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  شكر وتقدیر

بعد : الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد صلى اهللا علیه وسلم أما بعد     
أن فرغت بعون اهللا من إتمام هذا البحث، أتقدم بجزیل الشكر إلى جامعة الشرق األوسط للدراسات 

رئیسها وأعضاء الهیئة التدریسیة واإلدارة التي حققت لي ما كنت أرنو إلیه من بممثلة  العلیا
  .اإلستزادة من العلم، ویسرت لي أن أنهل من فیض علومها

 وجمیل العرفان إلى مشرفي األستاذ الدكتور غازي خلیفةوالتقدیر  كما أتقدم بخالص الشكر    
الذي كان المثال الرائع عمید الدراسات العلیا بجامعة الشرق األوسط؛ لقبوله اإلشراف على رسالتي،و 

لمامه الواسع بالمعرفة، فقدم لي بكل تواضع واحترام للعالم الذي سخر لي علمه الكبیر  وثقافته وإ
 لى عاتقه من مسؤولیات وأعباء كل ما أحتاج إلیه إلنجاز هذا الجهد العلميورغم ما كان ع

فكان لي خیر المشجع . بالوصول إلى قائمة الرسائل الجامعیة التي جاد بها طالبو العلم المتواضع
وأفاض علي من علمه الواسع مما أكسب هذا العمل المتواضع العمق , والمعین في هذه الدراسة

  .الكبیرینوالثراء 

األستاذ كما الیسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة،     
الذین تفضلوا علي بقبول مناقشة  الدكتور عبد الرحمن الهاشمي، واألستاذ الدكتور محمود الحدیدي

  . هذه الرسالة، وقدموا النصیحة فلهم مني كل االحترام والتقدیر

 یفتني أن أشكر كل من مد لي ید العون والمساعدة من محكمین ألدوات الدراسة والمدراء وال  
  .والمدیرات والمعلمین والمعلمات لمساعدتي في تطبیق اإلجراءات

ا أتقدم  كما أتقدم بالشكر واالمتنان لوالدّي      الغالیین، أطال اهللا في عمرهما وحفظهما، وأخیرً
دعمني وآزرني، ومد لي ید العون فله مني كل ورفیق دربي ، الذي  بالشكر والعرفان إلى زوجي

  .التقدیر واالمتنان

وأسأل اهللا أن یتقبل مني وآخر دعائي أن الحمد هللا رب العالمین، والصالة على رسوله الكریم،     
  .هذا العمل لوجهه الكریم

  ,,,, واهللا ولي التوفیق                                                  

  هنادي هادي: الباحثة                                                       
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من العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لطلبة الحلقة األولى   

  في مدینة عمان التعلیم األساسي من وجهة نظر المعلمین و أولیاء األمور

  إعداد 

  هنادي هادي عبد المحسن

  إشراف ب

  غازي جمال خلیفة: األستاذ الدكتور

  الملخص

عرف العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة تهدفت هذه الدراسة إلى           

 ؛ولیاء األمور في مدینة عمانأمن وجهة نظر المعلمین و لطلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي 

لقیاس العوامل المنزلیة لجمع البیانات  بتطویر استبانةولتحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثة 

  .،ثم التأكد من صدقها وثباتهاالمنزلي للقراءة  التدریسالمشجعة على 

من ثالث ألویة  تم اختیارها باستخدام العینة  حكومیةً  مدرسةً ) 15( علىعینة الدراسة اشتملت    

وتم توزیع اإلستبانة على معلمي الحلقة األولى وأولیاء األمور ، العشوائیة العنقودیة متعددة المراحل

  .ولي أمر) 78(أولیاء األمور غ عددل، ،وبومعلمةً  اً معلم) 170(وبلغ عدد المعلمین . فیها

وتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، والرتبة باستخدام الرزمة   

   .)one- Way ANOVA(األحاديكما تم استخدام التباین ) SPSS(اإلحصائیة
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  :نتائج الدراسة اآلتي كشفت

على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم العوامل المنزلیة المشجعة   -

  كانت بدرجة مرتفعة ومتوسطة األساسي من وجهة نظر المعلمین

العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم  -

 كانت بدرجة مرتفعة ومتوسطة  نظر أولیاء األموراألساسي من وجهة 

α)	صائیة عند مستوىوجد فروق ذات داللة إحت  - ≤ للعوامل المنزلیة المشجعة على  (0.05

ا لمتغیر وجهات النظر  ولصالح أولیاء ) المعلمین وأولیاء األمور (التدریس المنزلي للقراءة، تبعً

 .األمور

 

α)	ذات داللة إحصائیة عند مستوى وجد فروق تال  - ≤ لوجهات نظر المعلمین في (0.05

طلبة الحلقة األولى من التعلیم لالمشجعة على التدریس المنزلي للقراءة العوامل المنزلیة 

ا لمتغیر الصف  .األساسي، تبعً

  

  :الكلمات المفتاحیة

  .العوامل المنزلیة، التدریس المنزلي، القراءة، صفوف الحلقة األولى، التعلیم األساسي
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 ABSTRACT 

This study aimed to discover the items that encourage the 

homeschooling reading for students in the first circle of basic 

education from the point of view of teachers and parents in 

Amman city.  

To achieve the goals of this study, the researcher developed a 

questionnaire to collect data in order to measure the items that 

encourage the home schooling reading. Then the sincerity and 

firmness of questionnaire was confirmed. 

The sample of the study was fifteen schools from three different 

Directorates of education in Amman chosen randomly using the 

multi stages cluster random sample. Then the questionnaires were 

introduced for teachers of the first circle and parents in these 

schools. Teachers were 170 teachers, the parents were 78.  

Averages, ranks and standard deviations were calculated using the 

statistical package (SPSS), also the (one-way ANOVA) was used. 



 م 
 

 

The results of the study were as the following:  

 

- The encouraging items on homeschooling reading for first 

circle classes of the basic education from the point of view 

of teachers were high or average. 

- The encouraging items on homeschooling reading for first 

circle classes of the basic education from the point of view 

of parents were high or average.  

- There exist differences with statistical significance on the 

level 훼 ≤ 0.05 for the items that encourage homeschooling 

reading according to the perspectives of teachers and 

parents; the difference was to the side of parents. The 

evidence is the high average for them. 

 

- There is no differences with statistical significance on the 

level 훼 ≤ 0.05 for the items that encourage homeschooling 

reading according to the perspectives of teachers that teach 

different classes in the first circle of the basic education.   

 

Key words: 

Home Factors, Home Schooling, Reading, First Circle 

Classes, Basic Education.    
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  :مقدمة

والمؤسسة المجتمعیة األولى التي یستقي  أبنائهم،تعلیم بتربیة و الوالدان أول من یقوم یعد         

في المؤسسات  بشكل تدریجي وبعدها ینخرط الطفل. ومعارفه منها الطفل منظومة سلوكه واتجاهاته

األخرى في المجتمع من مدرسة ووسائل إعالم وثقافة وسیاسة وغیرها، وتؤثر هذه الوسائل 

  .باإلیجاب أو السلب على تعلیم الطفل

تقدم أن باهتمت األسرة  وأثر بالغ في تشكیل شخصیة الطفل مهمطفولة لها دور وألن مرحلة ال    

والمعارف العلمیة التي تساعدهم على اإلنخراط والتكیف مع متطلبات  ،العادات االجتماعیةألبنائها 

، من خالل ما یبذله الوالدان من جهد في تعلیم أبنائهم وتطویر معارفهم في مرحلة مجتمعاتهم

 ،ثقافة الوالدین :عدة عوامل دورًا في التأثیر على ذلك الجهد مثلتؤدي  وقد ،أعمارهم متقدمة من

والقدرات التي یتمتع بها  ،في األسرةوترتیب الطفل  ،والوضع االقتصادي لألسرة وعدد األبناء فیها

ومستوى الدافعیة للتعلم والمیول التي البد أن تولیها  ،ونفسیة ،وعقلیة ،جسمیة :الطفل على اختالفها

األسرة اهتمامًا عند القیام بعملیة التدریس في المنزل كما یلعب شكل العالقة بین األباء واألبناء وما 

ُ إتتضمنه من دفء ومحبة واهتمام وتفهم أو   التدریسفي نجاح  اً مهم اً عد وانشغال دور همال وب

     .المنزلي أو إخفاقه
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 ) 2011السعدي و منسي،(المشار إلیه فيReader & Sowers,2002) (وسورز  ریدرویرى     

في محاولة ، أو إخوانهم ألبنائهمأو اإلخوة  المنزلي جهد تربوي مهم یؤدیه الوالدان التدریس نأ

  .التعلم المطلوب إلعدادهم للمستقبلإلنجاح اكسابهم 

مجموعة إلى  Macloughlin& Chambers,2004)(ماكلوجلین وشامبرز أشار كًال منو      

اعتقاد اآلباء بإمكانیة تزوید أبنائهم بأفضل تعلیم  :للتعلیم المنزلياألسباب التي دفعت أولیاء األمور 

قدرة المدرسة موعدم ثقة الوالدین ب القریبة منهم،اإلستیاء من المدارس  ،دینیةال ألسباباو  ممكن،

كل كامل، فضًال عن التخوف من البیئة المدرسیة، كانتشار العنف على تلبیة احتیاجات أبنائها بش

والسعي إلى تغطیة كاملة لمواهبهم , في بیئة المدرسة ،أو بعض األمراض اإلجتماعیة ،أو المخدرات

ومن األسباب التي أدت إلى التدریس  وتنمیة میولهم واتجاهاتهم دون تأثیر من البیئة الخارجیة،

، وبعض الحاالت الخاصة لبعض )مدرس لطالب(لدین بالتوجیه فرد لفردالمنزلي هو رغبة الوا

تراعى في المدارس  األبناء كالتحدیات التي یواجهونها مثل اإلعاقة أو الموهبة، والتي یمكن أن ال

      )بشكل جید

ونستنتج مما تقدم أن التدریس المنزلي یمكن أن یكون خیارًا ناجعًا لبعض المناطق الریفیة       

ا أو البعیدة عن المدارس الرسمیة،  المعزولة الخالفات حاالت في كذلك یمكن أن تكون خیارً

كوارث الطبیعیة في بعض والصراعات الداخلیة طویلة األمد، وانتشار األمراض واألوبئة أو حدوث ال

  .التي تعیق ذهاب الطفل إلى المدارس الرسمیةواألحوال الجویة غیر المالئمة، المناطق، 

ة كالقراءة والكتابة والحساب مهمالمنزلي في كثیر من المجاالت التعلیمیة ال التدریس یدخلو       

إلى مساعدة أبنائهم على إتقان هذه  فیهوالقیم االجتماعیة السائدة في المجتمع ، ویسعى الوالدان 

على اعتبار أن المنزل هو المدرسة األولى  األمور وفق نظام یضمن تحقق األهداف المتوخاة
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فقد ظهر في الوالیات المتحدة  ،جدیدال بالمصطلح لیس المنزلي التدریسلح مصطو  .للطفل

  .لتعلیم الرسميبدیل لآلباءعن اك، وانجلترا ،األمریكیة

عن أهم األسباب التي أدت إلى ظهور التدریس ) Murphy,2012 ( ومن خالل بحث مورفي    

المنزلي وجد أن األسباب الدینیة، واألسباب األخالقیة هي من أقوى األسباب للتدریس المنزلي، 

ا  لكنها لیست األسباب الوحیدة  لظهور هذه الظاهرة، إذ یعتقد أولیاء األمور أن األبناء یتلقون تعلیمً

س المنزلي یكسب ذا جودة أعلى من التعلیم الذي یتلقوه في التعلیم المدرسي، كما وجد أن التدری

ا في أنهم  األبناء مهارات اجتماعیة التقل عن مرتادي المدارس الرسمیة على عكس ما كان متوقعً

وأظهر مورفي أن الذین تلقوا . یمكن أن یعانوا من نقص أو ضعف في مهارات التواصل االجتماعي

ا استطاعوا تحقیق نجاح أكادیمي بعد التعلیم األساسي، وأكد ا واحًدا  تدریسًا منزلیً أن تخصیص معلمً

ن أن التدریس المنزلي یعمل لطفل أو طفلین یعد معادلة ناجحة جًدا؛ لذلك قال إنه غیر مندهش م

  .بنجاح

من قبل الوالدین وأفراد  حظى بأهمیة كبرىت، و المنزلي التدریسكبیرًا من  اوتشكل القراءة جزًء       

 تؤدين األسرة إ، إذ الحًقاتحدید المسار الذي سیسلكه الطفل  فيمن األثر الواضح  الما له األسرة

زل أن لمنالتي تعد من أهم األمور التي یتطلب على ا ،ةدورًا مهمًا في تشجیع أبنائها على القراء

تسهم في تحیقق الفهم السلیم لهم، وتحسین خبراتهم، وتنمیة مهاراتهم،  فهي ،یولیها اهتمامًا خاصاً 

 ،، من خالل تحقیق المتعةللطفل باإلضافة إلى ما تحققه القراءة من أهداف نفسیةوتنظیم أفكارهم، 

 ،وصقل شخصیته ،تسهم في بناء ذاتهكما  ،في ما هو مفید ،وملء وقت الفراغ ،والتسلیة

قدرة على حل المشكالت بما یتالءم مع ملیصل إلى ال ،واالرتقاء بمستوى تفكیره ،وتطویرها

  )2005.مصطفى( المجتمع مستجدات وتطور
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وهذا  الناشئة،ذات طابع عملي في حیاة  البد أن تكون القراءة أن )2009(وقد أشار صومان      

على ،وتقدیر أهمیتها ،واالستمتاع بها ،نحو حب القراءة همترسیخ قواعد ثابتة في نفوسیتطلب 

  التعلیم ومفتاح للخبرات والمعارفاعتبار أن القراءة أساس 

بمجموعة من األمور التي تشجع األطفال على   تقدم أن الوالدان یمكن أن یقوما ونستنتج مما     

ثارة تشویق األطفال نحو  والتركیز أثناء ،ألبنائهم القصص آیقر  كأن ،القراءة القراءة على المتعة وإ

ومطالعة بعض الموضوعات المتنوعة التي تثري حصیلة والمشاركة في توقع نهایتها، ، أحداثها

وتركیز األسرة على فهم الطفل للمعنى أثناء  ،وتشبع تساؤالته حول مختلف األمور ،للغویةالطفل ا

ذلك ألن  استماعه للقصة، ومحاولة استنتاج المغزى والهدف والفكرة الذي تطوي علیه القصة،

، وعادات التفكیر والمعرفیة ،األسرة هي الحلقة األساسیة في اكساب األطفال العادات االجتماعیة

  . السلیم والمنطقي

عناصر تدعیم المهارات المسبقة للقراءة وتعد القراءة لألطفال، والسیما قراءة القصص من أهم      

ا بین األطفال  والكتابة فقراءة القصة تثري خلفیتهم المعلوماتیة ووعیهم ببنیة القصة، كما تحدث تآلفً

ا لألطفال ف. ولغة الكتب كما أن سماع قصص . ي القراءة والكتابةفلغة الكتب تقدم نموذًجا سلیمً

، فاألطفال الذین تعرضوا مبنیة بشكل جید یساعد األطفال على كتابة وسرد قصصهم الخاصة بهم

للقراءة في وقت مبكر یمیلون للقراءة والكتابة في وقت أبكر من أقرانهم اآلخرین كما أنهم یقرؤون 

    )وحي، ب،تبي،وعبدات، ور یوطالسرطاوي،( .بسهولة ومتعة أكبر

بغض النظر عن  ،ونؤ ویظهر االتجاه اإلیجابي نحو القراءة عند مشاهدة األبناء ذویهم یقر      

ومن المقروءة ضوعات مستوى المادة المقروءة والموضوع المقروء، وما یتبعها من مناقشة للمو 

 ویبدأ ،فیمسك الكتاب الذي كان أحد الوالدین یقرأ به ،أن الطفل یتجه فطریًا لتقلید والدیه المالحظ
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ضافة إلى أن أطفال اآلباء الذین إ ،، على الرغم من أنه ال یجید القراءةیهتقلید والد بتقلیب أوراقه، و

  .)2005مصطفى،(إیجابیة نحو القراءة یكملون دراستهم الجامعیة، یظهرون میوالً 

والتي تبدأ من  تدرك مسؤولیتها المستمرة في تعلیم أبنائها القراءة الواعیة ألهمیة القراءة،  األسرةو     

ون لهم، ؤ ، ویقر ألطفالهم یتحدثونیقضیه الوالدان ویظهر ذلك في الوقت الكافي الذي  ،المنزل

  .بدایة تعلم األبناء للحروف والمقاطع والكلمات ، إذ یسبق هذا الوقتتهمویجیبون عن أسئل

التي تحیط بالطفل لها األثر في تشجیع الطفل على القراءة أو قد تؤدي  فالعوامل المنزلیة       

حباط عزیمته وهمته نحو القراءة، من خالل ما یالحظه األطفال من سلوكات للوالدین  إلى هدم وإ

فیبني الطفل على هذا األساس قواعد راسخة في  ،اقراءة، وما یظهرونه من آراء حولهتجاه ال

بالمطبوعات على اختالفها من كتب، فإذا كانت البیئة غنیة  القراءة،اكتساب وتطویر مهارات 

 لطفلتعلم ایساند ال لمجرد العرض،  فإن ذلك  مجالت وأن تكون متاحة للقراءة، و وقصص،

  )2008,احمیدة(القراءة

 في إدخال السرور إلى المبتدئین فیتركوا لهم اختیار القصص، تعمل المدرسة والمنزل معاً  و       

 أو لیقصوا ما لدیهم من قصص أو یقوموا بتمثیل ما یحبون مع توجیههم والشرح والتفسیر لهم بعنایة

تشجع على القراءة بصوت  ما إذا كانت المعلمة األم أن تعرف البد من و  إذا وجدوا صعوبة ذلك،

المعلمة  ، وأن تتأكد من أنأثناء القراءة عاٍل مما یساعدهم على النطق السلسم للحروف والكلمات

تكرر القراءة عدة مرات، وتراعي المراحل العمریة، وتحرص على تعلیم أطفالها الصوتیات بحیث 

من خالل ما  ویمكن أن یتحقق ذلك .)2005،مصطفى(.الیكون لدیها مشاكل بمخارج الحروف

، ل قراءة الطفل أوًال بأو  تطور ومتابعة األم مع المعلمة یظهر من تعاون بین المدرسة والمنزل؛

   .والتأكد من أنه یسیر في الطریق السلیم نحو تحقیق القراءة األفضل
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وعلیه فإن البیئة المنزلیة الغنیة بالمطبوعات، والكتب والتي تثیر فضول األطفال نحوها، تشجع      

األطفال على اختبار ووضع تخمینات حول ماهیة هذه المطبوعات، ووظائفها وكیفیة 

  ).2008,احمیدة(استخدامها

إلى افتقار بیئة داعمة في البیت للقراءة،  في بعض أسبابه إن الضعف في القراءة یعود       

مكتبة بیتیة، واقتناء الحاسوب ووسائل االتصال إیجاد صلة مباشرة مع األهل إلیجاد  وعلى المعلم

