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مقدمه: 
 ي�شري  بيان �شيا�شة املجل�س الأعلى للتعليم  ب�شاأن تلبية احتياجات 

الطلبة ذوى  �شعوبات التعلم  اإىل اأن اأف�شل اأ�شاليب دعم الطلبة ذوى 

�شعوبات التعلم هي تلك التي يتم تقدميها داخل املدار�س و ال�شفوف 

العتيادية، موؤكدا بذلك على اأهمية دمج هوؤلء الطالب مع الطالب 

العاديني، كما يوؤكد على فعالية اإزالة العوائق التي حتول دون تعلم 

جميع فئات الطالب ، و هذا يتطلب قدرا من املرونة و  جمموعة من 

لتحقيق  التعلم  بيانات  و  املتبعة  للممار�شات  الرتتيبات  و  الت�شهيالت 

الدمج ال�شامل الفّعال لهذه الفئة من الطالب.

م�شكلة البحث:
اإن دور اأنظمة الدعم الإ�سايف اخلا�ص باملدر�سة يرتكز يف حماولة حت�سني نوعية التعليم و التعلم للطالب من 
اأفراد املجتمع  ذوى �سعوبات التعلم لأنها قد تكون �سعوبات موؤقتة،  ولأجل حتقيق هذا الهدف يتعني على جميع 

املدر�سي املراجعة والتعديل لبيئة التعلم املت�سمنة
 يف الف�سل العادي بهدف خف�ص م�ستوى ال�سعوبة اأو الق�ساء عليها.

 اإن الطالب من ذوى �سعوبات التعلم يحتاجون اإىل احل�سول على ترتيبات وت�سهيالت معينة داخل و خارج  
اأو انخفا�ص م�ستوى  ال�سف  ليتمكنوا من درا�سة املناهج التي يدر�سها الطالب العاديني دون الإ�سابة بالإحباط 
الثقة بالنف�ص نتيجة عدم القدرة على مواكبة الطالب العادي، هذه الت�سهيالت تتمثل يف ا�ستخدام املعلم اأو م�سئول 
الدعم الإ�سايف  لتكنولوجيا م�ساعدة واأدوات متخ�س�سة بهدف اإعادة برجمة تلك املقررات يف �سورة اأكرث �سهولة 

و ت�سويقا.
 و لقد ا�ستخدم  بع�ص الباحثني يف الدول العربية الألعاب الكمبيوترية لتح�سني تدري�ص بع�ص املواد لهذه الفئة 

و كانت النتائج ايجابية كما يف درا�سة �سياء الدين حممد مطاوع .
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العربية  حتفز  البيئة  و  العمرية  املرحلة  مع  تتنا�سب  تدري�ص جديدة  اأ�ساليب  توفري  اأهمية  تظهر  ُهنا  ومن   
الطالب من ذوى ال�سعوبات للتعلم .

ولقد لحظ الباحث  اأثناء اإ�سرافه علي هذه الفئة من الطالب كاأحد اأع�ساء فريق الدعم الإ�سايف ، انه على 
الرغم من  دمج الطالب ذوى �سعوبات التعلم مع العاديني بالفعل و رغم اجلهود التي تبذل يف ال�سفوف ، 

 اإل اأن بع�ص الطالب مازالوا يواجهون �سعوبة يف القراءة و الكتابة و الريا�سيات و اأنهم يحاولون التفاعل مع 
املعلم اإل اأنهم يف�سلون ، و بالتايل  انخفا�ص م�ستوى التح�سيل وخا�سة يف ال�سف ال�سابع الإعدادي  عند النتقال 
من املرحلة البتدائية اإىل املرحلة الإعدادية ، كما لحظ  اأنهم يحتاجون  اإىل وقت تعليمي اإ�سايف للتعلم ، ووقت 
اأن  للتفكري يف تطوير طريقة التح�سيل با�ستخدام الربنامج املقرتح وخا�سة  اإ�سايف لأداء الختبارات مما دفعه 

