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ملخص الدراسة:
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن التالميذ ذوى الفئات المتباينة من ذوى

صعوبات التعمم النوعية بالمرحمة االبتدائية وىى فئات (صعوبات االنتباه ،صعوبات القراءة،

وصعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية) ،وأيضاً التعرف عمى أسموب التعمم المفضل لدى
التالميذ ذوي صعوبات التعمم النوعية بالمرحمة اإلبتدائية ،إضافة إلى التعرف عمى الفروق بين
ىؤالء التالميذ فى أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ في إطار نموذج المياقة العقمية
(ميمميتيكس  )Memleticsوفقاً لفئات صعوبات التعمم النوعية .وتكونت عينة الدراسة
األساسية من ( )95تممي ًذا وتمميذة بالصف السادس االبتدائي ببعض المدارس االبتدائية

التابعة إلدارة التل الكبير التعميمية بمحافظة اإلسماعيمية بجميورية مصر العربية؛ منيم
( )71تممي ًذا وتمميذة ذوي صعوبات انتباه )75( ،تممي ًذا وتمميذة ذوي صعوبات قراءة ،و()32
تممي ًذا وتمميذة ذوي صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية ،بمغ متوسط أعمارىم الزمنية
( )77.88سنة بانحراف معياري ( )0.64سنة .وبتطبيق اختبار القدرات العقمية المستوى

( ،)77-5ومقياس تقدير الخصائص السموكية لمتالميذ ذوى صعوبات التعمم ،واختبار المسح
النيورولوجى السريع لتشخيص صعوبات التعمم ،ومقياسي التقدير التشخيصي لصعوبات
االنتباه ،وصعوبات القراءة فى بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعمم
 ،LDDRSوكذا مقياس صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية لدى تالميذ المرحمة ،إضافة

إلى مقياس أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ (ميمميتيكس  )Memleticsلتالميذ
مرحمة التعميم األساسي ،توصمت الدراسة إلى أن األسموب (السمعي) ىو المفضل لذوي
صعوبات االنتباه ،واألسموب (المنطقي) ىو المفضل لذوي صعوبات القراءة ،واألسموب
(االجتماعي) ىو المفضل لذوي صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية؛ إضافة إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ عينة الدراسة فى أساليب التعمم (ميمميتيكس
 )Memleticsترجع إلى فئات صعوبات التعمم النوعية.
التعمم.

كممات مفتاحية :أساليب التعمم– نموذج المياقة العقمية ( –)Memleticsصعوبات
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Learning styles preferences associated with brain lobes within the
framework of the Mental Fitness Model (Memletics) among various
groups of pupils withspecific learning disabilities
Prepared by
Dr. Subhia Ahmed Abdel Qader
Assistant Professor of Psychology
Faculty of Education - King Khalid University
Dr. Soliman abd El Wahed Yousef
Assistant Professor of Learning Disabilities Assistant
Faculty of Education - University of Jazan "previously".
Vice Chairman of the Egyptian Association for Learning Disabilities
Abstract
The study aimed to identify the preferred learning style of pupils with
specific learning disabilities in the primary stage, in addition to identifying the
differences between these pupils in learning styles (Memletics) according to
the categories of specific learning disabilities. The basic study sample
consisted of (59) male and female pupils in the sixth grade of primary school in
some elementary schools affiliated to the Al-Tal Al-Kaber Educational
Administration in Ismailia Governorate, Arab Republic of Egypt. Of them (17)
male and female pupils with attention disabilities, (19) male and female pupils
with reading disabilities, and (23) male and female pupils with social and
emotional learning disabilities, their average age was (11.88) years with a
standard deviation (0.46). With the application of the study tools, the results
indicated that the (auditory) method is preferred for people with attention
disabilities, the (logical) method is preferred for those with reading disabilities,
and the (social) method is preferred for those with social and emotional
learning disabilities. In addition, there were no statistically significant
differences between the study sample pupils in the learning styles associated
with brain lobes (Memletics) due to the specific categories of learning
disabilities.
Keywords: Learning Styles - Mental Fitness Model (Memletics) Learning Disabilities.
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مكدمـة:
يولي

الباحثون

المشتغمون

في

مجاالت

عمم

النفس

الفسيولوجي

 ،Psychophysiologyوعمم النفس العصبي  ،Neuropsychologyوعمم النفس
المعرفي  Cognitive Psychologyأىمية كبيرة لممبادئ والكيفية التي يعمل بيا المخ،
ولقد اىتمت الكثير من البحوث العممية بكيفية عمل المخ ،وحديثًا اىتم بيذه الكيفية

الباحثون المشتغمون في مجال عمم النفس العصبي المعرفي

Cognitive

 .Neuropsychologyومن ثم تمقى الدراسات المتعمقة بالمتغيرات المعرفية والعصبية
اسعا بين الباحثين والدارسين لما ليا من أثر بالغ
(النيورولوجية) في وقتنا الحاضر
صدى و ً
ً
في األداء العقمي المعرفي العام لإلنسان ،وتحتل الدراسات المتعمقة بوظائف المخ وعممياتو
الصدارة فييا ،فقد عكف الكثير من الباحثين والدارسين عمى سبر أغوار ىذا العضو العصبي
خاصة فيما يتعمق بأىم الوظائف التي يؤدييا ونمطو وطريقتو في معالجتو لممعمومات التي
(سميمان عبد الواحد– 362 ،3075 ،
ترد إليو ومختمف العمميات التي تحدث عمى مستواه ُ
وسميمان عبد الواحد وأمل غنايم.)397 ،3075 ،
366؛ ُ
والمخ البشري  Brainىو أعقد منظومة دينامية فى الوجود كمو ومن ثم فإن جميع

فروع العمم والمعرفة تمتقي وتتفاعل فى نسق بنائي وظيفي من خالل المخ البشري من أجل
التغيير االرتقائي لمواقع ليتغير ويتطور ويرقى المخ البشري في مجرى تغييره لمواقع من أجل
تحقيق السعادة والرفاىية والتنمية البشرية (عبد الوىاب كامل.)730 ،3004 ،
ويمتمك المخ البشري القدرة عمى أن يوجو ويتحكم فى أنظمة حياتنا المختمفة ،فيستقبل
ويخزن المعمومات التي تتعمق بالعالم المحيط بنا ،وىو المسئول عن حدوث التعمم
ويرسل ُ
والتفكير واتخاذ الق اررات وتوجيو سموكنا ،والمتحكم والموجو المباشر لعممياتنا العقمية المعرفية
واالنفعالية ،فيو يمثل قمة التنظيم الييدروليكي ألعضاء الجسم .ولكننا بالرغم من كل ذلك
فإننا نجيل العديد من المعمومات حول الوظائف التي يستطيع المخ أداءىا ،وألجل ذلك توالت
بحوث عمماء األعصاب  Neuroscientistsمن أجل الكشف عن خبايا المخ البشري وسبر
أغواره ،وشجع عمى ذلك الجيود المتكاممة مع فروع العمم األخرى مثل عمم النفس التجريبي
بعضا إلى دراسة العالقة بين
وعمم النفس اإلكمينيكي ،وسعت ىذه الفروع بتكامميا مع بعضيا ً

المخ والسوك ،ودراسة الميكانيزمات المسئولة عن االنفعاالت  ،Emotionوالذاكرة
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(سميمان عبد الواحد،3074 ،
 ،Memoryوالتعمم  ،Learningوالتفكير ُ Thinking
361؛  3071أ.)382 ،
والمخخخ ىخخو عبخخارة عخخن حاسخخوب حيخخوي نخخاجح إذ يحتخخوي عمخخى نحخخو مائخخة مميخخار خميخخة
خرخا عميقً خا يقسخخمو إلخخى
عصخخبية تحخخدد أفكارنخخا وسخخموكياتنا؛ واذا نظرنخخا إليخخو مخخن أعمخخى نخخرى شخ ً
تقريبخا يسخميان النصخفان الكرويخخان  ،Hemispheresويمكخن تقسخخيميما إلخخى
نصخفين متمخخاثمين
ً
أربعخخة أقسخخام رئيسخخية تسخخمى الفصخخوص  Lobesوىخخي ليسخخت وحخخدات متمخخايزة ولكنيخخا منخخاطق

(سخميمان عبخد الواحخد وأمخل
تشريحية يختص كل منيا بوظائف محددة ولكنيا متفاعمة ومتكاممة ُ
غنايم 3071 ،أ.)618 ،
ويمكن توضيح فصوص المخ األربعة المكونة لمنصفين الكرويين بالشكل التالي:

الفص الجداري

الفص األمامي

الفص القفوي
الفص الصدغي
الصدغى

شكم ( )1فصوص انًخ األربعت ).(Weinberger., Elvevag., & Giedd., 2005

وبالرغم من وجود مناطق بنصفي المخ خاصة لدعم بعض من الوظائف المعرفية
المتنوعة ؛ فإن ىذا ال يخفي حقيقة مؤداىا أن المخ البشري وحدة كمية تتم فيو الكثير من
األنشطة العقمية وذلك بفضل التضافر والتكامل بين النصفين الكرويين عبر ما يسمى بالجسم
الجاسيء.
ومخخن ناحيخخة أخخخرى فينخخاك العديخخد مخخن متغي خرات األداء العقمخخي المعرفخخي المرتبطخخة بخخاألداء
األكخخاديمي لخخدى المتعممخخين ،والتخخي تتعمخخق بخخالمتعمم نفسخخو كخخالطرق الشخصخخية التخخى يتبعيخخا فخخى

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 677 -

تفضيالت أساليب التعلم ...

عدد سبتمبر-ج2026 )98( -2م

التعامل مع المعمومات أثنخاء تعممخو أو مخا يطمخق عمييخا أسخاليب الختعمم المفضخمة Learning
.Styles
وانطالقًا من أىمية تعميم المتعممين في ضوء أساليب تعمميم المفضمة ،حيث إنيا تعد

مفتاح النجاح فى الحياة ،لما تستثمره من طاقات في حل المشكالت التى تواجيو ،وذلك من
خالل تأثيرىا في دافعية المتعممين ،إضافة إلى تفسيرىا لبعض التغير الذي يحدث فى أدائيم
األكاديمي بالمراحل التعميمية المختمفة ،حيث تُعد مذاىب عامة يستخدميا المتعممين في
الت عمم وحل المشكالت ،وىي بذلك تعكس طرق التعمم الطبيعية االعتيادية المفضمة عند
المتعمم ،فمكل فرد طرق في االستجابة لممثيرات التي تظير في سياق التعمم ،وعميو فإن
أسموب التعمم عند الفرد مبني عمى مجموعة معقدة من االستجابات وردود األفعال لمجموعة
وسميمان
من المثيرات الحسية (البيئية /االجتماعية) ،والمعرفية ،والشخصية (محمد معشي ُ

عبد الواحد.)53 ،3076 ،

وعمخخى جانخخخب فخخخخر؛ فخخإن صخخخعوبات الخخختعمم  Learning Disabilitiesتُعخخخد إحخخخدى
نظر لتزايد أعداد األفخراد الخذين
كبير من الباحثينً ،ا
اىتماما ًا
الظواىر التعميمية المقمقة والتى القت
ً

يعخخانون منيخخا فخخى المراحخخل التعميميخخة المختمفخخة (Rawson, 2013, 414

Dounlosky,؛

سميمان عبد الواحد ،)78 ،3079 ،كما تمثل إحدى فئات التربية الخاصة ،فعمى مخدى العقخدين
ُ
األخيرين من القرن العشرين ،والسنوات االثنتا عشرة األولى من القرن الحالي حظيت صخعوبات
الخخختعمم باىتمامخخخات كثيخخخر مخخخن العممخخخاء والمتخصصخخخين فخخخي مجخخخاالت مختمفخخخة مثخخخل :عمخخخم الخخخنفس
التربوي ،والتربية الخاصة ،وعمم النفس العصبي المعرفي ،وعمم النفس المغخوي ،والطخب ،خاصخة
مخع تعخخدد أشخخكاليا وأنواعيخخا وفثارىخا عمخخى الفخخرد واألسخخرة والمجتمخع ممخخا اسخختأثر االنتبخخاه لضخخرورة
التعخرف عمخي وتحديخد وتشخخيص األفخراد الخخذين يعخانون منيخا وتقخديم بخرامخ التخدخل السخخيكولوجى
سخخميمان عبخخد الواحخخد76 ،3072 ،؛ Vargo, 2015, Swanson,
لمحخخد منيخخا وتخفيفيخخا ( ُ
.)2014, 141
فالمتتبع لمجال صخعوبات الختعمم يجخد أنخو منخذ ظيخور مفيخوم صخعوبات الختعمم واىتمخام
العخخالم غيخخر منقطخخع عخخن البحخخث فخخى ىخخذا المجخخال ،إال أن مجخخال صخخعوبات الخختعمم لخخم يعخخد مخخن
المجاالت الحديثة فخى التربيخة وعمخم الخنفس؛ فقخد مضخى عمخى ظيخوره مخا يقخرب مخن أربعخة عقخود
ونيخخف ،وذلخخخك منخخذ أن أعمخخخن كيخخخرك  Kirkفخخى  74أبريخخخل عخخخام 7542م فخخى مخخخؤتمر شخخخيكاغو
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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بالواليات المتحدة األمريكية بأن ىذا المفيوم ىو مفيوم نفسي وتربوي فى المقام األول ،ويجخب
أن يحظى باىتمام المتخصصين فى عمم النفس التربوي (السيد عبد الحميد.)75 ،3077 ،
ومن ثم فإن إىمال االىتمام بصعوبات التعمم ينجم عنخو عواقخب وخيمخة تضخر بالعمميخة
التعميمية فتعطميا وتكبميا وتعيقيخا عخن تحقيخق أىخدافيا المنشخودة .وىخذا يظيخر ضخرورة وأىميخة
اكتشخخاف صخخعوبات الخختعمم فخخي المراحخخل الدراسخخية المبكخخرة ،ودراسخخة مظاىرىخخا وأعراضخخيا ،ومعرفخخة
أسبابيا ،فالكشف إذن عنيا في المراحخل المبكخرة يعخد أمخ ارً حيويخاً ،فيخو يحخول دون تفخاقم فثارىخا

