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  مM=ص البحث

مـــة داو مـــن وج�ـــة نظـــر  ن'ــدف البحـــث إ!ـــ  التعـــرف إ!ـــ  أســـاليب الـــتعلم املفــضلة لـــدى تالميـــذ متال ز

مــة ) 100(ث مــن معلمـ01م، ت.ونــت عينــة البحــ س العــز والــدمج لتالميــذ متال زمعلــم ومعلمـة ;ــ: مــدا لر

، تــم بنــاء مقيــاس أســـاليب الــتعلم املفــضلة ;ــ: مجاال0Cـــا اABــسية الثالثــة  ، الـــسمI:، (نداو يالبــصر

. تـم اســتخدام املـنUV الوصـفي املــسS:. ، حيـث تــم إيجـاد دالالت الـصدق والثبــات للمقيـاس)اABرMـي

ىوب الـتعلم اABـس حرMــي قـد جـاء بالرتبـة ^و!ـ  و[مـستو مرتفـع، يليــھ أظ�ـرت نتـائج البحـث أن أسـل

، ثـم أسـلوب الـتعلم الــسمI: و[مـستو متوسـط ىأسـلوب الـتعلم البـصر كمـا أظ�ـرت النتـائج عــدم . ي

ق ذات داللــة ألســاليب الــتعلم املفــضلة بــاختالف متغhــg اfBــeس لألســلوب اABــس حرMــي  ووجــود فــر

سلوب الـسمI:، أمـا ^سـلوب البـ ق ̂و ، وكـذلك عـدم وجـود فـر وصر فيوجـد داللـة لـصاoB الـذMو ر ي

سـة كمـا أظ�ـرت النتـائج عـدم وجـود   .رذات داللة ألسـاليب الـتعلم املفـضلة بـاختالف متغhـg نـوع املد

ق ذات داللـــــة  ـــاليب الــــتعلم املفـــــضلة بـــــاختالف متغhـــــg ســــنوات اrsBـــــgة لألســـــلوب البـــــصر وفــــر يألســ

سلوب اABس  سلوب السمI:، أما̂  ق ذات داللة وذلك لصاoB املعلمـhن ذو حرMي̂و ي فتوجد فر و

وأوصـــت البحـــث بالعمـــل عxـــ  تـــضمhن . ســـنوات) 10أكwـــg مـــن (ســـنوات، وكـــذلك لفئـــة ) 4-1(اrsBـــgة 

}zيــة  ات تد ، وعمــل دو مــة داو ة مكثفــة ;ــ: |علــيم تالميــذ متال رأســلوب الــتعلم اABــس حرMــي بــصو رز ن ر

  .للمعلمhن عx  استخدام أساليب التعلم املفضلة

مة داو، أساليب التعلم املفضلة:Oلمات املفتاحيةال ن تالميذ متال   .ز
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The preferred learning styles of students with Down 
syndrome from the point of view of their teachers 

Salamah Ajaj Al-Enezi 
Associate Professor of Special Education, College of 
Basic Education. 

Email: thinking22@hotmail.com 

ABSTRACT: 

The study aimed to identify the preferred learning styles of Down 

syndrome students from the point of view of their teachers. The study 

sample consisted of (100) male and female teachers in isolation and 

integration schools for students with Down syndrome, a questionnaire 

has been constructed to determine the learning’s styles in relation to its 

three sensory fields: auditory, visual, and kinesthetic, among the 

students of the sample, after extraction suitable validity and reliability 
indications for it, the study used approach survey descriptive. The 

results of the study showed that the kinesthetic learning style came 
first at a high level, followed by the visual learning style, then the 

auditory learning style at an average level. The results also showed 
that there were no significant differences for the preferred learning 

styles according to the gender variable of the kinesthetic style and the 

auditory style. As for the visual style, there is a sign in favor of males, 

also there are no significant differences for the preferred learning 

styles according to the school type variable. The results also showed 
that there were no significant differences for the preferred learning 

styles according to the variable years of experience for the visual style 
and the auditory style. As for the kinesthetic style, there are significant 

differences in favor of teachers with experience (1-4) years as well as 
for years of experience (more than 10) years. The study recommended 

working to include intensive kinesthetic learning in teaching Down 
syndrome students, and training courses for teachers to use preferred 

learning methods. 

Keywords: preferred learning styles - Down syndrome students. 
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  :املقدمة

ي|عــد قــضية ~'تمــام بالطلبــة ذو ~حتي
ُ

عــاي�0م ذات أولو}ــة ;ــ: شــ�� دو  لاجــات اsBاصــة و ر
، وإن ا�fتمعـــات  لالعـــالم املتقدمـــة، ألن الwـــgوة الzـــشر}ة |عـــد مـــن أ'ـــم الwـــgوات ال�ـــ� تمتلك�ـــا الـــدو

ُ

عاي�0ـا، فرعايـة ذو ~حتياجـات اsBاصـة  ياملتقدمة تو!  ما لد�0ا مـن طاقـات �ـشر}ة Mـل ا'تمام�ـا و ر
سات تر[و} رل�ست ترفا فكر}ا أو مما ً ً

ائدة عـن اABاجـة، بـل �ـ: عمليـة أساسـية ;ـ: النظـام ال�gبـو  ية  ز
اد 'ذا النظام أن �ستكمل أوجھ الرعاية fBميع فئات الطالب   .رإذا أ

مـة داو ضـمن فئـات �عاقـات العقليـة، الـذين لـد�0م يتمhـ�ون  ن�عتgr التالميذ من فئة متال ز
مــة داو ;ــ: أســلوب  نبــصفات جــسمية مــش�gكة، و}ختلــف تالميــذ متال يالــتعلم عــن أقــرا�0م مــن ذو ز

ات  ر�عاقة العقلية، لـذلك يفـضل معرفـة أسـاليب الـتعلم ال�ـ� |ـساعد'م ;ـ: تلقـى املعلومـات وامل�ـا
ا0Cم �ـــــسzب احتياجـــــا0Cم اsBاصـــــة،  ربمــــا ي�ناســـــب مـــــع خصائـــــص�م ;ـــــ: وقـــــت قـــــصgh يـــــتالءم مـــــع قـــــد

عـــاي�0م، و[وصــف�م أحــد فئــات ا�fتمــع الطال�ــي؛ لــذلك ال بــد مــن العنايــة �0ــم، والبحــث ر عــن طــر  ق
ا0Cم، ول.ـي ينعمـوا بحيـاة كر}مـة، ف�ـم طاقـات �ـشر}ة، يـؤدي  روتحقيق أفضل الوسائل الس�ثمار قد

  .ًإ'مال�م إ!  أن ي.ونوا عبئا عx  ا�fتمع

مـــة الـــدوان �ـــسبة مـــن أبنـــاء ا�fتمـــع ال �ـــس�0ان �0ـــا، وجـــزءا ال يتجـــزأ مـــن  ً�ــش.ل تالميـــذ متال ز
مة دا زبنائھ، ولقد حظي ذو متال ىو بصفة خاصة با'تمام كبgh عامليا وعx  مستو ال.و}ت؛ حيث و ًن

ت ال�شر عات والقوانhن اsBاصة �0م، وال�� تو��� برعاي�0م وتر[ي�0م وتمكي�0م ;: ا�fتمع   .رصد

يجب عx  املعلم معرفة أنماط التعليم ال�� يفـضل�ا الطـالب داخـل الغرفـة الـصفية وكيفيـة 
 xأنماط |علم�م �0دف تطو}ر واك�ساب املعرفة لدى الطالب ب�سر ًتقديم املعلومات للطلبة بناء ع 