بع�ص الدرا�سات ال�سابقة ي�سري اإىل فعالية الكمبيوتر يف عالج مثل هذه ال�سعوبات . 
م�ستوى  رفع   يف  املقرتح  الإ�سايف  التعليمي  الدعم  برنامج  مكونات  فاعلية   مدي  عن  الباحث  يت�ساءل  هنا 
حت�سيل الطالب من ذوى �سعوبات التعلم،  متغلبا يف ذلك على �سعف وتدنى الثقة بالنف�ص اأو الإحباط اأو الختالف 

عن الآخرين .
كما اأن ا�ستخدام الألعاب الكمبيوترية ال�سيقة ذات الألوان اجلذابة �سيدفع الطلبة للبقاء اإمام جهاز الكمبيوتر 
فرتة كافية للتح�سيل و الجناز لأن املنهج املراد حت�سيله �سيقدم يف �سورة لعبة الكرتونية �سيقة تعتمد علي عن�سر 
للطالب  يوفر  الطريقة  بهذه  الدرو�ص  ا�ستذكار  اأن  تقييم فوري مل�ستوى الجناز كما  الإبهار، ي�ساحبها  و  اجلذب 
الكمبيوتر كمعلم  اأن  اإيل  العاديني يف ال�سف، هذا بالإ�سافة  اأكرث من الطالب  اإليه  الوقت الإ�سايف الذي يحتاج 

يتحلى بال�سرب الالنهائي حتى يتقن الطالب الدر�ص، و ميكن اأن يتم ذلك حتت اإ�سراف متخ�س�ص.
و تتلخ�ص م�سكلة البحث يف الإجابة على الت�ساوؤل الآتي :

 هل توجد عالقة بني مكونات برنامج الدعم التعليمي الإ�سايف  املقرتح وم�ستوى حت�سيل الطالب من ذوى 
�سعوبات التعلم ؟

الإطار النظري
الدعم التعليمي الإ�شايف

 هو املظلة التي ت�سمل اأنواع اخلدمات والدعم الالزمة لتمكني الطلبة ذوي الإعاقات والطلبة ذوي م�سكالت 
التعلم والطلبة ذوي �سعوبات التعلم املحددة والطلبة ذوي امل�سكالت ال�سلوكية من اكت�ساب اكرب قدر ممكن من 

اخلربات التعليمية، حيث قد تتطلب هذه اخلربات التوا�سل املبا�سر مع الطلبة واأولياء الأمور واملعلمني. 
�شعوبات التعلم

تنق�شم اإىل ...       
)SWLP( 1 - الطالب ذوي امل�شاكل التعليمية

هم الطالب الذين يعانون من تدين وا�سح يف التح�سيل الأكادميي باملقارنة مع زمالئهم بالرغم من ح�سولهم 
على خدمات تعليمية عالية اجلودة.
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)10% من الطالب يعانون من م�شاكل تعلم و2% منهم يعانون من �شعوبات تعلم حمددة(.
اإذا  والطالب ذوي امل�ساكل التعليمية تكون �سعوباتهم ق�سرية املدى ولكنها قد ت�سبح طويلة املدى ومزمنة 

ف�سل الربنامج التدري�سي يف معاجلة م�ساكلهم.
وقد ينتج عن ف�سل الربنامج التدري�سي وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�ص عن تفاقم امل�سكلة التعليمية وحدوث 

م�ساكل اأخرى مثل:
- �سعوبات �سلوكية ُمزمنة.

- �سعوبات اجتماعية وتوا�سل.
- حافز �سعيف وتدين الثقة بالنف�ص.

- العوامل التي توؤدي اإىل م�شاكل التعُلم:
1- انتقال العائلة )تغيري البيئة التعليمية(.

2- �سعوبات عاطفية اأو اجتماعية اأو اأ�سرية.
3- التدري�ص الغري  فعال )�سعف العالقة مع املعلم(.

4- التعُلم املُ�سبق )منهاج غري منا�سب(.
5- عدم احل�سور اإىل املدر�سة )الغياب( ب�سبب �سعف العالقة مع املعلم واملنهاج الغري منا�سب للطالب.

- توؤدي م�شاكل التعُلم اإىل:
1- ا�سطراب نق�ص النتباه.

 2- ا�سطرب فرط احلركة ونق�ص النتباه. 
3- التعب اجل�سدي.  )الذي يوؤثر على الرتكيز(

4- الت�ستت.  
5- �سعف التنظيم. 