سخميمان عبخد الواحخد،
السمبية في المستقبل ،والتخى يمكخن أن يكخون مخن الصخعب التغمخب عمييخا ( ُ
.)308 ،3076

مشكلة الدراسـة:
تعخخد مرحمخخة التعمخخيم االبتخخدائي ىخخي المرتكخخز الحقيقخخى واألسخخاس الخخذي ُيبنخخى عميخخو نجخخاح
المخختعمم فخخى المراحخخل التعميميخخة الالحقخخة ،باإلضخخافة إلخخى كونيخخا المرحمخخة التخخي يظيخخر فييخخا عمخخى
المتعمم الصعوبات التي قد تعوق مسيرة تقدمو فى العممية التعميميخة ،وبالتخالي يعمخد البخاحثون
إلخخخخى تالميخخخخذ ىخخخخذه المرحمخخخخة – وبخاصخخخخة ذوى صخخخخعوبات الخخخختعمم مخخخخنيم – تشخيصخخخخاً وتخخخخدخالً
سخخيكولوجياً ،بيخخدف التخفيخخف مخخن حخخدة تمخخك الصخخعوبات أو التغمخخب عمييخخا قخخدر اإلمكخخان (السخخيد

وسميمان عبد الواحد.)928 - 921 ،3079 ،
عبد الحميد ُ
ويشكل األفراد ذوي صعوبات التعمم نسبة كبيخرة مخن فئخات التربيخة الخاصخة ،فصخعوبات
التعمم يمكن أن تكون ذات أثر مدمر ،وىدام في شخصية المتعمم ،ويظير ذلك في عخدم تمكنخو
من التقدم األكاديمي ،ومسايرة أقرانو األمر الذي يترتب عميو شعوره بالفشل المتكرر ،وضخعف

الثقخخة بخخالنفس ،وانخفخخاض مفيخخوم الخخذات (McKenzie, 2009؛ إبخراىيم أبخخو نيخخان3073 ،؛
وجيم يزلديك وبوب الجوزين.)3072 ،
ولما كان بعخض المتعممخين يواجيخون العديخد مخن مشخكالت الختعمم ،والتخي يعخانون منيخا
أثنخخاء دراسخختيم ،ومنيخخا صخخعوبات الخختعمم ،وقخخد يكخخون ذلخخك بسخخبب تفضخخيميم ألسخخموب معخخين مخخن
أسخخاليب الخختعمم يعتمخخد بدرجخخة كبيخخرة عمخخى وظخخائف أحخخد نصخخفى المخخ الكخخرويين وال يتناسخخب مخخع
المطالب المعرفية واالنفعالية ألداء ميام التعمم ،فإن ىذا يبرز األىمية الكبيخرة لدراسخة أسخاليب
الخخخختعمم المرتبطخخخخة بفصخخخخوص المخخخخخ (ميمميتخخخخيكس  )Memleticsلخخخخدى المتعممخخخخين ،حيخخخخث إن
دراستيا يعد ضرورة ىامة واسياماً في تحقيق أىداف العممية التربوية .وفي ىذا الصدد يشخير
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حمد العجمي ( )278 ،3072إلى ضرورة البحث في أسخاليب الختعمم التخي يفضخميا المتعممخين
فخي ظخل اخختالف بيئخة الختعمم؛ فخإذا مخا اسختطعنا معرفخة أسخاليب الختعمم السخائدة والمفضخمة عنخخد
المتعممين؛ فإننا نسختطيع أن ُننمخي تمخك األسخاليب المفضخمة والمناسخبة ليخم .فضخالً عخن تنميخة
حسن من سرعة ونوعية تعمميم.
تمك األساليب غير السائدة كذلك ،االمر الذي يمكن أن ُي ّ
ولقخخد أُجريخخخت العديخخد مخخخن الدراسخخخات والبحخخوث التخخخي تناولخخخت أسخخاليب الخخختعمم المرتبطخخخة

بفصخخوص المخخخ (ميمميتخخيكس  )Memleticsمثخخل دراسخخات :ويخخس ) ،(Weas, 2003ويتيمخخي
وسخخميمان عبخخد
) ،(Whiteley, 2006وحمخخد العجم خي ( ،)3072ومخخاردين عزيخخز (ُ ،)3079
الواحخد ( ،)3030وىبخخة سخخعد ()3037؛ وبخخالرغم مخخن تعخخدد ىخخذه الدراسخخات والبحخخوث فقخخد الحخخظ
الباحثان الحاليان نخدرة الدراسخات العربيخة التخى تناولخت أسخاليب الختعمم المرتبطخة بفصخوص المخخ
(ميمميتيكس  )Memleticsلدى فئخات متباينخة مخن ذوي صخعوبات الختعمم النوعيخة ،وكخذا بحخث
الفروق بينيم فى أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ (ميمميتخيكس  ،)Memleticsإضخافة
إلى خطورة صعوبات التعمم والتى تتضح في تأثيرىا عمى جوانب عديخدة مخن جوانخب نمخو الفخرد،
حيث تؤثر تأثي ارً سمبياً عمى الجوانخب األ كاديميخة واالجتماعيخة واالنفعاليخة لمفخرد ،ومخن ثخم يكخون

ليخا تخخأثيرات واضخخحة عمخخى حيخخاة الفخخرد وىخخذا مخا اسخخترعى انتبخخاه الباحثخان الحاليخخان نحخخو الدراسخخة
العممية لتمك المشكمة والتى يمكن تحديدىا فى اإلجابة عن السؤالين التالين:
 .7مخخخا ىخخخو أسخخخموب الخخختعمم المفضخخخل لتالميخخخذ المرحمخخخة اإلبتدائيخخخة ذوى صخخخعوبات الخخختعمم
النوعية؟.
 .3ىل تختمف أساليب التعمم المرتبطخة بفصخوص المخخ (ميمميتخيكس  )Memleticsلخدى
التالميخخخذ ذوى صخخخعوبات الخخختعمم بالمرحمخخخة اإلبتدائيخخخة بخخخاختالف فئخخخات صخخخعوبات الخخختعمم
النوعية؟.

أهداف الدراسـة:
تتمثل أىخداف الدراسخة الحاليخة فخي التعخرف عمخى أسخموب الختعمم المفضخل لخدى التالميخذ
ذوى صخخخعوبات الخخختعمم النوعيخخخة بالمرحمخخخة االبتدائيخخخة وىخخخي فئخخخات (صخخخعوبات االنتبخخخاه ،صخخخعوبات
القراءة ،وصعوبات التعمم االجتماعية واالنفعاليخة) ،إضخافة إلخى الكشخف عخن الفخروق بخين ىخؤالء
التالميخخذ فخخى أسخخاليب الخختعمم المرتبطخخة بفصخخوص المخخخ (ميمميتخخيكس  )Memleticsوفقخاً لفئخخات
صعوبات التعمم النوعية.
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أهنية الدراسـة:
تكمن أىمية الدراسة الحالية من الناحيخة النظريخة فخي أنيخا سخوف تُسخيم فخي سخد ثغخرة
موجخخودة بالفعخخل فخخي الدراسخخات التابعخخة لممنحيخخين العصخخبي والتربخخوي تتمثخخل فخخي نخخدرة البحخخوث
والدراسات التي تتناول أسخاليب الختعمم المرتبطخة بفصخوص المخخ وفخق النمخوذج المتكامخل لمياقخة
العقمية لدى األطفال ذوى الفئات المتباينخة مخن صخعوبات الختعمم ،فبخالرغم مخن إجخراء العديخد مخن
الدراسات والبحوث في ىذا المجال؛ فإن البيانات اإلمبريقيخة والبحثيخة تكخاد تكخون منعدمخة حخول
دراسخختو لخخذوي صخخعوبات الخختعمم النوعيخخة بفئاتيخخا المختمفخخة والمتعخخددة .ومخخن الناحيخخة التطبيقيخخة،
توجد حاجة ماسة إلى توفير المعمومات العمميخة حخول أسخاليب الختعمم المرتبطخة بفصخوص المخخ
وخاصخخة خخخالل مرحمخخة الطفولخخة وذلخخك مخخن أجخخل دعخخم الب خرامخ التخخي يمكخخن أن توجخخو لتنميخخة تمخخك
األسخخاليب .وكخخذلك فحخخخن بحاجخخة شخخديدة لتمخخخك المعمومخخات السخختكمال جخخخودة الخخخدمات التربويخخخة
التعميميخخة واإلرشخخادية التخخي يمكخخن أن تقخخدم إلخخى القخخائمين عمخخى التربيخخة والتعمخخيم أو المؤسسخخات
المعنية بتربية ورعاية األطفال ،وكذلك اآلباء واألميات إضافة إلى األطفال أنفسيم.

مصطلخات الدراسـة:
 .7أساليب التعله املرتبطة بفصوص املخ (ميمميتيكس :)Memletics
ىى "مجموعخة مخن السخموكيات سخواء كانخت معرفيخة أو انفعاليخة أو فسخيولوجية يتصخف
بيخخا المتعممخخون ،وتعمخخل ىخخذه السخخموكيات بوصخخفيا مؤش خرات لمكيفيخخة التخخي يخخدرك بيخخا المتعممخخين
لبيئخختيم التعميميخخة ،وكيخخف يتعخخاممون معيخخا ،وكيخخف يسخختجيبون ليخخا" (كخخوثر أبخخو قخخورة،3075 ،
.)76
ائيخا فخي الدراسخة الحاليخة بأنيخا "الدرجخة التخي يحصخل عمييخا المختعمم
ويعرفيا الباحثان إجر ً
فخخي األداء عمخخى مقيخخاس أسخخاليب الخختعمم المرتبطخخة بفصخخوص المخخخ (ميمميتخخيكس )Memletics
إعداد /الباحثان".
 .3صعوبات التعله :Learning disabilities
يشير السيد عبد الحميخد ( )734 ،3002إلخى أنيخا "مفيخوم يشخير إلخى مجموعخة غيخر
متجانسة من األفراد في الفصل العخادى ذات ذكخاء متوسخط أو فخوق المتوسخط لخدييم اضخطرابات
في العمميات النفسية ويظير أثارىا في التباين الواضح بين التحصيل المتوقخع مخنيم والتحصخيل
الفعمي في فيم واستخدام المغة وفي المجاالت األكاديمية األخرى ،وىخذه االضخطرابات ترجخع إلخى
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خمخخل فخخي الجيخخاز العصخخبي المركخخزي وال ترجخخع صخخعوبة الخختعمم إلخخى إعاقخخة حسخخية أو بدنيخخة وال
يعخخانون مخخن الحرمخخان البيئخخي س خواء كخخان ثقافي خاً أو اقتصخخادياً أو نقخخص الفرصخخة لمخختعمم ،كمخخا ال
ترجع الصعوبة إلى االضطرابات النفسية الشديدة".