وسـ�ولة ومعرفــة أنمــاط الـتعلم |ــساعد املعلــم عxـ  اك�ــساب خrــgات |عليميـة متنوعــة لتقــديم نفــس 
  )2018امل.احلة ،. (قاملعلومة بطر واس�gاتيجيات مختلفة

  :مشOلة البحث

gمــة داو ضــمن فئــات ال� ن|عــد فئــة التالميــذ مــن ذو متال زي
ُ

بيــة اsBاصــة، وال�ــ� يــتم تــصeيف�ا 
مة داو ضمن الفئات ال�ـ� ل�ـا خصائـص�ا وسـما0Cا،  نضمن فئة �عاقة العقلية، وتالميذ ذو متال زي
̂خـــر ;ـــ: ميـــدان  [مـــا تتطلـــب إســـ�gاتيجيات وطرائـــق تر[و}ـــة تختلـــف عـــن غhـــg'م مـــن الفئـــات  ىال�ـــ�  ر

  .ال�gبية اsBاصة

مة داو ة إ!  أن تالميذ متال نوتجدر �شا ز جة الذMاء؛ مما �سzب ل�م ر ر �عانو انخفاضا ;: د ً ن
ا¥��، و}نعكس أثـر ذلـك عxـ  حhـgة وقلـق املعلمـhن ;ـ: كيفيـة التعامـل  رمش.لة ;: تد�ي تحصيل�م الد
ـــم ال �ـــــستطيعو مواكبـــــة أقـــــرا�0م  ا0Cم وخصائـــــص�م، حيـــــث إ�0ــ ـــاليب ت�ناســـــب مـــــع قـــــد نمع�ـــــم بأســ ر

̂ســـاليب و[ــنفس الوقــت وا �fBــد، و|عـــد أســاليب الــتعلم املفــضلة لـــدى العــاديhن ;ــ: الــتعلم بــنفس 
ُ

يالتالميـــذ املعتمـــدة عxـــ  اABـــواس �ـــ: ^كwـــg شـــيوعا، و|ـــس¨� بـــالنموذج البـــصر والـــسمI: واABـــس  ً

نحرMـــي، و}قـــوم املتعلمـــو عrـــg حواســـ�م البـــصر}ة والـــسمعية واABـــس حركيـــة باســـتقبال املعلومـــات 
  .ومعا0�fBا

ساليب ال  سية ال�� يقدم�ا املعلمو ;: الغرف الصفية وقد ال تتالءم الgrامج ال�gبو}ة ̂و نتد ر
ات ال�ــــ�  ا¥ــــ�� واك�ــــسا�0م امل�ــــا ؛ ممــــا يــــؤثر علــــ01م ;ــــ: تحــــصيل�م الد مــــة داو رمــــع الطلبــــة ذو متال ر نز ي
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اسة أي أساليب التعلم يفضل�ا فئة تالميذ  ا0Cم، ومن 'نا بر ~'تمام بد ر|ساعد'م ;: تطو}ر قد زر
مة داو نمتال   .ز

'بھ دمحم سعد ) Duun & Griggs, 1988), (Sim R &Sim S, 1995)(أشار عدد من الباحثhن 
إ!ـــ  أن الــنظم التعليميـــة غhــg فعالـــة أل�0ـــا ال ) .2018امل.احلــة،(، )2019ودعــاء عبـــد الفتــاح حـــسن ،

ا التالميــذ عxــ  اخــتالف مــستو}ا0Cم، و[ــالرغم مــن تمكــن املعلمــhن مــن  ̂ســاليب ال�ــ� يــتعلم �0ــ تراºــ: 
C 0م عxــــ  التعامـــل مـــع التالميـــذ ، ~ أن العمليــــة التعليميـــة ال تفعـــل بالــــش.ل راملـــادة التعليميـــة وقـــد

املناسـب �ـسzب عـدم وجـود ا'تمـام بأسـاليب الـتعلم املفـضلة لـدى التالميـذ، لـذا البـد مـن الكـشف 
ة املناسبة   .رعن أساليب التعلم املفضلة لد�0م لتقديم املادة العلمية بالصو

التعــــرف إ!ـــ  أســـاليب الــــتعلم املفـــضلة لـــدى تالميــــذ لـــذلك فـــإن مـــش.لة البحــــث اABاليـــة �ـــ: 
مة داو من وج�ة نظر معلم01م نمتال   . ز

  :من خالل Uجابة عن Bسئلة التالية

مة داو من وج�ة نظر معلم01م؟ .1 نما أساليب التعلم املفضلة لدى تالميذ متال  ز
اك�ـــم أل .2 ســـة، مـــدة اrsBـــgة ;ـــ: اد ق بـــhن املعلمـــhن وفقـــا ل½fـــeس، نـــوع املد رمـــا الفـــر ر ســـاليب و

 التعلم املفضلة؟

 :Xدفا البحث

  :يمكن تحديد 'د;: البحث اABالية ;: ¾|ي

مة داو من وج�ة نظر معلم01م .1 نالتعرف عx  أساليب التعلم املفضلة لدى تالميذ متال   .ز

اك�ــــم  .2 ســــة، مــــدة اrsBــــgة ;ــــ: اد ق بــــhن املعلمــــhن وفقــــا ل½fــــeس، نــــوع املد رالكــــشف عــــن الفــــر ر و
 ألساليب التعلم املفضلة

  : ة البحثأXمي

:xا!: أ'ميتھ من خالل ما يABيك�سب البحث ا:  

̂مـــر الـــذي قـــد  •  ، مـــة داو نالتعــرف إ!ـــ  أســـاليب الـــتعلم املفـــضلة لـــدى التالميـــذ ذو متال زي
 س  ـــادة التـــــد ر�ــــس�م ;ـــــ: تحـــــسhن |علم�ـــــم، مـــــن منطلـــــق أنــــھ Mلمـــــا حـــــدثت مزاوجـــــة بـــــhن مــ

 .وأسلوب التعلم؛ أدى ذلك إ!  تحسن مخرجات التعلم

ـــذ ذو ~ســـــتفادة  • ـــائج البحـــــث اABاليـــــة ;ـــــ: محاولـــــة معرفـــــة أســـــاليب |علـــــم التالميــ يمـــــن نتــ
مة داو املوائمة ملواقف التعلم نمتال  .ز

إن التعـرف إ!ــ  أســاليب الـتعلم املفــضلة �ــساعد املعلمـhن عxــ  0Cيئــة مواقـف الــتعلم ال�ــ�  •
 س وأساليب  رت�ناسب مع أساليب تج��h الطالب، وذلك ألجل املواءمة بhن أساليب التد

مة داو ن|علم التالميذ ذو متال   .زي

مة  • ̂جنzية ال�� تناولت أساليب التعلم لدى التالميذ ذو متال اسات العر[ية و ة الد زند ر ير
  . عx  حد علم الباحث-نداو

ـــــ�  • }ب وإعـــــداد مع̈ل ـــذا البحـــــث وتوظيف�ـــــا ;ـــــ: مجــــال التـــــد ريمكــــن ~ســـــتفادة مـــــن نتـــــائج 'ـ
مة داو قبل اsBدمة أو أثن نالتالميذ ذو متال  .اء'ازي
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ة ال�gكhـــ� عxـــ  املثhــــgات  • مـــة داو إ!ـــ  ضــــر عايـــة تالميــــذ متال رلفـــت ان�بـــاه القــــائمhن عxـــ   ز ور ن
 .البصر}ة والسمعية واABركية ;: |عليم 'ذه الفئة

  :مصطZMات البحث

مـــــة داو نمتال }ــــادة  :ز ــا يــــؤدي إ!ـــ   اÁــــي �ـــسzبھ ~نقـــسام غhــــg الطبيIـــ: ;ــــ: اsBاليـــا ممـ زاضـــطراب و ر