6- عدم ال�سرب. )وهو يتوافق مع ا�سطراب فرط احلركة ونق�ص النتباه(
7- الندفاع. 

8- �سعف الذاكرة. 
)SLD( :2- �شعوبات التعُلم املحددة

ينطبق هذا املُ�سطلح على جمموعة �سغرية من الطلبة ذوي �سعوبات التعلم الذين ُيعانون من �سعوبات طويلة 
املدى ب�سبب م�سكلة مرتبطة بجهازهم الع�سبي وهذا يوؤدي اإىل �سعوبات يف مناطق حمددة من الوظائف الإدراكية 
التي توؤثر على تعُلمهم، تكون م�ساكلهم طويلة املدى وُمزمنة ويكون لدى هوؤلء الطالب م�ستوى ذكاء متو�سط اأو فوق 

املتو�سط.
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اجلوانب التي تظهر فيها �شعوبات التعلم املحددة
1- القراءة والكتابة )ُع�سر القراءة( /تفكيك الرموز/ ال�ستيعاب(.

2- املعاجلة الب�سرية و�سعوبات مكانية وب�سرية حركية
3- �سعوبات معاجلة �سمعية )وهذا ل يعني اأن هناك م�سكلة يف الأذن   ولكن يف القوقعة املرتبطة بالدماغ(.

4- املحادثة وال�ستماع  )مبعنى اأن املعاجلة ال�سمعية لديهم لي�ست جيدة(
5- الريا�سيات  

6- التعلم غري ال�سفوي 
7- القدرات الإدراكية يف التخطيط ومراقبة تعلمهم اخلا�ص

8- �سعوبات الذاكرة )ق�سرية وبعيدة املدى( 
9- م�ساكل الرتكيز )ا�سطرب فرط احلركة ونق�ص النتباه (

10- حركية .. )�سعف يف الع�سالت والتحكم احلركي ال�سديد والب�سيط(
الطالب الد�شلك�شي

- هو طالب يعاين من ا�سطرابات يف القراءة ناجتة عن خلل وظيفي حمدود بالن�سف الكروي الأي�سر للمخ 
اللغة،  وفهم  الكالم،  �سعوبة يف  اأهمها:  الأعرا�ص  من  عليه جمموعة  وتظهر  الزاوي،  التليف  منطقة  وخا�سة يف 
واحلب�سة، والن�ساط الزائد ، وعدم القدرة على كف ال�سلوك وين�ساأ عن هذا اخللل ا�سطراب اإدراكي ب�سبب تع�سر 

)عجز( الطالب يف القراءة وانخفا�ص يف مقدرته القرائية ومن ثم انخفا�ص حت�سيله الأكادميي.
�شعوبات اللغة:

1- التاأخر يف تعلم املحادثة.  )تكلم يف عمر ُمتقدم اأو مبكر جدًا(. 
2- �سعوبة يف اإيجاد الكلمات.  )ل يتذكر الأ�سماء(. 

3- لغة ُمعربة.  )ل يعربون عما يريدون قوله  اأو فهم ما ي�ستقبلونه(.
4- لغة ُم�ستقبلة - املعاجلة ال�سوتية.  )ل يربطون بني ال�سوت والكتابة(.

2% من الطالب يعانون من �شعوبات تعلم خا�شة )حمددة(
ومن هنا ُندرك اأن الطالب ذوي �سعوبات التعلم اخلا�سة 

هم فئة فرعية �سغرية الطالب 
يعانون من م�ساكل تعلم ب�سبب م�سكلة مرتبطة بجهازهم الع�سبي وم�ساكلهم ُمزمنة ُوملحة.

ولذلك يجب تدري�سهم بالطريقة التي يتعلمون بها مبا يتوافق مع املناهج املطروحة والتي يتم تدري�سها 
لباقي الطالب.



7

كثريًا من العظماء كان لديهم �سعوبات تعلم حمددة مثل: العقاد وطه ح�سني وليوناردو دافن�سي وبل جيت�ص 
ونيوتن.