ويحدد الباحثان الحاليان صعوبات التعمم النوعية فى الدراسة الحالية بالفئات التالية:
أ .صخخخعوبات االنتبخخخاه :ىخخخى ضخخخعف ﺃً قصوﺭﺍلقخخخدﺭﺓ عمى تزكيﺰ ﺍالنتباهً ،ﺍالحتفاﻅ بو،
ًﺍلوعي ﺍلشعوﺭﻱ بمخخخوضوﻉ ﺍالنتباهً ،قخخخخﺪ يﻜوﻥ مصحوباً بفزﻁ ﺍلحخخخركة ًﺍلنشاﻁ،

أو اإل نخخدفاعية (فتحخخي الزيخخات .)3079 ،وتقخخاس بالدرجخخة التخخي يحصخخل عمييخخا الطفخخل
عمخخخي مقيخخخاس التقخخخدير التشخيصخخخي لصخخخعوبات االنتبخخخاه فخخخى بطاريخخخة مقخخخاييس التقخخخدير
التشخيصية لصعوبات التعمم  LDDRSالمستخدم فخي الدراسخة الحاليخة إعخداد /فتحخى
الزيات (.)3079
ب .صخخعوبات القخراءة :ىخخى ضعﻒ ﺃً قصوﺭ القخخدرة عمى ﺍلتعزﻑ عمى ﺍلحخخرًﻑ ًﺍلﻜمماﺕ
ًﺍلجمخخخخخل ًﺍلفيى ﺍلقزﺍئي لمعخخخخخاني ًمضامخخخخخين ﺍلنصوﺹ ﺍلقزﺍئية( .فتحخخخخخي الزيخخخخخات،

 )3079وتقاس بالدرجة التي يحصخل عمييخا الطفخل عمخي مقيخاس التقخدير التشخيصخي
لصخخخخعوبات القخخخخراءة فخخخخى بطاريخخخخة مقخخخخاييس التقخخخخدير التشخيصخخخخية لصخخخخعوبات الخخخختعمم
 LDDRSالمستخدم في الدراسة الحالية إعداد /فتحى الزيات (.)3079
ج .صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية :وىي مصطمح يشير إلى مجموعة من األفراد
ذوي ذكاء متوسط أو فوق المتوسط ،وال يتفاعمون عمى نحو مقبول أو موجب مع
تقبال من األقران والمعممين ،وىم فخر من يختارىم أقرانيم في
اآلخرين وىم أقل ً

األدوار والمواقف التفاعمية الجماعية ،ويميمون إلى الوحدة وقضاء أوقات فراغيم

بمفردىم ،وتتجو أ نشطتيم وتفاعالتيم إلى أن تكون مضطربة ،كما أن التعبيرات التي
تصدر عنيم تكون حادة وتحمل في طياتيا العدوان الكامن والقمق والقيام بأفعال ال
مبرر ليا ،وربما ترجع صعوبات تعمميم إلى وجود خمل وظيفي أو تأخر في نمو
الجياز العصبي المركزي ،وال ترجع صعوبات التعمم ألسباب خارجية ،وال ترجع إلى
متمثال في
اإلعاقات الحسية أو البدنية ،وال لظروف الحرمان أو القصور البيئي
ً
الحرمان أو القصور الثقافي ،أو االقتصادي ،أو نقص الفرصة لمتعمم ،كما ال ترجع

سميمان
الصعوبة إلى المشكالت األسرية الحادة ،أو لالضطرابات االنفعالية الشديدة ( ُ
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 677 -

تفضيالت أساليب التعلم ...

عدد سبتمبر-ج2026 )98( -2م

عبد الواحد وأمل غنايم 3071 ،ب .)671 ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا
الطفل عمي مقياس صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية لدى تالميذ المرحمة
سميمان عبد الواحد (.)3079
اإلبتدائية إعدادُ /

اإلطار النظري والدراسات السابكة:

يعتبر مفيوم أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ وفق النموذج المتكامل لمياقة
العقمية (ميمميتيكس  )Memleticsمن أىم المتغيرات التي يجب أن يتناوليا الباحثين
بالبحث والدرس ،والذي ينعكس بدوره فى إحداث التعددية في أساليب التعمم المفضمة لدى
المتعممين ،ويعطي التعرف عمى الفروق في أساليب التعمم واكتشافيا لممتعممين القدرة عمى
توجيييم التوجيو الميني الصحيح ،مما ينعكس عمى فعالية العممية التربوية والتعميمية
(سميمان عبد الواحد.)79 ،3030 ،
ُ
ولقد تعخددت تعريفخات أسخاليب الختعمم ،فقخد عرفيخا فخؤاد أبخو حطخب وفمخال صخادق (،7586
 )977بأنيخخا "الطخخرق الشخصخخية التخخي يسخختخدميا األف خراد فخخي التعامخخل مخخع المعمومخخات أثنخخاء عمميخخة
التعمم".
ويشخخير أيمخخن عخخامر ( )3003إلخخى أنيخخا "أحخخد المفخخاىيم المجخخردة لمشخصخخية ،الخخذي يصخخف
طرائخخق الفخخرد المفضخخمة لمتفكيخخر والفعخخل واألداء ،والتخخي اعتخخاد الفخخرد عمخخى اسخختخداميا عنخخد معالجتخخو
لمختمخخف الميخخام العقميخخة ،أو عنخخد تنظيمخخو لخبراتخخو االنفعاليخخة والوجدانيخخة المصخخاحبة لخخذلك ،أو عنخخد
توجييو ألداتو السموكية الميسرة إلنجاز الميام".
ويخخري لخخوىري بوسخخي ( )Lohri–Posey, 2003, 54أنيخخا "التركيخخز الخخذي يفضخخمو الفخخرد
عمي األنواع المختمفة لممعمومات ،والطرق المختمفة إلدراك المعمومات ومعدل فيم المعمومات".
وقدم دن  Dunnتعريفًا ينص عمى أنيخا "الطخرق التخي يركخز عمييخا الفخرد ليعخالخ ،ويخخزن

ويخخذكر المحتخخوي األكخخاديمي الصخخعب والجديخخد ،ويتخخأثر ذلخخك بمتغيخرات نفسخخية وفسخخيولوجية واجتماعيخخة
وانفعالية وبيئية" (.)Windsor., Diener., & Zaha., 2008, 1
وترى ماردين عزيز ( )78 ،3079أنيا "عبارة عن طرائق األداء المفضمة لمفرد وذلخك
لمتنظيم والتحكم بخبراتو في الذاكرة؛ بحيث يستطيع التعامل مع مشكالتو المعرفية".
خر قخخدمت كخخوثر أبخخو قخخورة ( )76 ،3075تعريفًخخا يخخنص عمخخى أنيخخا "مجموعخخة مخخن
وأخيخ ًا
السموكيات سواء كانت معرفية أو انفعاليخة أو فسخيولوجية يتصخف بيخا المتعممخون ،وتعمخل ىخذه
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السخخخموكيات بوصخخخفيا مؤشخخخرات لمكيفيخخخة التخخخي يخخخدرك بيخخخا المتعممخخخين لبيئخخختيم التعميميخخخة ،وكيخخخف
يتعاممون معيا ،وكيف يستجيبون ليا".
ويشير محمد حمدان ( )39 – 36 ،7589إلى أن لنصخفي المخخ الكخرويين تضخمينات
بالنسخخخبة ألسخخخاليب الخخختعمم؛ حيخخخث يتكخخخون المخخخخ مخخخن منطقتخخخين إدراكيتخخخين ىمخخخا النصخخخف األيمخخخن
ويتضخخمن العمميخخات اإلدراكيخخة المرئيخخة الشخخكمية ،والنصخخف األيسخخر ويتضخخمن العمميخخات اإلدراكيخخة
معخخخا حزمخخخة مخخخن األنسخخخجة العصخخخبية تسخخخمى الجسخخخم الجاسخخخيء،
السخخخمعية المفظيخخخة ،ويربطيمخخخا ً
معخخا بحيخخث يتكامخخل اإلدراك الحسخخى المرئخخى مخخع اإلدراك
ووظيفتيخخا ىخخي دمخخخ عمميخخات النصخخفين ً

ص ّنف في مقابميا مخا يعخرف
المفظى السمعى ،وىناك تصور لممناطق اإلدراكية الفرعية في المخ ُ
بأساليب التعمم.
ولمخا كانخخت أسخخاليب الخختعمم تُمثخخل طرقًخخا مختمفخة يسخختطيع الفخخرد أن يتعمميخخا؛ فخخإن معظخخم
الناس يفضمون طريقخة معينخة يتفخاعمون بيخا ويتحخدثون ويعخالجون بيخا المعمومخات أثنخاء وقخت
التعمم وبالتالي يتغير سموك الفرد عن طريق أسموب تعممو المفضل لديو ( Sirin & Guzel,
.)2006, 256
ولقخخد تعخخددت نمخخاذج أسخخاليب الخختعمم والتخخي تفسخخر كيخخف يحخخدث الخختعمم مخخن خخخالل نظخخرة
المتّبخع .ومخا ييمنخا ىنخا ىخو
الباحثين المختمفة لمفيخوم أسخموب الختعمم وفقًخا لمنظريخة أو التوجخو ُ
النمخخخوذج المتكامخخخل لمياقخخخة العقميخخخة (ميمميتخخخيكس  ،)Memleticsوالخخخذي سخخخوف نعرضخخخو فخخخي
السطور التالية.
 الننوذج املتكامل للياقة العكلية (ميمميتيكس :)Memletics
خخيميا االىتمخخخام بأسخخخاليب الخخختعمم المرتبطخخخة
ظيخخخر توجخخخو نظخخخري مغخخخاير؛ بخخخدأ يتنخخخاول تفصخ ً
بفصخوص المخخخ األربعخة المكونخخة لمقشخرة المخيخخة ،وتقخوم ىخخذه النظريخة عمخخى الخربط بخخين أسخخاليب
التعمم وفصوص بعينيا فخي المخخ؛ بحيخث تخرتبط ىخذه األسخاليب بنشخاط ىخذه الفصخوص ،ويعتبخر
النموذج المتكامخل لمياقخة العقميخة (ميمميتخيكس  )Memleticsىخو أحخدثيا .حيخث قدمخو ويتيمخي
 Whiteleyعخخام ( )3006كمحاولخخة منخخو لمخخربط بخخين أسخخاليب الخختعمم مخخن جيخخة وبخخين منخخاطق
محخخددة بالقشخخرة المخيخخة (وتحديخ ًخدا فصخخوص المخخخ األربعخخة المكونخخة ليخخا) مخخن جيخخة أخخخرى ،وىخخي

أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ.
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وفخخخخي ىخخخخذا الصخخخخدد تشخخخخير مخخخخاردين عزيخخخخز ( )6 ،3079إلخخخخى أن كممخخخخة ميمميتخخخخيكس
 Memleticsمشخختقة مخخن كممتخخين ىمخخا الخخذاكرة  ،Memoryواأللعخخاب الرياضخخية ،Athletics
وىخو نظخخام تعميمخخي متكامخل ،يسخخاعد المتعممخخين عمخى تنميخخة أسخخاليب تعمميخم المتعمقخخة بفصخخوص
المخ .ويستند النموذج المتكامل لمياقخة العقميخة (ميمميتخيكس  )Memleticsعمخى مبخدأ منطقخي
وبسخخيط؛ وىخخو أن الفخخرد إذا لخخم ييخختم بمياقتخخو الجسخخمية ،فيخخو عمخخى األرجخخح سخخيتعرض لإلصخخابة
أيضخا أنخو
باألمراض ،مثل مخرض القمخب وغيخره .كخذلك إذا لخم ييختم بمياقتخو العقميخة عمخى األرجخح ً
سيصاب باضطرابات عديدة أبسطيا (النسيان) ،ومن ىنا جاءت التسمية المياقة العقمية.
ويذكر ويتيمي ) (Whiteley, 2004أن النموذج المتكامل لمياقة العقميخة (ميمميتخيكس
معخخا المياقخخة العقميخخة لمفخخرد،
 )Memleticsيتكخخون مخخن خمخخس مجخخاالت تحقخخق إذا مخخا تضخخافرت ً
وىخخي( :التحقخخق مخخن لياقخخة الحالخخة العقميخخة ،والخخوعي بالمراحخخل والعمميخخات التخخي تخخم بيخخا المياقخخة
خخر
العقميخخخة ،والتخخخدريب عمخخخى الفنيخخخات الميسخخخرة لمياقخخخة العقميخخخة ،وادارة التوجخخخو نحخخخو الخخختعمم ،وأخيخ ًا
االىتمام بأساليب التعمم المفضمة لدى الفرد لتحسين التعميم العام).
وتتحخخدد أسخخاليب الخختعمم المفضخخمة لخخدى األف خراد والمرتبطخخة بنشخخاط منخخاطق محخخددة فخخي
القشخخخخرة المخيخخخخة فخخخخي ضخخخخوء النمخخخخوذج المتكامخخخخل لمياقخخخخة العقميخخخخة "ميمميتخخخخيكس "Memletics
) (Whiteley, 2006, 23بسبعة أساليب تعمم وىى:
 .7أسخخخموب الخخختعمم البصخخخري  :Visual Styleويعتمخخخد عمخخخى اسخخختخدام الصخخخور ،والفيخخخم
المكاني ،ويرتبط بالمراكز البصرية في فصوص المخ الموجودة في مؤخرة المخ.
 .3أسخموب الختعمم الجسخدي أو البخدني  :Physical Styleويعتمخد عمخى اسختخدام الجسخد
واليدين وحاسة الممس ،ويقع في مؤخرة الفص األمامي من القشرة المخية.
 .2أسخموب الختعمم السخمعي  :Aural Styleويعتمخد عمخى اسختخدام الصخوت والموسخيقى،
ويقع في الفص الصدغي األيمن.
 .6أسموب التعمم المنطقي  :Logical Styleويعتمد عمى اسختخدام المنطخق واالسختدالل،
ويقع بالفصوص األمامية والجدارية من القشرة المخية.
 .9أسموب الختعمم المفظخي  :Verbal Styleويعتمخد عمخى تفضخيل واسختخدام المغخة ،ويقخع
في الفصوص الصدغية األمامية من القشرة المخية.
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 .4أسموب التعمم االنفرادي  :Solitary Styleويعتمد عمى تفضيل العمل الفردي والختعمم
الذاتي ،ويقع في الفصوص األمامية والجدارية من القشرة المخية.
 .1أسموب التعمم االجتماعي  :Social Styleويعتمد عمخى تفضخيل الختعمم فخي مجموعخات
صغيرة أو كبيرة ،ويقع في الفصوص األمامية والصدغية من القشرة المخية.
ويمكن توضيح أساليب التعمم (ميمميتيكس  )Memleticsمن خالل الشكل التالي:

شكم ( )7أسبنَب انتعهى انًزتبطت بفصوص انًخ وفك انًُوذج انًتكبيم نهَبلت انعمهَت (يًَهَتَكس
)Memletics

ويتضح مما سبق أن أسخاليب الختعمم ُدرسخت فخي ضخوء تخوجيين؛ األول :توجخو وصخفي
تربخوي "معرفخي" اىختم بدراسخة أسخاليب الختعمم فخخي مجخال التعمخيم والختعمم ،والثخاني :توجخو عصخخبي
اىتم بدراسة أساليب التعمم من الزاوية العصبية ،وىو محور اىتمامم الدراسة الحالية.
ولقخخخد انطمقخخخت العديخخخد مخخخن الدراسخخخات والبحخخخوث واألدبيخخخات األجنبيخخخة والعربيخخخة التخخخي تناولخخخت
أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ (ميمميتخيكس  ،)Memleticsمنيخا :ويتيمخي (Whiteley,
وسخميمان
) ،2004وأحمد المطيري ( ،)3077والسخيد صخقر ( ،)3076وكخوثر أبخو قخورة (ُ ،)3075
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عبد الواحد ( ،)3030وىبة سعد ()3037؛ حيث أكدت جميعيا عمى أىمية ىخذا المتغيخر اليخام فخي
العمميتين التربوية والتعميمية.
ومخخن الجخخدير بالخخذكر أن الدراسخخات والبحخخوث واألدبيخخات العربيخخة السخخابقة التخخي تناولخخت
أسخخاليب الخختعمم المرتبطخخة بفصخخوص المخخخ (ميمميتخخيكس  )Memleticsلخخم تتنخخاول– فخخي حخخدود
إطخخالع الباحثخان – أسخخاليب الخختعمم المرتبطخخة بفصخخوص المخخخ (ميمميتخخيكس  )Memleticsلخخدى
فئات متباينخة مخن ذوي صخعوبات الختعمم النوعيخة ،وكخذا بحخث الفخروق بيخنيم فخى أسخاليب الختعمم
المرتبطخخة بفصخخوص المخخخ (ميمميتخخيكس  ،)Memleticsومخخن ثخخم فإننخخا ال زالنخخا فخخي حاجخخة إلخخى
التعمق في فيم ىذه األساليب ،لذا جاءت الدراسة الحالية.

فرضا الدراسـة:
فخخي ضخخوء مشخخكمة الدراسخخة وأىخخدافيا وأىميتيخخا ،تخخم صخخياغة فرض خين لمدراسخخة الحاليخخة
كالتالي:
 .7يتباين ترتيب أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ (ميمميتيكس )Memletics
المفضمة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم النوعية.
 .3ال تختمف أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ (ميمميتيكس  )Memleticsلدى
التالميذ ذوى صعوبات التعمم بالمرحمة اإلبتدائية باختالف فئات صعوبات التعمم النوعية.

إجراءات الدراسـة:
أ  -منوج الدراسـة:
تستخدم الدراسة الحالية المنيخ الوصفي "المقارن" (عمي ماىر خطاب،3003 ،
 ،)712وذلك لمالءمتو لتحقيق أىداف الدراسة.

ب  -عينة الدراسـة:
 -7عينخخخة الخصخخخائص السخخخيكومترية :تكونخخخت مخخخن ( )720تمميخخخ ًذا وتمميخخخذة بالصخخخف السخخخادس
االبتخخخدائي بمدرسخخختي التخخخل بنخخخين وأحمخخخد عرابخخخي اإلبتدائيخخخة بمدينخخخة التخخخل الكبيخخخر بمحافظخخخة
اإلسماعيمية بجميورية مصر العربية ،بمغ متوسط أعمار الزمنيخة ( )77.78سخنة بخانحراف
معياري ( )0.68سنة ،وذلك بيدف التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة.
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 -3عينة الدراسة األساسية :تكونت من من ( )95تممي ًذا وتمميذة بالصف السادس االبتدائي
ببعض المدارس االبتدائية التابعة إلدارة التل الكبير التعميمية بمحافظة اإلسماعيمية

بجميورية مصر العربية؛ منيم ( )71تممي ًذا وتمميذة ذوي صعوبات انتباه )75( ،تممي ًذا

وتمميذة ذوي صعوبات قراءة ،و( )32تممي ًذا وتمميذة ذوي صعوبات التعمم االجتماعية
واالنفعالية ،بمغ متوسط أعمارىم الزمنية ( )77.88سنة بانحراف معياري ( )0.64سنة.
والجدول التالي يوضح ذلك.
جﺪول ()1
وصﻒ انعَُت األسبسَت نهﺪراست
انًتغَز

َوع انًتغَز

انعﺪد

%

َوع انجُس

انذكور
اإلَبث
انًجًوع

77
77
79

%76.67
%77.76
%177

ذوً صعوببث اَتببِ
ذوً صعوببث لزاءة
ذوً صعوببث انتعهى االجتًب َت واالَفعبنَت
انًجًوع

16
19
77
79

%76.67
%77.77
%76.96
%177

َوع انصعوبت

ولتحديد وتشخيص الفئات المتباينة من األطفال ذوى صعوبات التعمم بالدراسة
الحالية ،قام الباحثان الحاليان بإتباع خطة تشخيصية تكاممية معتمدة عمى استخدام مدخل
تكاممى متعدد المحكات ،وذلك عمى النحو التالي:
ختنادا إلخخى محخخك التباعخخد الخخخارجى تخخم تطبيخخق اختبخخار القخخدرات العقميخخة المسخختوى (-5
 -7اسخ ً
 )77لفاروق عبد الفتاح ( )3001عمى عينة الدراسة األولية من تالميذ الصخف السخادس
بخخخبعض المخخخدارس االبتدائيخخخة التابعخخخة إلدارة التخخخل الكبيخخخر التعميميخخخة بمحافظخخخة اإلسخخخماعيمية
بجميوريخخة مصخخر العربيخخة والتخخى بمغخخت ( )679تممي خ ًذا وتممي خذة ،وتخخم اختيخخار التالميخخذ ذوي
الذكاء المتوسط وفوق المتوسط ،حيث بمغ عددىم ( )378تممي ًذا وتمميذة.

ي حخوارات معيخم
 -3استناداً إلي محك االستبعاد تم مقابمة التالميذ كل منيم عمى حخدة ،وأُجخر ّ
لمتأكد من أنيم ال يعانون من أي إعاقات حسية أو جسدية أو عقمية ،وتخم اسختبعاد ()79
حالخة لخخدييم إعاقخخة جسخخدية ،كمخخا تخخم جمخخع بيانخخات عخخن المسخختوى االقتصخخادي واالجتمخخاعي
لألطفال ذوى صعوبات التعمم ،وذلك من خخالل أسخئمة مباشخرة ليخم ولألخصخائى االجتمخاعى
الموجود بالمدرسة حيث إنو عمى معرفة كبيرة بيم وبظروفيم ،ومخن خخالل ىخذا اإلجخراء تخم
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اسخختبعاد األطفخخال األيتخخام ومخخن لخخدييم ظخخروف أسخخرية صخخعبة وعخخددىم ( )31حالخة ،فأصخخبح
عدد أفراد العينة ( )714تممي ًذا وتمميذة.

 -2استناداً إلي محك الخصائص السموكية المميزة لذوى صخعوبات الختعمم ،تخم إعطخاء معممخي
الفصول التي بيا أفراد العينخة مقيخاس تقخدير الخصخائص السخموكية لمتالميخذ ذوى صخعوبات

شرح ليم كيفية استخدام المقياس ،ومن خالل تطبيقخو تخم
التعمم لفتحي الزيات ( )3000و ُ
اسخختبعاد ( )22حالخخة وذلخخك لحصخخوليم عمخخى درجخخة أقخخل مخخن ( )700فخخي المقيخخاس الكمخخى
فأصبح أفراد العينة ( )772تممي ًذا وتمميذة.

 -6استناداً إلي محك المؤشرات العصبية "النيورولوجية" التي ترتبط غالبا باألنمخاط السخموكية
التخخي تصخخدر عخخن األطفخخال ذوى صخخعوبات الخختعمم ،تخخم تطبيخخق اختبخخار المسخخح النيورولخخوجى

السخخريع لتشخخخيص صخخعوبات الخختعمم إعخخداد وتقنخخين /عبخخد الوىخخاب كامخخل ( ،)3001بطريقخخة
فردية عمى العينة السابقة ،وتم اختيار من حصخموا عمخى درجخة كميخة مخا بخين ()90 – 34
درجة .لتُصبح العينة مكونة من ( )14تممي ًذا وتمميذة.
 -9تم تطبيق مقياسي صعوبات االنتباه ،وصعوبات القراءة من بطارية مقاييس التقدير
التشخيصية لصعوبات التعمم  LDDRSلفتحى الزيات ( ،)3079وكذا مقياس صعوبات
لسميمان عبد الواحد
التعمم االجتماعية واالنفعالية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية ُ
( ،)3079وتم اختيار من حصموا عمى درجات تتراوح ما بين ( )40 – 33فى مقياس
التقدير التشخيصى لصعوبات االنتباه وعددىم ( )71تممي ًذا وتمميذة ،ومقياس التقدير

التشخيصى لصعوبات القراءة وعددىم ( )75تممي ًذا وتمميذة ،كما تم اختيار من حصموا

عمى درجات تقع في اإلرباعي األعمى فى األداء عمى مقياس مقياس صعوبات التعمم
االجتماعية واالنفعالية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية وعددىم ( )32تممي ًذا وتمميذة ومن
ثم أصبحت العينة مكونة من ( )95تممي ًذا وتمميذة ،يمثمون عينة الدراسة األساسية من

التالميذ ذوى صعوبات التعمم النوعية فى (صعوبات االنتباه ،صعوبات القراءة ،وصعوبات
التعمم االجتماعية واالنفعالية) وبذلك تكون نسبتيم ( )٪76.33إلى مجتمع الدراسة
الحالية الذى اشمتل عمى ( )679تممي ًذا وتمميذة.
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ج  -أدوات الدراسـة:
 .7اختبار القدرات العقمية المستوى ( )77 -5إعداد /فاروق عبد الفتاح (:)3001
يستخدم ىذا االختبار في تقدير الذكاء العام أو القدرة العقمية العامة لألفراد ،وتشير
البيانات إلى تمتعو بدرجة مناسبة من الصدق والثبات من خالل :صدق المحك مع اختبارى
الذكاء المصور والقدرات العقمية األولية وكانت معامالت االرتباط ( )0.83 ،0.16عمى
الترتيب .كما يتمتع بثبات مرتفع من خالل التجزئة النصفية بعد التصحيح ((.)0.56فاروق
عبد الفتاح)75 -71 ،3001 ،
وفى الدراسة الحالية تم حساب صدق االختبار بطريقة صدق المحك (التالزمي) مع
اختبار المصفوفات المتتابعة المطور لرافن تقنين /أمينة كاظم ووليد القفاص وحنان محمود
ومنى الطنطاوي واكرام السيد ( )3009وذلك عمى أفراد عينة الخصائص السيكومترية فكان
معامل االرتباط (.)0.82
كما تم حساب ثبات االختبار فى الدراسة الحالية بطريقتين وذلك عمى أفراد عينة
الخصائص السيكومترية أوليما ألفا كرونباخ وكان ( ،)0.87والثانية التجزئة النصفية فكان
بعد استخدام معادلة التصحيح ( .)0.86مما يشير إلى صدقو وثباتو.
 .3مقياس تقدير الخصائص السموكية لمتالميذ ذوى صعوبات التعمم إعداد /فتحي الزيات
(:)3000
ييدف ىذا المقياس إلي تقدير الخصائص السموكية لذوي صعوبات التعمم بالمرحمة
غالبا
دائما الدرجة ً ،6
االبتدائية .ويتكون من ( )90مفردة ،ويتم التقدير لممقياس كالتالىً :
نادر الدرجة  ،7وسقف المقياس ( )300درجة ،وأرضيتو ()90
الدرجة  ،2أحيا ًنا الدرجة ً ،3ا
درجة.