موســـوم  الeـــÃÄ الكxـــ: أو اfBزÂـــي اثيـــة الزائـــدة |غhـــgات النمـــو 21و;ـــ: الكر ر، و|ـــسzب 'ـــذه املـــادة الو
مة مة داو ;ـ: حـد0Cا بـhن املـصابhن �0ـا،  زواملالمح اfBسدية ال�� ت�سم �0ا متال نداو ، وتتفاوت متال زن

اABيــاة، ممـــا ي�ــسzب ;ـــ: إعاقـــة  ;ـــ: النمــو مـــدى ممـــا ي�ــسzب ;ـــ: إعاقــة ذ'نيـــة وتــأخرا ;ــ: النمـــو مــدى
̂طفـال، كمـا أ�0ـا كثhـgا مـا |ـسzب ذ'نية وتـأخر  ;ـ: النمـو مـدى اABيـاة و|ـسzب إعاقـات الـتعلم لـدى 

ال�ض¨�  ، وم�0ا اضطرابات القلب وا�fBا زحاالت شذوذ طبية أخر    )2119آل سفران، (ى

 oÇيــصية؛ حيــث اتــsÈر ال�{ مــة داو ;ــ: التقــا رو'ـــم ^طفـــال الـــذين تـــم |sÈيــصـ�م بمتال نز
ــــل ;ـــ: ال ــــم أنــھ لــــــد�0م خلــ قــ ــــوم  موســ ركر ــــhن )21(و ــا بـ 'م مـــ ــــا ــــنة، وملتحقـــو ) 15-8(ر، وتـــــ�gاوح أعمـ نسـ

سة الوفاء بنhن  ، و'ما مد س�� العز اس التعليم العام أو ;: مد مة داو ;: مد ربgrامج أطفال متال ر ر لز ن
سة الوفاء بنات ;: دولة ال.و}ت   .رومد

  : أساليب التعلم املفضلة

ًلم املفــضلة، إال أ�0ــا |ــش�gك جميعــا ;ــ: وصــف أســلوب الــتعلم تتعــدد |عر}فــات أســاليب الــتع ّ

̂سلوب الـذي يفـضلھ الفـرد ;ـ: اك�ـساب ومعاfBـة املعلومـات  لالزغلـو وا�Aاميـد، (املفضل أنھ 'و 
2007.(  

مــة داو  نو;ـ: البحــث اABــا!: �عرف�ــا الباحــث إجرائيــا بأ�0ـا الطر}قــة ال�ــ� يفــضل�ا تالميــذ متال ز ً

ات، بحيـــث �ـــس�ل علـــ01م اســـتقبال�ا وتنظيم01ـــا ومعا0�fBـــا، بـــأن تقـــدم مـــن خالل�ـــا امل رعلومـــات وامل�ـــا
مــة داو عxــ  اســ�بانة أســاليب الــتعلم املفــضلة لــد�0م،  جــة اســتجابة معلــم تالميــذ متال نوتقــاس بد ز ر

  .و�: ^ساليب السمعية والبصر}ة واABركية

  :حدود البحث

مــة تــم تحديــد موضــوع البحــث ;ــ: أســاليب الــت: ا<Zــدود املوضــوعية زعلم املفــضلة لــدى تالميــذ متال
 . نداو من وج�ھ نظر معلم01م

س : ا<Zــدود ال[ــشر#ة مــة ;ــ: املــدا راقتــصر 'ــذا البحــث عxــ  عينــة مــن معل¨ــ� ومعلمــات تالميــذ متال ز
مة داو  ناAB.ومية ال�� �0ا فصو متال س دمج(زل سة الوفاء )رمدا سة الوفاء بنhن، ومد ر، ومد ر

س عز(بنات  لمدا   .بدولة ال.و}ت) ر

ـــ�� : ا<Zــــدود الزمنيــــة ا¥ـ ـــ�� الثــــا�ي مــــن العــــام الد ا¥ـ رأجــــر 'ــــذا البحــــث خــــالل الفــــصل الد ر -2021ي
  .م2022

مة داو: ا<Zدود املOانية س اAB.ومية العامة بدولة ال.و}ت ال�� �0ا تالميذ متال ناملدا ز  .ر

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

641 

  :يUطار النظر

أوال
ً

مة داو:  نمتال   :ز

مــة د مـات، ولكــن |عـد متال زيوجـد ;ــ: ا�fتمـع عــدة متال ا، وقـد Mــان أو ز لاو أكgw'ـا ان�ــشا ًرن
مة داو و[ي�0ا 'و العالم �نجل�h جو النجدو داو عام  نمن |عرف إ!  ما'ية متال ن ن ي ن ، إذ )1866(ز

اسـتھ وجـود عـدد  عاية خاص، وقد الحظ خـالل د ̂طفال ;: مركز  اسة عx  مجموعة من  رقام بد ر ر
مـــة باملنغوليـــا؛ وذلـــك نمـــن الـــصفات املـــش�gكة ل�ـــذه ا�fموعـــة دو غgh'ـــا، وقـــام ب�ـــ زسمية 'ـــذه املتال

ـــد اع�ــــgاض ح.ومــــة منغوليــــا عxــــ  'ـــــذه . نأل�0ــــم �ــــش0Ïو ;ــــ: صــــفا0Cم الــــش.لية الــــشعب املنغـــــو!: و�عـ
مــة  مـة مـن املنغوليـا إ!ـ  متال زال�ـسمية؛ قامـت منظمـة الـAÑة العامليـة باسـ�بدال |ــسمية 'ـذه املتال ز

؛ �سبة للطب�ب �نجل�h جو داو  نداو ن ي }قات، (ن   ).2012رز

ات العقليـة مثـل الف�ـم والتـصو  ة العقلية، ونقص ;: امل�ـا مة داو من تد�ي املقد ر�عا�ي ذو متال رو ر نز
ًكمــــا �عــــانو أيــــضا مــــن ضــــعف ;ــــ: الــــذاكرة ممــــا يقلــــل �ــــش.ل كبhــــg ~ســــتفادة مــــن . اBــــÃ...والتحليــــل ن

ن ;: حاجة إذ ;: حال توافر فرص |علم ت.و. اgrsBات السابقة، و[التا!: يتولد نقص ;: فرص التعلم
 (Ibrahim, 2000; Down Sondrum Foundation, 2001)املتعلم إ!  كgwة التكرار

مة داو 'م الذين تنحصر �سبة ) 2009(ىوتر آمال أباظة، دمحم عالم  ̂طفال ذو متال نأن  زي
ا بـhن  ر، ولــد�0م اضـطرابات ;ــ: ^داء العقxــ: وقـصو ;ــ: الـسلوك التكيفــي، ولــد�0م )70-50(ذMـا0Ýم مــ

ة  جة ما إذا ما توافرت ل�م خدمات تر[و}ة خاصـة، ب�نمـا تـر سـماح عبـدالفتاح رقد ىعx  التعلم بد ر
، و}مكن ال�gكhـ� ;ـ: 'ـذه الفئـة عxـ  الrـgامج ال�gبو}ـة )70-55(أن �سبة ذMا0Ýم ت�gاوح ما بhن ) 2013(

رالفردية عند |عليم�م، حيث إ�0م ال �ستطيعو ~ستفادة من الrـgامج ال�gبو}ـة ;ـ: املـدا س العاديـة ن
  .�ش.ل يماثل الطلبة العاديhن

ا  ــ مـــــة داو �ــــسمات انفعاليـــــة واجتماعيـــــة ممhــــ�ة؛ حيـــــث يبــــدو الفـــــرد ود�عـــ ً و}�ــــسم ذو متال ن ز و
جة كبghة، و}�بع التعليمات الzسيطة،  رومب�سما وظر}فا يصافح ¾خر}ن �س�ولة، و}حب التقليد بد

