهارات
 المنصة يديكمأ بين أضع المجال، هذا في عميقة ومعرفة ودراية خبرة من فيكم الباحثة به تعهدت بما 

 (7-7) مريةالع الفئة تالميذ لدى والكتابة القراءة صعوبة معالجة بها المراد التعليمية االلكترونية

 موضوعل مالئمته ومدى التعليمية االلكترونية المنصة بشأن مالحظتكم ابداء منكم راجية سنوات،

 مقابل مناسبا نهترو  الذي بالحقل اشارة ضعو  يرجى لذلك المستهدفة، للفئة ومناسبتها وهدفها الدراسة

 مناسبة رونهات مالحظة ألي منكم وفضال الكريم، رأيكم مع تتفق التي التقييم الفقرات من فقرة كل

  التطوير بهدف للتعديل

 . والتقدير االحترام بالغ مع



85 
 

 

 االلكترونية المنصة تحكيم استبانة نموذج

  االسم
  األكاديمية الرتبة

  التخصص
  العمل)الجامعة( جهة

  الدولة
 

 االلكترونية المنصة تحكيم اسئلة. 

 مالحظة معارض محايد موافق الفقرة الرقم
     محدد؟ المنصة من العام الهدف هل 2

 (7-7) المستهدفة الفئة حاجات مع   المنصة أدوات تتناسب هل 1
 )الشمول( سنوات؟

    

1 
 المختلفة االلكترونية األجهزة على المنصة عرض يتنوع هل

  )الشمول( الذكي( الهاتف / التابلت )الكمبيوتر/
    

4 
 )الفئة المستخدم واجهة في المناسبة العناصر تتوافر هل

 )الشمول( المستهدفة(
    

5 
 العمرية ةالفئ طلبة بين الفردية الفروق  يراعي   المنصة   بناء هل

     سنوات؟ (7-7) المستهدفة

0 
- 7) العمرية الفئة من الطلبة على المنصة   تطبيق يمكن هل

     سنوات؟ (7
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 (4) رقم ملحق
 ( التعليمية االلكترونية المنصة)  المحكمين بأسماء قائمة

 

 التخصص االسم

 الرتبة
 الكاديمية/

 المسمى
 الوظيفي

 الدولة العمل مكان

  سالمه الحافظ عبد
 تكنولوجيا

 التعليم
 ةالتقني الخوارزمي كلية دكتور أستاذ

 األردنية المملكة
 الهاشمية

 شبول مهند
 تكنولوجيا
 معلومات

 دكتور أستاذ
 ةكلي – األردنية الجامعة

 التربوية العلوم
 األردنية المملكة

 الهاشمية

 النفس علم عواد أبو فريال
 التربوي 

 األردنية المملكة األردنية الجامعة دكتور أستاذ
 الهاشمية

 شوقي محمد
 شلتوت

 تكنولوجيا
 التعليم

 مشارك استاذ
 عبد الملك مؤسسة

 ةللموهب ورجاله العزيز
 واإلبداع

 العربية المملكة
 السعودية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

 

  ( 0 ) ملحق
 ( التعليمية المادة ، )االختبارات  المحكمين بأسماء قائمة

 

 /األكاديمية الرتبة  التخصص  االسم
  الوظيفي المسمى

  الدولة العمل مكان

 عربية لغة العطار نجاة
 اول دكتور

 غةالل قسم ورئيس
 العربية

 للبنات حائل جامعة
 السعودية

 العربية المملكة
 السعودية

 الكريم عبد عاطف
 السالمات

 مساعد أستاذ والنحو اللغة
 البلقاء جامعة

 لطالس كلية -التطبيقية
 اإلنسانية للعلوم

 األردنية المملكة
 الهاشمية

 العزام حسام
 وطرق  مناهج

 تدريس
 مساعد أستاذ

 موالتعلي التربية وزارة
 بابل جامعة /العراقية

  العراقية الجمهورية

 تربوية مشرفة تربوية إدارة عيد سليم فاتن
 موالتعلي التربية وزارة

 األردنية
 األردنية المملكة

 الهاشمية

  تربوي  شرفم خاصة تربية الخطيب إبراهيم
 الغوث وكالة / نروااأل

  الدولية
 األردنية المملكة

 الهاشمية

 الكعابنة مجد
 عربية لغة

 تطبيقية
 معلمة

 األخالء ومدارس رياض
  خاصة

 األردنية المملكة
 الهاشمية

 معلمة صف معلم عقدة نور
 الحمام مرج مدرسة

 حكومية
 األردنية المملكة

 الهاشمية
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 (6) رقم ملحق
  التحصيلي االختبار
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 (7) رقم ملحق
 التعلم أثر انتقال اختبار
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 (8) رقم ملحق
 الوسط الشرق  جامعة من مهام تسهيل كتاب
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 (9) رقم ملحق
 ماركا لواء مديرية من مهام تسهيل كتاب
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 (22) رقم ملحق
 الردنية الجامعة من اإلحصائي التحليل جودة ضبط تقرير كتاب
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 (22) رقم ملحق
 الوطنية مكتبةال مدير إلى اإلعالم هيئة من كتاب
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 (20) رقم ملحق
  الوطنية بالمكتبة المنصة تسجيل كتاب
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 (23) رقم ملحق
  التطبيق أثناء صور

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 



105 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

  
 
 



106 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



107 
 

 

 

 

 



108 
 

 

 
 

 



109 
 

 

 

 
 
 

 


