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 ملخــــــــــص الدراســــــــــــــــة 

 مقـدمـــة : 
تعتبر مساعدة األطفال ذوى صعوبات التعلم على أن يجهزووا المعلومزات بلز ل   أ  زل  

من األهداف الهامة المبنية على النظريات الحديثة التى تقترح أن أساليب تجهيو المعلومزات التزى 
تبزدو أنهزا تسزتنفذ أو تطزرر هزدرتهم العقليزة  وثبزت مزن يستخدمها األطفال ذوو صعوبات الزتعلم   

خزلل دراسززات عديزدة عززدم ا تمززال نجزاحهم  ززى حجززرة الدراسزة سززواد  ززى المهزام األ اديميززة أو  ززى 
التفززاعلت ا جتماعيززة عززن طريززر عجززوهم عززن التحززول مززن اسززتراتيجية ىلززى اسززتراتيجية أخززرى أو 

جهيززو المعلومززات باسززتراتيجية واختيززار اسززتراتيجية التخلززى عززن ا سززتراتيجيات ميززر المناسززبة أو ت
أخززززرى بعززززد ذلززززل  ويمثززززل مجززززال حززززل الملزززز لت صززززعوبة    بالنسززززبة للعديززززد مززززن التلميززززذ ذوى 
صزززعوبات الزززتعلم  حيزززال يظهزززر هزززب د التلميزززذ صزززعوبة ملحوظزززة  زززى تحويزززل المعلومزززات الل ويزززة 

ة مناسزبة ونتيجزة لزذلل يلجزال هزب د والعددية  ى المل لت اللفظية ىلزى عمليزات ومعزاد ت ريا زي
التلميزززذ ىلزززى اسزززتراتيجيات المحاولزززة والخطزززال ميزززر الفعالزززة  زززى الحزززل ويزززبدون مالبزززا  سلسزززلة مزززن 

 0الحسابات مير المناسبة
 

ولقد وصف هب د األطفال من جانب مجموعة  بيرة من الباحثين أنهزم لزديهم ا زطرابات  
عمليززات التجهيززو  حيززال ىنهززم يفلززلون  ززى جمزز  أو  معر يززة واسززتراتيجيات ميززر  عالززة وروتززين  ززى

 0تعديل أو تحديد أو ترل عمليات معر ية معينة  ى عملية ىنجاو المهمة
 

 مزززا وصزززف هزززب د األطفزززال علزززى أنهزززم متعلمزززون ميزززر نلزززيطين وسزززلبيون بسزززبب  لزززلهم     
 0لمها ى اإلص اد بل ل انتقائى للمثيرات المعرو ة عليهم و ى تنظيم المادة المراد تع

وعلززى الززرمم مززن ذلززل يقتززرح البرهززان أن األطفززال ذوى صززعوبات الززتعلم يتصززر ون بلزز ل  
اسزززززتراتيجى ىذا أمزززززروا أن يفعلزززززوا ذلزززززل  وهزززززد يسزززززمط اسزززززتخدام اسزززززتراتيجيات  عالزززززة ل طفزززززال ذوى 
صززعوبات الززتعلم بتعززويع أو معادلززة القصززورات الرئيسززة  و ززى ظززل هززذا الهززدف التربززوى تحززاول 

ية علج القصور  ى حزل الملز لت الريا زية اللفظيزة لزدى التلميزذ ذوى صزعوبات الدراسة الحال
 0التعلم

 

 مشكلـــــــــــــــــة الدراســـــــــــــة : 

تتحززدد ملزز لة الدراسززة  ززى اإلجابززة علززى التسززابل التززالى مززا تززالثير برنززام  لعززلج القصززور  
صززعوبات الزززتعلم علززى حززل الملززز لت  ززى حززل الملززز لت الريا ززية اللفظيززة لزززدى التلميززذ ذوى 

 الريا ية اللفظية؟
  هــــــــــدف الدراســــــــــــــــــــــــة :

 تهدف الدراسة الحالية ىلى ما يلى :  
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 0و   ىجرادات تلخيصية للتلميذ ذوى صعوبات التعلم  ى الريا يات -1
يذ ذوى    صعزوبززات بناد برنام  لعلج هصور حل المل لت الريا ية اللفظية لدى التلم -2