ً ً

، وعــ يو}ـصاب عديـد مــ�0م بـأمراض القلـب و~ل�0ــاب الرئـو دم انتظـام دقـات القلــب، كمـا أن نمــو'م ٌ
  ).2004زكر}ا الشر[ي�à، (اABرMي ينقصھ التوافق، وتبدو العضالت مرتخية 

مة داو بeسبة  نوتحدث حالة متال  من املواليد اfBدد، وقابلية اABمل بطفل 800 من بhن 1ز
̂م عنــد حــدوث اABمــل، فــإذا Mــان عمــر ^ اد عمــر  مــة داو تــزداد Mلمــا  زذو متال نز ن ســنة ت.ــو 25م ي

 ســنة تــزداد الفرصــة ;ــ: 35 طفــل، وعنــد الــسن 1500 مــن بــhن 1نفرصــ�0ا ;ــ: اABمــل بطفــل داو �ــ: 
̂م 300 مـن بـhن 1ناABمل بطفل داو لتـصبح   مـن 1ن سـنة ت.ـو الeـسبة 45 طفـل، ب�نمـا عنـد بلـوغ 

 طفال 30بhن 
ً

  ).2008شا'hن، (

مة داو بمراكز لتعليم�م؛ حي نيلتحق معظم أطفال متال نث إن �سبة كبghة م�0م �عانو من ز
نالتخلـــف العقxــــ: الzـــسيط، أي إ�0ــــم يeتمـــو إ!ــــ  الفئــــة القابلـــة للــــتعلم، وال يمكـــن اك�ــــشاف حــــدود 

'ا ;: سن مبكرة قدر �م.ان  0Cم عx  التعلم إال بإعطا0Ýم فرصة إلبرا زقد دي، (ر   ).2000وبار
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  :أساليب التعلم املفضلة: ًثانيا

|عد أساليب التعلم املفـضل
ُ

اك موضـوع مـا، والتفاعـل  رة �ـ: الطر}قـة ال�ـ� يـتم مـن خالل�ـا إد
ات  ـــة املعلومــــــــات وامل�ــــــــا ــــتقبال ومعاfBـــــ ــــــتعلم عxـــــــ  إثر'ــــــــا باســــ ـــوم املــ رمعـــــــھ واســــــــتخدامھ، حيــــــــث يقـــــ

ات وإس�gاتيجيات وعمليات ذ'نية  ا��ä، (رو~تجا'ات بما يتوافر لديھ من استعدادات وقد ر}د و ز
ــــو بأســـــالي ).2016 ـــhن يتعلمـ ـــ  أدا0Ýـــــم نإن املتعلمــ ب وأنمـــــاط مختلفـــــة، وتـــــؤثر تلـــــك ^ســـــاليب عxــ

ق الفرديـة بـhن املتعلمـhن عنـد عـرض ا�Aتـو التعلي¨ـ� علـ01م،  ىوتحصيل�م، وال بـد مـن مراعـاة الفـر و
ًفاملتعلمو يتم�hون بأدمغـة ومـستو}ات ذMـاء مختلفـة تبعـا لعوامـل جيeيـة أو بيåيـة ة عxـ  . ن رإن القـد

علمhن �ـــساعد ;ـــ: جعـــل العمليـــة التعليميـــة أكwـــg فاعليـــة وذات معرفـــة أنمـــاط الـــتعلم اsBاصـــة بـــاملت
 �à2016الذو}خ، (مع.(  

ون�يجــة ل��ايــد ~'تمــام بأســاليب الــتعلم، وأ'مي�0ــا ;ــ: ت�ــسgh وســرعة |علــيم و|علــم الطلبــة؛ 
 Dunn and) نمـوذج دن ودن: فقـد ظ�ـرت عديـد مـن التـصeيفات والنمـاذج ل�ـذه ^سـاليب، وم�0ـا

Dunn) ي، ونمـوذج الÁ مـات مل.ـا رفو ،  (Hill) ونمـوذج 'ـل،  (kolb) ، ونمـوذج Mولـب (McCarthy) ر
ك و'نالك عديد مـن . وغgh'ا  ،(Owens & Barnes)أوينس وبارنيز ، ونموذج  (VARK) رونموذج فا

ق الفرديـــــة بـــــhن  ـــر ة مراعـــــاة الفــ ـــاذج؛ فجميع�ـــــا أكـــــدت عxـــــ  ضـــــر ـــذه النمــ و̂مـــــو املـــــش�gكة بـــــhن 'ــ و رر
  أن 'ــذه النمــاذج أكــدت عxــ  أنــھ ح�ــ� ي.ــو التعلــيم فعــاال يجــب تــصميمھ املتعلمــhن، باإلضــافة إ!ــ

ً ن
  .وتنظيمھ ل.ي يتالءم مع أساليب التعلم ا�sتلفة لدى املتعلمhن

ُلقد لقيت أساليب التعلم املفضلة لدى املتعلمhن أثناء عملية التعلم ا'تماما م��ايدا، و عد  ً ً

̂سـاليب ال�ـ� | عتمـد عxـ  نظر}ـة املـداخل اABـسية املفـضلة لـدى أسـلوب الـتعلم اABـ��ô مـن أشـ�ر 
    :املتعلم، وال�� تتضمن ;: أغل0Ïا عx  ^�عاد التالية

أي مـــن . يـــتم الــتعلم مــن خــالل اABركـــة، والقيــام بلمــس ^شــياء: أســلوب الــتعلم اABــس حرMــي •
ســة العمليــة واملــشاركة ;ــ: ^�ــشطة، واملتعلمــو فيــھ يتعلمــو �ــش.ل أفــضل مـــن  نخــالل املما ن ر

ـــ ـــام بأ�ـــــشطة الستكـــــشاف العـــــالم املـــــادي مـــــن خــ ـــ: والتجر}ـــــب، والقيــ }ب العمxــ ــــد رالل إتبـــــاع التـ
  .نحول�م، و}جدو صعو[ة ;: اfBلوس لف�gات طو}لة

س :يأســلوب الــتعلم البـــصر • ر إن املتعلمــhن البـــصر}hن بحاجــة إ!ـــ  أن �ــشا'دوا لغـــة جــسد املـــد
̂ســل }ــة، و}ميــل أõــAاب 'ــذا  وب إ!ــ  تفــضيل Mــل مــا 'ــو ؤو|عـابgh وج�ــھ للــتعلم مــن خــالل الر

̂مامية؛ لتجنب العوائق البصر}ة، ف�م يتعلمو  ، كما يفضلو اfBلوس ;: الصفوف  نبصر ن ي
ض البــصر}ة باســتخدام ا�sططــات والكتــب ال�ــ� تحتــو عxــ   ي�ــش.ل أفــضل مــن خــالل العــر و

  .رالنصوص والصو التوضيحية

• :Iاب 'ــــذا ^ســــلوب �ــــش.ل أفــــضل مــــن:أســــلوب الــــتعلم الــــسمAــــõخــــالل ~ســــتماع  يــــتعلم أ 
ن، واملتعلمـو الــسمعيو يقومــو  س اللفظيــة واملناقـشات، و�نــصات ملــا يقولـھ ¾خــر نللـدر ن ن و و

اء الكالم من خالل ~ستماع إ!  �غمة الصوت وإيقاعھ وسرعتھ  .ربتفسgh املعا�ي ال.امنة و

ر التعــرف إ!ـ  أنمــاط الــتعلم لـدى الطلبــة ذو صــعو[ات القـراءة؛ ملــا لــذلك  يفمـن الــضر ي و
̂ســـاليب القرائيـــة ال�ـــ� ت�ناســـب مـــع Mـــل طالـــب، و|عمـــل عxـــ  |ـــس�يل عمليـــة  مـــن أ'ميـــة ;ـــ: اختيـــار 

  .التعلم
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ُإن التعرف إ!  أساليب التعلم لدى التالميذ �عد أحد أ'م املفاتيح ال�� تؤدي إ!  تحسhن 

 ــس�م وفــق أســاليب تتفــق مـــع أســلوب |علم�ــم املفــضل   ,Griggs(رأدا0Ýــم ^Mــادي¨�، إذا مــا تــم تد
1994(.  

