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  املستخلص  
  

تنمیة بعض لفي الدراسات االجتماعیة لكتروني مقترح افاعلیة مقرر  " :العنوان
  الوظیفیة لدي التالمیذ ذوي صعوبات التعلمالمهارات المفاهیم و

   ". بالمرحلة اإلعدادیة     
انخفاض مستوي التالمیذ ذوي صعوبات التعلم بالصف الثاني اإلعدادي في  :المشكلة 

یم والمهارات الوظیفیة، وعلي الرغم من أهمیة تعلم المفاهیم والمهارات بعض المفاه
 الوظیفیة في الدراسات االجتماعیة إال أن الواقع الفعلي لتدریس الدراسات االجتماعیة

المهارات ، حیث یعتمد المعلمون في تلك هتمام بتنمیة هذه المفاهیم ومازال یحتاج إلي اإل
ریس تقلیدیة ال تتیح الفرصة للتالمیذ لفهم واستیعاب المدارس علي طرق وأسالیب تد

، وبالتالي تظهر لدیهم صعوبات تعلم في بعض  المهاراتووممارسة هذه المفاهیم 
المفاهیم والمهارات الوظیفیة ، وتعد المقررات اإللكترونیة من أسالیب ووسائل التعلم 

عدید من المفاهیم والمهارات الحدیثة التي تتیح للتالمیذ ذوي صعوبات التعلم اكتساب ال
مقرر إلكتروني مقترح في فاعلیة الوظیفیة ، األمر الذي دعا الباحث إلي التعرف علي 

الدراسات االجتماعیة لتنمیة بعض المفاهیم والمهارات الوظیفیة لدي التالمیذ ذوي 
  . صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادیة 

خر تجریبي، تناول ین أحدهما نظري واآل تحددت إجراءات البحث في جانب:اإلجراءات 
 ،  لتعلیم الدراسات االجتماعیة والمهارات الوظیفیةالمفاهیم )أ (:الجانب النظري كل من

مفهومها، أهمیة تعلمها : (وذلك من حیث :  الدراسات االجتماعیةلتعلیم المفاهیم وتشمل
،  تراتیجیات تدریسهاواكتسابها، خصائصها، تصنیفاتها، مراحل تعلمها واكتسابها ، اس

 ،) استخدام المقرر اإللكتروني المقترح لتنمیة المفاهیم لدي التالمیذ ذوي صعوبات التعلم
مفهومها، أهمیة تعلمها ( : االجتماعیة، وذلك من حیث  الدراساتلتعلیمالمهارات الوظیفیة 

تروني المقترح واكتسابها ، تصنیفاتها ، مراحل تعلمها واكتسابها ، استخدام المقرر اإللك
 في صعوبات التعلم )ب( ) .لتنمیة المهارات الوظیفیة لدي التالمیذ ذوي صعوبات التعلم

 ،انتشارهانسبة  أنواعها، أسبابها،مفهومها، : ( وذلك من حیث،تعلم الدراسات االجتماعیة
استخدام المقرر  التعلم، تشخیص صعوبات التعلم،خصائص التالمیذ ذوي صعوبات 



 ف  

 استخدام المقرر اإللكتروني) ج ().التعلماإللكتروني المقترح للتالمیذ ذوي صعوبات 
:  وذلك من حیث،الدراسات االجتماعیةالمقترح للتغلب علي صعوبات التعلم عند تعلم 

بالمرحلة مفهومه، أهمیته، أنواعه، مكوناته ، خدماته، دواعي ومبررات استخدامه (
نماذج تصمیمه استخدامه وتطبیقه ، مراحل تطلبات استخدامه وتطبیقه ، ، ماإلعدادیة
إعداد قائمة ) ١(:  وتحدد الجانب التجریبي فى )د( ) . في الدراسات االجتماعیةوتطبیقه
مقرر إلكتروني مقترح في إعداد ) ٣( إعداد قائمة بالمهارات الوظیفیة ، )٢( ، بالمفاهیم

 أدواتإعداد ) ٤( ، ض المفاهیم والمهارات الوظیفیةالدراسات االجتماعیة لتنمیة بع
اختبار إلكتروني للمهارات الوظیفیة ـــــ  – إلكتروني للمفاهیماختبار ( :القیاس وتضمنت 

اختیار مجموعة : (الدراسة التجریبیة وتضمنت ) ٥(، )  المهارات الوظیفیةبطاقة تقویم
ـ لم بالصف الثاني اإلعدادي ـــــالتالمیذ ذوي صعوبات التعمن ) ٤٦(البحث وعددها 

 القیاس أدواتـ تطبیق ـــــ  المقترحالمقرر اإللكتروني تدریس ـــــً القیاس قبلیا ـأدواتتطبیق 
    .)ًبعدیا

بالمفاهیم والمهارات الوظیفیة في  توصلت نتائج البحث إلى إعداد قائمة :النتائج
، كما توصلت إلى فاعلیة  التعلم للتالمیذ ذوي صعوباتالالزمة الدراسات االجتماعیة 

المقرر اإللكتروني المقترح في الدراسات االجتماعیة في تنمیة بعض المفاهیم والمهارات 
كما أشارت إلى   ،الوظیفیة لدي التالمیذ ذوي صعوبات التعلم بالصف الثاني اإلعدادي

ة  بین متوسطات درجات مجموع٠.٠١وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
 ـــــالقبلى ـ" فى التطبیقین لمهارات الوظیفیة وا اإللكتروني للمفاهیم ختباراالالبحث فى 

  .  وذلك لصالح التطبیق البعدى "البعدى