أيضا
ولقد قام ُمعد المقياس بالتحقق من صدقو من خالل صدق المضمون .كما تم ً
عن طريق الصدق التالزمي مع قائمة كونرز لتقدير سموك الطفل عمي عينة قواميا ()58
تممي ًذا من كافة المراحل التعميمية بالعينة وكذلك مع مقياس تقدير سموك التمميذ ،وقائمة
مالحظة سموك الطفل؛ وذلك عمي عينة قواميا ( )11تممي ًذا ،ووجد أن معامالت االرتباط بين

درجاتيم عمى قائمة كونرز وبين درجاتيم في المقياس عمي العينة التي قواميا ( )58تمميذا
معد المقياس بالتحقق من ثباتو بطريقة
دالة عند مستوي ( ،)0.07و( .)0.09كما قام ُ
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 617 -

تفضيالت أساليب التعلم ...

عدد سبتمبر-ج2026 )98( -2م

إعادة االختبار بعد ( )37يوما عمي عينة قواميا ( )59تممي ًذا وتمميذة ووجد أن معامالت
الثبات جميعيا دالة عند مستوي (.)0.07

وفى الدراسة الحالية تم التحقق من االتساق الداخمي لممقياس ،وذلك عمى أفراد عينة
الخصائص السيكومترية عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة والدرجة
الكمية لممقياس وتراوحت قيمة معامالت االرتباطات ما بين ( ،)0.84 - 0.95وىى قيم دالة
عند مستوي ( .)0.07كما تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقتين :األولى إعادة
التطبيق بفاصل زمني قدره ( )37يوم بين التطبيقين فكان معامل االرتباط ( )0.81والثانية
ىي ألفا كرونباخ فكان الثبات ( )0.83وىو معامل ثبات مرتفع يجعمنا نثق فى نتائخ
المقياس.
 .2اختبار المسح النيورولوجى السريع لتشخيص صعوبات التعمم :إعداد /موتى وفخرين
) (Mutti et al., 1978ترجمة وتقنين /كامل (.)3001
ويتألف االختبار من  79ميمة لمتعرف عمى ذوي صخعوبات الختعمم ،ويسختغرق تطبيقخو
عشخرون دقيقخخة ،ويصخنف الفخخرد عمخى انخخو يعخخانى مخن صخخعوبات الختعمم إذا وقخخع فخى درجخخة الشخخك
وىي درجة من ( ،)90 - 34وتوضح معاناة الفرد من صعوبات التعمم.
وفي الدراسة الحالية تم التحقق من التجانس الداخمي لالختبار وذلخك عمخى أفخراد عينخة
الخصخخائص السخخيكومترية فكانخخت معخخامالت االرتبخخاط مخخا بخخين ( )0.53 – 0.11وجميعيخخا دالخخة
عند ( .)0.07كما تم حساب ثباتو باستخدام ألفا كرونباخ فكان معامل الثبات (.)0.89
 .6مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات اال نتباه والذاكرة والقراءة من بطارية مقياس
التقدير التشخيصية لصعوبات التعمم النمائية واألكاديمية  LDDRSلفتحي الزيات
(.)3079
تيخخدف البطاريخخة الحاليخخة إلخخى الكشخخف وعخخن وتشخخخيص ذوي صخخعوبات الخختعمم النوعيخخة
لدى المتعممين من الصف الثالث االبتدائى حتى الصف الثالخث اإلعخدادي ،وىخي مقخاييس تقخدير
ثابتخخة وصخخادقة مخخن النخخوع معيخخاري المرجخخع وتتكخخون مخخن تسخخعة مقخخاييس مسخختقمة منيخخا خمسخخة
مقخخاييس تتنخخاول صخخعوبات الخختعمم النمائيخخة ،المتمثمخخة فخخي :اإلنتبخخاه ،واإلدراك البصخخري ،واإلدراك
السمعي ،واإلدراك الحركي ،والخذاكرة وثالثخة أخخرى تتنخاول صخعوبات الختعمم األكاديميخة ،المتمثمخة
فخخخخى :القخخخخراءة ،والكتابخخخخة ،والرياضخخخخيات ،والمقيخخخخاس االخيخخخخر منيخخخخا يتنخخخخاول صخخخخعوبات السخخخخموك
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االجتماعي واالنفعالى .وكل مقياس من المقاييس السابقة يتكون من ( )30بنخداً تصخف أشخكال

السخخموك المرتبطخخة بصخخعوبات الخختعمم فخخي المجخخال النخخوعي المعخخين ،ويخختم التقخخدير لكخخل مقيخخاس

نادر الدرجة .7
غالبا الدرجة  ،2أحيا ًنا الدرجة ً ،3ا
دائما الدرجة ً ،6
كالتالىً :
وقد تم اختيار مقياسين من ىذه البطارية الرتباطيم بالدراسة الحاليخة وىمخا مقياسخي:
(صعوبات االنتباه ،وصعوبات القراءة).
وفخخى الدراسخخة الحاليخخة تخخم التحقخخق مخخن االتسخخاق الخخداخمي لممقخخاييس المسخختخدمة ،وذلخخك
عمى أفراد عينة الخصائص السيكومترية عن طريخق حسخاب معخامالت االرتبخاط بخين درجخات كخل
بنخخد والدرجخخة الكميخخة لممقيخخاس وتراوحخخت قيمخخة معخخامالت االرتباطخخات مخخا بخخين ()0.85 - 0.69
لصخخخعوبات االنتبخخخاه ،و( )0.82 - 0.49لصخخخعوبات القخخخراءة ،وىخخخي قخخخيم دالخخخة عنخخخد مسخخختوي
( .)0.07كمخخخا تخخخم حسخخخاب ثبخخخخات المقياسخخخين بطريقخخخة ألفخخخخا كرونبخخخاخ فكخخخان الثبخخخخات ()0.87
لصخخعوبات االنتبخخاه )0.86( ،لصخخعوبات الق خراءة ،وىمخخا قيمتخخان دالتخخين عنخخد مسخختوي (،)0.07
مما يشير إلى صدق وثبات ىذين المقياسين ويجعمنا نثق فى نتائجيما.
لسميمان
 .9مقياس صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية ُ
عبد الواحد (.)3079

ييدف ىذا المقياس إلى تشخيص صعوبات التعمم االجتماعيخة واالنفعاليخة لخدى تالميخذ
اسختنادا إلخى بعخض األطخر النظريخة والدراسخات والبحخوث السخابقة التخي
المرحمة االبتدائيخة ،وذلخك
ً
تناولت صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية .ويتكون المقياس من ( )20عبخارة موزعخة عمخى
( )4أبعاد رئيسية وتختم االسختجابة عمخى كخل عبخارة مخن خخالل اختيخار التمميخذ إلحخدى اسختجابات
المقيخخاس المتخخدرج والمكخخون مخخن ثخخالث تقديخخخرات وىخخي (دائم خاً – أحيان خاً – نخخاد ارً) ،بحيخخث يحصخخل

التمميخخذ عمخخى الخخدرجات ( )7 – 3 – 2لكخخل تقخخدير عمخخى الت خوالي وبخخذلك تكخخون أقخخل درجخخة عمخخى
المقياس ىي ( )20درجة وأعمى درجة ىي ( )50درجة.
وفيمخا يتعمخخق بالخصخائص السخخيكومترية لممقيخخاس فقخد قخخام ُمعخخد المقيخاس بخخالتحقق مخخن
صخخدقو بعخخدة طخخرق منيخخا :صخخدق المح ّكمخخين؛ حيخخث حخخازت جميخخع مفخخردات المقيخخاس عمخخى نسخخبة

خخر لصخخخدق المقيخخخاس،
اتفخخخاق محكمخخخين تراوحخخخت مخخخا بخخخين ( ،)٪700 - ٪80وأُعتبخخخر ذلخخخك مؤشخ ًا
وصخخدق المفخخردات ،حيخخث تخخم حسخخابو مخخن خخخالل إيجخخاد معخخامالت االرتبخخاط بخخين درجخخة كخخل عبخخارة
والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو عمى أفراد عينة قواميا( )710تمميخ ًذا وتمميخذة مخن تالميخذ
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الصف السادس االبتدائى بإدارة التخل الكبيخر التعميميخة بمحافظخة اإلسخماعيمية بجميوريخة مصخر
العربيخخخة ،وتراوحخخخت قخخخيم معخخخامالت ارتبخخخاط بخخخين ( )0.50 - 0.45وىخخخى دالخخخة عنخخخد مسخخختوى
( .)0.07إضخخافة إلخخى الصخخدق التالزمخخي (صخخدق المحخخك)؛ حيخخث تخخم حسخخابو مخخن خخخالل إيجخخاد
معامل االرتبخاط بخين مقيخاس تقخدير الخصخائص السخموكية لمتالميخذ ذوي صخعوبات الختعمم إعخداد/
فتحي الزيات ( )3000والمقيخاس الحخالي ،المخذان طُبقخا عمخى نفخس العينخة السخابق ذكرىخا ،وقخد
بمغت معامل االرتباط بينيما ( )0.83وىو معامل ارتباط دال عند مستوى داللخة ( )0,07ويخدل

عمى درجة صدق مرتفعة .كما قام معد المقياس بخالتحقق مخن ثباتخو عمخى نفخس العينخة السخابق
ذكرىا بطريقتين أوليما طريقة معامل ألفا كرونباخ وكان ( ،)0.87والثانية إعخادة التطبيخق بعخد
مرور ثالث أسابيع فكان معامل الثبات ( )0.14وىى قيم معامالت ثبات مرتفعة وموجبة.
وفى الدراسة الحالية تم التحقق من االتساق الداخمي لممقياس ،وذلك عمى أفخراد عينخة
الخصائص السيكومترية عخن طريخق حسخاب معخامالت االرتبخاط بخين درجخات كخل مفخردة والدرجخة
الكمية لممقياس وتراوحت قيمة معامالت االرتباطات مخا بخين ( ،)0.82 - 0.92وىخى قخيم دالخة
عنخخد مسخختوي ( .)0.07كمخخا تخخم حسخخاب ثبخخات المقيخخاس باسخختخدام طريقخخة ألفخخا كرونبخخاخ فكان خت
قيمتو ( )0.80وىو معامل ثبات مرتفع يجعمنا نثق فى نتائخ المقياس.
 .4مقياس أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ (ميمميتيكس  )Memleticsلتالميذ
سميمان عبد الواحد (تحت النشر):
مرحمة التعميم األساسي إعدادُ /
ييدف ىذا المقياس إلى قياس أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ وفق النموذج
المتكامل لمياقة العقمية (ميمميتيكس  )Memleticsبالبيئة المصرية .ويتكون في صورتو
النيائية من ( )90مفردة ،موزعة عمى سبع ( )1أبعاد (أساليب تعمم) ىي( :أسموب التعمم
البصري ،وأسموب التعمم الجسدي أو البدني ،وأسموب التعمم السمعي ،وأسموب التعمم
المنطقي ،وأسموب التعمم المفظي ،وأسموب التعمم االنفرادي ،وأسموب التعمم االجتماعي).
ويشتمل كل بعد أو أسموب عمى ( )1سبع مفردات ،عدا األسموب األخير (االجتماعي :يشتمل
عمي  8ثمان مفردات) ،موزعة توزيعاً عشوائياً ،وأمام كل مفردة خمس استجابات ىي:

كثيرا ،ال
عمي ًا
كثير ً
عمي ً
عمي ً
عمي إلى حد ما ،ال تنطبق ّ
كثيرا ،تنطبق ّ
جدا ،تنطبق ّ
(تنطبق ّ
عمي إطال ًقا) .وتقدر بإعطاء الدرجات ( )7 ،3 ،2 ،6 ،9المقابمة لالستجابات عمى
تنطبق ّ
جميعا مصاغة في االتجاه اإليجابي؛ فإن مدى الدرجات
الترتيب ،ولما كانت مفردات المقياس
ً
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التي يحصل عمييا كل متعمم عمى كل أسموب من أساليب التعمم "ميمميتيكس" يتراوح ما بين
( )29 – 1عدا أسموب التعمم االجتماعي فيتراوح ما بين ( ،)60 – 8والدرجة الكمية عمى
المقياس تتراوح ما بين ( ،)390 – 90ويتم تسجيل الدرجات التي يحصل عمييا كل متعمم
في أساليب التعمم "ميمميتيكس".
وفيما يتعمق بالخصائص السيكومترية لممقياس فقد قام ُمعد المقياس بالتحقق من
صدقو بعدة طرق منيا :صدق المح ّكمين؛ حيث حازت جميع مفردات المقياس عمى نسبة