ر ;ـــــــ: العمليـــــــة  ـــــدى الطالــــــب ضـــــــر ــــة املعلمـــــــhن بأســــــاليب الـــــــتعلم املفـــــــضلة لــ يكمــــــا أن معرفـــ و
 س املناســـبة للطالـــب،  رالتعليميــة، و ـــساعد ذلـــك املعلـــم عxــ  اختيـــار وتحديـــد طـــر وأســاليب التـــد ق
، كمـــا أن  مــة داو نوتحديــد ^�ــشطة وأســاليب التقــو}م ال�ــ� تراºـــ: أســاليب |علــم الطلبــة ذو متال زي

ة الطالــب ألســلوب |علمــھ املفــضل يمكنــھ مــن اختيـار الطر}قــة املالئمــة ال�ــ� يــتعلم مــن خالل�ــا معرفـ
̂حيـــان �ـــستمر بـــالطر التقليديـــة ال�ــــ� . �ـــش.ل أفـــضل ال التعلـــيم ;ـــ: كثhـــg مـــن  قولكـــن إ!ـــ  ¾ن ال  ز

ــــؤثر عxـــــ   ق الفرديـــــة بـــــhن الطلبـــــة، وأســـــاليب الـــــتعلم املفـــــضلة لـــــد�0م؛ ممـــــا يـ ـــل تمامـــــا الفـــــر وتتجا'ــ ً

  )2004جابر والقرعان، (صيل�م تح

مـــة  زو;ــ: 'ـــذا البحـــث حـــاو الباحـــث التعـــرف إ!ــ  أســـاليب الـــتعلم املفـــضلة لـــدى تالميـــذ متال ل
ـــا  نداو مـــــن خـــــالل اســـــ�بانة |عـــــرض عxـــــ  معلمـــــ01م، وال�ـــــ� تبـــــhن الطر}قـــــة ال�ـــــ� يفـــــضلو مـــــن خالل�ــ ن

̂مو امل�مة لتطو}ر عملية  راستقبال املعلومات ومعا0�fBا، وال�� |عد من 
ُ

التعلم، فم�0م من يفضل 
:Îسلوب السم ̂سلوب اABس حرMي، وم�0م من يفضل  ، وم�0م من يفضل    .ي̂سلوب البصر

اسات السابقة   :رالد

اســــات تناولــــت الــــر[ط بــــhن أســــاليب الــــتعلم املفــــضلة  ـــد علــــم الباحــــث، لــــم تتــــوافر د رعxــــ  حـ
اسات املتقا ، وقام الباحث باستعراض �عض الد مة داو روتالميذ متال   .ر[ةنز

اســـة إ!ـــ  التعـــرف إ!ـــ  وج�ـــات نظـــر املعلمـــhن نحـــو ) 2006(وأعـــد أحمـــد التمي¨ـــ�  ر'ـــدفت الد
مـــــة داو ن̂طفــــال ذو متال التوقعـــــات النمائيــــة و~نطباعـــــات الـــــسائدة و~تجا'ــــات نحـــــو الـــــدمج : زي

اسة من  سة، ت.ونت عينة الد رال�gبو ;: مرحلة ما قبل املد ر  معلم 119ًمعلما ومعلمة، م�0م ) 292(ي
ل معلـــم فـــصو عاديـــة، اســـتخدم الباحـــث مقيـــاس وج�ـــات نظـــر املعلمـــhن ثالÁـــي 173تر[يــة خاصـــة، و

ق ذات  اسـة إ!ـ  وجـود فـر مة داو من إعداده، وتوصـلت نتـائج الد ̂طفال ذو متال و^�عاد نحو  ر نز ي
لداللــة بــhن معل¨ــ� ال�gبيــة اsBاصــة ومعل¨ــ� الفــصو العاديــة نحــو التوقعــات النمائيــة و~نطباعــات 

ســـة لـــصاoB معل¨ـــ� ال�gبيـــة اsBاصـــة، الـــس مـــة داو ;ـــ: مرحلـــة مـــا قبـــل املد رائدة لألطفـــال ذو متال نز ي
ق ذات داللة ;: ~تجا'ات نحو الدمج ال�gبـو يوعدم وجود فر ة إضـافة . و اسـة بـضر روأوصـت الد ور

اسة اfBامعية fBميع املعلمhن نظرا لتوسع برامج الدمج ات ال�gبية اsBاصة خالل الد ًمقر ر   .ر

طفـال ذو   Agheana & Duta (2015)ىوأجر ة̂  اسة 'دفت إ!  استكشاف مـدى قـد ي، د ر ر
مة داو عx  |علم العد ومفا'يم الر}اضيات ^ولية مثل عملية اfBمـع أو الطـرح، كمـا 'ـدفت  نمتال ز
 س الر}اضــــيات  اســـة إ!ــــ  التعــــرف إ!ــــ  فعاليــــة اســــتخدام ا�fBــــاز اللــــوM :øــــأداة |عليميــــة ;ــــ: تــــد رالد ر

اسة من يلألطفال ذو متال ، وت.ونت عينة الد رمة داو ، تراوحت ) 16(نز مة داو نطفال من ذو متال زي
ً

ــا بـــــhن  'م الزمنيـــــة مـــ ـــا 'م العقليـــــة مـــــا بــــhن ) 13-5(رأعمـ جـــــة ملقيـــــاس ) 68 – 50( رســــنة، وأعمـــــا رد
ن عxــــ  |علــــم  مــــة داو قـــادر ̂طفـــال ذو متال اســـة إ!ــــ  أن  د بيeيــــھ، وتوصـــلت نتــــائج الد وســـتانفو نر زي ر

ـــ   -الر}اضـــــيات ــــصوص العـــــدوعxــ ف املناســـــبة وال�ـــــ� ت�ناســـــب مـــــع -وجـــــھ اsBـ و إذا |عرضـــــوا للظـــــر
ات  اسـة إ!ــ  أنـھ Mــان 'نـاك تقــدم كبhـg مــن حيـث اك�ــساب امل�ــا ت نتــائج الد راحتياجـا0Cم، كمــا أشـا ر ر
̂طفـــال الــــذين  ̂طفـــال الـــذين �ــــستخدمو الوســـائط �لك�gونيـــة عــــن  نالر}اضـــية ^ساســـية لــــدى 

  .ن�ستخدمو أشياء ملموسة فقط
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، 'ــــدف البحـــث إ!ــــ  الكـــشف عــــن )2019(جـــرت 'بــــھ دمحم ســـعد ودعــــاء عبـــد الفتــــاح حـــسن أ
يأساليب التعلم املفضلة لدى ذو ~حتياجات اsBاصة ;: ظل نظـام الـدمج، باإلضـافة إ!ـ  التعـرف 

ق بـhن الـذMو و�نـاث ;ـ: أسـاليب الـتعلم املفـضلة رإ!ـ  الفـر ًمعلمـا ) 48(وت.ونـت عينـة البحـث مـن  .و

س الــدمج بمحافظــة دميــاط، طبقــت علـــ01م أداة مــن معل¨ــ� نظــا م الــدمج باملرحلــة ~بتدائيــة بمــدا
ُ