ما الذي ل تعنيه �شعوبة التعلم املحددة؟
- اإنها ل تعني 

1- اأنت تعاين من الإعاقة الذهنية 
2- اأنت غبي 

3- اأنت ك�سول 
4- �سيكون عملك غري ماهر عندما ت�سبح بالًغا 

اللعبة الكمبيوترية
يتم  ومقنت  منظم  ن�ساط  وهي  الكمبيوترية  اللعبة  املحددة  التعلم  �سعوبات  ذوي  الطالب  عالج  طرق  ومن 
اختياره وتوظيفه لتحقيق اأهداف حمددة اأهمها التغلب على �سعوبة اأو اأكرث من �سعوبات تعلم التلميذ التي توؤثر 
على حت�سيله للمفاهيم العلمية. حيث ي�ستمتع التلميذ اأثناء اللعب ويتفاعل بايجابية مع الكمبيوتر وميار�ص التفكري 

ويتخذ القرار ال�سريع بنف�سه ويتعلم ال�سرب واملثابرة والتو�سل اإىل النتائج املعززة.
الإطار القانوين العام للدعم التعليمي الإ�شايف

- ُمذكرة التفاهم التي وقعتها قطر مع الأمم املتحدة يف اإبريل 2009م واخلا�سة بتلبية احتياجات الطلبة ذوي 
�سعوبات التعلم وذوي الإعاقة وتُن�ص على:

- لطلبة �سعوبات التعلم احلق باحل�سول على كامل اخلربات التعليمية مثل باقي اأقرانهم، وقد يتطلب الأمر 
من املدار�ص توفري بع�ص الت�سهيالت والرتتيبات لت�سهيل ح�سول هوؤلء الطالب على هذه اخلربات، ول يجوز عزلهم 

عن النظام التعليمي العام ب�سبب اإعاقاتهم.
- ومن ُهنا ُيبدى املجل�ص الأعلى للتعليم حر�سه علي اللتزام مببداأ ال�سمولية يف التعليم )الدمج ال�سامل( 

ويقوم باتخاذ الإجراءات الالزمة لاللتزام باأف�سل املمار�سات املتبعة عامليًا.
وثائق الدعم: هي ُملزمة قانونيًا جلميع الدول الأطراف

1- معاهدة �سالمنكا واإطار العمل )1994م(
2- موؤمتر الأمم املتحدة لالأفراد ذوي الإعاقة الذي وقعته قطر يف مايو 2008م. )اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة وذوي �سعوبات التعلم(.
- وقعت قطر على التفاقية.

- التفاقية ُملزمة قانونيًا وبالتايل هناك حما�سبية.
- املادة )24( من التفاقية بالتحديد تن�ص على ما يلي:

1- عدم ا�ستبعاد الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على اأ�سا�ص الإعاقة.
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اأ�سا�ص  على  والإلزامي  املجاين  الثانوي  اأو  البتدائي  التعليم  من  الإعاقة  ذوي  الأطفال  ا�ستبعاد  عدم   -2
الإعاقة.

3- توفري الت�سهيالت الالزمة لالحتياجات الفردية ب�سورة معقولة.
4- توفري الدعم الفردي الفّعال والبيئة التي ت�سمح بتحقيق اأق�سى قدر من النمو الأكادميي والجتماعي مبا 

يتوافق مع الدمج الكامل )ال�سامل(.
5- تكفل الدول الأطراف اإمكانية ح�سول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة على التعليم العايل العام والتدريب املهني 
الرتتيبات  توفري  الأطراف  الدول  تكفل  ولذلك  بغريهم،  اأ�سوة  متييز  دون  احلياة  مدى  والتعليم  الكبار  وتعليم 

والت�سهيالت املعقولة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 
الدرا�شات ال�شابقة:

اأوًل: الدرا�شات العربية:
درا�شة  �شياء الدين حممد مطاوع 

هدف هذا البحث التحقق من مدى فعالية الألعاب الكمبيوترية يف تنمية حت�سيل مفاهيم  العلوم لدى عينة 
من التالميذ مع�سري القراءة ، باملرحلة املتو�سطة يف اململكة العربية ال�سعودية .

تكونت عينة الدرا�سة  التجريبية من  5 طالب   من تالميذ ال�سف الأول املتو�سط مبدينة اأبها- م�ستخدما 
الألعاب الكمبيوترية و اختبارات التح�سيل الدرا�سي، و اأ�سفرت الدرا�سة اأن ا�ستخدام الألعاب الكمبيوترية 

املجموعة  باأفراد  مقارنة  العلوم  مفاهيم  لبع�ص  القراءة  يف  املتع�سرين  الطالب  حت�سيل  فاعلية  من  ذاد 
ال�سابطة.

