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 بالشكر الجزيؿ إلى كأتكجوإلى ايأساتذة الكراـ في كمية العمـك التربكية 

 
 الدكتكرة

 سيير سميماف الصباح

 رالتقديعني كؿ خير فميا مني كؿ  التي تفضمت باإلشراؼ عمى ىذا البحث فجزاىا اهلل
 كاالحتراـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ج
 

 
 الممخص

 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريسي قائـ عمى النمذجة في تنمية ميارتي القراءة كالكتابة 
ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمسطيف، كمف أجؿ ذلؾ قاـ الباحث باستخداـ  لطمبة

تصميـ المجمكعة الكاحدة، لمكشؼ عف أثر برنامج تدريسي قائـ عمى النمذجة  المنيج شبو التجريبي
ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمسطيف، كذلؾ  لطمبةفي تنمية ميارتي القراءة كالكتابة 

 نظران لمالئمتو أغراض الدراسة.

كر جبع ايأساسية تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطمبة الممتحقيف بغرفة المصادر في مدرسة ذك
( طالب في غرفة المصادر في مدرسة 6اقتصرت عينة الدراسة عمى )( طالب، ك 18البالغ عددىـ )

ذككر جبع ايأساسية تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية كىـ في مستكل الصؼ الثالث ايأساسي، ك لتحقيؽ 
مالحظة لميارات القراءة أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث بطارية اختبار القراءة كالكتابة، كبطاقة 

 كالكتابة.

كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند انو  وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج منيا ما يمي:
ر ( بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختباα=0.05مستكل )

ابية كاالنحرافات المعيارية لبطاقة تحسنت المتكسطات الحس، ك التحصيؿ كلصالح التطبيؽ البعدم
تكجد فركؽ ذات داللة ، ك لميارة القراءة كالكتابة لمطمبة في التطبيقيف القبمي ككسط البرنامجالمالحظة 

قة ( بيف متكسطات الدرجات في التطبيقيف القبمي ككسط البرنامج لبطا0.05إحصائية عند مستكل )
( بيف 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل ) تكجد فركؽ، ك المالحظة كلصالح كسط البرنامج

 متكسطات الدرجات في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة المالحظة كلصالح البعدم.

 
كفي ضكء النتائج السابقة قدـ الباحث مجمكعة مف التكصيات كمف أىميا  عقد الدكرات التدريبية 

ليتيا في تعميـ الطمبة مف ذكم صعكبات النمذجة كالتي أثبتت فعا استراتيجيةلمعممي التربية حكؿ 
عادة النظر في البرامج التقميدية المستخدمة في تعميـ الطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ  التعمـ. كا 

كاستبداليا بطريقة النمذجة لما ليا مف فائدة في تعميـ الطمبة كرفع مستكاىـ التحصيمي في القراءة 
 كالكتابة.
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Abstract 

The study aimed to identifying the impact of an educational program based on modeling on 

developing students with learning difficulties reading and writing skills in the resource 

room in Palestine using a quasi-experimental approach, single group design. 

The population of the study consisted of all students enrolled in resource room in Jaba’ 

Boys’ Elementary school that was (18) students, but the study sample was limited to (6) 

students chosen purposively from third grade. The researcher utilized Reading and Writing 

Inventory and the Reading and Writing Skills Observation Sheet. 

The study came up with the following outcomes:.There were statistically significant 

differences at the level of (α=0.05) between the mean scores of the experimental group in 

the pre and post achievement examination in favor of the post-test, The means and 

standard deviations of the observation sheet improved in the pre-application and the mean 

of the program of the students’ reading and writing skills, There were statistically 

significant differences at the level of (α=0.05) between the mean scores of the 

experimental group in the post-application and the mean of the observation sheet of the 

program in favor of the program, There are statistically significant differences at the level 

of (α=0.05) between the mean scores of the experimental group in the pre and post 

application of the observation sheet in favor of the post-application. 