ر
وتمثلت أداة البحث ;: مقياس أساليب  .البحث للتعرف إ!  أساليب التعلم املفضلة لدى تالميذ'م

الــتعلم املفــضلة، وأســفرت نتــائج البحــث عــن أن أكwــg أســاليب الــتعلم تفــضيال لــدى العينــة Mــان ;ــ: 
ً

، وأخhــgا ا�fــال الــسمI:، كمــا توصــلت النتــائج إ!ــ  وجــود -سا�fــال اABــ ًحرMــي، ثــم ا�fــال البــصر ي
ق ذات داللــة إحــصائية ;ــ: أســلوب الــتعلم اABــس ر حرMــي بــhن الــذMو و�نــاث وأســلوب الــتعلم -وفــر

ق دالــــة إحــــصائيا بي�0مـــا ;ــــ: أســــلوب الــــتعلم اABرMــــي،  ، ب�نمــــا ال توجـــد فــــر ًالبـــصر لــــصاoB الــــذMو و ر ي
ـــذ ذو وأو�ــــ�� البحــــث  يبأ'ميــــة تــــضمhن الrــــgامج التعليميــــة ألســــاليب الــــتعلم املفــــضلة لــــدى التالميـ

  .~حتياجات اsBاصة

ق'دف البحـث إ!ـ  البحـث عـن آليـات وطـر وإسـ�gاتيجيات ) 2021(ىأجر الzسطامي وصليح 
، اعتمــد البحـــث عxــ  املــنUV الوصـــفي  مــة داو  س الر}اضـــيات لطلبــة متال ن�ستحــسن مراعا0Cــا لتــد ز ر

Âـــات الــــــسابقة ذات الـــــــصلة ~ســــــتقرا اســــ ـــر والد اســـــــة ^دب النظـــ ري الوثــــــائقي؛ حيـــــــث ا'تمــــــت بد ير
باملوضـــوع، وتوصـــل البحـــث إ!ـــ  أن عمليـــة |علـــيم الر}اضـــيات تنzثـــق مـــن �ســـ�gاتيجية القائمـــة عxـــ  
~نتقـــال مــــن ا�Aــــسوس إ!ــــ  ا�fــــرد، وتمــــر عمليـــة |علــــيم الر}اضــــيات بــــثالث مراحــــل، أول�ــــا املرحلــــة 

عتمد عx  ^دوات ال�� �ستطيع الطفل التقاط�ا وملس�ا، ثـم املرحلـة شـبھ اABـسية اABسية، وال�� |
ســومات تـــرتبط بــالواقع وقر}بـــة مــن ب�ئـــة الطفــل، وان�0ـــاء  باملرحلــة ا�fـــردة ال�ـــ�  ا و ًوتتــضمن صـــو ر ًر
مـة داو عxـ  |علـم عديـد مـن  ة تالميـذ متال ، كما توصل  البحث إ!  قد نتقوم عx  استخدام الرمو ز ر ز

ة التــــصeيف والعـــد وعمليــــات اfBمـــع والطــــرح، رامل�ـــا رات ومفـــا'يم الر}اضــــيات ^ساســـية؛ مثــــل م�ـــا
جـة ^و!ـ  عxـ  ف�ـم املعلـم  مة داو �عتمد بالد روأوصت الباحثتان بأن نجاح طر |عليم طلبة متال نز ق
جــة  ة املعلــم عxــ  تجزئــة Mــل 'ــدف إ!ــ  أ'ــداف فرعيــة �ــسيطة، و~عتمــاد بالد س، وقــد رsBطــة الــد ر ر

مــة داو^و!ــ   نعxــ  نقــاط القــوة لــدى طلبــة متال وأو�ــ�� البحــث بأنــھ يجــب عxــ  املعلمــhن مراعــاة  ز
ـــاليب متنوعــــة ;ــــ: تقــــو}م التالميــــذ بمــــا  ة تطبيــــق املعلــــم ألسـ ـــر ، وضـ مــــة داو رخــــصائص طلبــــة متال وز ن
ـــذه اsBــــصائص ومـــــع  قـــــات الفرديــــة بيــــ�0م، واختيـــــار الطــــر ال�ـــــ� ت�ناســــب مــــع 'ــ قي�ناســــب مــــع الفر و

ا0Cم، بحيث تحق ق أفضل |علم ممكن، و[ما يحقق ل�م التوافق النف��ô و~جتماº:، وإكسا�0م رقد
ات اABياتية ال�� |س�ل عل01م ~نخراط ;: اABياة العملية، و~ستقالل و~عتماد عx  الذات   .رامل�ا

اسـة  ، 'ـدفت إ!ـ  تـصميم ب�ئـة |علـم )2021(روأعد أبوالسعود و Mامل وصاoB وعبداABليم د
ـــ لتنميـــــة القابليــــة لالســـــتخدام لـــــدى التالميـــــذ ) ي البـــــصر–الـــــسمI: (لوب الــــتعلم ًتكيفيــــة وفقـــــا ألســ

ولتحقيق 'دف البحث تم . ًاملعاقhن عقليا القابلhن للتعلم، وقياس أثر'ا عx  تنمية  القابلية للتعلم
ـــة معـــــايgh ب�ئـــــة الـــــتعلم �لك�gو�ـــــي التكيفـــــي، وت.ونـــــت عينـــــة البحـــــث مـــــن  تلميـــــذا ) 12(إعـــــداد قائمــ

ً

وتـــــم تقـــــسيم�م إ!ـــــ  مجمـــــوعتhن تجـــــر}ب�تhن، مجموعـــــة تطبـــــق أســـــلوب الـــــتعلم الـــــسمI:، وتلميـــــذة، 
ك  ، طبقا لن�يجة حل مقاي�س أسلوب التعلم فـا ̂خر تطبق أسلوب التعلم البصر رو

ً ي ،  (VARK)ى
وتوصلت نتائج البحث إ!  فعالية ب�ئة التعلم التكيفية ;: تنمية القابلية لالستخدام لـدى التالميـذ 

ق بــــhن أســــلوب الــــتعلم الــــسمI: وأســــلوب الــــتعلم املعـــاقhن عق وليــــا القــــابلhن للــــتعلم، ولــــم توجــــد فــــر ً

  .يالبصر
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اسات السابقة   :رiعقيب عgh الد

ضة عن البحث اABا!: ;: موضـوع�ا الـدقيق، و'ـو أسـاليب الـتعلم  اسات املعر وتختلف الد ر
اســـات  مـــة داو مـــن وج�ـــة نظـــر معلمـــ01م، إال أن الد راملفـــضلة لـــدى تالميـــذ متال الـــسابقة والبحـــث نز

مـــة داو واملعـــاقhن عقليـــا القـــابلhن للـــتعلم وأســـاليب  ًاABـــا!: تنـــدرج تحـــت مظلـــة |علـــيم تالميـــذ متال ن ز
اسات عر[ية أو أجنzية  رالتعلم لذو ~حتياجات اsBاصة، حيث لم �ستطع الباحث التوصل إ!  د ي

لحو موضوع البحث؛ Mو املوضوع جديدا، ولم يقم باحثو سابقو ب�ناو ' ن ن ن ة ًل رذا املوضوع بصو
مة داو ̂ساليب ال�� |س�م ;: تحسhن |عليم تالميذ متال نمباشرة، مما �س�م ;: تقديم �عض    .ز

اســــة  اســــات الـــسابقة مــــع البحـــث اABــــا!: ;ــــ: �عـــض متغghا0Cــــا؛ حيـــث تناولــــت د ر|ـــشا�0ت الد ر
اسة ) 2021(الzسطامي وصليح   س الر}اضيات لطلبة متال Agheana & Duta (2015)رود زمـة ر  تد