مؤشر لصدق المقياس ،وصدق المقارنات
ًا
اتفاق محكمين ال تقل عن  %50وأُعتبر ذلك
الطرفية (الصدق التمييزي)؛ حيث تم ترتيب درجات أفراد العينة (ن=  )200تممي ًذا وتمميذة
بمرحمة التعميم األساسي بالحمقتين األولى "اإلبتدائية" ،والثانية "اإلعدادية" ،وذلك بشكل

تصاعدي عمى المقياس الحالي ،وتم حساب اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي
المجموعتين الطرفيتين ،وىما أعمى ( ،)٪31وأدنى ( ،)٪31أى أعمى ( )87تممي ًذا وتمميذة،

إحصائيا بين متوسطي
وأدنى ( )87تممي ًذا وتمميذة ( ،)200 X ٪31فكانت ىناك فروق دالة
ً
درجات أفراد المجموعتين؛ حيث بمغت قيم "ت" المحسوبة (،)6.361( ،)4.981( )4.245
( ،)1.498( ،)9.337( ،)2.549( ،)4.371و( )4.883ألساليب التعمم "ميمميتيكس"
األسموب (البصري ،والجسدي أو البدني ،والسمعي ،والمنطقي ،والمفظي ،واالنفرادي،
دليال
واالجتماعي) ،والدرجة الكمية وىي قيم دالة
إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.07مما ُيعد ً
ً
عمى قدرة المقياس الحالي عمى التمييز بين مرتفعي ومنخفضي األداء عميو ،والصدق
التالزمي (صدق المحك)؛ حيث تم حسابو من خالل إيجاد معامل االرتباط بين قائمة أساليب
التعمم "ميمميتيكس" ) Memletics Learning Style Inventory (MLSIتأليف
ويتيمي ) ،(Whiteley, 2006تعريب واعداد /حمد العجمي ( )3072والمقياس الحالي،
المذان طُبقا عمى أفراد العينة (ن=  )200تممي ًذا وتمميذة بمرحمة التعميم األساسي بالحمقتين
األولى "اإلبتدائية" ،والثانية "اإلعدادية" ، ،وقد بمغت معامالت االرتباط بينيما (،)0.154

( ،)0.868( ،)0.155( ،)0.849( ،)0.867( ،)0.113( ،)0.867و()0.820
ألساليب التعمم "ميمميتيكس" األسموب (البصري ،والجسدي أو البدني ،والسمعي ،والمنطقي،
والمفظي ،واالنفرادي ،واالجتماعي) ،والدرجة الكمية لممقياس عمى الترتيب؛ حيث أشارت

جميعيا إلى صدق ٍ
عال لممقياس ،إضافة إلى الصدق العاممي الذي تم التحقق منو باستخدام
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أسموب التحميل العاممي التوكيدي  Confirmatory Factor Analysisعن طريق اختبار
نموذج العامل الكامن العام لدى أفراد العينة (ن=  )200تممي ًذا وتمميذة بمرحمة التعميم

األساسي بالحمقتين األولى "اإلبتدائية" ،والثانية "اإلعدادية ،وفي نموذج العامل الكامن العام تم

افتراض أن جميع العوامل المشاىدة لممقياس الحالي تنتظم حول عامل كامن عام واحد One
احصائيا،
Latent Factor؛ حيث أظيرت النتائخ إن قيمة "كا 5.401 = "3وىى غير دالة
ً

كما إن قيمة "كا "3لدرجات الحرية كانت =  ،9 < 7.715مما يدل عمى وجود مطابقة جيدة
لمنموذج في األبعاد (األساليب) السبعة .كما قام معد المقياس بالتحقق من ثباتو عن طريق
حساب معامل ألفا كرونباخ لمفردات المقياس ككل فكانت ( )0.882ألفراد العينة وىى قيمة
مقبولة مما يؤكد تمتع جميع العبارات بدرجة مرتفعة من الثبات .إضافة إلى حساب االتساق
الداخمي لممقياس ،وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة البعد (األسموب) والدرجة
الكمية لممقياس حيث تراوحت ما بين ( )0.815 - 0.458وتشير جميعيا إلى معامالت
إرتباط دالة ومرتفعة مما يشير إلى تجانس المقياس.

نتائج الدراسـة وتفسريها:
 .1نتائج الفرض األول وتفسريها:
ينص الفرض األول لمدراسة عمى أنو" :يتباين ترتيب أساليب التعمم المرتبطخة بفصخوص
المخ (ميمميتيكس  )Memleticsالمفضمة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم النوعية".
ولمتحقخخق مخخن صخخحة ىخخذا الفخخرض فقخخد تخخم حسخخاب المتوسخخطات واالنحراف خات المعياري خة
ألسخخاليب الخختعمم المرتبطخخة بفصخخوص المخخخ (ميمميتخخيكس  )Memleticsل خذوى صخخعوبات الخختعمم
النوعيخخخة وىخخخى فئخخخات (صخخخعوبات االنتبخخخاه ،صخخخعوبات القخخخراءة ،وصخخخعوبات الخخختعمم االجتماعيخخخة
واالنفعالية "ص .إ .إ") كما بالجداول التالية:
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جﺪول ()1
انًتوسطبث واالَحزاف انًعَبرٍت ألسبنَب انتعهى انًزتبطت بفصوص انًخ (يًَهَتَكس )Memletics
نﺪى انتاليَذ ذوى صعوببث االَتببِ ببنًزحهت االبتﺪائَت (ٌ= )16
و
أسبنَب انتعهى
(يًَهَتَكس
)Memletics
1
7
7
7
7
6
6

انبصزً
انجسﺪً
انسًعٌ
انًُطمٌ
انهفظٌ
االَفزادً
االجتًب ٌ

انًتوسط
و

االَحزاف
انًعَبرً
ع

77.777
16.116
77.779
16.667
16.971
19.677
19.776

7.796
7.677
6.767
9.767
7.761
7.776
6.161

انتزتَب

7
6
1
6
7
7
7

يوضخخخح جخخخدول ( )7أن ترتيخخخب أسخخخاليب الخخختعمم المرتبطخخخة بفصخخخوص المخخخخ (ميمميتخخخيكس
 )Memleticsلخخدى التالميخخذ ذوى صخخعوبات االنتبخخاه بالمرحمخخة االبتدائيخخة جخخاءت عمخخى الت خوالي:
األسموب السمعي بمتوسط حسابي قدره ( ،)32.935يميخو األسخموب البصخري بمتوسخط حسخابي
قخخدره ( ،)32.293ثخخم األسخخموب االنف خرادي بمتوسخخط حسخخابي قخخدره ( ،)75.832يميخخو األسخخموب
االجتمخخاعي بمتوسخخط حسخخابي قخخدره ( ،)75.098ثخخم األسخخموب المفظخخي بمتوسخخط حسخخابي قخخدره
أخيخر جخاء األسخموب
( ،)78.567يميو األسموب المنطقي بمتوسط حسابي قخدره ( ،)78.883و ًا
الجسدي بمتوسط حسابي قدره ()71.771؛ ويالحظ أن المتوسطات الحسخابية ألسخاليب الختعمم
المفضمة جاءت متقاربة بدرجخة كبيخرة ،ممخا يخوحى تصخدر أسخموب الختعمم السخمعي بالنسخبة لفئخة
التالميذ ذوي صعوبات االنتباه بالمرحمة االبتدائية.
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جﺪول ()7
انًتوسطبث واالَحزاف انًعَبرٍت ألسبنَب انتعهى انًزتبطت بفصوص انًخ (يًَهَتَكس
 )Memleticsنﺪى انتاليَذ ذوى صعوببث انمزاءة ببنًزحهت االبتﺪائَت (ٌ= )19
و
أسبنَب انتعهى
(يًَهَتَكس
)Memletics
1
7
7
7
7
6
6

انبصزً
انجسﺪً
انسًعٌ
انًُطمٌ
انهفظٌ
االَفزادً
االجتًب ٌ

انًتوسط
و

االَحزاف
انًعَبرً
ع

77.717
16
77.766
76.777
71.677
16.776
71.766

7.677
6.777
6.777
7.676
7.171
7.771
6.676

انتزتَب

7
6
7
1
7
6
7

يوضخخخح جخخخدول ( )3أن ترتيخخخب أسخخخاليب الخخختعمم المرتبطخخخة بفصخخخوص المخخخخ (ميمميتخخخيكس
 )Memleticsلخخدى التالميخخذ ذوى صخخعوبات الق خراءة بالمرحمخخة االبتدائيخخة جخخاءت عمخخى الت خوالي:
األسموب المنطقي بمتوسط حسابي قدره ( ،)34.093يميو األسخموب البصخري بمتوسخط حسخابي
قخخدره ( ،)32.370ثخخم األسخخموب السخخمعي بمتوسخخط حسخخابي قخخدره ( ،)33.248يميخخو األسخخموب
المفظخخي بمتوسخخط حسخخابي قخخدره ( ،)37.863ثخخم األسخخموب االجتمخخاعي بمتوسخخط حسخخابي قخخدره
أخير جخاء األسخموب
( ،)37.918يميو األسموب االنفرادي بمتوسط حسابي قدره ( ،)71.934و ًا
الجسخخخدي بمتوسخخخط حسخخخابي قخخخدره ()71؛ ويالحخخخظ أن المتوسخخخطات الحسخخخابية ألسخخخاليب الخخختعمم
المفضخخمة جخخاءت متقاربخخة بدرجخخة كبيخخرة ،ممخخا يخخوحى تصخخدر األسخخموب المنطقخخي بالنسخخبة لفئخخة
التالميذ ذوي صعوبات القراءة بالمرحمة االبتدائية.
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جﺪول ( )7انًتوسطبث واالَحزاف انًعَبرٍت ألسبنَب انتعهى انًزتبطت بفصوص انًخ (يًَهَتَكس
 )Memleticsنﺪى انتاليَذ ذوى صعوببث انتعهى االجتًب َت واالَفعبنَت ببنًزحهت االبتﺪائَت
(ٌ= )77
و
أسبنَب انتعهى
(يًَهَتَكس
)Memletics
1
7
7
7
7
6
6