في  األخرى، كما تستطیع المدرسة تنظیم ورشات عمل لآلباء واألمهات حول كیفیة سرد القصص

المدرسة في مجال تنمیة الوعي  المنزل ودعوتهم للمشاركة في الفعالیات التي تقوم بها

  ).2007،علیوات(.القرائي

ففي الصفوف األولى یمیل الطفل إلى  وكلما تقدم الفرد في النمو اختلفت میوله القرائیة،       

قراءة القصص التي تجري على ألسنة الحیوانات، والطیور، بینما یقل میلهم إلى هذا النوع من 

مثل ا، وهناك عوامل تؤثر في القراءة سلبًا أو إیجابًا القصص عندما ینتقلون إلى صفوف علی

م، ومدى توافر الكتب والمجالت في مستوى الوالدین التعلیمي، ومدى اهتمام األسرة في التعلی

ف، وأبو ریاش، شری(.المنزل، والمستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة، وكیفیة قضاء أوقات الفراغ

   .)2009والصافي، 

ویرى محرز أن یكون المنزل بیئة تربویة خصبة وملعبًا مسلیًا بما فیه من ألوان النشاط       

، وتشارك األسرة في إعداده على أساس سلیم وصحیح،  الهادف والمتنوع والبعید عن الملل والضجر

من كما ال بد من إدارة هذه العملیة بحیث ال تكون عشوائیة؛ ألن ذلك سیعیق تعلم الطفل، بل البد 

  .اختیار الوقت المالئم للتعلم لیتناسب مع الطرفین
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ویمكن أن یتم التدریس المنزلي من خالل ما یستخدمه الوالدان واألبناء من نشاطات تعلیمیة،      

المساعدة  تقدیمو التي یطرحها األبناء  تساؤالتالعن كقراءة القصص والكتب المختلفة واإلجابة 

حول مختلف القضایا ألبناء ا باهتمام إلى آراء االستماع و ،هماتفي إنجاز بعض الملهم الالزمة 

  التي تواجههم لبعض المشكالت المختلفة الحلولالتي یمكن أن تطرح، وكذلك تشجیعهم على تقدیم 

   .یؤدي دورًا مهمًا في إنجاح هذه العملیة 

ركة یلتزم بها األطراف المشتقواعد واألنظمة التي لل تحدید تحتاج إلى عملیة التدریس المنزليو       

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة  .لتضمن سیر العملیة بنجاحفي عملیة التدریس المنزلي؛ 

  العوامل المنزلیة التي تعمل على تشجیع القراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي،

  : مشكلة الدراسة

قدرة مقة األولى من التعلیم األساسي على تنمیة لللحلقد نصت األهداف العامة للقراءة       

، كما نصت وتمثیل المعنى ،وضبط الحركات ،وحسن األداء ،وجودة النطق ،الطالب على القراءة

غناءو  ،على فهم المقروء فهماً صحیحاً  ي فترد ثروة الطالب اللغویة من ألفاظ وتراكیب لغویة  إ

. بكل ما هو مفیدعند الطالب لالستمتاع بوقت فراغه ، وجعل القراءة نشاطًا محببًا نصوص القراءة

  )2007ت،علیوا(

الطالب  ةقدر مالمنزلي لتنمیة  التدریسأهمیة إلى ) Nguyen)2013  نجوینلقد أشار        

ول األساسي الذي یعد أهم القرائیة بدءًا من مرحلة ریاض األطفال والتركیز علیها في الصف األ

وبهذا الصدد  المنطوقة والمكتوبة وتفادي مشكلة الضعف في القراءة،مرحلة عمریة لتعلم الحروف 

أن الضعف في القراءة یعود إلى افتقار بیئة  :)2007،علیوات(المشار إلیه في  )الشوشاني(أشار 

  .األولى ةوخاصة في الصفوف الثالث ،داعمة في المنزل للقراءة
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أن هناك ارتباطًا وثیقًا بین قراءة الكتب في المنزل، وتطور  )2008(وأكدت دراسة احمیدة      

فعندما تكون البیئة المنزلیة غنیة بالكتب سوف یزداد إقبال مهارات النطق، وتعلم مفاهیم الكتابة، 

 المشار إلیه في )محمد(، ویدعم ذلكافة إلى قراءة الوالدین ألبنائهماألطفال على القراءة، باإلض

 یرتبط ارتباطًا موجبًا بالمستوى اللغوي لألسرة أن المستوى الثقافي :)2006 والترتوري، القضاة(

  لألطفال ولصالح أطفال األسر ذات الثقافة المرتفعة،

أن عددًا قلیًال من الباحثین اهتم باألبحاث التي تجیب عن أسئلة ) 2005(وقد ذكر مصطفى    

كما أوصت دراسة هاك . في نجاح القراءة المبكرةما العوامل األسریة التي تسهم :مهمة ومنها 

إلى استكمال األبحاث فیما یتعلق بتعریض  Haak,&Downer,Reeve.2012)(ودوانر ورییف

  األطفال ذوي مشاكل االنتباه إلى التدریس المنزلي لمعرفة أثره علیهم 

المنزلي للقراءة لطلبة الحلقة  التدریسمشجعة على العوامل الومن هنا جاءت الدراسة للبحث في 

األولى من التعلیم األساسي من وجهة نظر المعلمین وأولیاء أمور الطلبة، وتسعى هذه الدراسة إلى 

  .تقص تلك العوامل من وجهة نظرهم

  هدف الدراسة وأسئلتها

المنزلي للقراءة لدى  التدریستقصي العوامل المنزلیة المشجعة على الدراسة الحالیة إلى  تهدف   

  :اإلجابة عن األسئلة اآلتیة من خاللطلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي، 

المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي  التدریسما العوامل المشجعة على  .1

 من وجهة نظر المعلمین؟
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المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي  التدریسما العوامل المشجعة على  .2

 أولیاء األمور؟ نظر من وجهة

عند هل تختلف وجهات نظر المعلمین عن وجهات نظر أولیاء األمور وبداللة إحصائیة  .3

α)مستوى  ≤   ؟المنزلي للقراءة التدریسفي العوامل المنزلیة المشجعة على  (0.05

المنزلي للقراءة لدى  التدریسهل تختلف وجهات نظر المعلمین في العوامل المشجعة على  .4

α) عند مستوى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي ≤ ا ل (0.05 مستوى الصف الذي تبعً

 یدرسونه؟

  :أهمیة الدراسة

 . أهمیة الدراسة في كونها على صلة مباشرة بالعملیة التعلیمیة التعلمیة تأتي  

  :ومن المؤمل أن تفید هذه الدراسة في 

المنزلي للقراءة  التدریستزوید المعلمین وأولیاء أمور الطلبة بأكثر العوامل المشجعة على  .1

 .حسب أهمیتها وأولویاتهابوترتیبها 

عداد معلمي الحلقة إالمنزلي للقراءة إلدراجها في برامج  دریساقتراح األنشطة المناسبة للت .2

 .األولى من التعلیم األساسي

لفت انتباه المعلمین بجوانب النقص في تدریس القراءة ومعالجتها بالتعاون مابین المنزل  .3

 .والمدرسة

مساعدة خبراء مناهج اللغة العربیة على تحسین هذه المناهج وتعدیلها في ضوء العوامل  .4

 المنزلي للقراءة  التدریسجعة على المش
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المنزلي للقراءة  التدریسالعوامل المشجعة على  إلىه هذه الدراسة من معرفة جدیدة ما قد تضیف. 5

    للصفوف الثالثة األولى من التعلیم األساسي 

  :حدود الدراسة

في معلمي الحلقة األولى من التعلیم األساسي  عینة علىاقتصرت هذه الدراسة : الحد البشري -1

ا وأولیاء األمورالمدارس الحكومیة في مدینة عمان   .  المؤهلین علمیً

 .2014/2015ق هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي یطبتم ت: الحد الزماني -2

  .محافظة العاصمة المدارس الحكومیة في تم تطبیق هذه الدراسة : الحد المكاني  -3

  :محددات الدراسة

  : نتائج هذه الدراسة بالمحددات اآلتیة تعمیم تحدد ی

 .صدق وثبات أداة الدراسة  تدالال -1

 .)مدى تمثیل العینة للمجتمع المسحوبة منه( مجتمع الدراسة والعینة المسحوبة منها -2

 .صدق وجدیة المستجیبین على االستبانة التي ستعدها الباحثة  -3

  :الدراسة مصطلحات

  :تضمنت هذه الدراسة المصطلحات اآلتیة    

ن إلى الطرق المختلفة التي یبادر فیها أعضاء العائلة ویستخدمو  یشیر :تدریس المنزليلا .1

  )Morrow,2002( مورو .في معیشتهم الیومیة العائلي التدریس

التي أعدتها الباحثة لهذا التي ستضمها االستبانة،  بالعوامل المنزلیة المنزلي إجرائیاً  التدریسیعرف و 

  الغرض
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التي تشجع أولیاء  مجموعة األمورهي : العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي .2

األمور على تدریس أبنائهم في المنزل، وتقاس بالدرجة التي حصل علیها المستجیب على 

 .الباحثة لهذا الغرض طورتهااإلستبانة التي 

ا .3 هما كال الوالدین أو أحدهما الحاصلین على المؤهل العلمي : أولیاء األمور المؤهلین علمیً

 .بكالوریوس فما فوق

هي المرحلة التي تشمل الصفوف الثالث األولى من : الحلقة األولى من التعلیم األساسي .4

  . التعلیم األساسي من الصف األول األساسي إلى الصف الثالث األساسي
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

سابقة ذات عالقة الدراسات التناول هذا الفصل األدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة،        

  .بموضوع الدراسة

لقراءة ا في تدریس األهداف العامة :الموضوعات اآلتیة األدب النظري تناول هذا الجانب: أوالً 

 التدریسمفهوم و , یس القراءة للصفوف الثالث األولىارات تدر سمو  ،األولى ةللصفوف الثالث

لحلقة المنزلي للقراءة ل التدریسأهمیة و ، المنزلي التدریسأهمیة و ، )Home schooling(المنزلي

امل العو و  المنزلي، التدریسئل المستخدمة في األدوات والوساو األولى من التعلیم األساسي، 

وفیما یلي توضیح لهذه  .المعیقة للتمدرس المنزلي للقراءةالعوامل المنزلي، و  التدریسالمشجعة على 

  تالموضوعا

  :هداف العامة للقراءة للصفوف الثالث األولىاأل      

و النتاجات العامة والخاصة في اللغة العربیة لمرحلتي التعلیم األساسیة  وقد ورد في اإلطار العام  

ومنها األهداف ، األهداف العامة والخاصة في اللغة العربیة ) 2013(والثانویة لوزارة التربیة والتعلیم 

  للصفوف الثالثة األولى للقراءة وفیما یلي عرًضا لكل منها  العامة 

  :للصف األول األساسي وهي كما یأتيللقراءة مة األهداف العا: أوًال       

  قراءة صحیحة)كلمة 30(قصیرة مكونة من  جمال، وفقرات یقرأ كلمات، و ،. 

 تحلیل، واستنتاج و تطبیق، و فهم، و مالحظة، و: یستخدم قدراته العقلیة المختلفة من 

بداعي،بما یتناسب مع مستواه المعرفي والنمائي  .تقویم، وتفكیر ناقد، وإ
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   ًیوظفها في مواقف حیاتیة متنوعة )كلمة 300(معجمیًا یشتمل نحو  یكتسب رصیدا.  

  معرفیة وثقافیة تتناسب ومستواه المعرفي والنمائيیكتسب معلومات ومفاهیم وحقائق. 

 یكتسب عادات القراءة الجیدة.  

 یكتسب قیمًا واتجاهات إیجابیة متنوعة. 

  

ا   :األساسي، فهي كما یلي الثانياألهداف العامة للقراءة للصف :ثانیً

  قراءة صحیحة)كلمة 60(یقرأ كلمات، و جمال، وفقرات قصیرة مكونة من ، 

 مالحظة، و فهم، و تطبیق، و تحلیل، واستنتاج و : یستخدم قدراته العقلیة المختلفة من

بداعي،بما یتناسب مع مستواه المعرفي والنمائي  .تقویم، وتفكیر ناقد، وإ

   ًیوظفها في مواقف حیاتیة متنوعة )كلمة 400(معجمیًا یشتمل نحو  یكتسب رصیدا.  

 یكتسب معلومات ومفاهیم وحقائق معرفیة وثقافیة تتناسب ومستواه المعرفي والنمائي. 

 یكتسب عادات القراءة الجیدة.  

 یكتسب قیمًا واتجاهات إیجابیة متنوعة. 

ا   :وهي كما یأتي، األهداف العامة للقراءة للصف الثالث األساسي: ثالًث

  قراءة صحیحة)كلمة100 (یقرأ كلمات، و جمال، وفقرات قصیرة مكونة من ، 

 مالحظة، و فهم، و تطبیق، و تحلیل، واستنتاج و : یستخدم قدراته العقلیة المختلفة من

بداعي،بما یتناسب مع مستواه المعرفي والنمائي  .تقویم، وتفكیر ناقد، وإ

   ًیوظفها في مواقف حیاتیة متنوعة  )كلمة 500(نحو معجمیًا یشتمل  یكتسب رصیدا 

 یكتسب معلومات ومفاهیم وحقائق معرفیة وثقافیة تتناسب ومستواه المعرفي والنمائي 
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  یكتسب عادات القراءة الجیدة 

 یكتسب قیمًا واتجاهات إیجابیة متنوعة. 

 

لى من التعلیم ومن المالحظ فإن األهداف العامة للقراءة تتشابه للصفوف الثالث األو     

ففي الصف  األساسي، والتباین فیما بینها في عدد الكلمات التي یتطلب أن یقرأها المتعلم

عنها بثالثین كلمة في  یدكلمة تز  30األول ینبغي أن یقرأ جمًال وفقرات قصیرة مكونة من 

كما . الصف الثاني األساسي وتزید أربعین في الصف الثالث عن الصف الثاني األساسي

الرصید المعجمي الذي یكتسبه الطالب في الصف األول في حظ أن االختالف یال

   .كلمة 500 كلمة والثالث األساسي  400كلمة والثاني األساسي  300األساسي 

  :باآلتي) 6-1( األساسیةأهداف القراءة العامة في المرحلة ) 2007( علیوات ولخص

  النطق، وحسن األداء، وضبط الحركات، تنمیة القدرة لدى التلمیذ على القراءة، وجودة

 .وتمثیل المعنى

  فهم المقروء فهمًا صحیحًا، وتمییز الطالب بین األفكار األساسیة والجزئیة، وبناء األحكام

 .النقدیة

 ظ والتراكیب اللغویة التي ترد في نصوص اإغناء حصیلة الطالب اللغویة، باكتساب األلف

 .المطالعة

  بما هو مفیداتخاذ القراءة نشاطًا محببًا لدى الطالب؛ لإلستمتاع بوقت فراغه. 

 

  :أهداف تعلیم القراءة في المرحلة اإلبتدائیة فیما یلي 2005)(النصار كما بین  

 نمو المهارات األساسیة للقراءة والتي البد منها في بناء القدرة القرائیة وذلك عن طریق: 
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 الكلمات إلىالتعرف   ) أ

 التأكد من معاني الكلمات   ) ب

  فهم ما یقرأ وتفسیره) ج

  إدراك العالقات بین الكلمات والجمل والعبارات) د

  قدرة على ممارسة القراءة الصامتة بما یحقق االقتصاد في الوقت والجهدمال) هـ       

  قدرة على استعمال الكتب بمهارةمال) و       

  لیمة القراءة جهرًا بطریقة صحیحة وس) ز      

  من عملیات القراءة تهیئة الفرصة للمتعلم الكتساب خبرات غنیة 

 استمتاع المتعلم بما یقرأ 

 زیادة الرغبة في ممارسة القراءة، وذلك من خالل مراعاة میول الطفل. 

  خالل قراءتهزیادة حصیلة الطفل اللغویة، من مفردات وتراكیب وعبارات یكتسبها الطفل. 

  ما یقرأ في حیاته العملیةتدریب الطفل على تطبیق.  

  :ارات تدریس القراءة للصفوف الثالثة األولىسم: ثانیاً  

یعد تعلیم الطلبة القراءة من أكثر األمور حساسیة، خاصة في المراحل األولى للصفوف       

األداء الجید في جمیع الموضوعات التعلیمیة األخرى من  للحصول على ؛الثالث األولى

المفاهیم في وقت مبكر یبدأ مع التدریبات الكافیة التي یقوم  كما أن اكتساب المدرسیةموضوعات ال

، حیث تم الخاصة بفاعلیة القراءة إلى األدلة لدعم الفهم المستند بها المعلمون في الغرفة الصفیة

الوعي الصوتي، و الصوتیات، و المفردات، و  :هيو الفعال  مسارات تدریس القراءةاالتفاق على 
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 فياالتفاق من قبل مجموعة من القراء والخبراء التربویین  الطالقة، والفهم القرائي حیث تم 

كما تمت مناقشة التقییم الوطني وأوضح  .على هذه المسارات 1990في أواخر  الكونجرس األمریكي

التقریر التعلیمي على عدم كفایة النمو السنوي في القراءة لطالب المراحل األولى في المدارس 

  نسكيز ورا ،وباداك،مراز الوالیات المتحدةالعامة في جمیع أنحاء 

 (Mraz ,Padak,Rasinski,2008)      

ارات الخمس في تدریس القراءة الفعالة لطلبة الحلقة سسیتم توضیح كل من الم ما تقدم وبناًء على 

  :األولى وهي

  :الوعي الصوتي: أوالً       

عملیة ذهنیة یستخدم الطفل فیها البنیة الصوتیة للغته األم في أثناء تعلمه تحلیل اللغة        

بتحدید صوتًا معینًا في كلمة أو المكتوبة، وتقاس من خالل تمارین یطلب من الطفل القیام بها 

  )2009الوقفي، . (تجزئة الكلمة إلى أصواتها أو بناء كلمة من مجموعة من األصوات

. وتأتي أهمیة الوعي الصوتي في استخدامها لتعلیم األطفال القراءة؛ لیصبحوا قراء مستقلین    

واستخدامها مع استراتیجیات أخرى لتكسب األطفال القراءة من مجرد النظر إلى الكلمة، وتعلم كیفیة 

استخدام تلمیحات السیاق الكالمي وتلمیحات الصور فعندما یمتلك الطفل معرفة عن الكتب 

  .رموز الكلمات المبهمة بشكل مستقلاألحرف المطبوعة سیرغبون بفك و 

قدرة الطفل على تحلیل الوحدات الصوتیة التي تتكون منها الكلمة، مب ویهتم الوعي الصوتي      

واإلضافة، والتبدیل لوحدات , بالحذف, أو تشكیل كلمة من وحدات صوتیة مختلفة أو متشابهة

مع  یومي بشكلر المعلم أن یجري تمارین لتنمیة الوعي الصوتي ویكون دو . صوتیة في الكلمة