مــــة داو الر}اضــــيات، وإم.انيــــة تحــــسhن  ، وال�ــــ� أوúــــAت نتائج�مــــا إم.انيــــة |علــــيم ذو متال نداو ي زن
  .ىمستو |علم�م

اســــة 'بــــھ ودعــــاء  مــــع البحــــث اABــــا!: ;ــــ: الكــــشف عــــن أســــاليب الــــتعلم ) 2019(رو|ــــشا�0ت د
ـــة ذو  ياملفــــضلة؛ حيــــث تناولــــت ~حتياجــــات اsBاصــــة �ــــش.ل عــــام، ب�نمــــا البحــــث اABــــا!: تنــــاو فئـ ل

مة داو نمتال   .ز

   :إجراءات البحث

 : منkl البحث

ـــتخدام املــــنUV الوصـــــفي املــــسS:، ملعرفــــة أســــاليب الـــــتعلم املفــــضلة لــــدى تالميـــــذ  ـــم اسـ       تـ
مة داو من وج�ھ نظر معلم01م؛ نظرا ملالءمتھ لتحقيق أ'داف البحث اABا!: ًمتال ن  .ز

  : مجتمع البحث

س الــــدمج والعـــــز نت.ــــو مجتمــــع البحــــث مــــن جميــــع املعلمـــــhن واملعلمــــات  لالعــــاملhن ;ــــ: مــــدا ر
ســـة الوفـــاء بنـــات و�0ـــا  ســـتا عـــز ;ـــ: دولـــة ال.و}ـــت، و'مـــا مد راAB.وميـــة، وتوجـــد مد معلمـــة، ) 105(لر

ســــة الوفــــاء بنــــhن و�0ــــا  عــــة عxــــ  محافظــــات ال.و}ــــت . ًمعلمــــا) 50(رومد س الــــدمج فûــــ� مو زأمــــا مــــدا ر
  .معلمة) 134(الست، و�0ا معلمات فقط وعدد'ن 

  : عينة البحث

) 1(لمعلـــم ومعلمـــة، وجـــدو) 100(ختيـــار عينـــة البحـــث بالطر}قـــة العـــشوائية، وعـــدد'ا تـــم ا
  .يبhن عينة البحث
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   )1( لجدو

  ًعينة البحث وفقا ملتغ01اs%ا الديموغرافية 

 العدد البيان

 اefBس 30 ذكر

�ü70 أن 

س عز لمدا سة 49 ر  رنوع املد

س دمج  51 رمدا

 32  سنوات4 – 1

 سنوات اgrsBة 27  سنوات10 – 5

 41  سنوات10أكgw من 

 100   ا�fموع

  :أداة البحث

ة : اســـتخدم الباحـــث مقيـــاس أســـاليب الـــتعلم املفـــضلة إعـــداد ر}ـــد الـــشو ن، و}ت.ـــو )2012(ز
، و�ــــ:) 30(املقيــــاس مــــن  عــــة عxــــ  ثالثــــة أ�عــــاد بال�ــــساو ة مو يعبــــا ز ̂ســــلوب الــــسمI:، �عــــد : ر �عــــد 

ســــلوب ، �عــــد̂  كمــــا قامــــت الباحثتــــان 'بــــھ ســــعد ودعــــاء شــــ�ده .  اABــــس حرMــــيي̂ســــلوب البــــصر
  .يبتطو}ر املقياس، وتم توج01ھ إ!  املعلمhن العاملhن مع تالميذ ذو ~حتياجات اsBاصة) 2019(

نوقام الباحث بإجراء |عديالت لغو}ة عx  �عض فقرات املقياس؛ لت.و أكgw مناسبة للب�ئة 
;ـــ:  قـــسم ال�gبيـــة اsBاصـــة، والـــذين أبـــدوا مـــوافق�0م عxــــ  ال.و}�يـــة، وعرضـــ�ا عxـــ  خمـــسة محكمـــhن 

  .التعديالت املرفقة للمقياس

  :صدق املقياس

؛ ملعرفــة مــا إذا Mــان املقيــاس صــادقا لقيــاس مــستو  ة مــن صــدق ا�Aتــو }ــد الــشو ىتحقــق  ًى
ر ز

يمحكمـا مـن ذو اrsBـgة ;ـ: مجـال ال�gبيـة أساليب التعلم املفضلة، من خالل عرضھ عxـ  اثàـ� عـشر  ً

) 2019(اsBاصـة، وعلــم الــنفس والقيــاس والتقــو}م، كمــا قامــت الباحثتــان 'بــھ ســعد ودعــاء شــ�ده 
جـــة مـــا بـــhن   – 0,47(ربحـــساب معـــامالت ~|ـــساق الـــداخx: بـــhن أفـــراد عينـــة البحـــث، وتراوحـــت الد

0,81(  

اسـة اABـ ا!: عـن طر}ـق تطبيقـھ عxـ  عينــة روقـام الباحـث بـالتحقق مـن صـدق املقيـاس ;ـ: الد
  ًمعلما ومعلمة من مجتمع البحث، ثم حساب صدق ~|ساق الداخx:) 20(م.ونة من 
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جة البعد الذي تeت¨� لھ، وجدو  تباط Mل فقرة بد لتم استخراج معامالت ا ر   .يبhن ذلك) 2(ر

  )2(لجدو 

تباط الفقرات بالبعد الذي تeت¨� لھ   را

يالبعد ^و ^سلوب البصر ̂سلوب السمI:الب  ل سلوب اABس حرMي  عد الثا�ي    البعد الثالث̂ 

  البند
جة   رد

تباط   ر ~
  البند

جة   رد

تباط   ر ~
  البند

جة   رد

تباط   ر ~
  البند

جة    رد

تباط   ر~
  البند

جة    رد

تباط   ر~
  البند

جة    رد

تباط   ر~

1  0,54**  6  0,56**  11  0,50**  16  0,60**  21  0,63**  26  0,60**  

2  0,72**  7  0,63**  12  0,56**  17  0,60**  22  0,65**  27  0,62**  

3  0,71**  8  0,65**  13  0,47**  18  0,52**  23  0,61**  28  0,63**  

4  0,65**  9  0,61**  14  0,67**  19  0,49**  24  0,78**  29  0,52**  

5  0,54**  10  0,71**  15  0,51**  20  0,59**  25  0,46**  30  0,33*  

  ,)α=0,05(ى دال عند مستو الداللة *، )α=0,01(ىدال عند مستو الداللة 

تباط Mانت جميع�ا موجبة ودالة إحصائيا، ) 2(ليالحظ من نتائج جدو  ًأن قيم معامالت ~ ر
̂مر الذي �شgh إ!  تمتع أداة البحث بصدق بناء مناسب)0,30(وتز}د عن   ،.  