ثانيا: الدرا�شات الأجنبية:
:)1992( Bailey  درا�شة -

الكمبيوتر  بدون  والتدري�ص   CAI التعليمي  الكمبيوتر  با�ستخدام  التدري�ص  اأثر  حتديد  الدرا�سة   هدف       
امل�ساعد التعليمي ، عينة الدرا�سة:  46 تلميذًا من تالميذ ال�سف التا�سع منخف�سي القدرة و تالميذ من ال�سف 
الثامن تقع درجاتهم بني %1 اإيل 30 % و مت تق�سيم التالميذ ملجموعتني ، ومت التدري�ص للمجموعة ال�سابطة بوا�سطة 
مدر�ص بالعر�ص املبا�سر ، بينما در�ص للمجموعة التجريبية مدر�ص اآخر مع ال�ستعانة بالكمبيوتر امل�ساعد التعليمي 

و مت ا�ستخدام برامج التدريب واملران وبرامج املحاكاة والألعاب الكمبيوترية  .
  النتائج : وجود فروق دالة اإح�سائيا يف حت�سيل الريا�سيات ل�سالح املجموعة التجريبية

http://mbadr.hypermart.net/articles/goldresh.htm 
:) 1996 (  Alen درا�شة -

 vulnerable هدف الدرا�سة : تق�سي ا�سرتاتيجيات التعليم العالجي امل�ستخدمة ملتعلمي الريا�سيات من نوع
learners - حت�سيلهم للريا�سيات حمدود - باملدر�سة املتو�سطة ، وطبقت الدرا�سة علي 10 مدر�سني من مدر�سي 
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املدار�ص urban املدنية ، و تو�سلت الدرا�سة اإيل اأن التدري�ص العالجي يعتمد علي الكمبيوتر اأو الآلة احلا�سبة 
اليدوية عندما نتعامل مع التلميذ املحدود التح�سيل يف الريا�سيات ، كما اأن املدر�سني �ساعدوا التالميذ يف اأن�سطة  
الأ�سا�سية وتركيب  والعمليات  اللفظية  امل�سكالت  املهارات احل�سابية و حل  الأن�سطة هي مراجعة  ، وكانت  عديدة 

. Number Sets اأنظمة الأعداد ، واملفاهيم الهند�سية ، و جمموعات العدد
 ) http://mbadr.hypermart.net/articles/goldresh.htm 

اأمر مهم جدًا وله فائدة  التعلم  التكنولوجيا يف تعليم ذوي �سعوبات  باأن ا�ستخدام   يت�سح مما تقدم ذكره 
كبرية يف حت�سني قدرات التالميذ على تلقي العلوم، بالإ�سافة اإىل الت�سويق والإثارة نتيجة لإدخال بع�ص املثريات 

امل�ساعدة على جذب النتباه.
عينة الربنامج

 تتكون عينة الربنامج املقرتح من عدد  خم�ص طالب يف ال�سف ال�سابع من ذوى �سعوبات التعلم ) القراءة – 
احل�ساب ( الذين مت ت�سخي�سهم با�ستخدام الختبارات واملقايي�ص النف�سية  و مت دجمهم يف �سفوف العاديني.

اأدوات البحث 
.)by National center for learning Disabilities 2007( 1 – قائمة حتديد �سعوبات التعلم

 2 - اختبار حت�سيلي  يف اللغة العربية والريا�سيات
3 – اختبار الفرز الع�سبي لفرز �سعوبات التعلم ) دكتور / م�سطفى حممد كامل / مكتبة الجنلو (

Toni – 3 form A picture Book 4 – اختبار الذكاء
http://www.abat-ips.com/Kh-Arb.pdf .5- كتاب اللغة العربية املب�سط وفقًا ملعايري منهاج اللغة العربية

http://www.abat-ips.com/Book%20Math%20L.pdf .6- كتاب الريا�سيات املب�سط وفقًا ملعايري منهاج الريا�سيات
مكونات الربنامج املقرتح وت�شتمل على :