بهدف اكساب الطالب مهارة القراءة اعتمادًا على سمعه وبصره وبشكل شفوي؛ صف، طالب ال
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مثلت هذه الدروس أمر  وعمل دروس بشكل منفرد تعتمد على األداء القرائي لكل طالب  حیث یتم

لمساعدة الطلبة على زیادة مهاراتهم في الوعي  ؛مهم في تعلیم المدرسین من خالل تدریسهم

 نجوین .ف األول من كل صورةعرض الصورة للطالب ویطلب منه أن یلفظ صوت الحر و  ؛الصوتي

)Nguyen, 2013(   

وات أصبدراسة غات الذي یتعلق یعد الوعي الصوتي أحد العناصر األساسیة ألي لغة من الل      

اللغة، وامتالك القدرة على معرفة أماكن إنتاج األصوات اللغویة، كیفیة تشكل األصوات فیها، لبناء 

و یعد  .)2009التمیمي،(الكلمة واأللفاظ مع القدرة على إدراك التشابه واالختالف بین هذه األصوات

  التطور القرائي من األمور المهمة في تنمیة الوعي الصوتي

  :من األخطاء التي یمكن تحدث عند نطق الوحدة الصوتیة

حیث یتم حذف صوت أو مقطع من بدایة أو منتصف أو آخر ):Deletion(الحذف -

  .الكلمة

 .استبدال صوت بآخر): Substituion(اإلبدال  -

 .صوت أو مقطع للكلمة في أماكن مختلفةیتم إضافة ): Addition(اإلضافة  -

صوت بشكل غیر واضح كأن یبعد ینطق ال: Diftortion)(التشویه أو عدم الوضوح -

الصوت عن مكان النطق الصحیح، أو یستخدم طریقة غیر سلیمة في عملیة إخراج الهواء 

   ).2011غانم، .(الالزم إلنتاج الصوت
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  الصوتیات: ثانیاً 

استخدام الطریقة التحلیلیة لمعرفة أوجه الشبه بین الكلمات التي تعلمها الطالب مسبقًا، وتعني  

الشفویة وقدراتهم على استنتاج العالقات من خالل هذه الكلمات بین الصوت والرمز في اللغة 

  .) 2009الوقفي،( .والمكتوبة

ت لن یكون التواصل وتعرف الصوتیات على أنها جانب من جوانب التواصل، إذ دون الصو     

الذي یبدأ منه الشفوي، وسیقتصر التواصل على اإلشارات والرموز، وتعد الحنجرة العنصر األساسي 

ن یعدان مصدرا الصوت اإلنساني ویتذبذبا عند یالصوت، إذ تحتوي على الوترین الصوتیین اللذ

عملیة التواصل، فالنغمة والصوت اإلنساني قادر على التأثیر بدرجة كبیرة في . مرور تیار الهواء

وعلو الصوت یختلفان من شخص آلخر، وتقوم األجهزة األخرى كالبلعوم، والفم، واألنف بإلضافة 

بالحركة لتشكیل األصوات اللغویة  إلى الحنجرة بتعدیل الصوت، ویقوم اللسان والشفاه

ریقة الصوتیة من خالل ویمكن للمعلم أن یقوم بتعلیم التالمیذ القراءة باستخدام الط. )2011غانم،(

ا مشددًا على إخراج الحروف من مخارجها، على أن یقوم التالمیذ  ا حرفً تقدیم أصوات الحروف حرفً

بتردید هذه األصوات من بعده، ثم یقوم المعلم بعد ذلك بربط صوت الحرف مع صورته، ثم یدربهم 

صواتها، وتدریبهم على الربط بین على كتابة الحرف على السبورة، ونطقها أثناء الكتابة وقراءتها بأ

، َذ، ُد، وأصوات الحروف مرتبطة مع حروف المد: أصوات الحروف والحركات مثل  )المقاطع(رَ

، ثم یتم تدریبهم على ضم مقاطع إلى بعضهالتشكیل كلمات قصیرة من زا،ذي،دو، وهكذا: مثل

با،ب : مثلطویل وحرف  بابا، ماما، إلى أن یصل بهم إلى بناء كلمات من مقطع: مقطعین مثل 

, عطیة.(لتصبح باب، وبالتالي ضم الكلمات القصیرة إلى بعضها في جمل قصیرة، ثم جمل طویلة

2009(.  
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  :وسائل تعلم الصوتیات

  :هناك عدة وسائل یتم فیها تعلم الصوتیات، منها

 .كتب األغاني واألناشید -

 .الكلمات التي تتشابه في حروفها -

 .األصدقاء ، وتشجیع الطفل على قراءتها بصوت عالٍ قائمة بأسماء األسرة أو   -

قراءة أشیاء جدیدة بشكل یومي، مثل عنوان في جریدة، أو الفتة إعالنیة ، أو اسم منتج  -

  )2005مصطفى، ( .غذائي

  :من وسائل التهیئة الّصوتیة

  نفسه الحرفبعلى التمییز بین األضداد، وتدریبهم على كلمات تنتهي  تدریب األطفال -

 .،سارطار 

دیك، سیارة، (محاكاة وتقلید أصوات الكائنات الحیة، وغیرها مما یحیط بالمدرسة أو األسرة  -

  .)2002،حراحش....).  (ساعة

  : الفهم واالستیعاب: اً الثث    

عملیة ذهنیة یقوم بها الطالب ببناء خبرة من خالل ما یتفاعل معه من مصادر مختلفة مثل     

المالحظة الحسیة للظواهر التي یصادفها، والتي ترتبط بالخبرة، أو قراءة شيء عنها، أو مشاهدة 

أشكال توضیحیة، أو المشاركة في مناقشة حول تلك الخبرة، أو االستماع إلى محاضرة، أو مشاهدة 

، وقد توصل عدد من الباحثین ) 2004،قطامي( .المتصلة بتلك الخبرةفیلم یعرض بعض المالمح 

وقد . إلى استراتیجیات التعلیم التي تطور مفاهیم األطفال عن الكتب وتزید من الفهم للنص المقروء
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عادة سرد القصص، وتضمنت  نقاشات احتوت تلك التدریبات على أدوار مسرحیة یلعبها األطفال، وإ

إذ یعد إدماج .حول أجزاء من تلك الكتب، وكیفیة التعامل معها والتعرف على الكتاب، والفنانین

األطفال في مثل هذه النشاطات معززًا للفهم القرائي لدیهم ویطور لغتهم ویمكنهم من التدرج في بناء 

راكهم لألجزاء فمن خالل االقتراب من األدب یفهم األطفال معلومات جدیدة ویزید إد .القصة

حیث یلعب السلوك التداخلي دورًا فاعًال في مثل هذا . )Morrow,2002( مورو المختلفة للقصة

إذ یفهم القارىء أو المستمع المادة المقروءة من خالل التدخل : التعلم ،حیث أنه یدعم التعلم المتولد

   )(Morrow,2005 مورو.القصة والعالقات بین أشكالها النشط في بناء

مهارات الفهم من خالل تآلفهم مع المفردات والبنى اللغویة الموجودة  القراءة لدى األطفال كما تنمي 

   )السرطاوي وآخرون، ب،ت( في الكتب التي قرأها الكبار لألطفال

  :مهارات فرعیة هيیتضمن  الفهم القرائي  أن) 1984(ذكر مدكورو 

 تعرف األفكار األساسیة  -

 تذكر تسلسل األحداث -

 اع التعلیمات واإلرشادات اتب -

 التنبؤ بالنتائج -

 .فهم المعاني المتضمنة أو المستترة -

 . الحكم على صدق أو كذب ما یقرأ-

  :العناصر األساسیة للفهم القرائي) 1998(ویوضح الزیات 
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إذ یختلف اإلقبال على القراءة من قارىء آلخر، باختالف المیل واالتجاه والقدرات :القارىء -

 .وتفضیالته القرائیةالعقلیة، 

الوضوح، والتنظیم، وطریقة الطباعة،  :تؤثر طبیعة المادة من حیث: النص موضوع القراءة -

 .واأللوان، والتنسیق، على االهتمام بالنص المقروء

فالقراءة في مجلة بهدف التسلیة تختلف عن القراءة في كتب علمیة بهدف التحصیل :الّسیاق -

 الدقیقةالعلمي، وفهم التفاصیل 

 :مستویات الفهم في القراءة

  

  :خمسة مستویات للفهم القرائي وهيد یوج        

في مرحلة النظرة الشاملة  20- 10المستوى األول من القدرة على الفهم، وتكون بنسبة  -

فیمیز الطالب الكلمات المفردة والمفاهیم المنفصلة، ویجیب عن سؤال إلى سؤالین من أصل 

 .المادة بشكل صحیحعشرة أسئلة حول 

یمیز المفاهیم والحقائق واألفكار الرئیسة، ویسجل ما : المستوى الثاني من القدرة على الفهم -

 .من القدرة على الفهم 40 -20نسبته من 

- 40ترتفع القدرة على الفهم إلى الفهم ما نسبته من : المستوى الثالث من القدرة على الفهم -

 .المواضیع األساسیة، حیث یلتقط األفكار الرئیسة و 60

یصبح أكثر وأسرع في القراءة على تمییز المواضیع : من القدرة على الفهم الرابع  المستوى -

  80- 60ى نسبة وصلت إلقد األساسیة واألفكار، وتكون القدرة على الفهم 
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رة على الفهم والقراءة بشكل سریع ومریح إذ یستطیع الطالب المستوى الخامس من القد -

ع المعلومات المطلوبة للنجاح في االختبار، وتكون نسبة القدرة على الفهم استیعاب جمی

 ).2009شریف، وآخرون، .(فأكثر 80

  :خطوات األساسیة لزیادة الفهم 

لبناء وتیمثل بالقیام بمسح المادة الدراسیة بشكل سریع ): Survey(االستطالع أو المسح  -

 .فكرة عامة عن الموضوع

 .بتحدید عدد من األسئلة لجعل القراءة هادفة Question):(السؤال  -

 .األجزاء ذات الصلة باألسئلةوذلك بقراءة المادة مع التركیز على  ):Read(القراءة  -

وذلك بعد االنتهاء من القراءة یمتحن القارىء نفسه ): Recall(االستذكار أو اإلسترجاع  -

 .تابتهابمحاولة استذكار المعلومات التي توصل إلیها بصوت عال أو ك

وتتطلب إعادة النظر في المادة بسرعة، واستخراج النقاط التي أخفقت ) Review(المراجعة -

 .)2005مصطفى،(.في تذكرها

وتتمثل االستراتیجیات التي یمكن استخدامها لحل المشكلة التي قد تعیق فهم 

  :المقروء في مواقف تعلم القراءة في

 استرجاع المعرفة السابقة ذات الصلة -

 الغرض من القراءةتحدید  -

 الربط بین أجزاء النص -

 تحدید الكلمات المفتاحیة والمعلومات المهمة  -

 محاولة استرجاع ما تم فهمه أو تلخیصه -

 مراقبة التقدم الحاصل في القراءة  -
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 التأكد من معاني بعض الكلمات  -

 تعویض الثغرات أو النقص الذي یمكن أن یكون موجودًا في النص -

  )1996 والصمادي،, نصر. ( تعیق الفهمتحدید المشكلة التي  -

  :الطالقة: رابعاً    

القدرة على التعرف إلى الكلمات بسرعة، وقراءة الجمل والفقرات الطویلة بطریقة  

  )1998,الزیات.(موصولة

على المرونة، أي استطاعة القارىء ) القراءة السریعة مع فهم المقروء(وتعتمد قراءة المجاراة    

قراءة النصوص المختلفة، وهذا یتطلب التدریب والتطبیق باستمرار، ویمكن تدریب التالمیذ علیها 

علم من خالل قراءة النصوص في كتبهم المدرسیة أو االستعانة بنصوص خارجیة، حیث یعین الم

ا للقراءة، وبالتدریج ینقص المدة المقررة لقراءة نصوص متشابهة من حیث المستوى  ا مناسبً وقتً

والكم، ویمكن تسجیل المدة الزمنیة لقراءاتهم الخارجیة بحیث نشجعهم على مالحظة سرعتهم التي 

لى فهم ما والبد من التركیزع. ینجزونها بوقت أقل مما كانوا یحتاجونه من وقت طویل في القراءة

یقرأه التلمیذ،ویمكن تدریب الطفل على القراءة السریعة والخاطفة من خالل ما یظهر على شاشات 

التلفاز، وقراءة أسماء المحال التجاریة، وقوائم محتویات الكتب والمجالت، كما أن الطالقة في 

ددة وفي وقت تمكن الطالب من قراءة أكبر عدد من المعلومات من مصادر متع) السرعة(القراءة

قصیر، وال یصل الطفل إلى ذلك إال من خالل التعاون المشترك والفعال بین األسرة والمدرسة 

  . )2008عبابدة،. (والمكتبة؛ إلكساب الطفل هذه المهارة
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كیفیة ) 2011السعدي، ومنسي،(المشار إلیه في ) Lanccey & ,Begin.1992(كما أوضح     

تكون نظرة الوالدان نحو القراءة نظرة إیجابیة، ویدركون أن القراءة جعل األطفال أكثر طالقة عندما 

  .نوع من المتعة فیتم قراءة القصص والتركیز على المعنى بدًال من فك الرموز

التي هدفت إلى تقدیم أنشطة القراءات المتكررة، ) Rosiniki,1990(وتوصلت دراسة روزینكي     

كل منهما على األداء في القراءة إلى أن كًأل منهما كان فعاًال واالستماع أثناء القراءة ومعرفة أثر 

  .ى تالمیذ الصف الثالث اإلبتدائيفي تحسین الطالقة في القراءة لد

  :المفردات: خامساً 

، وتستخدم من المتكلم نفسه أو من هي عنصر من عناصر اللغة بحیث تتضمن المعاني

كما أن استماع األطفال للقصص یعمل على تنمیة  اد مهارات الفرد بازدیاد مفرداته،الكاتب،وتزد

مفرداته اللغویة فحدیث الطفل الذي یستمع إلى لغة الكتب تكون أكثر غنى وتنوعًا وذلك من خالل 

  )السرطاوي، وآخرون(.ماتوفر لدیه من مخزون كبیر من المفردات واألفكار التي یبني منها حدیثه

تعرف معاني الكلمات بعیدًا عن : أن المفردات تعني یلوتوصل العیسوي المشار إلیه في نا      

، وتحدید المرادفات، )مة من خالل السیاقمعنى الكل(السیاق، وتحدید المعاني السیاقیة للكلمات 

  )2006نایل، .(والمقابالت 

ومن األسس التي ینبغي أن تراعى في كتب القراءة المفردات الجدیدة وتكرارها بما یضمن        

ا، ویساعد على فهم الجمل المركبة والقصص، بحیث ال تزید المفردات الجدیدة في الصفحة تثبیته

عن كلمتین أو ثالثة، وأن تتكرر هذه الكلمات بما الیقل عن خمس عشر مرة، ومع مراعاة أن 
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اإلكثار من الكلمات الجدیدة بما یزید عن طاقة التالمیذ یصرفهم عن المعنى واالهتمام به، وال بد 

  ).1984مدكور،. (مراعاة الخط والصور بحیث یدرك التلمیذ المعنى باإلستعانة بالصورمن 

ف ، وتضیوتعد قراءة القصص المصورة والمزودة بنص قصیر، توصل الطفل لفهم جید للقصة     

حادیث واأللعاب مفردات من خالل األكما أن الطفل یكتب المعاٍن جدیدة إلى قاموسه اللغوي، 

للقصص واألناشید والمذیاع والتلفاز، وعلى المعلم أن یزید من حصیلة المفردات واالستماع 

  .)2008عبابدة،.(والتراكیب اللغویة لدى الطفل

  :المنزلي التدریسمفهوم 

تعد األسرة العامل األكبر في اكساب أبنائها عادات القراءة السلیمة، والتي تساعدهم في رسم       

خطوات واضحة نحو القراءة الصحیحة، وذلك من خالل ما یقوم به الوالدین من ألوان النشاط 

ا لألطفال وشكًال من أشكال التدریس المنزلي الذ ا محببً ي المختلفة كقراءة القصص الذي یعد نشاًط

  . یمكن أن یستثمره الوالدان في تشجیع أبنائهم على القراءة

م ما هو على القراءة وفهاألبناء قدرة مالمنزلي على أساس مفاده تطویر  التدریسیرتكز مفهوم      

، وهنا تظهر مسؤولیة الوالدین في توفیر بیئة غنیة وداعمة للقراءة، وهذا یتیح فرصة لیصبح مقروء

ینظر و  .ن وفي وقت مبكر، على عكس البیئة المنزلیة التي ال تدعم القراءةاألبناء قراء جیدی

محاولة لضم المنزل والمدرسة " التربویون إلى القراءة التشاركیة التي تتم بین الطفل ووالدیه على أنها

لسعدي، ا(" عن طریق التركیز على نشاطات التعلم المشتركة بین الوالدین و أطفالهما

  )2011،ومنسي

 بدیل تعلیمي أي أن یكون اآلباء مسؤولین وبشكل كامل عن تعلیم أبنائهم : یعرف التدریس المنزلي و

  .ة من المدارس الحكومیة أو الخاصةتعلیم األطفال خارج األطر الرسمیأي 
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  . )Kortner،1994(كورتنر 

ما أن یكون التدریس المنزلي شكل بدیل أو داعم للتعلیم  &Macloughlinماكلوجلین وشامبرز . وإ

Chambers,2004)(   
 في ولیس المنزل في المدرسة سن في األطفال تعلیم عملیةویشیر مفهوم التدریس المنزلي إلى أنه 

  .الخاصة أو العامة المدرسیة البیئة خارج التعلم عنيی المنزلي التدریس. المدرسة

 .التعلم في معیشتهم الیومیة یشیر إلى الطرق المختلفة التي یبادر فیها أعضاء العائلة ویستخدمواو 

  )Morrow,2002(مورو

نه مجموعة من الممارسات األسریة التعلیمیة التي تهيء أ: المنزلي التدریسیعرف كما      

ن في وقت و الفرصة لألطفال لتطویر میولهم القرائیة، لیتمكنوا من أن یصبحوا قراء متمیز  توفر

   )2011،يمنس وي،السعد.(قصیر

نشر في وهنا إشارة لمواصفات التعلم األسري  مصطلح مركب، المنزلي التدریسیعد مصطلح و 

فرص و وجهات نظر جدیدة،  ، ویتضمنكتیب من قبل الجمعیة الدولیة للقراءة بعنوان التعلم األسري

  :كاآلتي )Morrow, Paratore ,& Tracey.1994( و تریسي, مورو، وبراتور جدیدة

  كیفیة ممارسة اآلباء، األطفال، وباقي أعضاء األسرة التعلم في البیت  المنزلي التدریسیشمل

 .ومجتمعهم

  المعیشة الیومیة ویساعد كال من البالغین  طبیعیة في أثناء بصورةالمنزلي  التدریسیحدث

 "إنجاز األعمال"واألطفال على 
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 مالحظات أو رسائل الرسومات والكتابة لتقاسم األفكار، وتدوین   المنزلي التدریس یمكن تضمین