In the view of the study findings, the researcher recommends holding training course for 

education teachers on the adoption of the modeling strategy that proved effective in 

teaching students with learning difficulties. It is also recommended to reconsider the 

tradition programs used in teaching students with learning difficulties and replacing it with 

the modeling strategy for its efficiency in raising these students achievement in reading 

and writing. 
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 الفصل األول

 

 خمفية الدراسة

 
 . مقدمة1. 1

 
( Learning Disabilitiesالطمبة ذكم صعكبات التعمـ بشكؿ خاص، كمجاؿ صعكبات التعمـ ) فٌ إ

بشكؿ عاـ أصبحت مف أىـ المجاالت التي كجدت االىتماـ مف عمماء النفس كالتربية، إلى جانب 
الصعكبات بالبحث عف خدمات تربكية قد تسيـ في اىتماـ أكلياء أمكر ايأطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذه 

التقميؿ مف آثار ىذه الظاىرة لدييـ، أكلئؾ الطمبة الذيف عادة ما ينخفض تحصيميـ الدراسي عف 
أقرانيـ، رغـ انيـ ال يعانكف مف أية إعاقة حسية أك انخفاض في مستكل ذكائيـ، حيث بدأ االىتماـ 

ف العشريف، كفي بداية الستينات عمى كجو التحديد، بيدؼ بيذا الميداف في النصؼ الثاني مف القر 
تقديـ الخدمات التربكية كتكفير البرامج العالجية ليذه الفئة مف الطمبة كي ال تحكؿ ىذه الصعكبات 

 (.2014دكف تقدميـ العممي كتحصيميـ الدراسي )العنزم، 

 
 & Kavalem( كما كرد في )Sridhar & Vaughn, 2001حيث ذكر سريدىار كفاكخف )

Mostert, 2004, p:32 عمى أف الطمبة ذكم صعكبات التعمـ غالبا ما يعانكف مف مشكالت )
اجتماعية كانفعالية مما يعرضيـ لمرفض مف قبؿ أقرانيـ، كينعكس سمبان عمى مفيكميـ لذكاتيـ، فتصبح 

ية صعبة المناؿ، عممية تككيف الصداقات معيـ، أك حتى القياـ بالتفاعالت االجتماعية المختمفة عمم
فيـ عادة ما يشعركف بالخجؿ نتيجة النخفاض تحصيميـ أك أدائيـ العاـ، كيعانكف مف العزلة، مما 
يتسبب في تعرضيـ لمشكالت اجتماعية أخرل، فايأطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ يفتقركف إلى الميارات 

راؾ المالئـ لممكاقؼ االجتماعية في التعامؿ مع ايأقراف، كالحساسية لآلخريف، كينقصيـ اإلد
االجتماعية، كما يعانكف مف الرفض االجتماعي، كسكء التكيؼ الشخصي كاالجتماعي، كلعؿ عجزىـ 
اك مشكالتيـ المتعمقة بالمغة عمكما كبالقراءة كالكتابة عمى كجو الخصكص تمعب دكرا في ذلؾ مما  

 كيحد مف تكاصميـ مع محيطيـ.  يؤدم الى تدني مستكل دافعيتيـ نحك التعمـ، كاالنخراط في أنشطتو،
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التكاصؿ اإلنساني مف أىـ الطرؽ التي يتفاعؿ بيا الفرد مع المجتمع، حيث أف التكاصؿ يمكف مف  ييعد
تبادؿ المعمكمات بيف أفراد المجتمع، كمشاعرىـ، كالتعبير عف أنفسيـ بشكؿ يجعميـ جزء مف المجتمع، 

ف المغة كالكالـ مفيكمان مف قبؿ ايأفراد )زريقات، كلكي يككف التكاصؿ فعاالن ككاضحان يجب أف تكك 
أىـ أشكاؿ التكاصؿ كعف طريقيا يدرؾ اإلنساف حاجاتو، كيحصؿ عمى مآربو، فالمغة فالمغة  (.2005