يوم  وذلك  �ساعة يف كل مادة  ملدة  – الريا�سيات  العربية  اللغة  الإ�سايف يف  التعليمي  الدعم  – ح�س�ص   1
ال�سبت من كل اأ�سبوع ) خارج ال�سف الدرا�سي (

2 – دليل الأ�سرة املقرتح للدعم الإ�سايف 
http://www.abat-ips.com/Million.exe 3 – الألعاب اللكرتونية التعليمية املطروحة يف النرتنت

4 – ا�ستمارة قيا�ص حتقق اأهداف الدر�ص
5- كتيب الدعم التعليمي الإ�سايف وفقًا ل�سيا�سة املجل�ص الأعلى للتعليم 2009/ 2010م وهو ملخ�ص لور�ص 

العمل اخلا�سة ملن�سقي الدعم التعليمي الإ�سايف من قبل مكتب املعايري بهيئة التعليم.
http://www.abat-ips.com/AESN.pdf
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اإجراءات البحث:
العربية  اللغة  فى  التعلم  �سعوبات  ذوى  الطالب  من  العينة  لتحديد  والختبارات  القائمة  تطبيق   –  1

والريا�سيات
2 – قيا�ص قبلي مل�ستوى حت�سيل الطالب عينة الربنامج يف مادتي اللغة العربية والريا�سيات

3 – تدريب الطالب من خالل ح�س�ص الدعم الإ�سايف يف مادتي اللغة العربية والريا�سيات على املهارات 
الأولية وتقيم الأداء يف كل ح�سة با�ستخدام ا�ستمارة مقرتحة من الباحث مُتلىء مبعرفة املعلم

4 – مدة تنفيذ هذه التدريبات �سهرين مبثابة �ساعة لكل مادة يف الأ�سبوع
5 – حتديد واجبات منزلية لإتقان مبادئ اللغة العربية والريا�سيات يتم حلها با�ستخدام الألعاب الكمبيوترية 

التعليمية 
6 – مرحلة القيا�ص البعدى مل�ستوى التح�سيل يف مادتي اللغة العربية والريا�سيات

تف�شري النتائج:
الفرض األول ...

 توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني درجات القيا�ص القبلي ودرجات القيا�ص البعدى يف مادة اللغة العربية 
ا�ستخدم الباحث اختبار "ولكوك�سن" ) اختبار اإ�سارة الرتب( لعينتني  مرتابطتني.

الطالب

1
2
3
4
5
6
7

5
2
5
4
3
5
4

7
5
9
9
5
6
7

2-
3-
4-
5-
2-
1-
3-

2
3
4
5
2
1
3

2.5
4.5

6
7

2.5
1

4.5

2.5-
4.5-

6-
7-

2.5-
1-

4.5-

درجة 
القيا�س 
القبلي

درجة 
القيا�س 
البعدي

الفروق
ف

الفروق 
املطلقة

ف

ترتيب 
الفروق

ا�شارات 
رتب 

الفروق
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�سفر  =   )+( و  	•
28  =  )  -  ( و  	•

بالنظر اجلدول اأعاله جند اأن القيمة ال�سغرى = �سفر 
مبا اأن القيمة املطلوبة لرف�ص الفر�سية ال�سفرية يف حالة كون العينة ن = 7 و عند م�ستوي الدللة )0.05( 
يف الختبار ذو النهايتني يجب ان    تكون 2 اأو اأقل  و حيث اأن القيمة املح�سوبة اأقل من 2 فهذا يعني انه ميكننا رف�ص 

الفر�سية ال�سفرية .
مما �سبق يت�سح لنا اأن الفرق بني درجات القيا�ص القبلي و القيا�ص البعدي ذا دللة اإح�سائية عند م�ستوي 

)0.05( مما ي�سري ايل فاعلية الربنامج املقرتح يف حت�سني م�ستوي حت�سيل الطالب ملادة اللغة العربية.
الفرض الثاني ...

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني درجات القيا�ص القبلي ودرجات القيا�ص البعدى فى مادة الريا�سيات.