وتحضیر لوائح، وتباع ارشادات مكتوبة، او تقاسم  لتوصیل الخطابات واالحتفاظ بالسجالت

 .قصص وأفكار خالل المحادثة القراءة الكتابة

  عن عمد من قبل األهل وقد یحدث بطریقة عفویة عند قیام األهل  المنزلي التدریسقد یبدأ

 هم الیومیة ماهبم

 للعائالت  أیضًا العرق والتراث الثقافي لألهل أو العنصرالمنزلي  التدریس طةقد تعكس أنش

 .المشاركة

 خارج نطاق المنزل في المؤسسات مثل المدرسة أو المكتبة   المنزلي التدریس قد تبدأ أنشطة

حب القراءة والكتابة : وتعزم هذه األنشطة إلى دعم اكتساب وتطور سلوكیات مثل. العامة

 .ل من اآلباء والعائالتالمدرسیة لدى ك

 خارج المؤسسات قراءة قصة أسریة، إكمال وظائف مدرسیة،  المنزلي التدریس قد تتضمن أنشطة

  )Morrow,2002(مورو  .أو كتابة تقاریر

  

  :للقراءة المنزلي التدریسأهمیة 

المراحل  لقراءة أهمیة واضحة تظهر في مراحل حیاة الفرد المختلفة حیث أنها ترافق الفرد منل      

  .المبكرة  من عمره إلى المراحل المتقدمة

بیتي، و رو، و ساندي وبیرنز، وبول  وقد أشار العدید من العلماء إلى أهمیة القراءة إذ یشیر 

(Betty,Roe & Smith, Sandy,  Burns,Paul.2005( ، یوضحوابأن المعلمین علیهم أن 

  لألطفال  أهمیة القراءة
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التي  المرور اتإشار ف حتاج إلى القراءة،ت مظاهر الحیاة المتعددة أن) 2008(وقد أوضح عابد 

 ائمةوجهات محددة، وتذكر الناس بقوانین المرور، وكذلك الحال بالنسبة لق إلىتوجه المسافرین 

یمكن  إن قراءة هذه األمور أمر ال الجرائدو  الطعام في المطاعم ، واإلعالنات وقراءة المجالت

 الحاجة لقراءة هذه األشیاء، و لألطفال البد من توضیح أهمیة القراءةلذلك  للفرد أن یستغني عنه

وبذلك  وأن تكون عند المعلم معاییر على أساسها یستطیع أن یقیس مدى نمو القراءة عند الطلبة،

   .یستطیع إصدار أحكامًا صحیحة على مهاراتهم القرائیة، ومدى النمو والتقدم في القراءة لدیهم

ًا في تشجیع أطفالها على مهمأن األم المحبة للقراءة تلعب دورًا ): 2008 (أشار الصوفيكما    

لیها من خالل إبداء استعدادها وعدم رفضها القراءة ألبنائها في أي إوشدهم  ،القراءة وترغیبهم بها

ة إال لعذر واضح ومقبول، وتوجههم نحو الكتب المفیدة، وقد أشار إلى مجموع ،وقت یرغبون فیه

من النصائح المفیدة لتحسین قراءة األطفال في المنزل، خاصة األطفال الذین یعرفون القراة والكتابة 

  :منهم، إذ تزید من فهمهم واستیعابهم، وتشجعهم على القراءة ومنها

  اختر لطفلك كتابًا یفضله، ویمیل إلیه، اقرأ هذا الكتاب معه عدة مرات، بما یجعله قادرًا

 .ده قراءةً جیدة، وهذا یعزز ثقة الطفل بنفسه ویزید من میله للقراءةعلى قراءته بمفر 

  قم باستعارة كتاب لطفلك من مكتبة الحي أو المدرسة أو حتى اشتر له كتابًا على أن یكون

مناسبًا لسنه وعمره ومستواه،وخذ نسخة من الكتاب لك ثم اقرأ له من نسختك واجعله یتابع 

 .قراءته من نسخته وهذه طریقة تحسن من

  اختر لعبة تقوم على مشاركة العائلة بها، وخاصة أطفالك، ثم أحضر الكتاب الذي یتحدث

أن تكون قد قرأتها   عن هذه اللعبة وقم بقراءته معهم، ثم أعد اللعبة مرة أخرى معهم بعد



29 
 

وفیما یلي عرضًا لألهداف العامة للقراءة للصفوف الثالث  .مما یشجعهم على القراءة. لهم

  :ولىاأل

یشكل المدرسة األولى التي یتلقى فیها األطفال مختلف الخبرات، و في  وعلى اعتبار أن المنزل   

والتي تستمر لوقت  ةمهمتقوم األسرة بتزوید أبنائها بالعادات والمعارف ال إذمختلف مراحله العمریة، 

  :المنزلي باآلتي التدریس،یمكن توضیح أهمیة طویل من حیاته

ذ یدرسون أبنائهم لفترات طویلة،  یعد اآلباء أو -1 أفراد األسرة المدرسون األوائل ألبنائهم، وإ

 .فالتجارب التي یتعرض لها األبناء في البیئة المنزلیة تؤثر على نجاحهم في اكتساب العلم

 .یتأثر نجاح أي برنامج تعلیمي مدرسي مقدم لألطفال ببیئة التعلم المنزلیة التي یتعرضون لها -2

المنزلي عن بعض الممارسات المنزلیة التي یمكن أن تكون مفیدة في محیط  التدریسیكشف  -3

 .المدرسة، ولصالح تعلم األبناء

معلومات مفیدة عن الدور الذي یقوم به المنزل لتطویر تعلم األطفال القراءة والكتابة، تقدیم   -4

 .وكیفیة حدوث ذلك

بیئة المدرسة ، حیث تشرك المدرسة األهل كجزء بناء العالقة اإلیجابیة بین البیئة المنزلیة، وال -5

 )Morrow.2002(مورو .مكمل لبرامجها التعلیمیة

  :المنزلي للصفوف الثالث األولى التدریسأهمیة وحول 

إن البیئة المنزلیة مهما كانت غنیة بمستلزمات القراءة، فإنها لن تكون ذات تأثیر قوي مالم یكن     

تفعیل هذه المستلزمات، بما ینعكس إیجابیًا على تنمیة مهارات القراءة للوالدین دور إیجابي في 

، فمن خالل التعرض المستمر للقصص المحكیة، یعمل على الیعد مستغرباً  وهذا أمر ،لدىاألطفال

بناء عالقة قویة مع لغة الكتاب ویدرك الطفل لغة الكتاب المكتوبة، ومن المالحظ أن قراءة 
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 للقراءة هوحب الطفل ممتعة ومحببة لدى الطفل مما یدعم اهتمامالقصص غالبًا ما تكون 

لذلك كان على األهل أن یمارسوا عادة القراءة ألبنائهم، في وقت ومكان  ؛)2005النصار،(

مخصص للقراءة الیومیة، ولعل وقت النوم هو من أفضل األوقات للقراءة، لما لهذا الوقت من تاثیر 

مریح على األبناء، كذلك على الوالدین أن ال یتوقفوا عن القراءة ألبنائهم عندما یستطیع الألطفال 

ومن هنا كان البد من  . أنفسهم، بل یقدموا الدعم الالزم لدعم عادة القراءة لدى أبنائهمالقراءة ب

  :للصفوف الثالث األولى المنزلي التدریسعرض بعض النقاط التي تبین أهمیة 

 .المساعدة في اكتشاف استرتیجیات جدیدة من استراتیجیات التعلم المبكر -1

راحل مبكرة، من خالل مشاركة الوالدین للطفل بقراءة تحفیز الطلبة وتشجیعهم على القراءة في م -2

، وما تقوم به المدرسة من إكمال ومساندة لدور الكتب، والمجالت،والمطبوعات المختلفة

 .األسرةفي هذا المجال

 .ن الرسم والكتابة في مراحل مبكرة من عمره؛ استعدادًا للقراءةالفرق بی قدرة الطفل على تمییزم -3

ووظائفها، كإشارات تنظیم السیر، وتعلیمات العلب الغذائیة،  ،بالمطبوعاتزیادة وعي الطفل  -4

 .، من خالل وجود البیئة المنزلیة الداعمة لذلكوالمالحظات الموجودة على أغلفة األلعاب

وتعمیق حس المناقشة لدیهم، وجعل القراءة ذات بعد  ،زیادة فاعلیة األطفال نحو القصص -5

 .دیهموظیفي ینمي مهارات التفكیر ل

تنمیة القدرة القرائیة لدى الطفل تدریجیًا من خالل، تعریضه للكتب والملصقات باستمرار األمر  -6

الذي یزید من حصیلة مفرداته، ویطور مهارات القراءة المتعددة لدیه،وهذا یتوفر من خالل 

 .التعلم في بیئة غنیة، وتوجیهیة وتوفر المثال وتشجیع ودعم الوالدین

من خالل المشاركة في  ،بین الوالدین واألطفال ،والتفاهم ،واأللفة ،حبةزیادة أواصر الم -7

 .تزید من دافعیة الطفل نحو القراءة التي القرائیة المنزلیة، الفعالیات
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 .زیادة دافعیة طلبة الحلقة األولى نحو القراءة فیقبلون علیها لغرض المتعة واكتساب المعرفة -8

  )Morrow.2002(مورو

نمو االتجاه اإلیجابي نحو القراءة ألطفال الحلقة األولى من خالل ما یقوم به وترى الباحثة أن 

ختیار عدد من األنشطة القرائیة التي تهتم بإشباع ة؛ الوجه المشاركأالوالدین والمدرسة من 

، یشكل أهمیة للتدریس المنزلي للصفوف الثالث األولى التي تعمل على تنمیة میول الطفل

ارة القراءة لدیهم، لیصبحوا قراء جیدین ویوظفون القراءة في مسارات الحیاة المختلفة مه

  .وبطریقة سلیمة تحقق الفائدة لهم، وتساعدهم نحو تحقیق أهدافهم

  :المنزلي التدریساألدوات والوسائل  المستخدمة في 

المختلفة تعمل على نمو اتجاهات البیئة المنزلیة التي تتوافر فیها المطبوعات بأشكالها  تعد     

بتوفیر االهتمام  نیالوالد على أن وترى الباحثة. 2005)النصار،(إیجابیة لدى األطفال نحو القراءة 

وسیره بطریقة سلیمة  تسهیل عملیة التدریس المنزلي،األدوات والوسائل المختلفة والتي من شأنها 

توفیر  وعلى اختالف أنواعها، تلوین الوأقالم  رصاص،الأقالم ك، ومنها أدوات الكتابة خطط لهامو 

، المعجونوالمغناطیسیة، و لرسم، واأللواح البیضاء والخشبیة، ودفاتر ا, واألوراق المسطرة ،الدفاتر

توفیر الوسائل وغیرها من األدوات التي تساعد على التدریس المنزلي، كما یتطلب التدریس المنزلي 

     البرمجیات الخاصة في تعلیم القراءة والكتابةاإللكترونیة من أجهزة الحاسوب و 

وا في مرحلة مبكرة هم األطفال الذین كانت تتوافر لدیهم ؤ جد الباحثون أن األطفال الذین قر و إذ   

ومن هنا البد للوالدین أن یوفروا مجموعة من األدوات والوسائل التي تساعدهم . الكتب بشكل دائم

المنزلي منها، حیث یمكن أن یوفروا زوایا مكتبیة ألبنائهم،أو رفوف توضع علیها  التدریسفي عملیة 

وأن یوفروا مجموعة من الكتب المختلفة والمتنوعة في موضوعاتها، ,الكتب الخاصة بهم، 

والمجالت، والقصص المختلفة، وجعلها متوافرة في أماكن مختلفة من المنزل، كغرف المعیشة ، 



32 
 

م، حیث یمكنهم أن یمارسوا القراءة في األماكن التي یمكن أن یتواجدوا فیها والمطبخ، وغرف النو 

  ، (Morrow.2002) مورو باستمرار

  :للقراءة المنزلي التدریس على العوامل المنزلیة المشجعة   

حیث یشكل عامل االستقرار األسري أحد العوامل المنزلي للقراءة  التدریس فيیؤثر المنزل      

الذي  التفاعل بین األشخاص: المنزلي للقراءة ویكون ذلك من خالل التدریسة للتشجیع على مهمال

یتشكل من خالل تجارب التعلم المشاركة بین الطفل واألهل، أو اإلخوة،أو األشخاص اآلخرون 

یشمل ، و و ة وما تحویه من مواد وأدوات خاصة للتعلمالطبیعی بیئةوال ،الممكن تواجدهم في المنزل 

طبیعة العالقات بین األشخاص في المنزل، خاصة ما یعكس اتجاه  والعاطفي يوفر المناخ التحفیز ت

 ما أظهرتهوأیضا ، Leichter.1984)(الیتشر.األسرة حیال التعلم وطموحاتهم لتحقیقه ألطفالهم

أن األطفال الذین تتوافر في منازلهم مواد القراءة، بما في ذلك المجالت  السابقة من الدراسات

والجرائد، وكل ما یعد مصدرًا للمعلومات، یعد من العوامل التي تخدم هذه العملیة، باإلضافة إلى 

من اصطحاب أبنائهم إلى المكتبات، وشراء  التدریسالدور الذي یقوم به الوالدان في تشجیع عملیة 

رة الكتب والوقت الذي یقضیه الوالدان أنفسهم في القراءة، و االستعداد الدائم لتقدیم أو استعا

  )Morrow,2002(مورو المساعدة

والمرح، واعتماد نظام  أقرب فیة إلى المتعة التدریسزل التي تكون فیها عملیة كما أن المنا     

المكافآت، حیث یكون المنزل بیئة محفزة، وداعمة، وغنیة، للقیام بأنشطة التعلم یعد من أهم العوامل 

  .)ت,، بالسرطاوي،طیبي، وعبدات( التي تصقل مهارات الطفل القرائیة

تمیل هذه المنزلي إذ  التدریسكما یمكن عد عدد أفراد األسرة من أحد العوامل المؤثرة في      

األسر أن یكون عددها قلیل، وقد أنهت مرحلة التعلیم الجامعي، وعلى الرغم من ذلك فقد أفادت 
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بعض المناقشات أن البیئة الغنیة بتعلم القراءة والكتابة هي العامل األهم ولیس المستوى التعلیمي 

، إذ ًال على هذه العملیةجتماعي أو االقتصادي هو ما یؤثر فعللوالدین، أو وظیفتهم، او مستواهم اال

یمیل األطفال الذین یظهرون میًال للتعلم المبكر، وقتًا أطول في منازلهم ینشغلون فیه بالرسم والكتابة 

. ذه المنازل قواعد لتنظیم أوقات مشاهدة التلفازهكما یعتمد اآلباء في . والتلوین لملء أوقات فراغهم

أعلى من المتوسط، فیما یخص النضج االجتماعي،  هذا ویكون تقدیر هؤالء األطفال في المدارس

واالنفعالي، وعادات العمل واإلنجاز المدرسي العام، ویكون أداؤهم في اختبارات القراءة المعیاریة 

   .Morrow,2005)( جیدا

قدرة مقدرتهم على تعلیم القراءة والكتابة والمالمنزلي مثل  التدریسقدرة األهل على القیام بموتعد      

دارة هذه العملیة من العوامل الماللغویة، و  وتأسیسًا  .ة لهذه العملیةمهمقدرتهم على تنظیم الوقت وإ

على ما سبق فإن لغة األم، وأسلوب التأدیب المتبع مع األطفال، وتوفیر الكتب في المنزل، 

مل واالتصال اللغوي المستمر بین األم وطفلها، وقراءة القصص له، كل ذلك وغیره من العوا

  .المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة في الصفوف الثالث األولى من التعلیم األساسي

  ":س المنزلي للقراءةیالعوامل المعیقة للتدر 

في نتائجها مجموعة من العوامل المعیقة للتمدرس المنزلي  2011)(بینت دراسة السعدي ومنسي   

  :منها

، ویعزى ذلك المنزلي على أتم وجه أو عدم القیام به البتة التدریسبممارسات  عدم قیام الوالدین - 1

، فقد یقوم أن الوالدین یعبرون عن طموحات یأملون أن تتحقق ولیس عن ممارسات یقومون بها

الوالدان بنشاطات قرائیة ذاتیة لیس القصد منها هو تنمیة المیول القرائیة ألبنائهم أو بقصد أن 

  أو أن یكونوا أنموذجًا ألبنائهم في ذلك ب أو وهم یقرأونیشاهدهم األبناء وهم یحملون كت
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أحد األسباب التي تؤدي إلى إعاقة هذه  تعد منالحیاة  متطلباتانشغال الوالدان من أجل توفیر  - 2

 التدریس المنزلي

  إلعارتها األهمیة مبررأن هذه الممارسات عادیة وال یوجد ن االوالدیعد   - 3

عن تنمیة أو تشجیع القراءة لدى األطفال وأن هذا یعد من  ینولغیر مسؤ  اعتقاد الوالدان أنهما - 4

 ..ضمن مسؤولیة المدرسة

 .المنزلي التي یمكنهم من خاللها القیام بذلك التدریسبعملیة  عدم إلمام الوالدین - 5

 عدم وجود البئة المنزلیة المناسبة للقیام بعملیة التدریس المنزلي   - 6

 . المنزلي التدریسبفاعلیة في عملیة  أدوات التدریس المنزلي فیتوظعدم  - 7

إذ  ،یعد من العوامل المعیقة للتدریس المنزلي  الدخل االقتصادي أن ) 2008إحمیدة،(رى یو 

زاد من احتمال توفیر ما یحتاجه األطفال في عملیة ومستواها التعلیمي كلما زاد دخل األسرة 

س الطفل المنزلي یفي تدر  یؤثر سلباً المنزلي وكذلك العكس إذا قل دخل األسرة فإنه س التدریس

یقضیه الوالدان في تعلیم  الذيالوقت  األسباب التي تؤثر على من  الوضع االقتصاديكما یعد 

أفراد أو أكثر 7وأما فیما یتعلق بعدد األطفال فقد أظهرت النتائج أن األسر التي لدیها . أبنائه

   )2011،السعدي،ومنسي(األسرةالوالدان بتأمین احتیاجات ینشغل 
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  بموضوع الدراسة ذات الصلة الدراسات السابقة :ثانیاً 

المنزلي ومن هذه  التدریسلقد اطلعت الباحثة على بعض الدراسات السابقة ذات الصلة ب       

   : الدراسات

دراسة هدفت إلى الكشف عن تأثیر میول ) Mac- Taggartm,2004( رتاماك تاج أجرى     

في تطویر میولهم القرائیة  في والیة وسكاونسن المنزلي التدریساألطفال القرائیة المسبقة وبیئة 

وقد جمعت البیانات للمرة األولى لهذه الدراسة الطولیة . ر القراءة والكتابة لدیهمیالالحقة، وفي تطو 

عندما كان ) 2003(، ثم جمعت للمرة الثانیة في عام عندما كان األطفال  في مرحلة الروضة

طالب ) 110(طالبًا من أصل ) 65(حیث شارك في الدراسة  .الثاني والثالث یناألطفال في الصف