العربية ىي الكعاء الذم يحكم جميع الميارات التي يكتسبيا الطالب خالؿ حياتو المدرسية كما بعدىا، 
سطينيكف مشكالت تتعمؽ بتعمـ ميارات المغة العربية، كتكتسب ىذه كبشكؿ عاـ يكاجو الطمبة الفم

ذكم صعكبات التعمـ، فتشير الدراسات السابقة مثؿ دراسة طمبة المشكالت منحنى أكثر صعكبة لدل 
 ىذه المشكالت تتركز لدل الطمبة ذكم صعكبات التعمـ. إال أفٌ ( 2011حبايب )

 
ة مف الحاالت الشائعة بيف ايأطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ، كيشكؿ ايأطفاؿ صعكبات القراءة نسبة كبير 

كلما كاف قدران كبيران مف التعمـ المدرسي يعتمد عمى القدرة عمى القراءة، فإف الصعكبات في ىذا المجاؿ 
كيرل عدد مف الباحثيف أف صعكبات القراءة تمثؿ أكثر  يمكف أف تككف ذات أثر في شخصية الطفؿ،

 (.2003)سالـ كآخركف، يأكاديمية شيكعان أنماط صعكبات التعمـ ا

 
فصعكبات التعمـ تعتبر اضطراب في جانب أك أكثر في الكظائؼ العقمية أك النفسية التي تشمؿ الذاكرة  
كاالنتباه كفيـ كاستخداـ المغة كالتعبير بالكالـ كالكتابة ،كيظير االضطراب عند الفرد بسبب عدـ 

ف االضطراب ال يككف مقدرتو عمى االنتباه كالنطؽ  كالقر  اءة  كالكتابة كالقياـ بالعمميات الحسابية  كا 
عف كجكد إعاقات ظاىرة عند الفرد، مف ىنا يظير لدينا ذكم صعكبات التعمـ ليسكا ىـ بالضركرة  ناتجا ن
ايأفراد ذكم اإلعاقات المختمفة مع إف المفيكـ يتدخؿ مع أصحاب ىذه اإلعاقات التي ليا عالقة 

 (2002غة كما ىك الحاؿ في اإلعاقة  السمعية  كالعقمية عمى كجو التحديد)العزة، باضطرابات الم

 
مصطمح "صعكبات التعمـ" مصطمحان عامان يرجع إلى مجمكعة متباينة مف االضطرابات التي  كيعد

تظير خالؿ صعكبات كاضحة في اكتساب كاستخداـ قدرات االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة، 
كيفترض أف تككف  جكىرية لدل االفرادأك القدرات الرياضية، كتعتبر ىذه االضطرابات  كاالستدالالت

ذا ظيرت صعكبات التعمـ متالزمة مع حاالت  ناتجة عف خمؿ كظيفي في الجياز العصبي المركزم، كا 
( أك متالزمة مع انفعالية كاجتماعيةإعاقة أخرل مثؿ )إعاقة حسية، أك تخمؼ عقمي، أك اضطرابات 

فإف صعكبات التعمـ  االختالفات الثقافية، كالتعميـ المالئـ، كالعكامؿ النفسية، كعميوات بيئية مثؿ: مؤثر 
 (.2003ليست نتيجة مباشرة لتأثير ىذه اإلعاقات )كامؿ، 
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( أف ىنالؾ مجمكعة مف المؤشرات التي تميز الطمبة ذكم صعكبات التعمـ منيا: 2002كيرل راشد )
ؾ الحسي، كضعؼ اإلحساس العاطفي، كعدـ كجكد تناسؽ عاـ بيف الفعؿ نشاط مفرط، كضعؼ اإلدرا