1  =   )+( و  	•
26=  )  -  ( و  	•

بالنظر اجلدول اأعاله جند اأن القيمة ال�سغرى = )  1 ( 
مبا ان القيمة املطلوبة لرف�ص الفر�سية ال�سفرية يف حالة كون العينة ن = 7 و عند م�ستوي الدللة )0.05( 
يف الختبار ذو النهايتني يجب ان    تكون 2 اأو اأقل  و حيث اأن القيمة املح�سوبة )  1 (  اأقل من 2 فهذا يعني انه 

ميكننا رف�ص الفر�سية ال�سفرية .

الطالب

1
2
3
4
5
6
7

3
1
4
4
2
5
1

6
�شفر

7
4
3
7
5

3-
�شفر
3-
2-
1-
2-
4-

3
�شفر

3
2
1
2
4

5.5
1

5.5
3.5

2
3.5

7

5.5-
1

5.5-
3.5-

2-
3.5-

7-

درجة 
القيا�س 
القبلي

درجة 
القيا�س 
البعدي

الفروق
ف

الفروق 
املطلقة

ف

ترتيب 
الفروق

ا�شارات 
رتب 

الفروق
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مما �سبق يت�سح لنا اأن الفرق بني درجات القيا�ص القبلي و القيا�ص البعدي ذا دللة اإح�سائية عند م�ستوي ) 
0.05 ( مما ي�سري ايل فاعلية الربنامج املقرتح يف حت�سني م�ستوي حت�سيل الطالب ملادة الريا�سيات.

الفرض الثالث  ...

من خالل نتائج الفر�ص الأول تبني اأن  الفرق بني درجات القيا�ص القبلي و القيا�ص البعدي ذا دللة اإح�سائية 
اللغة  اإيل فاعلية الربنامج املقرتح يف حت�سني م�ستوي حت�سيل الطالب ملادة  عند م�ستوي ) 0.05 ( مما ي�سري 

العربية.
دللة  ذا  البعدي  القيا�ص  و  القبلي  القيا�ص  درجات  بني  الفرق  اأن  الثاين  الفر�ص  خالل  من  اأي�سا  وات�سح 
اإح�سائية عند م�ستوي ) 0.05 ( مما ي�سري اإيل فاعلية الربنامج املقرتح يف حت�سني م�ستوي حت�سيل الطالب ملادة 

الريا�سيات.
ومن خالل الأول والثاين يتحقق الفر�ص الثالث ومدي فاعلية برنامج الدعم التعليمي الإ�سايف يف رفع م�ستوي 

الدافعية والتح�سيل لدى عينة من ذوي �سعوبات التعلم يف ال�سف ال�سابع الإعدادي 
يف  التعلم  �سعوبات  ذوى  الطالب  قدرة  وزيادة  الأ�سافى  التعليمي  الدعم  برنامج  تطبيق  بني  عالقة  يوجد 

التح�سيل .
املراجع العربية:

1- �سيا�سة املجل�ص الأعلى للتعليم )هيئة التعليم( لتلبية احتياجات الطلبة ذوي �سعوبات التعلم مار�ص 2009م.
2- ور�ص العمل اخلا�سة ملن�سقي الدعم التعليمي الإ�سايف من قبل مكتب املعايري بهئية التعليم.

الكويت  موؤ�س�سة  النف�سية-  و  الرتبوية  البحوث  يف  الح�سائي  التحليل   :)1985( توفيق  اجلبار  د.عبد   -  3
للتقدم   العلمي.

4 – د. عبد العزيز دروي�ص) 2008(: اثر ا�ستخدام اأن�سطة اإثرائية بوا�سطة برنامج حا�سوبي يف عالج �سعوبات 
Www. Gulfkids.com  تعلم الريا�سيات ر�سالة ماج�ستري

القراءة   مع�سري  التالميذ  حت�سيل  فى  الكمبيوترية  الألعاب  فعالية  مطاوع:  حممد  الدين  �سياء  4—د. 
)الد�سلك�سيني  (لبع�ص مفاهيم العلوم   باملرحلة املتو�سطة –كلية الرتبية- جامعة امللك خالد  - ال�سعودية.

www.gulfkids.com

املراجع الأجنبية:
  http://mbadr.hypermart.net/articles/goldresh.htm :) 1996 (  Alen 1 -  درا�سة
http://mbadr.hypermart.net/articles/goldresh.htm :)1992( Bailey  2-  درا�سة
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