انبصزً
انجسﺪً
انسًعٌ
انًُطمٌ
انهفظٌ
االَفزادً
االجتًب ٌ

انًتوسط
و

االَحزاف
انًعَبرً
ع

77.766
16.716
77.697
71.771
77.167
16.669
77.669

7.777
6.166
7.777
6.776
7.766
7.697
6.666

انتزتَب

7
6
7
7
7
6
1

يوضخخخح جخخخدول ( )2أن ترتيخخخب أسخخخاليب الخخختعمم المرتبطخخخة بفصخخخوص المخخخخ (ميمميتخخخيكس
 )Memleticsلخخدى التالميخخذ ذوى صخخعوبات الخختعمم االجتماعيخخة واالنفعاليخخة بالمرحمخخة االبتدائيخخة
جخخاءت عمخخى التخوالي :األسخخموب االجتمخخاعي بمتوسخخط حسخخابي قخخدره ( ،)39.845يميخخو األسخخموب
السخخخمعي بمتوسخخخط حسخخخابي قخخخدره ( ،)32.459ثخخخم األسخخخموب المفظخخخي بمتوسخخخط حسخخخابي قخخخدره
( ،)32.712يميو األسموب المنطقي بمتوسط حسابي قخدره ( ،)37.937ثخم األسخموب البصخري
بمتوسخخخخخط حسخخخخخابي قخخخخخدره ( ،)30.618يميخخخخخو األسخخخخخموب االنفخخخخخرادي بمتوسخخخخخط حسخخخخخابي قخخخخخدره
خر جخخاء األسخخموب الجسخخدي بمتوسخخط حسخخابي قخخدره ()78.371؛ ويالحخخظ أن
( ،)78.845وأخيخ ًا
المتوسطات الحسابية ألساليب التعمم المفضمة جاءت متقاربخة بدرجخة كبيخرة ،ممخا يخوحى تصخدر
األسخخخموب االجتمخخخاعي بالنسخخخبة لفئخخخة التالميخخخذ ذوي صخخخعوبات الخخختعمم االجتماعيخخخة واالنفعاليخخخة
بالمرحمة االبتدائية.
وتتفق نتيجة ىذا الفخرض مخع نتخائخ دراسخات كخل مخن :يخورك ) ،(York, 2000ىخالل
وسخخميمان عبخخد الواحخخد ( ،)3076ونجخخالء الكميخخة (،)3076
النبيخخانى ( ،)3077محمخخد معشخخي ُ
وىالخخة شخخمبولية ( ،)3071والكتخخاني والزوبخخي )،(Al Qahtani & Alzoubi., 2018
ومخخروان بطاينخخة ( ،)3078ونخخوره العنخخزي ( ،)3078وحخخازم المخخومني وأحمخخد لبابنخخة (،)3075
وىبة سعد ( )3037حيث أشارت جميعيخا إلخى تبخاين أفخراد عينخات دراسختيا فخي ترتيخب أسخاليب
التعمم المفضمة.
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ويمكن تفسير نتيجة ىذا الفرض فخي ضخوء أن أفخراد عينخة الدراسخة الحاليخة – التالميخذ
ذوي صعوبات الختعمم بفئخاتيم المتباينخة – يتخأثرون بتنخوع مصخادر المعرفخة والمعمومخات المتاحخة
في العصخر الحخالي مخن خخالل وسخائل اإلعخالم المقخروء والمسخموع والمرئخي ،إضخافة إلخى وسخائل
التواصل االجتماعي مخن فخيس بخوك ،وتخويتير ،وواتخس فب ،وانسختجرام ... ،إلخخ ،وعميخو أصخبح
لدييم منظومخة عقميخة معرفيخة خاصخة بيخم تميخزىم عخن غيخرىم مخن األفخراد العخاديين يسختطيعون
مخخن خالليخخا تحقيخخق اسخختقاللية حيخخاتيم .ويتفخخق ذلخخك مخخع الخصخخائص العقميخخة المعرفيخخة لتمميخخذ
المرحمة اإلبتدائية.
وعمخخى الخخرغم مخخن تبخخاين ترتيخخب أسخخاليب الخختعمم المرتبطخخة بفصخخوص المخخخ (ميمميتخخيكس
 )Memleticsلدى التالميذ ذوي صعوبات الختعمم بفئخاتيم المتباينخة فخي الدراسخة الحاليخة؛ فخإن
األسخخموب الجسخخدي أو البخخدني قخخد جخخاء فخخي جميخخع الفئخخات فخخي المرتبخخة األخيخخرة؛ حيخخث إن ىخخذا
األسموب يرتبط بالمراكز التي تختحكم فخي حركخات الجسخم فخي المخخيخ والقشخرة المخيخة الموجخودة
في مؤخرة الفص األمامي لممخخ ،ويتميخز الفخرد صخاحب ىخذا األسخموب بتفضخيل اسختخدام الجسخم
واليخخدين وحاسخخة الممخخس فخخي معرفخخة العخخالم مخخن حولخخو ،ويحخخب الرياضخخة والتمرينخخات واالنشخخطة
الرياضخخية والبدنيخخة والعقميخخة ،كمخخا أنخخو ُيفضخخل التفكيخخر فخخي المسخخائل الخالفيخخة فخخي أثنخخاء ممارسخخة
الرياضة ،مما ُيقمل الممل والسآمة عند الفرد أثنخاء الختعمم .األمخر الخذي يشخير إلخى أنخو األسخموب
تفضيال لدى أفراد عينة الدراسة من ذوي الفئات المتباينة لصعوبات التعمم.
األقل
ً

 .2نتائج الفرض الجانى وتفسريها:
ينص الفخرض الثخانى لمدراسخة عمخى أنخو" :ال تختمخف أسخاليب الختعمم المرتبطخة بفصخوص
المخخخخ (ميمميتخخخيكس  )Memleticsلخخخدى التالميخخخذ ذوى صخخخعوبات الخخختعمم بالمرحمخخخة اإلبتدائيخخخة
باختالف فئات صعوبات التعمم النوعية".
ولمتحقق من صخحة ىخذا الفخرض تخم تقسخيم عينخة الدراسخة مخن التالميخذ ذوي صخعوبات
الخختعمم بالمرحمخخة اإلبتدائيخخة إلخخى ثخخالث فئخخات متباينخخة عمخخى أسخخاس نوعيخخة صخخعوبة الخختعمم)71( :
تمميخ ًذ وتمميخذة ذوي صخخعوبات انتبخاه )75( ،تمميخ ًذ وتمميخذة ذوي صخخعوبات قخراءة ،و( )32تمميخ ًذ

وتمميخخذة ذوي صخخعوبات تعمخخم اجتماعيخخة وانفعاليخخة "ص .إ .إ" .ثخخم اسخختُخدم اختبخخار كروسخخكال -
واليس ) (Kruskal Wills Testالالبخارامترى إليجخاد الفخروق بخين متوسخطات درجخات فئخات

صعوبات التعمم النوعية الثالث في األداء عمى مقياس أساليب الختعمم المرتبطخة بفصخوص المخخ
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(ميمميتخخخيكس  )Memleticsلتالميخخخذ مرحمخخخة التعمخخخيم األساسخخخي؛ حيخخخث جخخخاءت النتخخخائخ كمخخخا
بالجدول التالي:
جﺪول ()7
انفزوق بٍَ يتوسطبث رتب درجبث أفزاد َُت ذوً صعوببث انتعهى انُو َت في األداء هي يمَبس
أسبنَب انتعهى (يًَهَتَكس  )Memleticsوفمًب نفئبث صعوببث انتعهى انُو َت
و
أسبنَب
انتعهى
(يًَهَتَك
س
Memle
)tics

صعوببث
االَتببِ

انعﺪد
صعوببث
انمزاءة

صعوببث
ص .إ .إ

1

انبصزً

16

19

77

77.66

7

انجسﺪً

16

19

77

77.17

7

انسًعٌ

16

19

77

77.16

7

انًُطمٌ

16

19

77

77.17

7

انهفظٌ

16

19

77

77.77

16

19

77

77.96

16

19

77

77.17

 6االَفزادً
6

االجتًب
ً

يتوسط انزتب
صعوبب
صعوببث
ث
االَتببِ
انمزاءة

77.7
7
76.7
6
76.7
6
76.7
6
77.7
7
77.6
7
76.7
6

درجت
انحزٍت

لًَت
7
كب

انﺪالنت
اإلحصبئَت

77.16

7

7.797

غَز دانت

77.69

7

1.771

غَز دانت

71.66

7

7.677

غَز دانت

76.77

7

6.777

غَز دانت

77.77

7

7.791

غَز دانت

77.66

7

7.777

غَز دانت

76.17

7

9.777

غَز دانت

صعوببث
ص .إ .إ

لًَت "كب "7انجﺪونَت ُﺪ يستوى (9.717 = )7.71

يتضخخح مخخن جخخدول ( )6عخخدم وجخخود فخخروق ذات داللخخة إحصخخائية بخخين فئخخات صخخعوبات
الخختعمم النوعيخخة الخخثالث (صخخعوبات االنتبخخاه – صخخعوبات الق خراءة  -صخخعوبات الخختعمم االجتماعيخخة
واالنفعاليخخخة "ص .إ .إ") فخخخي األداء عمخخخى مقيخخخاس أسخخخاليب الخخختعمم المرتبطخخخة بفصخخخوص المخخخخ

(ميمميتخخيكس  ،)Memleticsحيخخث كانخخت قخخيم "كخخا "3المحسخخوبة ألسخخاليب الخختعمم (ميمميتخخيكس

خائيا عنخخد مسخختوى داللخخة
 )Memleticsلفئخخات صخخعوبات الخختعمم النوعيخخة الخخثالث غيخخر دالخخة إحصخ ً
( ،)0.07مما يشير إلى أنو ال يوجد تأثير لفئات صخعوبات الختعمم النوعيخة عمخى أسخاليب الختعمم
(ميمميتيكس  )Memleticsلدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم.
ويمكخخن تفسخخير نتخخائخ ىخخذا الفخخرض فخخي ضخخوء النظخخام التعميمخخي الخخذي تنتمخخي إليخخو عينخخة
الدراسخخة الحاليخخة ،حيخخث إنخخو يمكخخن التسخخميم بخخأن نظخخام التعمخخيم السخخائد فخخي ثقافخخة عينخخة الدراسخخة
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الحالية بأىدافو ،ومناىجو ،وطرقو التدريسية ،وأساليب تقويمو ،مساند لثقافخة نصخف مخخ عمخى
حساب النصف اآلخر .حيخث إنخو قخائم عمخى ممارسخة تعميميخة يطغخى عمييخا التخدريس التقميخدي،
والمسخخايرة ،واقتصخخار دور المعمخخم عمخخى نقخخل المعمومخخات المتفخخق عمخخى صخخحتيا مسخخبقاً ،والتقخخويم
األكثخخر تشخخجيعاً لمخخذاكرة والدقخخة وعمميخخات التفكيخخر التقخخاربى ممخخا يجعخخل المخختعمم ييخختم بالعمميخخات
المنطقية والتحميمية والمفظية عمخى حسخاب العمميخات الكميخة والمكانيخة وغيخر المفظيخة ممخا يجعخل

المتعممخخين يعخخانون مخخن صخخعوبات فخخى الخختعمم داخخخل حجخرات الدراسخخة .وىخخذا يتمشخخى مخخع مخخا أكخخده
سميمان عبد الواحد ( 3071ب )28 ،ووصفو لمؤسساتنا التربويخة والتعميميخة بأنيخا مؤسسخات
ُ
تربويخة وتعميميخة يسخارية العقخل تركخز عمخى تنميخخة التفكيخر التحميمخي والخطخي فخي مقابخل التفكيخخر
الكمخخخي والحدسخخخي .وكأنخخخو إفصخخخاح بخخخأن المنخخخاىخ والبخخخرامخ والخخخنظم التعميميخخخة تخخخؤثر فخخخي وظخخخائف
النصفين الكرويين لممخ البشري.

التوصيات واملكرتحات:
في ضوء نتائخ الدراسة وتفسيرىا يمكن أن يوصى الباحثان الحاليان بما يمي:
 .7إعطاء قدر من االىتمام بالعوامل المؤثرة في أساليب التعمم المرتبطة بنشاط المخ.
 .3التوصية بعقد مؤتمر عربى "نحو أسموب تعمم متناغم مع مخ المتعمم" لكافة المراحل
التعميمية لتأمين مستقبل المتعممين واستثمار طاقاتيم المخية والعقمية بالمرحمة
اإلبتدائية.
استكماال
 .2يقترح الباحثان إجراء عدد من البحوث والدراسات المستقبمية ،لعمو يكون
ً
لحمقات سمسمة البحث في موضوع الدراسة الحالية ،ومنيا ما يمي:

أ .أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ (ميمميتيكس  )Memleticsلدى فئات
متباينة التحصيل الدراسي من التالميذ العرب (دراسة عبر ثقافية).
ب .فعالية برنامخ تدريبي لتنمية أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ (ميمميتيكس
 )Memleticsلدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية.
ج .أثر تنمية أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ (ميمميتيكس  )Memleticsفي
التحصيل الدراسي لدى تالميذ التعميم األساسي (اإلبتدائي ،واإلعدادي "المتوسط"):
دراسة تجريبية مقارنة.
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املراجـــع
أوالً :املراجع العربية:
إبر ار م بررس درربد نبررو رراس  .)2102صخخعوبات الخختعمم "طخخرق التخخدريس واالسخختراتيجيات المعرفيخخة" ط
 .)2الر اض :دار ال اشر الدولى لل شر والتوز ع.

نحمررد مرررزوم المط ررري  .)2100الفررروم بر س التي ف ر س والتجد ررد س برري ندررال ل الررتبلم والل ا ر البقل ر
المرتبط ر بشررقي الم ر و رردرات التفي ررر ادبرردا ي .رسخخالة دكتخخوراه ،يل ر الد اردررات البل ررا ،جامب ر
الخل ج البربي ،مملي البحر س.

الد ر د نحمررد صررقر  )2104األدررلول ادبرردا ي التي فرري /التجد رردي) و ا تررا بعدررال ل الررتبلم ال و ر
م مل ررتيس  )Memleticsلرردط طلب ر الص ر
الش .464 – 380 ،)3 0 ،

األون ال ررا وي .مجمخخة كميخخة التربيخخة ،جامب ر يفررر

الد د بد الحم د دل ماس  .)2113صبوبات التبلم :تار خها ،مفهومها ،تشخ صها ،اجها ط .)2
القا رة :دار الفير البربي.
الدر د بررد الحم ررد دررل ماس  .)2100التخخدريب الميخخدانى النتقخخاء ذوى صخخعوبات الخختعمم .القررا رة :ررالم
اليتل.

 .)2105إد ررتخدام اد ررترات ج ات م ررا و ار

ودر ر
ود ررل ماس ب ررد الواح ررد ا
الدر ر د ب ررد الحم ررد اد ررل ماس ،ا
المبرب ر لتحد ر س الفهررم الق ارءرري مررا و ار المبربرري ودابب ر الق ر ار ة ون ررر برري مفهرروم ال ر ات الق ارءرري
واالتجررا حررو القر ار ة لرردط المو رروب س وط صرربوبات تبلررم القر ار ة بالمرحلر االبتداء ر  .مجمخخة كميخة

التربية ،جامب الم صورة.574 – 529 ،90 ،

نم ر محمررد يرراظم ،ول ررد يمرران القفرراص ،ح رراس محمررود ،م ررى الط طرراوي ،وايررام الدر د  .)2115دليخخل
مقياس المصفوفات المتتابعة المطور .القا رة :اله ء المصر البام لليتال.