كالشخصية، كضعؼ االنتباه كالتركيز، كالتيكر كاالندفاع في السمكؾ، كضعؼ الذاكرة كاإلدراؾ، 
يأسباب  كمشكالت في التمييز السمعي، كصعكبات في الكالـكصعكبات خاصة في القراءة كالحساب، 

 .كذلؾي الجياز العصبي غير كاضحة، كعالمات ضعؼ ف

 
كيتـ تشخيص الطمبة ذكم صعكبات التعميـ مف قبؿ شخص مؤىؿ كمخكؿ بقياس صعكبات التعمـ ىك 
خبير التربية الخاصة، حيث يحكؿ إليو الطالب ذكم صعكبات التعمـ مف قبؿ المعمميف أك اآلباء، 

البرنامج العالجي المناسب كييدؼ القياس إلى تحديد مجاالت الصعكبة كتحديد أسبابيا كمف ثـ كضع 
 (.2002)العزة، 

 
كيرل الباحث أف في ىذا الطرح درجة كبيرة مف ايأىمية مف حيث أنو يكضح الخمط بيف الطالب ذك 
صعكبة التعمـ كالطالب الذم يعاني مف إعاقات مختمفة، أك ذك الحاجات الخاصة، فبذلؾ يزاؿ المبس 

 الج مشكالت صعكبات التعمـ. حكؿ أساليب التدريب كالبرامج المتبعة في ع

 
كتيعػد عمميتػا القراءة كالكتابة مف أىـ التحديات ايأساسية التي تعترض الطالب لدل دخكلػو المدرسػة 
ضافة  كلككنيما أداتيف ميمتيف تساعداف الفرد عمى االندماج كبشكؿ أفضؿ، في المجاؿ التعميمي، كا 

ر تركيبان، التي تضمف بداخميا عناصر ذىنية إدراكية إلى ذلؾ فيما مف أىـ العمميات اإلنسانية ايأكث
 (.2011حسية كحركية )حبايب، 

 
كمف أىـ أعراض صعكبات الكتابػة أف أكراقيـ ككراساتيـ متخمة بالعديد مف ايأخطاء في التيجئة 
  كاإلمالء كالقكاعد كاستخداـ عالمات الترقيـ )النقط كالفكاصؿ( كتشابؾ الحركؼ ككافة أنماط الكتابة
يأم قاعدة كتفتقد إلى التنظيـ كغالبان ما  اليدكية، ككتابتيـ غير عادية كغير منضبطة كال تسير كفقا ن

كذلؾ ال يعطكف اىتمامان لالعتبارات المتعمقة  يحذفكف بعض الحركؼ مثؿ: حركؼ البداية أك النياية،
ابة أـ ال، كغالبان ما تككف بالقارئ حيث يكتبكف ما يرد عمى أذىانيـ سكاء كاف ذلؾ مرتبط بمكضكع الكت

 (.2003)سالـ كآخركف،  الجمؿ التي يستخدمكنيا قصيرة كمفككة

 
في صياغة المعاني كتقييميا، فيي ال  الطالبأما القراءة فيي تمثؿ عممية نشطة كتتضمف إسياـ 

مع  تفاعمو كيتعززينمك فكر الطالب  بالقراءة؛ فكلكنيا تتضمف التفكير كذلؾتقتصر عمى فؾ الرمكز 
القدرة عمى التفسير كالتحميؿ كالنقد )الحداد،  كتكسبوفي تيذيب انفعاالتو،  كما كتسيـ المغةالمحيط، 
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تتمثؿ صعكبات القراءة في كجكد صعكبات في ميارات المغة ايأساسية مثؿ: التيجأة (، حيث 2006
راءة، فيي تتمثؿ ككاتقاف مخارج الحركؼ كاصدار االصكات، التي تشكؿ المحكر ايأساس لصعكبات الق

بعجز الطالب عف قراءة الحركؼ، أك الكممات، أك الجمؿ قراءة سممية، كتتمثؿ أيضا بعدـ قدرة الطالب 
 (.2012عمى التمييز بيف الكممات، كخمؿ في ميارات االستيعاب )أبك دقة، 