لمیولهم القرائیة الالحقة  تنبأمع ذویهم ، وكانت نتائج هذه الدراسة أن میول األطفال القرائیة تعد م

لمهارات اوجود مساهمة نسبیة لمتغیرات التعلیم األسري و  كما أشارت إلى.عند الصف الثالث

  .المیول القرائیةبالصوتیة في التنبؤ 

) Waker(الكشف عن فعالیة نموذج  التي هدفت إلى )Johnson,2007( جونسوندراسة  و     

التي تمثل من خالل دمج المتغیرات . للمشاركة الوالدیة في تفسیر نتائج األطفال في مرحلة الروضة

حساس الوالدین بالكفاءة . جمیع محتویات هذا النموذج، والتي تشمل معرفة طبیعة الوالدین، وإ

وتصورات الوالدین للفرص المدرسیة العامة، ودعوات المعلم المحددة للتدخل، ومتطلبات الوقت 

راءة والكتابة حیث المتعلقة بالقوالجهد، ومهارات المعرفة المدركة، ونشاطات التعلیم األسري العامة 

) 76(من دراسة طولیة امتدت ثالث سنوات اشتملت على استخدمت الدراسة بیانات السنة األولى 

لرعایة الطفولة في والیة أوكالهما، إذ أعطي اآلباء والمعلمون مجموعة من استبانات  مركزًا 

. هیم معرفة القراءة والكتابةفالالتقاریر الذاتیة، بینما أعطي األطفال مقیاس تقییم الخطوات المبكرة 
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 وتصرف الطفل ،ثم استخدمت االنحدارات الهرمیة لدراسة أسئلة البحث الثالثة الخاصة بالنموذج

، وأن  .التعلم والمیول القرائیة ومعرفة مفهوم المطبوع نحو وأظهرت النتائج أن النموذج فاعل جدًا

ومهمة في السیر نحو التعلم، كما أظهرت  المشاركة الوالدیة في المهارات المحسوسة مشاركة نسبیة

أن  أیًضاتسهم بشكل مهم في میول األطفال القرائیة وأظهرت النتائج النتائج أن تدخالت المعلم، 

  .یهممفهوم المواد المطبوعة لدإلحساس األطفال بالكفاءة دورًا كبیرًا جدًا في تطور 

ثر البیئة المنزلیة الغنیة بالمواد أاستقصاء  بدراسة هدفت إلى) 2008(إحمیدة قام  وقد     

تشكلت . نالمطبوعة في تطویر وعي األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة باللغة المكتوبة في األرد

توزیع االستبانة  سنوات باإلضافة إلى آبائهم، حیث تم 4- 3طفًال بین ) 40(عینة الدراسة من 

ن في بیئات منزلیة غنیة بالمواد المطبوعة من أولئك على الوالدین لتحدید األطفال الذین یعیشو 

الذین تفتقر بیئاتهم لمثل هذه المواد المطبوعة، وخضع جمیع األطفال الختبار الوعي باللغة 

حیث أظهرت نتائج الدراسة ممارسات متفاوتة للوالدین في توفیر بیئات غنیة بالمواد . المكتوبة

غنیة  كما أن األطفال الذین یعیشون في بیئات. نیة المطبوعة تراوحت بین المتوسطة والمتد

   .بالمطبوعات أظهروا وعیًا باللغة المكتوبة أكثر من األطفال الذین یعیشون في بیئات عكس ذلك

بهدف لخمس عائالت  التي قدمت إستبانة) Wagner,2008( واجنر كما أفادت دراسة     

وتضمنت المنزلي في والیة وسكاونسن األمریكیة،  التدریسمعرفة مدى إدراك الوالدین لمفهوم 

ول اتجاهات الوالدین ومشاعرهم عند مقارنة التعلیم المنزلي بالتعلیم الرسمي، الدراسة أسئلة ح

تغیرات جوهریة في التعلیم الرسمي في محاولة لجذب إجراء نتائج هذه الدراسة في مت واستخد

 األطفال الذین یتمدرسون منزلیاً  قبال لیم الرسمي، وإلالمنزلي  كبدیل للتع التدریس نحوالعائالت 

األسباب التي تجعل األهل یمیلون أو حتى  وكانت من نتائج هذه الدراسة أن  .لتعلیم الرسميعلى ا
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المنزلي هي أسباب دینیة، عقائدیة، أو نتیجة استیاء الوالدین من النظام المدرسي  التدریسیتبنون 

مكانیة التحكم في نظامهم دون أن یتأثر الطفل إ لك أكثر أمانًا ألطفالهم و أو اعتقادهم أن ذ الرسمي،

  .بالعوامل الخارجیة، ورغبتهم في أن یكونوا على رأس اإلنجاز الذي یحققه أطفالهم

 التدریسمن خالل دراسة حالة لثالث عائالت تستخدم ) Shepherd,2010( ردفشی وقام    

المنزلي كخیار تعلیمي لآلباء وألن عدد الطالب المشاركین به قلیل  التدریسالمنزلي، بسبب حداثة 

؛ فإن المهتمین بهذا األسلوب یمكن أن یستفیدوا من هذه الدراسة التي تأخذ باإلعتبار  عائالت نوعیًا

المنزلي، وتختلف في حجمها والحاالت اإلقتصادیة، والخلفیات الثقافیة،  التدریسمستخدمة 

تم اختیارها خدمت الدراسة أسلوب المقابالت المكثفة والشاملة لثالث عائالت سوا.واختالفات أخرى

والمراجع وأسئلة البحث واألدب  بسبب إرادتهم للمشاركة في عملیة المقابالت المكثفة وقبولهم للدراسة

المعلومات المتضمنة عن العدد التقدیري للطالب والمتمدرسین حالیًا في الوالیات أخذت باالعتبار 

آراء المدرسین المشجعة بشكل عام  وكان تبریر اآلباء الختیار هذا األسلوبمتحدة األمریكیة، ال

المنزلي، والتحصیل  تدریسالمتوفرة لل ، واألسالیب التعلیمیة والمواد المنهجیة على التدریس المنزلي

 .العلمي أو األكادیمي للطالب المتمدرسین والنجاح المهني واألكادیمي النهائي للطالب المتمدرسین

المنزلي على كثیر من األدب  التدریسأنه بینما یوافق اآلباء الذین یستخدمون  وجدت الدراسة

لي الذي تتم دراسته بشكل س المنز یدر تكان هناك تأكید وتحدیات لل قد، فالمتوفر والذي یصفهم

       .على العائالت الفردیةیمكن تطبیقها التي  و ،كامل

تنمیة المیول  في إلى الكشف عن دور التعلم األسري): 2011(وهدفت دراسة للسعدي ومنسي     

سنوات في ضوء متغیرات المستوى ) 9-4(القرائیة لدى أطفال األسرة والصفوف الثالث األولى 

. التعلیمي للوالدین، ومستوى دخل األسرة وعدد أفرادها وجنس الطفل والمستوى الدراسي للطفل
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رائیة على عینة ولتحقیق هدف الدراسة جمعت البیانات بتطبیق مقیاسي التعلیم األسري والمیول الق

و والدیهم في  األولى ةطفًال وطفلة من تالمیذ ما قبل المدرسة والصفوف الثالث 746مؤلفة من 

  .األولىإربد  تربیةالمدارس التابعة لمدیریة 

كانت األولى  ةوأظهرت نتائج الدراسة أن درجة المیول القرائیة لدى أطفال الروضة والصفوف الثالث

مستوى التعلیمي للطفل أثرًا داًال إحصائیًا في درجة المیول القرائیة ولصالح الختالف ال متدنیة، وأن

الصفوف الثالثة األولى كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في المیول القرائیة تعزى الختالف 

وعدم وجود فروق تعزى للتفاعل بین جنس الطفل والمستوى الدراسي للطفل وأشارت  جنس الطفل

األدوات،واألنشطة ( لى وجود عالقة دالة موجبة بین متغیرات التعلیم األسرينتائج الدراسة إ

والمستوى  ،بط البیت بالمدرسة والمستوى التعلیمي لوالد الطفلر واعتقادات الوالدین نحو القراءة، و ،

كما  .المیول القرائیةبفي التنبؤ و  ،وربط األسرة بالمدرسة ،ولعدد أفراد األسرة ،التعلیمي لوالدة الطفل

ویدعمون  ،أن العدید من اآلباء واألمهات الذین یعملون على تعزیز بیئة البیت ،دراسةالبینت 

 عن ،ویؤیدون المیول القرائیة ألطفالهم، شارك معظمهم في تعلیم أطفالهم وتنمیة میولهم القرائیة

لمساعدة المعلم، وحضور اجتماعات أولیاء  ؛في البیت طریق الحضور إلى المدرسة، وأداؤهم

أطفالهم في المهمات التي واألمهات ال یمیلون لدعم نجاح بعض اآلباء  أناألمور، بینما ظهر 

وقد أشار معظم اآلباء بأن الوقت لدیهم مستهلك في توفیر  ،الطرقتتطلبها المدرسة بهذه 

ینجزونه في أداء متطلبات المدرسة وال یتبقى إال الوقت القلیل الذي  ،ات ألطفالهمالضروری

ن وجهة النظر هذه واسعة أ و ،ویعتقد معظم اآلباء أن المعلمین هم السلطة المطلقة .ووظائفها

  .االنتشار
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العالقات بین ) Haak,&Downer,Reeve.2012(هاك و دوانر ورییف  دراسة تناولتو       

السلوك ومشاكل االنتباه واكتساب اللغة المبكرة ومخرجات معرفة القراءة والكتابة لألطفال بعمر أربع 

طفًال ) 1364(سنوات والذین تعرضوا للتمدرس المنزلي بشكل مبكر، وقد كان المتطوعین للدراسة 

ق بالعنایة المبكرة للطفولة فیما یتعلمنضمین للمعهد المحلي لصحة الطفل ودراسة تطور اإلنسان 

مبكر للتمدرس المنزلي فیرجینیا،وجاءت الدراسة لتؤكد أن تعرض الطفل في وقت والیة في  والشباب

ثر واضح في حل مشكالت االنتباه وتطور اللغة عند ضبط المتغیرات األخرى ذات الصلة، كما أ له

 والتعرض المبكر للتمدرس المنزليترابط قوي بین السلوك ومشاكل االنتباه أنها وجدت أن هناك 

، وخاصة التعرض للتمدرس المنزلي المبكر حیث یمكن التنبؤ بالحصول على مهارات لغویة أقوى

من مشاكل سلوكیة واضحة خاصة واضحة مع األطفال الذین كانوا یعانون المرتبط بإنجازات لغویة 

وجد أنهم , من مشاكل مهارات االنتباهیعانون بالمقابل فإن األطفال الذین  في القراءة التعبیریة،

  .في موضوع القراءة حتى عندما تعرضوا للتمدرس المنزلي احققوا انجازً 

وأوصت هذه الدراسة على استكمال األبحاث فیما یتعلق بتعریض األطفال ذوي مشاكل االنتباه     

    .المنزلي علیهم التدریسالمنزلي لمعرفة أثر  التدریسإلى 

في والیة كارولیناالشمالیة في الوالیات المتحدة  Watts,2014)(دراسة واطس ناقشت        

األمریكیة السیاسات المعمول بها والشراكة الحالیة بین القطاع التعلیمي العام والتعلیم المدرسي 

منزلي بدیًال ،وكذلك ناقشت العوامل االجتماعیة التي تؤثر في العائالت التي اختارت التعلیم ال

والتجارب التي واجهتها للتعلیم التقلیدي واالتجاه نحو التعلیم المنزلي كما یراه آباء المدرسة المنزلیة، 

كما بینت الدراسة نسبیة التعلیم في المنزل . د التعامل مع المدارس العامةأسر التدریس المنزلي عن

ألمریكیة ألبرتا وكندا، وهذا یدل على أن والتي مقرها في والیة كارولینا في الوالیات المتحدة ا
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ا في ما یخص التنظیم الحكومي  سیاسات التعلیم المنزلي في أمریكا الشمالیة تختلف اختالفًا كبیرً

وتكشف النتائج أن سیاسات التعلیم .والمالیة والدعم والشراكة بین القطاع الحكومي وقطاع المنزل 

ا، وأن س في والیة كارولینا الشمالیةالمنزلیة  یاسات مفتوحة وأن التنظیم الحكومي منخفض نسبیً

سبب اختیار أولیاء األمور للتدریس المنزلي یعود في المقام األول إلى الجودة، وأنهم یفضلون تدخل 

كما أوضحت الدراسة أن األغلبیة العظمى من المشاركین  ،التعلیمیة حكومي قلیل جًدا في العملیة

نما في في هذه الدراسة ترى أن الت ا لیس في السیاسة الشرعیة فحسب وإ علیم المنزلي مقبول اجتماعیً

   .المجتمع بشكل عام

  :الدراسات السابقة التعقیب على 

میول األطفال القرائیة المسبقة وبیئة المنزل في  اهتمت بدور لدراسات السابقة أنهایالحظ من ا

 -Mac(تطویر میولهم القرائیة الالحقة في تطویر القراءة والكتابة لدیهم كما في دراسة ماك تاجرت 

Taggartm,2004(، واهتمت دراسة جونسون)Johnson,2007 ( بالكشف عن فعالیة نموذج

)waker (دراسة واستقصت  ،في تفسیر نتائج الروضة یةخاصة بالمهارات الحس للمشاركة الوالدیة

 ،دور البیئة الغنیة بالمطبوعات على في تطویر وعي األطفال بالمادة المكتوبة) 2008,احمیدة(

المنزلي  التدریسمعرفة مدى إدراك العائالت لمفهوم في ) Wagner,2008(بینما بحثت دراسة 

) 2011السعدي ومنسي،( واهتمت دراسة ،لرسميواتجاهاتهم نحو التعلیم المنزلي مقارنة بالتعلیم ا

، وناقشت دراسة التعلم المنزلي في تنمیة المیول القرائیة لدى األطفال ماقبل المدرسة

العالقات بین السلوك ومشاكل االنتباه واكتساب اللغة المبكرة ومخرجات ) Haak,et,al,2012(هاك

  .والذین تعرضوا للتدریس المنزلي بشكل مبكرسنوات  4عمر في معرفة القراءة والكتابة لألطفال 
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في  تبحث أي دراسة محلیة أو عربیة واختلفت الدراسات السابقة عن الدراسة الحالیة في أنها لم

حلقة األولى من في العوامل المنزلیة المشجعة للتمدرس المنزلي للقراءة لطلبة ال حدود علم الباحثة

  .التعلیم األساسي

مثل دراسة  ةالمعتمدة في جمع البیانات فهناك من استخدم االستبان اختلفت الوسائلكما  

لخمس عائالت ودراسة حالتهم، واستخدم  انةقام بعمل استب )2008(ودراسة واجنر ) 2008(إحمیدة

واختلفت الوسائل اإلحصائیة .لثالث عائالت تستخدم التدریس المنزليدراسة الحالة ) 2010(رد فیش

  .نوعیة أسئلة الدراسةالمستخدمة بما یقابل 

، والتعرف إلى وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بناء نظرة شاملة حول موضوع الدراسة

أهمیة التدریس ، والتعرف إلى األسباب التي دفعت أولیاء األمور إلى اللجوء إلى التدریس المنزلي

، والمقارنة بین التدریس تدریس المنزلي، ودور الوالدین في عملیة اللهوالعوامل المعیقة  ،المنزلي

    .المنزلي والتدریس الرسمي

  :ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

لطلبة  تمتاز الدراسة الحالیة في أنها تناولت العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة

 جهة نظر المعلمین وأولیاء األمورمن و  ملةبصورة تكاد تكون شا الحلقة األولى من التعلیم األساسي

  .، وهو هدف لم تتناوله أي من الدراسات السابقة على حد علم الباحثة
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  :صل الثالثالف

  الطریقة واإلجراءات

هدفت الدراسة الحالیة إلى تقصي العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لطلبة     

  .التعلیم األساسي من وجهة نظر المعلمین وأولیاء األمورالمرحلة األساسیة من 

تناول هذا الفصل عرضًا للطریقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة لتحقیق أهداف الدراسة وقد      

تحدید مجتمع الدراسة وعینتها، ووصف أداة الدراسة، والتأكد من صدقها وثباتها، : من حیث

جراءات تنفیذها وتحدید متغیرات الدراسة، والمنهج المستخدم فیها، واألسلوب اإلحصائي  .وإ

  .المستخدم لمعالجة البیانات اإلحصائیة وتحلیلها، الستخالص نتائج الدراسة

  :منهجیة الدراسة

؛ لكونه المنهج المناسب لهذه المسحي للوصول إلى نتائج الدراسةاتبعت الباحثة المنهج الوصفي   

   .الدراسة

  :الدراسة مجتمع

 الطلبةوأولیاء أمور الحلقة األولى من التعلیم األساسي،  ومعلمات شمل مجتمع الدراسة معلمي    

 إذ، )2014/2014(خالل العام الدراسي محافظة العاصمة جمیع المدارس األساسیة التابعة ل في

قصبة عمان، لواء : أن عدد المدیریات في محافظة العاصمة سبع مدیریات للتربیة والتعلیم وهي

  . الجامعة، لواء القویسمة، لواء ماركا، لواء سحاب، لواء ناعور، ولواء وادي السیر
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  :عینة الدراسة

، إذ تم  Multi Stages Cluster Samplingتم اختیار عینة عشوائیة عنقودیة متعددة المراحل   

وهي لواء القویسمة، لواء  اختیار ثالث مدیریات للتربیة والتعلیم في محافظة العاصمة عمان،

من المدارس األساسیة التابعة لكل مدیریة من  ومن ثم اختیار خمس ناعور، لواء سحاب،

ثة األولى، ثم تم اختیار جمیع الثالث على أن تشتمل كل مدرسة على الصفوف الثالالمدیریات 

ا ومعلمة، )170(والبالغ عددهم ،الصفوف الثالث األولى في تلك المدارس ومعلمات معلمي معلمً

ا ومعلمة یدرسون الصف األول،و) 61(بینهم  ا ومعلمة یدرسون الصف الثاني، ) 56(معلمً معلمً

ا ومعلمة یدرسون الصف الثالث،) 53(و  الحاصلین على الطلبة تم حصر أولیاء أمور و معلمً

في  هموتسجیل بكالوریوس فما فوق من سجالت المدارسیحملون درجة ال المؤهل العلمي الذین

، وبلغ المؤهلین علمیاً جداول خاصة، ومن ثم اختیار عینة عشوائیة بسیطة من أولیاء األمور 

  .من أولیاء األمور) 78(عددهم 

   :الدراسة ةأدا

المنزلي  التدریسلقیاس العوامل المنزلیة المشجعة على لجمع البیانات  استبانةتم تطویر      

من ومن وجهة نظر معلمي الحلقة األولى  للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي

من خالل الرجوع . الحاصلین على المؤهل العلمي بكالوریوس فما فوق األموروجهة نظر أولیاء 