 0التعلززم
دراسة أثر تدريب التلميذ على البرنام  على هدرتهم علزى حزل الملز لت        الريززا ية  -3

 0اللفظيززة
 

 الدراســــــــــات والبحـــــــــــوث السابقـــــــــــة : 

وتزم  عرع الباحال لبعع الدراسات والبحوال السابقة المرتبطة بمو زو  الدراسزة الحاليزة 
 تصنيف هذه الدراسات  ى ثلثة محاور هى : 

الدراسات والبحوال التى تناولت الفرور بين التلميذ ذوى صزعوبات الزتعلم وأهزرانهم العزاديين  -1
 0 ى حل المل لت

الدراسززات والبحززوال التززى تناولززت اسززتراتيجيات حززل الملزز لت لززدى التلميززذ ذوى صززعوبات  -2
 0التعلم وأهرانهم العاديين

ت والبحزززوال اهتمزززت ببعزززداد بزززرام  لعزززلج القصزززور  زززى حزززل الملززز لت الريا زززية الدراسزززا -3
 0اللفظية لدى التلميذ ذوى صعوبات التعلم

 

 عينـــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــــــة : 

( سزززتين تلميزززذا  وتلميزززذة مزززن تلميزززذ 00ت ونزززت عينزززة الدراسزززة  زززى صزززورتها النهائيزززة مزززن   
لحلقززززة األولززززى للتعلززززيم األساسززززى بززززبدارة بنهززززا التعليميززززة تززززم تصززززنيفهم  ززززى الصززززف الخززززام  مززززن ا

 مجموعتين هما : 
 0( ثلثون تلميذا  وتلميذة30المجموعة التجريبية وعددهم   -1
 0( ثلثون تلميذا  وتليمذة30المجموعة ال ابطة وعددهم   -2

لميززذة العينززة ( أربعمائززة وتسززعة علززر تلميززذا  وت914وهززد تززم انتقززاد هززذه العينززة مززن بززين  
 0األولية للدراسة

 

 أدوات الدراســـــــــــــــــــــــــــــة : 

 التملززت أدوات الدراسززة علززى :  
 2اختبــارات الدراســة -2

 0اختبززار الذ زززاد المصزززور –أ 
 0حر ى -اختبار بندرجلطلت البصرى-ب
 0مقيا  و سلزر لذ زاد األطفزززال-ج
 0صعوبات التعلزمهائمة  رو حزا ت – د 

 بـرنـامج الدراســــة :  -2
 األسـالـيب اإلحصائيـــة :       

اسززززتخدم الباحززززال اختبززززار  ت( لمجمززززوعتين مززززرتبطتين وذلززززل لل لززززف عززززن الفززززرور بززززين  
 0المجموعة التجريبية وال ابطة
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 نتــــــائـــــج الدراســــــــــــــــــــــــــة : 

 لكمـى : أواًل : نتـائـج التحليـل ا
..,. بين درجات القيا  البعدى للمجموعزة 1توجد  رور ذات د لة ىحصائية عند مستوى  -1

التجريبية وال ابطة  ى عملية هرادة المل لة بعد تطبير البرنام  التدريبى لصالط درجزات 
 0المجموعة التجريبية

والبعززدى ..,. بززين درجززات القيززا  القبلززى 1توجززد  ززرور ذات د لززة ىحصززائية عنززد مسززتوى  -2
 0للمجموعة التجريبية  ى عملية هرادة المل لة لصالط درجات القيا  البعدى

..,. بين درجات القيا  البعدى للمجموعزة 1توجد  رور ذات د لة ىحصائية عند مستوى  -3
 0التجريبية وال ابطة  ى عملية تفسير المل لة لصالط درجات المجموعة التجريبية

..,. بززين درجززات القيززا  القبلززى والبعززدى 1عنززد مسززتوى توجززد  ززرور ذات د لززة ىحصززائية  -9
 0للمجموعة التجريبية  ى عملية تفسير المل لة لصالط درجات القيا  البعدى