ن م ررس بتح رري ررامر  .)2112ن ررر ال ررو ي بالبمل ررات ادبدا ر ر واألد ررلول ادب رردا ي ب رري يف ررا ة ح ررن
المشيات .رسالة دكتوراه ،يل اآلدال ،جامب القا رة.
جر م زلررد ب ،وبررول نلجررو از س  .)2103تخخدريس التالميخخذ ذوى صخخعوبات الخختعمم .ترجم ر  :ز ررداس نحمررد
الدرطاوط ،الر اض :دار ال اشر الدولى لل شر والتوز ع.

حازم

دى الموم ي ،واحمد حدس لباب ر

 .)2109ندرال ل الرتبلم المفةرل و ا تهرا بعدرال ل التفي رر

لرردط طلب ر يل ر الحصررس الجامب ر برري ةررو ببررض المت ررات .المجمخخة العمميخخة لجامعخخة الممخخك

فيصل (العموم اإلنسانية واإلدارية).026 – 013 ،)0 21 ،
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حمررد بل ر البجمرري  .)2103ندررال ل الررتبلم المفةررل لرردط طلب ر بررط الررتبلم برري المرردارس المتودررط
بدولر اليو ررت د اردر وصررف مقار ر برري ببررض المت ررات الد موجراب ر ) .مجمخخة العمخخوم التربويخخة

والنفسية ،جامب البحر س.335 – 317 ،)4 04 ،
ود ر
ادررل ماس بررد الواحررد ا
ندام لل شر والتوز ع.

 .)2103االتجاىخخات الحديثخخة فخخى صخخعوبات الخختعمم النوعيخخةّ .مرراس :دار
 .)2104األدا البقلي المبربي لردط نطفران الروةر

ود
ادل ماس بد الواحد ا
للم ر ون مرراط مبالج ر المبلومررات البصررر د ارد ر
ال ماء ر برري ةررو إصرراب ال صررف س اليرررو س ا
تجر ب ورود يولوج  .المجمة المصرية لمدراسات النفسية.251 – 210 ،)85 24 ،
ود
ادل ماس بد الواحد ا
األليد ر م ا واال فبرراالت األياد م ر الدررلب لرردط تام ر المرحل ر االبتداء ر

وط صربوبات الرتبلم

 .)2105ن ر التدر ل القاءم لى اليفرا ة االجتما ر -اال فبال ر بري خفرض

االجتما

وي صرربوبات الررتبلم

واال فبال  .دراسات عربية في التربية وعمم النفس.61 – 07 ،2 ،60 ،

 .)2106ببال ر بر ررامج ترردر بي برري ت ش ر ط الم ا ر ال فد ر لرردط طررال

ود ر
ادررل ماس بررد الواح رد ا
الجامب بي ةو ندال ل التفي رر و رادات البقرن لرد هم .المجمخة المصخرية لمدراسخات النفسخية26 ،
.290 – 245 ،)91

الم المبرب ر والر فس -حري ر

 2107ن) .األدا ال ورود يولوجي لوظاء

ود
ادل ماس بد الواحد ا
ب ري ةررو ن ماط االدررت ارات الفاءق ر وبررم ظر ر دابرودرريي  OEsلرردط المو رروب س وي صرربوبات

التبلم مرس طرال التبلر م ال را وي الف ري .المجمخة المصخرية لمدراسخات النفسخية– 273 ،)97 27 ،

.322

ود ر
ادررل ماس بررد الواحررد ا
الم ا ج لل شر والتوز ع.

 2107ل) .فسخخخيولوجيا وبيولوجيخخخا األداء العقمخخخي المعرفخخخيّ .مرراس :دار
 .)2109اد ررتخدام بطار ر ر لور ررا ب ارد رريا للتق ر ر م ال فدر ري البص رربي بر ري

ودر ر
اد ررل ماس ب ررد الواح ررد ا
التشررخ ص الفررارم ب ر س األطفرران وي صرربوبات تبلررم ال ص ر

األ مررس للم ر بررى ةررو مدررتو ات

الصبوب  ،وبصاءن الدم ،ون ماط اد قاع الب ولوجي ال ومي :دراد

ورود يوبد ولوج  -مقار .

المجمة المصرية لمدراسات النفسية.284 – 240 ،)014 29 ،
 .)2121ب ررا مق رراس ألدررال ل الررتبلم المرتبطر ب شرراط بصرروص المر برري

ودر
ادررل ماس بررد الواحررد ا
إطررار ال مررو ج المتيامررن لل ا ر البقل ر
يفا تررا الد ر يومتر

م مل ت ر يس  )Memleticsلرردط الم ر ار ق س والتحقررم مررس

رب ررا .مجمخخة دراسخخخات فخخخي عمخخم األرطفونيخخخا وعمخخخم الخخنفس العصخخخبي ،مريررز

البص رة للبحوث واالدتشارات والخدمات التبل م – الجزاءر.41 – 7 ،)0 5 ،

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 676 -

عدد سبتمبر-ج2026 )98( -2م

تفضيالت أساليب التعلم ...

تحت ال شر) .مقياس أساليب التعمم المرتبطة بفصوص المخ (ميمميتيكس

ادل ماس بد الواحد ود
 )Memleticsلتالميذ مرحمة التعميم األساسي .القا رة :دار الرشاد.

ود ر  ،ونمررن محمررد غ ررا م  2107ن) .ادرش رراد ال فدرري وصرربوبات ال ررتبلم دور
ادررل ماس بررد الواحررد ا
ررس وي صرربوبات الررتبلم مررس الم ظررور ال ورودر يولوجي .
المرشررد ال فدرري المدردرري برري اليشر
مجمة اإلرشاد النفسي ،مريز ادرشاد ال فدي ،جامب

س شمس.487 – 470 ،2 ،51 ،

ود ر  ،ونمررن محمررد غ ررا م  2107ل) .صرربوبات الررتبلم االجتما ر واال فبال ر
ادررل ماس بررد الواحررد ا
بمختلر الم ارحررن التبل م ر  :مراجبر للترراث البح رري برري الب ءر البرب ر  .المخخؤتمر العممخخي مشخخكالت
التعمخخيم بصخخعيد مصخخر (الواقخخع والحمخخول) ،ال ر ي ظمتررا يل ر الترب ر  ،جامب ر ندر وط بالتبرراوس مررع
قابر المهررس التبل م ر بمحابظر ندر وط ،والم بقررد بالقا ر ال ما ر بررالمب ى ادداري بجامبر ندر وط

وم ال ا ا الموابم  26د دمبر427 – 403 ،

ودر ر  ،ونم ررن محم ررد غ ررا م  .)2109ن ررم اليف ررا ات ال ورودر ر يولوج الازمر ر
اد ررل ماس ب ررد الواح ررد ا
لتحق ررم جررودة إ ررداد وترردر ل وندا نخصرراءي لررم ال ر فس البصرربي بررى مجرراالت المو ب ر والتفرروم
وصرربوبات الررتبلم .المجمخخة العربيخخة لبحخخوث التخخدريب والتطخخوير ،مريررز ت م ر رردرات ن ةررا

ءر

التدر س والق ادات بجامب ب ها.266 – 246 ،)5 2 ،

بررد الو ررال محمررد يامررن  .)2116المرردخن الم ظررومي ومبالج ر

تجه ررز) المبلومررات بررالم البشررري.

المخخخخخؤتمر العربخخخخخخي السخخخخخادس حخخخخخخول "المخخخخخخدخل المنظخخخخخومي فخخخخخخي التخخخخخدريس والخخخخخختعمم" ،إبر ر ررن،

.020 – 021

بررد الو ررال محمررد يامررن  .)2117اختبخخار المسخخح النيورولخخوجى السخخريع لتشخخخيص صخخعوبات الخختعمم
عند األطفال ،كراسة تعميمات .القا رة :ميتب ال هة المصر .

ل ري مررا ر خطررال  .)2112منخخخاىخ البحخخخث فخخخي العمخخخوم النفسخخخية والتربويخخخة واالجتماعيخخخة .القررا رة:
الميتب األياد م .

باروم بد الفتاح مودى  .)2117كراسة تعميمات اختبار القدرات العقميخة مسختوى ( )77 – 5سخنة.
القا رة :ميتب ال هة المصر .

بتحي مصطفى الز رات  .)2111مقاييس تقدير الخصائص السموكية لمتالميخذ ذوى صخعوبات الختعمم.
القا رة :دار ال شر للجامبات.

بتح رري مص ررطفى الز ررات  .)2105دليخخخخل بطاريخخخخة مقخخخخاييس التقخخخخدير التشخيصخخخخية لصخخخخعوبات الخخخختعمم
 .LDDRSالقا رة :ميتب األ جلو المصر .
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نبوحط ررل ونم رران ص ررادم  .)0984عمخخخم الخخخنفس التربخخخوي ط  .)3الق ررا رة :ميتبر ر

األ جلو المصر .

يو ر طل نبو ورة  .)2109با ل ر الر ات ادبدا ر و ا تهرا بع مراط االدرت ارة الفاءقر وندرال ل الرتبلم
ال و

) (Memleticsلدط طلبر مدردر المتفرو س ال ا و ر بري البلروم والتي ولوج را ).(STEM

المجمة التربوية ،يل الترب  ،جامب دو اج.73 – 0 ،63 ،
مارد س جادم ز ز  .)2105ندال ل التبلم المرتبطر بفصروص المر و ا تهرا بالوظراء

الت ف ر بري

ةو التخصص األياد مي والتفوم الدرادي .رسالة ماجستير ،يل اآلدال ،جامب القا رة.

 .)2104الق مر الت ب ر ألدرال ل الرتبلم المفةرل

ودر
ودرل ماس برد الواحرد ا
محمد بس لي مبشي ،ا
وبقررا ل مررو ج ر ررد  Reidبرري التحص ر ن األيرراد مي لرردط طررال الد ر التحة ر ر بجامب ر جررازاس
متفاوتي ال يا االجتما ي .مجمة جامعة جازان "فرع العموم اإلنسانية".029 – 90 ،)0 3 ،

محمد ز اد حمداس  .)0985خرائط أساليب التعممّ .ماس :دار الترب الحد .
مرررواس از ررد بطا ر  .)2108ندررال ل الررتبلم وادررترات ج ات التر ير المفةررل لرردط طررال وطالبررات يل ر
الترب ر بجامبر الملررب درربود .إربخخد لمبحخخوث والدراسخخات – العمخخوم التربويخخة ،مررادة البحررث البلمرري

والدرادات البل ا ،جامب إربد األ ل .62 – 0 ،)3 09 ،
جا

بد اهلل اليل

 .)2104تفة ات ندال ل التبلم بى ةرو مرو ج دس  Dunnو ردرتها الت ب ر

بالتحصر ن الد اردررى لرردط طررال المرحلر اد داد ر متفرراوتى ال ر يا اال فبررالى .المجمخخة التربويخخة،

يل الترب  ،جامب دو اج.281 – 249 ،38 ،

ور غر ل الب زي  .)2108ندال ل التبلم الل و واددراي الحد المفةل لردط طالبرات درم الل ر
البرب بجامب الحدود الشمال و ا تها بالمدرتوط الد اردري والتحصر ن .مجمخة القخراءة والمعرفخة،

الجمب المصر للق ار ة والمبرب .271 – 235 ،099 ،
الر ر محم ررد ش ررمبول

 .)2107ادد ررهام ال د رربى لتفةر ر ات ند ررال ل ال ررتبلم ب ررى إط ررار م ررو ج يوب ل ررد

 Coffieldب رري الت بر ر ب رراألدا األي رراد مى ل رردط ط ررال تي ولوج ررا البص ررر ات مرتفب ررى وم خفة ررى
الدلوب اد ارط .مجل يل الترب  ،جامب ب ها.294-259 ،)000 28 ،

بر محمررد درربد  .)2120ميو ررات الب ءر المدرد ر و ا تهررا بعدررال ل الررتبلم برري ةررو مررو ج الل ا ر
البقل

م مل تيس) لدط طالبات المرحل ال ا و ر بمحابظر دم راط .المجلر التربو ر  ،يل ر الترب ر ،

جامب دو اج.0156 – 989 ،2 ،82 ،
ران برس از رر ال بهررا ى  .)2100الفرروم برى ندررال ل الرتبلم لردط طرال جامبر الدرلطاس رابوس برري
ةو ببض المت رات .مجل البلوم التربو .082 – 052 ،2 ،)0 09 ،
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