 
، كىك ما يسيـ كيشار ىنا إلى أىمية مساعدة الطمبة ذكم صعكبات التعمـ في المراحؿ التعميمية المبكرة

في تصحيح مسارات تعمميـ، كتقديـ البرامج العالجية الفاعمة ليـ، فيـ يستمركف في بناء معمكماتيـ 
عف المغة المقركءة كالمكتكبة طيمة مراحؿ الطفكلة كما بعدىا، كلذلؾ زاد االىتماـ بيذه الفئة مف الطمبة، 

عالجية منفصمة في أم مدرسة، يتـ فييا  دراسية  غرفة كظير مفيكـ غرفة المصادر التي تعرؼ بأنيا
تعميـ الطمبة الذيف يعانكف مف إعاقات تعميمية مختمفة، كمف بينيـ طمبة صعكبات التعمـ، حيث يتـ 
تعميميـ تعميمان مباشران كخاصان، كتقديـ عالجان أكاديميان ليـ، كمساعدة في الكاجب المدرسي كالمياـ ذات 

فرادان أك مجمكعات، كتتنكع مجاالت ممارسة أساليب معالجة صعكبات الصمة، سكاء كاف ىؤالء الطمبة أ
التعمـ لتشمؿ ايألعاب البدنية كالعممية كاالجتماعية كالثقافية كالرياضية كالفنية، كالكاقع أف كؿ نشاط 
ف بدا حركيا أك بدنيا أك عقميا أك اجتماعيا فإنو يتضمف بقية ايألعاب ايأخرل في الكقت نفسو  حتى كا 

 (.2009اىيـ،)إبر 

 
( Learning By Modelingكمف ىذه االستراتيجيات أيضان إستراتيجية النمذجة أك ما يطمؽ عمييا )

كيعرؼ عمى أنو إجراء يتضمف تعمـ استجابات جديدة عف طريؽ مالحظة ايأنمكذج أك تقميده كقد 
، كمف أنكاعيا: يحدث التعمـ دكف أف يظير عمى الفرد استجابات متعممة فكرية بؿ قد تحدث الحقان 

النمذجة المصكرة، النمذجة غير المقصكدة، النمذجة المقصكدة، النمذجة الفردية،  )النمذجة الحية،
النمذجة الجماعية( كيتناكؿ أسمكب النمذجة عدد مف اإلجراءات ىي: )السمكؾ ايأنمكذج / مكاف 

عمى تقميد سمكؾ النمكذج مف قبؿ ايأنمكذج / تحديد جنس ايأنمكذج / مكافأة ايأنمكذج / الرغبة كالقدرة 
 (.2001المعمـ( )أبك نياف، 

 
كتحتكم إستراتيجية النمذجة عمى تطبيقات تربكية خاصة بصعكبات التعمـ مثؿ استخداـ نماذج مف 
الطمبة ممف يمارسكف مثؿ ىذه العادات كالقيـ كتعزيزىـ عمى ذلؾ أماـ الطمبة اآلخريف، كاستخداـ 

تتعمؽ بتمؾ القيـ كالعادات كاالتجاىات، كاستخداـ القصص كالركايات كالسير ايأفالـ التي تشتمؿ مكاد 
 Salisuاليادفة كالتي تكفؿ تكفير نماذج مثالية لممتعمميف، كفي ىذا السياؽ فقد اكد سالسك كرانزـك )

and Ransom, 2014 عمى نمكج كأدكار تقنيات النمذجة في التعميـ كالتعمـ، كضركرة االستفادة مف )
يات النمذجة في التعميـ كالتعمـ، عمى اعتبار اف النمذجة تمثؿ إستراتيجية تعميمية يكضح فييا المعمـ تقن
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مفيكمان جديدان أك مقاربة جديدة لمتعمـ، كيتعمـ الطالب مف خالؿ المالحظة، حيث يتـ التعمـ أك 
مالحظة بصكرة الحصكؿ عمى المعمكمات، أك اكتساب الميارات أك السمككيات الجديدة مف خالؿ ال