ودراسة ) Wagner,2008(كدراسة واجنر  والدراسات السابقةإلى األدب النظري 

 اإلستبانة تكونتقوقد ،) Haak,&et.2012(وآخرونودراسة هاك ) Shepherd,2010(شیفرد

الخماسي لكل ) Likert( هذا وأعطي وزن مدرج وفق سلم لیكرت. فقرة)  42(بصورتها األولیة من 

وأعطي خمس ) بقوة موافق(البدیل األول : اآلتيفقرة من فقرات االستبانة، وذلك حسب الترتیب 
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) موافق بدرجة متوسطة( والبدیل الثالث, وأعطي أربع درجات) موافق(درجات، والبدیل الثاني 

) بقوة معارض(وأعطي درجتان، والبدیل الخامس ) معارض(والبدیل الرابع وأعطي ثالث درجات، 

  وأعطي درجة واحدة

   :الدراسة ةصدق أدا

على مجموعة  ةا، إذ تم عرض األدالظاهري صدقالالدراسة تم استخدام  ةد من صدق أداللتأك     

التربوي، ، وطرق التدریس، وعلم النفس من المحكمین من ذوي االختصاص والخبرة في المناهج

من مختلف التخصصات األكادیمیة  التحكیم مجموعةیبین أسماء ) 3(والملحق  والقیاس والتقویم

؛ وذلك للحكم على مدى انتماء الفقرات للمجاالت التي سیتم تحدیدها، بموضوع الدراسةذات العالقة 

ومدى صالحیة الفقرات، وهل تحتاج إلى تعدیل، إذ تم اختیار الفقرات التي تحصل على موافقة 

فقرة في ) 42(إذ تكونت اإلستبانة في صورتها األولیة من من المحكمین أو أكثر،%) 80(بنسبة

إذ تم , وفي ضوء مالحظات المحكمین تم تعدیل بعض الفقرات وحذف بعضها ولیة،صورتها األ

اإلستبانة وذلك لمالحظة  مجموعة المحكمین تكرارها  من فقرات فقرات أربعإلغاء  و فقرتین، تعدیل

على مجموعة تم إضافة فقرتین إلى اإلستبانة بعد عرضها  اكم ، في فقرات أخرى من اإلستبانة

تنافس األبناء  )40(وفقرة ،تقدیم أولیاء األمور التعزیزات لتطویر قراءة أبنائهم) 39(فقرة  : المحكمین

، كما أجري تعدیل على فقرات اإلستبانة بصورة على تقدیم األفضل في القراءة لینالوا رضا الوالدین

ا النهائیة فقرة في صورته) 40(عامة، وبذلك تحقق الصدق الظاهري لألداة إذ تكونت اإلستبانة من 

بعد عرضها على مجموعة المحكمین تعلقت بالعوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي 

   . یبین اإلستبانة في صورتها النهائیة) 1(للقراءة لطلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي والملحق 
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  :الدراسة ةثبات أدا

عادة  ثباتهاالتحقق من  تم ،بعد وضع اإلستبانة في صورتها النهائیة    باستخدام طریقة اإلختبار وإ

من  مجتمع الدراسة وعلى عینة استطالعیة من  اإلستبانة  تطبیقإذ تم  ،Test-Retest)(اإلختبار

ا ومعلمة من معلمي) 16(أفرادهاعدد بلغ  ،للمرة األولى تهاخارج عین الحلقة األولى وأولیاء  معلمً

معلمي حلقة ) 4(من ولیات األمور ) 4(معلمات الحلقة األولى ومن )  4(موزعة كاآلتي األمور 

وبعد أسبوعین من التطبیق األول تم عرض اإلستبانة على العینة  .من أولیاء األمور) 4(أولى و

,  (Pearson) وتم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معامل ارتباط بیرسوناالستطالعیة نفسها 

بحساب معادلة كرونباخ  طریقة االتساق الداخلي  وكذلك تم استخدام).0.83(إذ بلغت قیمة الثبات 

وتعتبر هذه القیمة كافیة ألغراض هذه , )0.85(وبلغت قیمة الثبات Alpha Cronbakh)(ألفا 

  .الدراسة

  

  :متغیرات الدراسة تتمثل متغیرات الدراسة الحالیة في اآلتي

 وولي األمرمعلم الحلقة األولى ، : ولها مستویان: الوظیفة -

الصف األول، والصف : الصف الذي یدرسه معلم الحلقة األولى وله ثالث مستویات -

 .الثاني، والصف الثالث

  .العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة -

   :إجراءات الدراسة

   .الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة -

 .الدراسة ةأداإعداد  -

 )2(، ویظهر في الملحق لتسهیل المهمة من جامعة الشرق األوسطالحصول على كتاب  -
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 .العینة وتحدید مجتمع الدراسة  -

 .على عینة الدراسة نةتطبیق االستبا -

 .في جداول خاصة البیانات تفریغ -

 .تحلیل البیانات إحصائیاً  -

 .عرض نتائج الدراسة -

 .مناقشة النتائج، واستقراء التوصیات في ضوئها -

   :اإلحصائیةالمعالجة 

  :تیةاستخدام الوسائل اإلحصائیة اآللتحقیق أهداف الدراسة تم 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة وأهمیة العامل لإلجابة عن  - 1

 .األول والثاني: السؤالین

  :تم تحدید األهمیة للعامل من المعیار اآلتيو 

  .أهمیة ضعیفة 2.33- 1

  .أهمیة متوسطة 2.34-3.67

  .مرتفعة أهمیة 5 -3.68

  .لعینتین مستقلتین لإلجابة عن السؤال الثالث) t) (ت(اختبار   - 2    

ذا ظهرت فروق ذات دالة   I-ANOVAتحلیل التباین األحادي - 3 لإلجابة عن السؤال الرابع، وإ

  .ه للمقارنات البعدیةیفیإحصائیًا سیتم اختبار ش
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  الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة

ة عن یتضمن ھذا  ن خالل اإلجاب ذه الدراسة م ا ھ ً للنتائج التي توصلت إلیھ الفصل عرضا

   :أسئلتھا، وعلى النحو اآلتي

ما العوامل المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من : األولالسؤال 

  التعلیم األساسي من وجهة نظر المعلمین؟

لعوامل لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب      

المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي من وجھة 

  .ذلك) 1(ویظھر الجدول   ،أداة الدراسةبشكل عام ولكل فقرة من فقرات  نظر المعلمین

 )1(الجدول 

للعوامل المشجعة على  والدرجة المعیاریة والرتبالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات 
التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي من وجھة نظر 

ً المعلمین    مرتبة تنازلیا

 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
 الدرجة الرتبة

لنیل رضا تنافس األبناء على تقدیم األفضل في القراءة  40
 الوالدین

  مرتفعة 1 0.83 4.31

عدد أفراد األسرة المعتدل یشجع على التدریس المنزلي  23
 للقراءة

 مرتفعة 2 0.83 4.27

توفر الوسائل واألدوات المشجعة على التدریس  10
 المنزلي للقراءة

 مرتفعة 3 0.84 4.26

نقص الوقت الذي یمكن أن یخصصھ المعلم لكل طالب  12
 الصفیة الواحدة لتعلیمھم القراءة في الحصة

 مرتفعة 4 0.93 4.24

زیادة أواصر المحبة واأللفة والتفاھم بین أولیاء األمور   20
 وأبنائھم من خالل فعالیات التدریس المنزلي للقراءة

 مرتفعة 4 0.92 4.24
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 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 4 0.87 4.24 تزوید الطفل بتعلیم غیر تقلیدي في تعلم القراءة 30

أولیاء األمور ألھمیة استخدام التدریس المنزلي وعي  11
 لتطویر مھارات القراءة لدى أبنائھم

 مرتفعة 7 1.08 4.22

تقدیم أولیاء األمور ألبنائھم التعزیزات لتطویر قراءة  39
 أبنائھم

 مرتفعة 7 0.88 4.22

تركیز أولیاء األمور على نقاط القوة في القراءة  38
الطفل وتعزیزھا وتشخیص المنزلیة التي یتمتع بھا 

 نقاط الضعف وعالجھا

 مرتفعة 9 0.89 4.19

التعاون بین المدرسة والبیت في تنمیة مواھب التالمیذ  5
 القرائیة

 مرتفعة 10 0.93 4.18

توفر القواعد واألنظمة المناسبة لتشجیع التدریس  24
 المنزلي للقراءة

 مرتفعة 11 0.96 4.17

األسالیب الحدیثة لتعلیم  مراعاة الجودة في انتقاء 31
 القراءة

 مرتفعة 12 0.83 4.16

أھمیة دور البیت في تحدید المسار الذي سیسلكھ الطفل  9
 الحًقا

 مرتفعة 13 0.95 4.15

 مرتفعة 14 0.88 4.14 استخدام  أسالیب اللعب المنزلیة لتطویر مھارة القراءة 33

بعضھا في زیادة متعة الوقت الذي تقضیھ العائلة مع  28
 التدریس المنزلي للقراءة

 مرتفعة 15 0.98 4.13

حمایة الطفل من االنحرافات االخالقیة التي یمكن أن  29
 یكتسبھا في التعلیم النظامي

 مرتفعة 16 1.09 4.12

تنمیة جودة مھارات التواصل مع أفراد المجتمع  32
 الخارجي

 مرتفعة 17 0.87 4.08

19 
األمور ألبنائھم في مواقف توظیف ما یقرأه أولیاء 

حیاتیة مختلفة وبما یتناسب مع البیئة التي تنتمي لھا 
 األسرة

 مرتفعة 18 0.94 4.04

 مرتفعة 18 1.11 4.04 المستوى التعلیمي الجید ألولیاء األمور 21

 مرتفعة 18 1.05 4.04 الوضع االقتصادي الجید ووقت  وعمل أولیاء األمور 22
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 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 18 1.11 4.04 األمور للقیام بعملیة التدریس المنزليتفرغ أولیاء  25

إحاطة بعض أولیاء األمور بالكیفیة التي سیتعلم بھا  4
 أبنائھم القراءة

 مرتفعة 22 0.93 4.01

 مرتفعة 23 1.03 3.99 ربط أولیاء األمور القراءة مع المتعة والترفیھ 15

دون تجاوز صعوبات الظروف الجویة التي تحول  34
 وصول الطفل للمدرسة

 مرتفعة 24 0.90 3.94

إحاطة أولیاء األمورلطبیعة المطبوعات ونوعیتھا التي  18
 یتداولھا أبناؤھم للقراءة

 مرتفعة 25 1.06 3.91

الحكم على أداء الفرد القرائي بشكل فردي ولیس  36
 جماعي

 مرتفعة 26 0.99 3.87

 مرتفعة 27 1.13 3.86 للقراءة المنزلیةإكساب الطفل أساًسا أكادیمًیا قوًیا  27

 مرتفعة 28 1.11 3.84 انتشار األمراض واألوبئة في بعض المناطق 8

تصمیم أولیاء األمور ألنشطة قرائیة تناسب میول  35
 )فردیة ،جماعیة(األبناء واھتماماتھم 

 مرتفعة 29 1.06 3.83

 مطالعة أولیاء األمور الموضوعات القرائیة المتنوعة 13
 والمختلفة لألبناء بصورة أوسع

 مرتفعة 30 1.11 3.76

اقتصار أنشطة تدریس القراءة على المناھج المدرسیة   14
 المقررة فقط

 مرتفعة 31 1.16 3.75

تركیزالنظام التقلیدي على الجانب األكادیمي بصورة  37
 أكبر من الجانب المھاري

 مرتفعة 31 1.14 3.75

طویلة مما یحد من دور تفشي صراعات وخالفات  7
 المدرسة في تعلیم القراءة

 مرتفعة 33 1.14 3.73

تحكم الوالدین في الخبرات التي یرغبون في إكسابھا  17
 ألبنائھم

 متوسطة 34 1.15 3.59

ف أولیاء األمور من إكتساب أبنائھم معتقدات و  26 تخوُّ
 أفكار دینیة تتناقض مع الفكر و المعتقد الدیني للعائلة

  متوسطة 35 1.17 3.57

نائیة أو (وجود مدارس بعیدة عن مكان سكن التالمیذ  6
 )معزولة

 متوسطة 36 1.16 3.55
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 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 37 1.30 3.49 وجود أطفال ذوي احتیاجات خاصة 16

نقص ثقة أولیاء األمور بمقدرة المدرسة على تلبیة  2
 احتیاجات األبناء بشكل كاٍف في مجال القراءة

 متوسطة 38 1.21 3.40

التخوف من البیئة المدرسیة في تنمیة المھارات  3
 القرائیة

 متوسطة 39 1.16 3.19

 متوسطة 40 1.30 2.57 االستیاء من المدرسة یشجع التدریس المنزلي للقراءة 1

 مرتفعة 0.40 3.93  الدرجة الكلیة
  

للقراءة لدى طلبة لعوامل المشجعة على التدریس المنزلي اأن ) 1(یالحظ من الجدول 

 على الدرجة الكلیة،بدرجة مرتفعةكان  الحلقة األولى من التعلیم األساسي من وجھة نظر المعلمین

فقرة في الدرجة ) 34(، وجاءت )0.40(معیاري  وانحراف) 3.93(إذ بلغ المتوسط الحسابي 

 - 4.31(ین ، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بفقرات في الدرجة المتوسطة ) 7(المرتفعة و

تنافس األبناء على تقدیم األفضل  "التي تنص على) 40(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.57

وبدرجة ) 0.83(وانحراف معیاري ) 4.41(، بمتوسط حسابي "في القراءة لنیل رضا الوالدین 

عدد أفراد األسرة المعتدل یشجع  "التي تنص على) 23(،  وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة مرتفعة

وبدرجة ) 0.83(وانحراف معیاري ) 4.27(بمتوسط حسابي "على التدریس المنزلي للقراءة 

التخوف من البیئة المدرسیة  "التي تنص على) 3(االخیرة الفقرة قبل وجاءت في الرتبة  ،مرتفعة 

وبدرجة ) 1.16(ري وانحراف معیا) 3.19(بمتوسط حسابي "في تنمیة المھارات القرائیة 

االستیاء من المدرسة یشجع  "التي تنص على) 1(وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة  متوسطة،

  .متوسطةوبدرجة ) 1.30(وانحراف معیاري ) 2.57(بمتوسط حسابي "التدریس المنزلي للقراءة 
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ما العوامل المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من : الثانيالسؤال 

 ؟من وجهة نظر اولیاء األمورالتعلیم األساسي 

لعوامل للإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة       

من وجھة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي 

  .ذلك) 2(ویظھر الجدول   ،أداة الدراسةبشكل عام ولكل فقرة من فقرات  نظر اولیاء األمور

 )2(الجدول 

للعوامل المشجعة على والدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 
من وجھة نظر التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي 

ً  اولیاء األمور   مرتبة تنازلیا

 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.68 4.55 استخدام  أسالیب اللعب المنزلیة لتطویر مھارة القراءة 33

زیادة أواصر المحبة واأللفة والتفاھم بین أولیاء األمور   20
 وأبنائھم من خالل فعالیات التدریس المنزلي للقراءة

 مرتفعة 2 0.89 4.49

التعاون بین المدرسة والبیت في تنمیة مواھب التالمیذ  5
 القرائیة

 مرتفعة 3 0.78 4.45

لكل طالب نقص الوقت الذي یمكن أن یخصصھ المعلم  12
 في الحصة الصفیة الواحدة لتعلیمھم القراءة

 مرتفعة 3 0.83 4.45

مراعاة الجودة في انتقاء األسالیب الحدیثة لتعلیم  31
 القراءة

 مرتفعة 3 0.78 4.45

تركیز أولیاء األمور على نقاط القوة في القراءة  38
المنزلیة التي یتمتع بھا الطفل وتعزیزھا وتشخیص 

  وعالجھانقاط الضعف 

 مرتفعة 6 0.62 4.44

تنافس األبناء على تقدیم األفضل في القراءة لنیل رضا  40
 الوالدین

  مرتفعة 7 0.88 4.42
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 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
 الدرجة الرتبة

19 
توظیف ما یقرأه أولیاء األمور ألبنائھم في مواقف 
حیاتیة مختلفة وبما یتناسب مع البیئة التي تنتمي لھا 

 األسرة

 مرتفعة 8 0.73 4.41

من االنحرافات االخالقیة التي یمكن أن حمایة الطفل  29
 یكتسبھا في التعلیم النظامي

 مرتفعة 8 0.84 4.41

 مرتفعة 8 0.81 4.41 تزوید الطفل بتعلیم غیر تقلیدي في تعلم القراءة 30

زیادة متعة الوقت الذي تقضیھ العائلة مع بعضھا في  28
 التدریس المنزلي للقراءة

 مرتفعة 11 0.94 4.40

تنمیة جودة مھارات التواصل مع أفراد المجتمع  32
 الخارجي

 مرتفعة 12 0.93 4.37

وعي أولیاء األمور ألھمیة استخدام التدریس المنزلي  11
 لتطویر مھارات القراءة لدى أبنائھم

 مرتفعة 13 0.87 4.36

 مرتفعة 13 0.85 4.36 ربط أولیاء األمور القراءة مع المتعة والترفیھ 15

القواعد واألنظمة المناسبة لتشجیع التدریس توفر  24
 المنزلي للقراءة

 مرتفعة 15 0.83 4.35

أھمیة دور البیت في تحدید المسار الذي سیسلكھ الطفل  9
 الحًقا

 مرتفعة 16 0.82 4.33

عدد أفراد األسرة المعتدل یشجع على التدریس المنزلي  23
 للقراءة

 مرتفعة 17 0.77 4.33

واألدوات المشجعة على التدریس توفر الوسائل  10
 المنزلي للقراءة

 مرتفعة 18 0.78 4.32

 مرتفعة 19 1.00 4.31 إكساب الطفل أساًسا أكادیمًیا قوًیا للقراءة المنزلیة 27

تقدیم أولیاء األمور ألبنائھم التعزیزات لتطویر قراءة  39
 أبنائھم

 مرتفعة 19 0.92 4.31

 مرتفعة 21 0.81 4.29 وعمل أولیاء األمور الوضع االقتصادي الجید ووقت  22

 مرتفعة 22 0.97 4.23 المستوى التعلیمي الجید ألولیاء األمور 21
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 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
 الدرجة الرتبة

ف أولیاء األمور من إكتساب أبنائھم معتقدات و  26 تخوُّ
 أفكار دینیة تتناقض مع الفكر و المعتقد الدیني للعائلة

  مرتفعة 23 1.04 4.21

الجویة التي تحول دون تجاوز صعوبات الظروف  34
 وصول الطفل للمدرسة

 مرتفعة 23 0.87 4.21

الحكم على أداء الفرد القرائي بشكل فردي ولیس  36
 جماعي

 مرتفعة 23 0.93 4.21

مطالعة أولیاء األمور الموضوعات القرائیة المتنوعة  13
 والمختلفة لألبناء بصورة أوسع

 مرتفعة 26 0.84 4.19

األمور ألنشطة قرائیة تناسب میول تصمیم أولیاء  35
 )فردیة ،جماعیة(األبناء واھتماماتھم 