..,. بين درجات القيا  البعدى للمجموعزة 1توجد  رور ذات د لة ىحصائية عند مستوى  -5
 0التجريبية التجريبية وال ابطة  ى عملية تمثيل المل لة لصالط درجات المجموعة

..,. بززين درجززات القيززا  القبلززى والبعززدى 1توجززد  ززرور ذات د لززة ىحصززائية عنززد مسززتوى  -0
 0للمجموعة التجريبية  ى عملية تمثيل المل لة لصالط درجات القيا  البعدى

..,. بين درجات القيا  البعدى للمجموعزة 1توجد  رور ذات د لة ىحصائية عند مستوى  -7
 0عملية و   خطة للحل لصالط درجات المجموعة التجريبيةالتجريبية وال ابطة  ى 

..,. بزين درجزات القيزا  القبلزى  والبعزدى 1توجد  زرور ذات د لزة ىحصزائية عنزد مسزتوى  -8
 0للمجموعة التجريبية  ى عملية و   خطة للحل لصالط درجات القيا  البعدى

البعدى للمجموعزة  ..,. بين درجات القيا 1توجد  رور ذات د لة ىحصائية عند مستوى  -4
 0التجريبية وال ابطة  ى عملية التقدير لصالط درجات المجموعة التجريبية

..,. بززين درجززات القيززا  القبلززى والبعززدى 1توجززد  ززرور ذات د لززة ىحصززائية عنززد مسززتوى  -10
 0للمجموعة التجريبية  ى عملية التقدير لصالط درجات القيا  البعدى

..,. بززين متوسززط  ززرور درجززات القيززا  1مسززتوى توجززد  ززرور ذات د لززة ىحصززائية عنززد  -11
البعدى للمجموعة التجريبية وال ابطة  ى عملية ىجراد العمليات الحسابية لصالط درجزات 

 0المجموعة التجريبية
..,. بززين درجززات القيززا  القبلززى والبعززدى 1توجززد  ززرور ذات د لززة ىحصززائية عنززد مسززتوى  -12

 0ات الحسابية لصالط درجات القيا  البعدىللمجموعة التجريبية  ى عملية ىجراد العملي
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..,. بين درجات القيا  البعدى للمجموعزة 1توجد  رور ذات د لة ىحصائية عند مستوى  -13
 0التجريبية وال ابطة  ى عملية المراجعة لصالط درجات المجموعة التجريبية

بعززدى ..,. بززين درجززات القيززا  القبلززى وال1توجززد  ززرور ذات د لززة ىحصززائية عنززد مسززتوى  -19
 0للمجموعة التجريبية  ى عملية المراجعة لصالط درجات القيا  البعدى

..,. بزززين درجزززات المجموعزززة التجريبيزززة 1توجزززد  زززرور ذات د لزززة ىحصزززائية عنزززد مسزززتوى  -15
 0وال ابطة  ى الدرجة ال لية  ى حل المل لت لصالط المجموعة التجريبية

درجززات القيززا  القبلززى والبعززدى  ..,. بززين1توجززد  ززرور ذات د لززة ىحصززائية عنززد مسززتوى  -10
 0للمجموعة التجريبية  ى الدرجة ال لية لحل المل لت لصالط درجات القيا  البعدى

 
 ثانياً : نتائـج التحليـل الكيفـى : 

  لفت نتائ  التحليل ال يفى عن ما يلى :  
 0نجاح الباحال  ى ى ساب التلميذ استراتيجية معر ية  عالة لحل المسائل -1
 0لمتعلمززين  ى ا تسزاب واستخزدام هزذه ا ستراتيجيززةنجزاح ا -2
 0تحسزن أداد التززلمزيذ الذيزن استخدمززوا هذه ا ستراتيجيززة -3
 0 ززاعليززة البرنزامز  المستخزدم  زى الدراسة الحززاليزززة -9
 

 تفســير النتـائــج : 
سزية ونتزائ   الدراسزات تزم تفسزير النتزائ   زى  زود التحليزل النظزرى لمفزاهيم الدراسزة األسا 

 0والبحوال السابقة