أكبر منيا مف خالؿ تجربة مباشرة أك جيكد التجربة كالخطأ، كيينظراف إلى التعمـ عمى أنو كظيفة 
مراقبة، كليس تجربة مباشرة، كأكدا عمى أف النمذجة تعد إستراتيجية تعميمية فعالة النيا تتيح لمطمبة 

بة في محاكاة سمككيات معينة تشجع مراقبة عمميات تفكير المعمـ، كيقكـ المعمـ خالليا بإشراؾ الطم
عمى التعمـ، فمعظـ السمكؾ اإلنساني يمكف تعممو مف خالؿ النمذجة: أم مف خالؿ مراقبة اآلخريف، 

 يستطيع المرء تككيف فكرة عف كيفية أداء سمككيات جديدة.

 
متـز بيا المعمـ ( تطبيقان تربكيان لنظرية التعمـ النمذجة معايير محددة ي2014كقد قدـ العتكـ كآخركف )

مثؿ تحديد السمكؾ الخاص المراد نمذجتو، ككيؼ سيتـ عرضو، ككيؼ سيثير انتباه الطالب، كالتركيز 
نماذج خاصة مثؿ: القصص كالمشاىد التمفزيكنية عمى تجنب تعريض الطالب لتجربة الفشؿ، كتكفير 

تي القراءة كالكتابة طمبة ذكم برنامج تدريسي قائـ عمى النمذجة في تنمية ميار  حيث بحثت الدراسة أثر
صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمسطيف، اعتمادنا عمى ما تكصمت إليو الدراسات السابقة في 

 ىذا المجاؿ مف نتائج.

 
 . مشكمة الدراسة2. 1

 
ىي الكعاء الذم يحكم جميع الميارات التي يكتسبيا الطالب خالؿ حياتو المدرسية  تيعد المغة العربية

بعدىا، كبشكؿ عاـ يكاجو الطمبة الفمسطينيكف مشكالت تتعمؽ بتعمـ ميارات المغة العربية، كما 
كتكتسب ىذه المشكالت منحنى أكثر صعكبة لدل الطمبة ذكم صعكبات التعمـ، فتشير الدراسات 

( إلى أف ىذه المشكالت تتركز لدل 2011حبايب )(، كدراسة 2012السابقة مثؿ دراسة أبك دقة )
ذكم صعكبات التعمـ في مياراتي القراءة كالكتابة، كيكاجو المعممكف صعكبة في تدريس ميارات الطمبة 

يبحث عف أكثر طرائؽ كاستراتيجيات  بأفالمغة العربية بالطرؽ التقميدية، لذا كاف لزامان عمى المعمـ 
ئـ عمى النمذجة كعميو فقد تتحدد مشكمة الدراسة في استقصاء أثر برنامج تدريسي قاالتدريس فاعمية، 

 في تنمية ميارتي القراءة كالكتابة لطمبة ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمسطيف.

 
 . أىداف الدراسة3. 1

تسعى الدراسة التعرؼ إلى أثر برنامج تدريسي قائـ عمى النمذجة في تنمية ميارتي القراءة كالكتابة 
 طيف.ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمس لطمبة
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 . أسئمة الدراسة4. 1

 تسعى الدراسة إلى اإلجابة عف ايأسئمة اآلتية: 

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الدرجات في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار -1
 التحصيؿ في ميارتي القراءة كالكتابة؟ 

لتطبيقيف القبمي ككسط البرنامج ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف متكسطات الدرجات  في ا-2
 لبطاقة المالحظة في ميارتي القراءة كالكتابة؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف متكسطات الدرجات  في التطبيقيف القبمي كالبعدم   -3
 لبطاقة المالحظة في ميارتي القراءة كالكتابة؟

 
 . فرضيات الدراسة:5. 1 

 الفرضيات اآلتية: تسعى ىذه الدراسة نحك فحص جميع

( بيف متكسطي درجات α=0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -1
 المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ، لميارتي القراءة كالكتابة.