 مرتفعة 27 0.80 4.17

إحاطة بعض أولیاء األمور بالكیفیة التي سیتعلم بھا  4
 أبنائھم القراءة

 مرتفعة 28 0.99 4.05

إحاطة أولیاء األمورلطبیعة المطبوعات ونوعیتھا التي  18
 یتداولھا أبناؤھم للقراءة

 مرتفعة 29 0.90 4.03

 مرتفعة 29 0.97 4.03 تفرغ أولیاء األمور للقیام بعملیة التدریس المنزلي 25

تركیزالنظام التقلیدي على الجانب األكادیمي بصورة  37
 أكبر من الجانب المھاري

 مرتفعة 31 0.96 3.94

التخوف من البیئة المدرسیة في تنمیة المھارات  3
 القرائیة

 مرتفعة 32 1.03 3.86

تفشي صراعات وخالفات طویلة مما یحد من دور  7
 المدرسة في تعلیم القراءة

 مرتفعة 33 1.02 3.85

 مرتفعة 34 1.04 3.83 وجود أطفال ذوي احتیاجات خاصة 16

تحكم الوالدین في الخبرات التي یرغبون في إكسابھا  17
 ألبنائھم

 مرتفعة 35 1.05 3.82

یة أو ئنا(مكان سكن التالمیذ وجود مدارس بعیدة عن  6
 )معزولة

 مرتفعة 36 1.10 3.77

 مرتفعة 36 1.04 3.77 انتشار األمراض واألوبئة في بعض المناطق 8

اقتصار أنشطة تدریس القراءة على المناھج المدرسیة   14
 المقررة فقط

 مرتفعة 38 1.07 3.73
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 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
 الدرجة الرتبة

نقص ثقة أولیاء األمور بمقدرة المدرسة على تلبیة  2
 احتیاجات األبناء بشكل كاٍف في مجال القراءة

 مرتفعة 39 1.08 3.69

 متوسطة 40 1.15 3.46 االستیاء من المدرسة یشجع التدریس المنزلي للقراءة 1

  مرتفعة 0.33 4.18  الدرجة الكلیة

  

لعوامل المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة اأن ) 2(یالحظ من الجدول 

على الدرجة  بدرجة مرتفعة تكان ولیاء األمورأمن وجھة نظر الحلقة األولى من التعلیم األساسي 

جمیع الفقرات ، وجاءت )0.33(معیاري  وانحراف) 4.18(، إذ بلغ المتوسط الحسابي الكلیة

، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین درجة متوسطة بدرجة مرتفعة ماعدا فقرة واحدة جاءت ب

استخدام  أسالیب اللعب  "التي تنص على) 33(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )3.46 -4.55(

وبدرجة ) 0.68(وانحراف معیاري ) 4.55(، بمتوسط حسابي "المنزلیة لتطویر مھارة القراءة 

زیادة أواصر المحبة واأللفة  "التي تنص على) 20(،  وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة مرتفعة

بمتوسط حسابي "والتفاھم بین أولیاء األمور  وأبنائھم من خالل فعالیات التدریس المنزلي للقراءة 

) 2(االخیرة الفقرة قبل وجاءت في الرتبة  ،وبدرجة مرتفعة) 0.89(وانحراف معیاري ) 4.49(

مقدرة المدرسة على تلبیة احتیاجات األبناء بشكل كاٍف نقص ثقة أولیاء األمور ب "التي تنص على

وجاءت  مرتفعة،وبدرجة ) 1.08(وانحراف معیاري ) 3.69(بمتوسط حسابي " في مجال القراءة

االستیاء من المدرسة یشجع التدریس المنزلي  "التي تنص على) 1(في الرتبة االخیرة الفقرة 

  .متوسطةوبدرجة ) 1.15(معیاري وانحراف ) 3.46(بمتوسط حسابي "للقراءة 
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ھل تختلف وجھات نظر المعلمین عن وجھات نظر أولیاء األمور وبداللة : الثالثالسؤال 
  إحصائیة   في العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة؟ 

للعوامل المنزلیة المشجعة على تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة         

) 3(ویظھر الجدول )المعلمین، أولیاء االمور(لمتغیر وجھات النظرالتدریس المنزلي للقراءة، تبعا 

  . ذلك

  )3(الجدول 

للعوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  )المعلمین، أولیاء االمور(لمتغیر وجھات النظرتبعا ، )t-test(واختبار ، المنزلي للقراءة

  
  العدد  وجھات النظر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 قیمة ت
  مستوى

 الداللة

الدرجة الكلیة للعوامل 
 المنزلیة

 0.000 4.929 0.40 3.93 170  معلم

   0.33 4.18 78 ولي أمر

  )α≥0.05(دال إحصائیا عند مستوى *

 )α≥0.05(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) 3(الجدول تشیر النتائج في 

المعلمین، (لمتغیر وجهات النظرتبعا  ،جعة على التدریس المنزلي للقراءةلعوامل المنزلیة المشل

) 0.000(وبمستوى داللة ) 4.929(المحسوبة إذ بلغت ) ت(، استنادًا إلى قیمة )أولیاء االمور

  .الحسابي مبدلیل ارتفاع متوسطه اولیاء األمورللدرجة الكلیة حیث كان الفرق لصالح 
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هل تختلف وجهات نظر المعلمین في العوامل المشجعة على التدریس المنزلي : السؤال الرابع

훂)للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي  ≤ ퟎ. ퟎퟓ)  باختالف مستوى

 الصف الذي یدرسونه؟

وجھات نظر المعلمین في العوامل لتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة         

، تبعا لمتغیر لحلقة األولى من التعلیم األساسيالمشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة ا

  . ذلك) 4(ویظھر الجدول  ،مستوى الصف

  )4(الجدول 

لوجھات نظر المعلمین في العوامل المشجعة على المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي، تبعا لمتغیر مستوى 

  الصف،

 العدد  مستوى الصف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 0.38 3.94 61 االول

 0.37 3.94 56 الثاني

 0.45 3.90 53 الثالث

 0.40 3.93 170 المجموع

             

لوجهات نظر المعلمین وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة ) 4(یالحظ من الجدول 

في العوامل المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم 

ومستوى ) األول( مستوى الصف، إذ حصل اصحاب األساسي، تبعا لمتغیر مستوى الصف 

مستوى ، وجاء اصحاب )3.94(على أعلى متوسط حسابي بلغ ) الثاني(الصف 
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ولتحدید فیما إذا كانت الفروق ، )3.90(تبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ بالر )  الثالث(الصف

تم  تطبیق تحلیل التباین  )α≥0.05(بین المتوسطات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

، وجاءت نتائج تحلیل التباین على النحو الذي یوضحه )One way ANOVA(األحادي 

  ):5(الجدول 

  

  )5(الجدول 

لوجھات نظر المعلمین في العوامل المشجعة على تحلیل التباین األحادي الیجاد داللة الفروق 
التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي، تبعا لمتغیر مستوى 

  الصف،

 مصدر التباین
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
 المربعات

 قیمة ف
مستوى 
 الداللة

 2 0.050 بین المجموعات
                  

0.025  
                  

0.155  
                  

0.856  

 167 26.656 داخل المجموعات
                  

0.160  
    

       169 26.705 المجموع

         

 )α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم إلى ) 5(تشیر النتائج في الجدول  

لوجھات نظر المعلمین في العوامل المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة 

ً إلى قیمة ف المحسوبة إذ بلغت  األساسي، تبعا لمتغیر مستوى الصفاألولى من التعلیم  ، استنادا

  )0.856(، وبمستوى داللة )0.155(
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  الخامس الفصل

  مناقشة النتائج والتوصیات

یتضمن هذا الفصل عرضًا لمناقشة النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة ثم طرح التوصیات ذات 

  :العالقة، وعلى النحو اآلتي

ما العوامل "نصه يل األول اللذمناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤا :أوالً     

للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي المشجعة على التدریس المنزلي 

  "من وجهة نظر المعلمین؟

 لطلبةالعوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة إلى أن  الدراسةنتائج  أشارت   

وتعزو الصفوف الثالثة األولى من التعلیم األساسي من وجهة نظر المعلمین كانت بدرجة مرتفعة، 

هذه النتیجة إلى الشراكة في التعلیم بین التعلیم العام ممثًال بوجهات نظر المعلمین، فقد  الباحثة

ا على التدریس المنزلي بدرجة مرتفعة من وجهة نظر المعلمین) 36(جاء ، مقابل  عامًال مشجعً

  أربعة عوامل مشجعة على التدریس المنزلي من وجهة نظر المعلمین جاءت بدرجة متوسطة، 

 إدراك معلمي الصفوف الثالثة األولى أهمیة التدریس المنزليزو الباحثة هذه النتیجة إلى وتع    

دراكهم لو ودوره في تنمیة مهارات القراءة،  للقیام بمساعدة  ولیاء األمورأ قیمة الوقت الذي یخصصهوإ

رغبة في من خالل ما یظهره الوالدان من أبنائهم، والوقوف على مسار تقدمهم القرائي وتعزیزه، 

وقیام المعلمین بتقدیم  .لتنمیة المهارات القرائیة لألبناء المدرسةالتي تقدمها  المشاركة بالفاعلیات

كتوجیههم إلى أفضل الوسائل  النصائح الالزمة للوالدین لتتم عملیة التدریس المنزلي بنجاح،

واآللیة من أدوات،  واألسالیب المستخدمة للتدریس المنزلي، وأهم ما یحتاجه التدریس المنزلي
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وترى الباحثة أن المعلمین على وعي  تواصل بین اآلباء واألبناء، واآلباء والمعلمین،لل المناسبة

تعزیز نقاط القوة لدى الطلبة أو معالجة نقاط لأولیاء األمور  والمعلمین  بین تعاونألهمیة ال

بناء لألتحسین المستوى القرائي الضعف من خالل تقدیم األنشطة اإلثرائیة أو العالجیة الالزمة ل

  .والعمل على زیادة ارتباط الطلبة بالمادة المقروءة، وتقدمه

في أن العدید من اآلباء ) 2011(وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة السعدي ومنسي 

في انجاز الوظائف المنزلیة لمساعدة المعلم یحضرون اجتماعات المدرسة ویساعدون األبناء 

  . ویؤیدون المیول القرائیة ألبنائهم

التي أظهرت أن أولیاء األمور  ) Watts,2014(واختلفت نتیجة هذه الدراسة مع دراسة واطس

ال یمیلون إلى تدخل التنظیم الحكومي بشكل كبیر في العملیة  الذین یقومون بعملیة التدریس المنزلي

  .یةالتعلیم

ا ما العوامل "مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول اللذي نصه :ثانیً

المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي 

  ؟   أولیاء األمور من وجهة نظر

أشارت نتائج الدراسة إلى أن العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لطلبة    

الصفوف الثالثة األولى من التعلیم األساسي من وجهة نظر أولیاء األمور كانت بدرجة مرتفعة، أي 

ا، حیث نتیجة االختالف  في ترتیب أن وجهتي نظر أولیاء األمور والمعلمین كانت متكافئة أحیانً

عامًال مشجعًا ) 39(، فقد جاء .العوامل، ومتطابقة في عوامل أخرى حیث أظهرت الترتیب نفسه

مقابل عامًال واحًدا من وجهة على التدریس المنزلي من وجهة نظر أولیاء األمور وبدرجة مرتفعة 
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نظر وتطابقت وجهة نظر أولیاء األمور مع وجهة . نظر أولیاء األمور جاء بدرجة متوسطة

االستیاء من المدرسة یشجع على التدریس المنزلي للقراءة، وتفشي : المعلمین في ثالثة عوامل هي

صراعات وخالفات طویلة مما یحد من دور المدرسة في تعلیم القراءة، ونقص الوقت الذي یمكن أن 

هذه النتیجة وتعزو الباحثة  .یخصصه المعلم لكل طالب في الحصة الصفیة الواحدة لتعلیمهم القراءة

إلى البیئة المنزلیة وما توفره من مستلزمات القراءة، والدور اإلیجابي ألولیاء األمور في تفعیل هذه 

ا على تنمیة مهارات القراءة، إذ أن التعرض للقصص المقروءة  المستلزمات بما ینعكس إیجابیً

لمعلمون ویلمسونه في والمحكیة یعمل على بناء عالقة جیدة مع الكتاب المقرر الذي یشعر به ا

باء ألبنائهم في تنفیذ الوظائف القرائیة والكتابیة التي یطلبها المعلمون طالبهم، وكذلك مساعدة اآل

تعاونهم مع المدرسة،  وفاعلیة أولیاء األمور طلبتهم للقیام بها كوظائف منزلیة، یدل على من 

ألبنائهم أثناء العطل الرسمیة  تهممساعد ویظهر دور أولیاء األمور  في التدریس المنزلي من خالل 

والطارئة، والتي قد تعود إلى األحوال الجویة، واألعیاد الدینیة، والوطنیة، في قراءة الكتب والقصص 

والمجالت التي تناسب مرحلة األبناء العمریة، وكذلك توفیر اآلباء الوسائل التعلیمیة، وأدوات الكتابة 

واألقالم، وأدوات ووسائل أخرى كأجهزة الحاسوب والبرمجیات الخاصة واأللواح الخشبیة، والدفاتر 

   .بتعلیم القراءة

التي كشفت عن أهمیة ) Johnson,2007( وقد اتفقت نتیجة هذه الدراسة مع دراسة جونسون   

التي بینت أن ) Wagner,2008(المشاركة الوالدیة خاصة بالمهارات الحسیة ، ودراسة واجنر

عل األهل یتبنون التدریس المنزلي هي أسباب عقائدیة، ونتیجة استیاء أولیاء األسباب التي تج

في توفیر ) Shepherd ,2010(األمور من النظام المدرسي، كما اتفقت مع دراسة شیفرد 

  .األسالیب التعلیمیة والمواد المنهجیة، وأن أولیاء األمور یعملون على تعزیز البیئة المنزلیة
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التي أظهرت أن أولیاء األمور ) 2011(ه الدراسة مع دراسة السعدي ومنسيواختلفت نتیجة هذ   

في أداء  ال یتوافر لدیهم الوقت الكافي؛ لدعم مستلزمات أبنائهم والیبقى لدیهم إال الوقت القلیل

    متطلبات المدرسة ووظائفها

ا هل تختلف  " عن السؤال الثالث والذي نصه اإلجابة فيالمتعلقة مناقشة النتائج : ثالًث

α)وجهات نظر المعلمین عن وجهات نظر أولیاء األمور وبداللة إحصائیة  ≤ 0.05) 

  "في العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة؟

	أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دالة إحصائیة α ≤ للعوامل المنزلیة المشجعة على 0.05

ا لمتغیر, للقراءة التدریس المنزلي حیث كان الفرق ). المعلمین وأولیاء األمور( وجهات النظر تبعً

أن البیئة أولیاء األمور وذلك بسبب اعتقاد  ،لصالح أولیاء األمور بدلیل ارتفاع متوسطهم الحسابي

هي البیئة األنسب لحصول عملیة التدریس، إضافة إلى اعتقادهم بأن عملیة التدریس  نزلیةالم

اعالوة على تفرغ الوالدین ، ، وخبرة تتوفر في الوالدین مساعدة أبنائهمتتطلب  للقیام بالتدریس  أحیانً

ا ا ولیس كلیً مكانیة قیامهم به جزئیً أن التدریس وسیلة الستخدام أسالیب و وجد الوالدان . المنزلي وإ

والمقدرة ، أبنائهمبین و  بینهماللعب في تنمیة مهارة القراءة وتنمیة أواصر المحبة واأللفة والتفاهم 

، إضافة إلى اعتقاد الوالدین بمقدرتهم على على توفیر األدوات والوسائل الالزمة لعملیة التدریس

مراعاة الفروق الفردیة والوقوف على رأس إنجاز أبنائهم، وتخطى نقاط الضعف بمعالجتها، والتركیز 

ق مع بعض نتائج دراسة على نقاط القوة وتعزیزها بصورة أوسع مما قد یتوفر في المدارس وهذا یتف

التي أظهرت وجهة نظر متطابقة بین المعلمین وأولیاء األمور باستیاء ) wagner,2008 ( واجنر

التي بینت  )2011( ومنسي, السعدي دراسة نتائج أولیاء األمور من النظام المدرسي  واختلفت مع

   .اآلباء یعتقدون أن المعلمین هم أصحاب السلطة المطلقة في التدریس أن معظم
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ا هل تختلف "نصه والذي الرابعمناقشة النتائج المتعلقة في اإلجابة عن السؤال  :رابعً

وجهات نظر المعلمین في العوامل المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى 

α)من التعلیم األساسي  ≤   "باختالف مستوى الصف الذي یدرسونه؟ (0.05

لوجهات نظر  )Мα 0.05(تشیر النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى

المعلمین في العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من 

ا لمتغیر مستوى الصف الذي یدرسونه ربما یعزى ذلك إلى وعي معلمي و  .التعلیم األساسي، تبعً

لمنزلي للقراءة في الصفوف الثالث األولى إلى أهمیة العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس ا

ة معلمي خبر في هذه المرحلة وبالدرجة نفسها، كذلك یعزى إلى تطویر مهارة القراءة لدى التالمیذ 

الطویلة في التعامل مع أفراد هذه المرحلة بما یضمن تحقیق الفائدة األكبر الصفوف الثالثة األولى 

رسه المعلم عامل غیر فاعل وقد یعزى ذلك إلى كون مستوى الصف الذي ید من تدریس القراءة،

في تحدید العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي لطلبة الحلقة األولى من التعلیم 

،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن معلم الحلقة األولى یمكن أن ینتقل من تدریس مستوى إلى األساسي

المهنیة، وذلك ألنه في مسیرته تدریس مستوى أعلى أو أدنى ضمن الصفوف الثالثة األولى 

األولى،  ةمتخصص في تدریسها كلها، إضافة إلى تقارب المرحلة العمریة لطلبة الصفوف الثالث

فروقًا غیر كبیرة إلى  األولى ةفي خصائص المرحلة العمریة لطلبة الصفوف الثالثمما یجعل الفرق 

المشجعة على التدریس یجعل وجهة نظر معلمي الحلقة األولى في العوامل المنزلیة الحد الذي 

، إضافة إلى داللة إحصائیة تبعا لمستوى الصف الذي یدرسونه المنزلي للقراءة تختلف بشكل ذي

عند التحاقهم في  أن معلمي الصفوف الثالثة األولى یحصلون على تأهیل اأكادیمي متشابه،

مة تعطى لمعلمي أثناء الخدالحلقة األولى  معلميلتخصص التربیة، ودورات التدریب التي تعقد 

ا في وجهات نظرهم  الصفوف الثالثة األولى دون تفریق بین هذه الصفوف، مما جعل هناك تقاربً
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واختلفت نتیجة فیما یتعلق بالعوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي لطلبة الحلقة األولى، 

تي بینت أن المستوى ال) 2011(هذه الدراسة مع النتیجة التي كشفت عنها دراسة السعدي ومنسي

ا لصالح الصفوف الثالث األولى في میولهم القرائیةله أثر ) الصف(التعلیمي    .دال إحصائیً
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  التوصیات

  :في ضوء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة توصي الباحثة باآلتي

 توعیة أولیاء األمور وتدریبهم على آلیات التدریس المنزلي ، واطالعهم على أهم العوامل -1

المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لتنمیة القراءة لدى أبنائهم وزیادة التفاعل 

ا لما  بینهم وبین المدرسة، والتركیز على األنشطة القرائیة التي تقدمها المدرسة والبیت معً

 لها من أهمیة في تنمیة المهارات القراءة

ین في التدریس المنزلي والعوامل التي إجراء دراسات بحثیة ومتممة تستقصي دور الوالد -2

زیادة وعي أولیاء األمور بالتدریس المنزلي تعیق التدریس المنزلي للقراءة، ودور المعلمین 

 .وأهمیته في تنمیة القراءة لدى األبناء

استخدام مقیاس العوامل المنزلیة والتدریس المنزلي وتقنینهما واإلفادة منهما في دراسات  -3

عارة القراءة اهتما أوسع، الحقة على عینة  .م الوالدین والمعلمین سواء بسواءوإ

توجیه اهتمام المشرفین التربویین ومطوري المناهج للعوامل المنزلیة المشجعة على التدریس  -4

  المنزلي للقراءة لطلبة الحلقة األولى     
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  )1(الملحق 

  استبانة الدراسة

  ة /ة الحلقة األولى المحترم/ة معلم/السید

  :تحیة طیبة وبعد

العوامل المنزلیة المشجعة على "تقوم الباحثة بإجراء دراسة میدانیة تحت عنوان 

طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي من وجھة نظر التدریس المنزلي للقراءة لدى 

كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في "المعلمین وأولیاء األمور

  .المناھج وطرق التدریس من جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا

التكرم ونظًرا لخبرتكم الواسعة، فقد تم اختیاركم لإلجابة عن فقرات اإلستبانة، راجًیا   

في المربع الذي یتناسب مع وجھة ) ×(بقراءة فقرات اإلستبانة بعنایة ووضع عالمة

  .نظرك

وحتى تكون حًرا في اإلجابة، أرجو عدم كتابة اسمك، ألن اإلجابات ستكون    

  .ألغراض البحث العلمي فقط

    .شاكرین حسن تعاونكم لما فیھ مصلحة البحث العلمي   

  أنثى                         ذكر     :  الجنس

  ثالثالصف ال          ثانيال الصف          ول األ الصف: درسھ تالصف الذي 
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  السید ولي األمر المحترم 

  :تحیة طیبة وبعد

العوامل المنزلیة المشجعة على "تقوم الباحثة بإجراء دراسة میدانیة تحت عنوان      

التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي من وجھة نظر 

كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في "المعلمین وأولیاء األمور

  .المناھج وطرق التدریس من جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا

عن فقرات اإلستبانة، راجًیا التكرم  ونظًرا لخبرتكم الواسعة، فقد تم اختیاركم لإلجابة  

في المربع الذي یتناسب مع وجھة ) ×(بقراءة فقرات اإلستبانة بعنایة ووضع عالمة

  .  نظرك

وحتى تكون حًرا في اإلجابة، أرجو عدم كتابة اسمك، ألن اإلجابات ستكون  

  .ألغراض البحث العلمي فقط

  :وفیما یأتي مثال عن كیفیة اإلجابة

أوافق   الفقرة

  بقوة 

أوافق   أوافق

بدرجة 

  متوسطة 

أعارض   أعارض

  بقوة

التعاون بین البیت والمدرسة في تنمیة 

  مواھب التالمیذ القرائیة 

  ×        

في المربع ) ×(فإنك تضع) موافق(فإذا كانت اإلجابة التي توافق وجھة نظرك ھي 

  .أسفل كلمة موافق 

    .شاكرین حسن تعاونكم لما فیھ مصلحة البحث العلمي   

           أنثى                         ذكر     :  الجنس
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  الفقرات  الرقم
أوافق 

  بقوة
  أوافق

أوافق 

بدرجة 

  متوسطة

  أعارض
  أعارض

  بقوة

1-  
االستیاء من المدرسة یشجع 

  التدریس المنزلي للقراءة 
          

2-  

أولیاء األمور بمقدرة نقص ثقة 

المدرسة على تلبیة احتیاجات 

  األبناء بشكل كاٍف في مجال القراءة

          

3-  
التخوف من البیئة المدرسیة في 

  تنمیة المھارات القرائیة
          

4-  
إحاطة بعض أولیاء األمور بالكیفیة 

  التي سیتعلم بھا أبنائھم القراءة
          

5-  
 التعاون بین المدرسة والبیت في

  تنمیة مواھب التالمیذ القرائیة
          

6-  
وجود مدارس بعیدة عن مكان سكن 

  )نائیة أو معزولة(التالمیذ 
          

7-  

تفشي صراعات وخالفات طویلة 

مما یحد من دور المدرسة في تعلیم 

  القراءة

          

انتشار األمراض واألوبئة في   ـ8
  بعض المناطق

          

المسار أھمیة دور البیت في تحدید   -9
  الذي سیسلكھ الطفل الحًقا
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10 -  
توفر الوسائل واألدوات المشجعة 

  على التدریس المنزلي للقراءة
          

11 -  

وعي أولیاء األمور ألھمیة استخدام 

التدریس المنزلي لتطویر مھارات 

  القراءة لدى أبنائھم

          

  الفقرات  الرقم 
أوافق 

  بقوة
   أوافق

أوافق 

بدرجة 

  متوسطة

  أعارض
أعارض 

  بقوة

12 -  

نقص الوقت الذي یمكن أن 

یخصصھ المعلم لكل طالب في 

الحصة الصفیة الواحدة لتعلیمھم 

  القراءة

          

13 -  

مطالعة أولیاء األمور الموضوعات 

القرائیة المتنوعة والمختلفة لألبناء 

  بصورة أوسع

          

14 -  
اقتصار أنشطة تدریس القراءة على 

  المقررة فقطالمناھج المدرسیة  
          

15 -  
ربط أولیاء األمور القراءة مع 

  المتعة والترفیھ
          

            وجود أطفال ذوي احتیاجات خاصة  - 16

تحكم الوالدین في الخبرات التي   - 17
  یرغبون في إكسابھا ألبنائھم

          

18 -  
إحاطة أولیاء األمورلطبیعة 

المطبوعات ونوعیتھا التي یتداولھا 
  للقراءةأبناؤھم 
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19 -  

توظیف ما یقرأه أولیاء األمور 

ألبنائھم في مواقف حیاتیة مختلفة 

وبما یتناسب مع البیئة التي تنتمي 

  لھا األسرة

          

20 -  

زیادة أواصر المحبة واأللفة 

والتفاھم بین أولیاء األمور  وأبنائھم 

من خالل فعالیات التدریس المنزلي 

  للقراءة

          

  الفقرات  الرقم 
أوافق 

  بقوة 
  أوافق

أوافق 

بدرجة 

  متوسطة

  أعارض 
أعارض 

  بقوة 

21 -  
المستوى التعلیمي الجید ألولیاء 

  األمور 
          

22 -  
الوضع االقتصادي الجید ووقت  

  وعمل أولیاء األمور
          

23 -  
عدد أفراد األسرة المعتدل یشجع 

  على التدریس المنزلي للقراءة
          

24 -  
واألنظمة المناسبة توفر القواعد 

  لتشجیع التدریس المنزلي للقراءة
          

تفرغ أولیاء األمور للقیام بعملیة   - 25
  التدریس المنزلي

          

26 -  
ف أولیاء األمور من إكتساب أبنائھم  تخوُّ
معتقدات و أفكار دینیة تتناقض مع الفكر 

  و المعتقد الدیني للعائلة
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27 -  
أكادیمًیا قوًیا إكساب الطفل أساًسا 

  للقراءة المنزلیة
          

28 -  

زیادة متعة الوقت الذي تقضیھ 

العائلة مع بعضھا في التدریس 

  المنزلي للقراءة

          

29 -  

حمایة الطفل من االنحرافات 

االخالقیة التي یمكن أن یكتسبھا في 

  التعلیم النظامي

          

  الفقرات  الرقم
أوافق 

  بقوة 
  أوافق 

أوافق 

بدرجة 

  متوسطة

  أعارض 
أعارض 

  بقوة

30 -  
تزوید الطفل بتعلیم غیر تقلیدي في 

  تعلم القراءة
          

31 -  
مراعاة الجودة في انتقاء األسالیب 

  الحدیثة لتعلیم القراءة
          

32 -  
تنمیة جودة مھارات التواصل مع 

  أفراد المجتمع الخارجي
          

33 -  
 المنزلیةأسالیب اللعب  استخدام 

  لتطویر مھارة القراءة 
          

34 -  
تجاوز صعوبات الظروف الجویة 
التي تحول دون وصول الطفل 

  للمدرسة 
          

35 -  
تصمیم أولیاء األمور ألنشطة قرائیة 

فردیة (تناسب میول األبناء واھتماماتھم 
     ) ،جماعیة
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36 -  

الحكم على أداء الفرد القرائي بشكل 

  فردي ولیس جماعي   
          

37 -  

تركیزالنظام التقلیدي على الجانب 

األكادیمي بصورة أكبر من الجانب 

  المھاري 

          

38 -  

تركیز أولیاء األمور على نقاط 

القوة في القراءة المنزلیة التي یتمتع 

بھا الطفل وتعزیزھا وتشخیص 

  نقاط الضعف وعالجھا

          

39 -  
تقدیم أولیاء األمور ألبنائھم 

  لتطویر قراءة أبنائھمالتعزیزات 
          

40 -  
في تنافس األبناء على تقدیم األفضل 

  القراءة لنیل رضا الوالدین
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  )2(الملحق 

  تحكیم استبانة الدراسة

طلب تحكیم أداة الدراسة بعنوان العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس 
المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي من وجھة نظر 
 المعلمین وأولیاء األمور 

ً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التربیة  تقدم ھذه الدراسة استكماال

  دریستخصص المناھج وطرق الت

  ھنادي ھادي اسماعیل : إعداد

  غازي خلیفة :إشراف األستاذ الدكتورب

  جامعة الشرق األوسط
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  وبعد ........... السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى : تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان
من التعلیم األساسي من وجھة نظر المعلمین وأولیاء األمور؛ تقدم ھذه الدراسة طلبة الحلقة األولى 

ً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التربیة تخصص المناھج وطرق التدریس   استكماال

  وتھدف ھذه الدراسة إلى 

األولى من التعلیم تقصي العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة 
  :األساسي، ولتحقیق ھذا الھدف ستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتیة

ما العوامل المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم  .1
 األساسي من وجھة نظر المعلمین؟

الحلقة األولى من التعلیم ما العوامل المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة لدى طلبة  .2
 األساسي من وجھة نظر أولیاء األمور؟

ھل تختلف وجھات نظر المعلمین عن وجھات نظر أولیاء األمور وبداللة إحصائیة  .3
(α ≤  في العوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة؟  (0.05

المنزلي للقراءة  ھل تختلف وجھات نظر المعلمین في العوامل المشجعة على التدریس .4
α)لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي  ≤ باختالف مستوى الصف  (0.05

 الذي یدرسونھ؟
 

وتستخدم الباحثة االستبانة كأداة لھذه الدراسة وھي موجھة لمعلمي الحلقة األولى من 
  .التعلیم األساسي وأولیاء األمور

ً لھدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد ا   .فقرة 42ستبانة وتشمل وتحقیقا
  

لذا أرجو من سعادتكم التفضل بتخصیص جزء من وقتكم الثمین لالطالع وإبداء 
  :مالحظاتكم ومقترحاتكم حول مایلي

 .انتماء الفقرات للعوامل المنزلیة المشجعة على التدریس المنزلي للقراءة - 1
 ).صالحة، غیر صالحة( - 2
  . مقترحاتكم للحذف أواإلضافة أو التعدیل - 3

  .شكر والتقدیرللوا فائق اواقب
   ھنادي ھادي         : الباحثة                                                               
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  الفقرات  الرقم
اوافق 

  بشدة
  اوافق

اوافق 

بدرجة 

  متوسطة

اوافق 

بدرجة 

  ضعیفة

ال 

  اوافق

االستیاء من المدارس لتشجیع   -1
  التدریس المنزلي للقراءة

          

2-  
نقص ثقة الوالدین بمقدرة المدرسة 
على تلبیة احتیاجات األبناء بشكل 

  كاف في مجال القراءة
          

التخوف من البیئة المدرسیة في تنمیة   -3
  المھارات القرائیة

          

إحاطة الوالدین لما سیتعلمھ األبناء من   ـ4
  القراءة

          

بعض أولیاء األمور یحیطون بالكیفیة   -5
  سیتعلم بھا أبنائھم القراءةالتي 

          

6-  
التعاون بین المدرسة والبیت في تنمیة 
مواھب التالمیذ واتجاھاتھم دون تأثیر 

  من البیئة الخارجیة
          

وجود مدارس بعیدة عن مكان سكن   -7
  )نائیة أو معزولة(التالمیذ 

          

            تفشي صراعات وحروب طویلة  -8

واألوبئة في بعض انتشار األمراض   ـ9
  المناطق

          

أھمیة دور البیت في تحدید المسار   - 10
  الذي سیسلكھ الطفل لبقیة حیاتھ

          

11 -  
تشجیع األسر ألبنائھا على القراءة في 

  المنزل
          

12 -  
توفر الوسائل واألدوات المشجعة على التدریس 

  المنزلي للقراءة
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13 -  

استخدام وعي اولیاء األمور ألھمیة 

التدریس المنزلي لتطویر مھارات 

  القراءة لدى أبنائھم

          

14 -  

قلة الوقت الذي یمكن أن یخصصھ 

المعلم لكل طالب في الحصة الصفیة 

  الواحدة لتعلیمھم القراءة

          

15 -  

مطالعة اآلباء المواضیع القرائیة 

المتنوعة والمختلفة من لألبناء 

  بصورة اوسع

          

16 -  

أنشطة تدریس القراءة على اقتصار 

المناھج المدرسیة  المقررة وعدم 

  التوسع إلى أبعد من ذلك

          

17 -  
توفر بیئة منزلیة داعمة تشجع على 

  التدریس المنزلي للقراءة
          

            ربط اآلباء القراءة مع المتعة والترفیھ  - 18

            وجود أطفال ذوي احتیاجات خاصة  - 19

20 -  
في الخبرات التي تحكم الوالدین 

  یرغبون في اكسابھا لألبنائھم
          

21 -  
إحاطة الوالدین بطبیعة المطبوعات 

  ونوعیتھا التي یتداولھا أبناءھم للقراءة
          

22 -  

توظیف ما یقرأءه اآلباء ألبنائھم في 

مواقف حیاتیة مختلفة وبما یتناسب مع 

  البیئة التي تنتمي لھا األسرة
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23 -  

المحبة واأللفة والتفاھم زیادة أواصر 

بین الوالدین واألطفال من خالل 

  فعالیات التدریس المنزلي للقراءة

          

            المستوى التعلیمي للوالدین   - 24

            الوضع االقتصادي وعمل الوالدین   - 25

26 -  
عدد أفراد األسرة ومدى تفرغ 

  الوالدین للتدریس المنزلي للقراءة
          

27 -  
واألنظمة المناسبة  توفر القواعد

  لتشجیع التدریس المنزلي للقراءة
          

28 -  
مقدرة الوالدین على القیام بالتدریس 

  المنزلي
          

29 -  
تفرغ الوالدین للقیام بعملیة التدریس 

  المنزلي
          

30 -  

ف الوالدین من اكتساب أبنائھم  تخوُّ

معتقدات و أفكار دینیة تتناقض مع 

  للعائلةالفكر و المعتقد الدیني 

          

31 -  
اكساب الطفل اساس أكادیمي قوي 

  للقراءة المنزلیة
          

32 -  

زیادة جودة الوقت الذي تقضیھ العائلة 

مع بعضھا في التدریس المنزلي 

  للقراءة

          

33 -  
حمایة الطفل من االنحرافات االخالقیة التي یمكن ان 

  یكتسبھا في التعلیم النظامي
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34 -  
بتعلیم غیر تقلیدي في تزوید الطفل 

ُّم القراءة   تعل
          

35 -  
مراعاة الجودة في انتقاء االسالیب 

  الحدیثة لتعلیم القراءة
          

36 -  
تنمیة جودة مھارات التواصل مع 

  افراد المجتمع الخارجي
          

37 -  
 المنزلیةأسالیب اللعب  استخدام 

  لتطویر مھارة القراءة 
          

38 -  

تجاوز صعوبات الظروف الجویة 

التي تحول دون وصول الطفل 

  للمدرسة 

          

39 -  

تصمیم اآلباء ألنشطة قرائیة تناسب 

فردیة (میول األبناء واھتماماتھم 

  )    ،جماعیة

          

40 -  
الحكم على أداء الفرد القرائي بشكل 

  فردي ولیس جماعي   
          

41 -  

تركیزالنظام التقلیدي على الجانب 

األكادیمي بصورة أكبر من الجانب 

  المھاري 

          

42 -  

تركیز الوالدین على نقاط القوة في 

القراءة المنزلیة التي یتمتع بھا الطفل 

وتعزیزھا وتشخیص نقاط الضعف 

  وعالجھا
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  )3(الملحق

  قائمة محكمي الدراسة
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  التخصص  االسم  قمالر 
أستاذ مناهج وطرائق الدراسات   األستاذ الدكتورجودت أحمد سعادة  - 1

  االجتماعیة، جامعة الشرق األوسط
أستاذ تكنولوجیا التعلیم، ورئیس قسم   األستاذ الدكتور عبد الحافظ سالمة   - 2

تكنولوجیا التعلیم، جامعة الشرق 
  ألوسط

مناهج وطرق تدریس اللغة أستاذ   األستاذ الدكتور عبد الرحمن الهاشمي  - 3
  جامعة عمان العربیة, العربیة

أستاذ مناهج وطرائق تدریس، جامعة   األستاذ الدكتور محمود الحدیدي  - 4
  الشرق األوسط

دكتور مناهج وطرق تدریس اللغة   الدكتور محمود فرفورة  - 5
  العربیة، معلم لغة عربیة

  دكتورفي اللغة العربیة و آدابها   الدكتورة هناء البواب   - 6
بكالوریوس لغة عربیة، معلم لغة   آیات الصیصان  - 7

  عربیة للمرحلة المتوسطة
بكالوریوس لغة عربیة، معلم لغة   تسنیم غنیم  - 8

  عربیة للمرحلة المتوسطة
بكالوریوس معلم مجال لغة عربیة،   هنا اخمیس  - 9

  مدرسة لغة عربیة للمرحلة المتوسطة
  بكالوریوس لغة عربیة  فایز أبراش   - 10
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  )4(الملحق                       

 كتب تسهیل المهمة                  
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