درجات المجمكعة ( بيف متكسطي 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -2
 التجريبية في التطبيقيف القبمي ككسط البرنامج لبطاقة المالحظة، لميارتي القراءة كالكتابة.

( بيف متكسطي درجات المجمكعة 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -3
 ة كالكتابة.التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة المالحظة، لميارتي القراء

 
 . أىمية الدراسة6. 1

 
 تبرز أىمية الدراسة مف خالؿ ما يأتي:

  تستمد ىذه الدراسة أىميتيا النظرية مف أنيا جاءت لمفت نظر المسؤكليف التربكييف كالمعمميف
إلى أىمية معالجة الصعكبات التي يكاجييا طمبة ذكم صعكبات التعمـ في ميارتي القراءة 

عربية مف خالؿ استخداـ إستراتيجية النمذجة في معالجتيا، حيث تعد كالكتابة في المغة ال
 مف الدراسات القميمة التي تناكلت ىذا المكضكع. –حسب عمـ الباحث -الدراسة الحالية 

  كما تنبع أىمية الدراسة بأنيا تأتي مصاحبة لعممية تطكير المناىج الفمسطينية، لذا يمكف ايأخذ
 بنتائجيا في تطكير المناىج.

  أما فيما يتعمؽ بايأىمية التطبيقية لمدراسة فتتمثؿ بأنيا تدعك لتكظيؼ طرؽ حديثة في تعميـ
ميارتي القراءة كالكتابة، كما قد تسيـ ىذه الدراسة في تحسيف فرص تدريس المغة العربية 

 عمكمان، مف خالؿ التركيز عمى دكر المتعمـ كاالىتماـ بو.
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  صياتيا المعمميف كالتربكييف كصانعي القرار حكؿ أىمية كما يمكف أف تفيد نتائج الدراسة تك
كفعالية استراتيجية النمذجة في معالجة صعكبات تعمـ ميارات المغة العربية لمطمبة ذكم 

 صعكبات التعمـ. 

 
 . حدود الدراسة7. 1

 
 تقتصر الدراسة عمى الحدكد اآلتية:

 
 .الحد المكضكعي: النمذجة كميارات القراءة كالكتابة 

 ـ(.2018 – 2017الزماني: الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ ) الحد 

  الممحقيف في غرفة المصادر في  ( طمبة مف6)الحد البشرم: اقتصرت عينة الدراسة عمى
 مدرسة ذككر جبع ايأساسية.

 .الحد المكاني: مدرسة ذككر جبع ايأساسية 

 
 . مصطمحات الدراسة8. 1

 
 تيا:تعتمد الدراسة التعريفات اآلتية لمصطمحا

 
مجمكعة ايأنشطة المنظمة كالمترابطة ذات ايأىداؼ المحددة كفقان لالئحة أك خطة مشركع،  البرنامج:

ييدؼ إلى تنمية ميارات أك يتضمف سمسمة مف المقررات، ترتبط بيدؼ عاـ أك مخرج نيائي )شحاتة، 
 (.2003كالنجار، 

 
تعميمي لمساعدة المتعمميف في  مجمكعة مف النشاطات التي يقكـ بيا المعمـ في مكقؼالتدريس:

 (.2011الكصكؿ إلى أىداؼ تربكية محددة " )العدكاف كالحكامدة، 

 
عممية تككيف تصكر عقمي لمعالقات التي تربط بيف أشياء أك ظكاىر أك أحداث باستعماؿ  النمذجة:

فيا الباحث كيعر (، Holliday, 2001تمثيالت أك أشكاؿ لممحاكاه تسيؿ شرحيا كتفسيرىا كالتنبؤ بيا )
اجرائيا بأنيا قدرة الطالب عمى القياـ بتفميد ما يقكـ بو المعمـ مف حركات كأفعاؿ جسمية خالؿ عممية 
عرض مكضكع التعمـ )الكتابة كالقراءة(، كاحتفاظو بيا كتعميميا عمى مكاقؼ أخرل مشابية، ككؿ ذلؾ 

 راسة.مف خالؿ البرنامج التعميمي الذم تـ بناؤه لتحقيؽ أغراض ىذه الد
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عممية تفسير الرمكز المفظية المكتكبة أك المطبكعة، كىي نتيجة التفاعؿ بيف الرمكز المكتكبة  القراءة:
التي تمثؿ المغة كالميارات المغكية، كالخبرات السابقة لمقارئ، كذلؾ عممية نشطة ايجابية تتطمب مف 

 (.2011القارئ مستكيات مختمفة مف الفيـ )الكحالي، 

 
: عبارة عف اضطراب يتجمى في صعكبة تعمـ القراءة، قراءة فيعرفيا الباحث اجرائيًا بانياأما صعوبة ال

ككجكد عجز اك خمؿ لدل الطالب في تفسير الرمكز المفظية المكتكبة أك المطبكعة عمى الرغـ مف 
دل تكافر الذكاء الكافي كالفرصة االجتماعية كالثقافية المالئمة، دكنما ارتباط بام اعاقة اخرل ل

الطالب، كالتي سيتـ قياسيا مف خالؿ الدرجة الكمية التي سيحصؿ عمييا الطالب عمى اختبار القراءة 
 كبطارية المالحظة المعدة ليذا الغرض.

 
إعادة ترميز لمغة المنطكقة في شكؿ خطي عمى الكرؽ، مف خالؿ أشكاؿ ترتبط ببعضيا  الكتابة:

، بحيث يعد كؿ شكؿ مف ىذه ايأشكاؿ مقابالن البعض كفؽ نظاـ معركؼ اصطمح عميو اىؿ المغة
لصكت لغكم يدؿ عميو، كذلؾ بغرض نقؿ ايأفكار كاآلراء كالمشاعر مف الكاتب إلى القراء )بصيص، 

2011.) 

 
: عبارة عف اضطراب يتجمى في  صعكبة تعمـ الكتابة أما صعوبة الكتابة فيعرفيا الباحث اجرائيًا بأنيا

عادة ترميز لمغة المنطكقة في شكؿ خطي عمى الكرؽ عمى الرغـ مف تكافر الذكاء الكافي كالفرصة  كا 
االجتماعية كالثقافية المالئمة، دكنما ارتباط بأم اعاقة أخرل لدل الطالب، كالتي سيتـ قياسيا مف 
خالؿ الدرجة الكمية التي سيحصؿ عمييا الطالب عمى اختبار الكتبة كبطارية المالحظة المعدة ليذا 

 الغرض.

 
اضطرابات في العممية العقمية أك النفسية ايأساسية التي تشمؿ االنتباه كاإلدراؾ  بات التعمم:صعو 

كتككيف المفيكـ كالتذكر، كتظير ىذه الصعكبات في عدـ القدرة عمى تعمـ القراءة كالكتابة كالحساب، أك 
مـ المكاد الدراسية ما يترتب عميو سكاء في المدرسة االبتدائية أساسان أك فيما بعد مف تصكر في تع

 (.2006المختمفة )حافظ، 

 
( لغرفة المصادر أنيا: "غرفة 2014عرفت كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية ) غرف المصادر:

صفية ممحقة بالمدرسة العادية تككف مجيزة بما يمـز مف كسائؿ كألعاب تربكية كأثاث مناسب، يعمؿ 
ا خاصا لمعمؿ مع الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة، يقضي ىؤالء فييا معمـ تربية خاصة مدربا تدريب