  :ثبات املقياس

ة  }ـــد الـــشو رتـــم حـــساب معامـــل ثبـــات املقيـــاس مـــن قبـــل معـــد املقيـــاس  باســــتخدام ) 2012(ز
، و'ذا دليل عx  ثبات املقيـاس، كمـا قامـت )0,81 – 0,77(طر}قة إعادة ~ختبار، وتراوحت ما بhن 

نبــاخ حيـث بلــغ ) 2019('بـھ سـعد ودعــاء شـ�ده  ، كمـا قــام )0,77(وبحــساب الثبـات بطر}قــة ألفـا كر
) 20( م.ونــة مــن الباحــث بــالتحقق مــن ثبــات املقيــاس بالبحــث اABــا!: عــن طر}ــق تطبيقــھ عxــ  عينــھ

ًمعلمـا ومعلمـة مــن مجتمـع البحـث، ثــم أعيـد تطبيـق املقيــاس عxـ  العينـة نفــس�ا �عـد أسـبوعhن، ثــم 

}ن، وقد تراوحت معامالت الثبات بhن    ).0,82 – 0,75(رحساب معامالت الثبات بhن ~ختبا

  :ت{Zيح أداة البحث

  :ل½Aكم عx  املتوسطات اABسابية تم استخدام املعادلة

}ج أعx  ق( }ج–ريمة ;: التد   3÷ ) ر أد�ى قيمة ;: التد

) =5- 1 ( ÷3= 1,33  

:xسابية كما يABاملتوسطات ا  xكم عABو[التا!: يمكن ا:  

      مرتفع5 – 3,67 متوسط، 3,66 - 2,34    منخفض، 2,33 - 1
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  :املعا<6ة Uحصائية

  :لإلجابة عن أسئلة البحث استخدمت املعاfBات �حصائية ¾تية

}ةاملتو .1  .رسطات اABسابية و~نحرافات املعيا
 .(MANOVA)تحليل التباين املتعدد  .2
نات البعدية .3  .راختبار شيفيھ للمقا

  :نتائج البحث

مــــا أســــاليب الــــتعلم املفــــضلة لــــدى : لنتــــائج Uجابــــة عــــن ســــؤال البحــــث Bو والــــذي نــــصھ
مة داو من وج)ة نظر معلم&%م نتالميذ متال  ؟ز

}ــــة       لإلجابــــة عــــن 'ــــذا الــــسؤال ر تــــم اســــتخراج املتوســــطات اABــــسابية و~نحرافــــات املعيا
مة داو من وج�ة نظر معلم01م، وجدو  لألساليب التعلم املفضلة لدى تالميذ متال ن   .يبhن ذلك) 3(ز

  )3(لجدو 

مة داو من  }ة ألساليب التعلم املفضلة لدى تالميذ متال ناملتوسطات اABسابية و~نحرافات املعيا ز ر
  موج�ة نظر معلم01

  ىاملستو  الرتبة ي~نحراف املعيار املتوسط اABسا�ي ̂سلوب م

 مرتفع 1 0,58 3,79 اABس حرMي 2

 متوسط 2 0,44  3,35 يالبصر 1

3 :Iمتوسط 3 0,48 3,30 السم 

  

̂و!ــــ  بمتوســـــط ) 3(ليالحــــظ مــــن نتــــائج جــــدو  ـــي قــــد جــــاء بالرتبــــة  ̂ســــلوب اABـــــس حرMـ أن 
ـــلوب البــــصر  بمتوســــط )0,58(ي، و[ــــانحراف معيــــار)3,79(حــــسا�ي ـــھ ^سـ ي، و[مــــستو مرتفــــع، يليـ ى
ى، و[مـــستو متوســـط، و;ـــ: الرتبـــة الثالثـــة جـــاء ^ســـلوب )0,44(ي، و[ـــانحراف معيـــار)3,35(حـــسا�ي 

  .ى، و[مستو متوسط)0,40(ي، و[انحراف معيار )3,30(السمI: بمتوسط حسا�ي 

مـة داو نو}دل ذلك عx  أن أفضل أسلوب |علـم لـدى تالميـذ ذو متال ̂سـلوب اABـس زي  'ـو 
مــة داو �ــستمتعو عنــد العمــل بأيــد�0م  نحرMــي، وقــد يرجــع الباحــث ســzب ذلــك إ!ــ  أن تالميــذ متال ن ز
̂سـلوب يجعــل التلميــذ �ــشطا جــسديا وفكر}ــا؛ ف�ــو  ̂مــو ال�ــ� تــدو حــول�م، و'ــذا  ̂شــياء و ًلف�ـم  ً ً

ر ر
̂سلوب أكgw فعالية لد�0م   .يتحرك و}فكر أثناء التعلم، مما يجعل 'ذا 

مــة  ̂ســلوب البــصر ;ــ: الرتبــة الثانيــة، وتــدل 'ــذه الن�يجــة عxــ  أن تالميــذ متال زب�نمــا جــاء  ي
}ــة ^شـياء مباشــرة عنــد |علم�ـا، وقــد يرجـع الباحــث ســzب ذلـك أن مــن خــصائص  ؤداو يفـضلو ر ن ن
̂شياء عند شرح  }ة 'ذه  مة داو صعو[ة ف�م ^شياء ا�fردة؛ لذلك ف�م يفضلو ر ؤتالميذ متال ن ن ز

لـــم، لـــذلك يفـــضل أن يحـــرص املعلـــم عنـــد شـــرح �ـــ��ء معـــhن أن �عرضـــھ �ـــش.ل مباشـــر، بحيــــث املع
}تھ، دو اABديث عن 'ذا ال���ء ن�ستطيعو ر   . ؤن
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̂ســلوب الــسمI: ;ــ: الرتبــة الثالثــة، وقــد �عــود الــسzب ;ــ: ذلــك ألنــھ يحتــاج إ!ــ  ان�بــاه  وجــاء 
مة داو ن�يجة أثناء استقبال املعلومة، وإمعان ;: التفكgh، و'ذا ينخفض وجوده ن عند تالميذ متال ز

  .sBصائص�م

اســــة أبوالــــسعود وMامــــل وصــــاoB وعبــــداABليم  ـــائج د رواختلفــــت نتــــائج البحــــث اABاليــــة مــــع نتـ
سـلوب الـسمI: للتالميـذ املعـاقhن ) 2021( ̂سـلوب البـصر ̂و ق بـhن  يال�� أظ�رت عـدم وجـود فـر و

  . ًعقليا القابلhن للتعلم

اسة ' ، ال�� أظ�رت )2019(بھ دمحم سعد ودعاء عبدالفتاح حسن رواتفقت 'ذه النتائج مع د
^سلوب اABس حرMى، ثم : يأن ^سلوب املفضل لدى تالميذ ذو ~حتياجات اsBاصة مرتبة Mالتا!:

:Îسلوب السم ، ثم    .ي̂سلوب البصر

}ــــة لفقــــرات Mــــل أســــلوب مــــن  روفيمــــا يxــــ: عــــرض للمتوســــطات اABــــسابية و~نحرافــــات املعيا
  . الثالثة̂ساليب

أوال
ً

  يBسلوب البصر: 
}ــة لفقــرات 'ــذا ^ســلوب، وجــدو  لتــم اســتخراج املتوســطات اABــسابية و~نحرافــات املعيا ر

 .يبhن ذلك) 4(
  )4(لجدو 

ليا  ̂سلوب البصر مرتبة تنا }ة لفقرات  ًاملتوسطات اABسابية و~نحرافات املعيا ز   ير

 الفقرة ال�سلسل
  املتوسط

  اABسا�ي

  ~نحراف

 يعيار امل
 ىاملستو الرتبة

 مرتفع 1 0,99  4,26 .�شعر بامللل من اABديث الطو}ل 3

 مرتفع 2 1,04  4,21 .يكره الشرح الكثgh للمعلومات املكتو[ة 6

ة أي نوع من الفواكھ قبل أن يلفظ�ا 4  متوسط 3 0,77 3,66 .ريتحسس صو

1 
¥�� من خالل  ر�ستفيد من معلومات الكتاب املد

  .والرسوماترالصو واsBرائط 
 متوسط 4 1,12  3,55

 متوسط 5 0,75 3,50 .�عgr بالتمثيل عن Mل ما قيل لھ أو Mل ما |علمھ 7

 متوسط 6 1,23 3,49 .ًيحتاج دائما أن يكتب أو يرسم ل.ي يتذكر املعلومة 2

5 
يلتفت ناحية الصوت، و}نظر ب�gك�h إ!  املتحدث 

 .ل.ي �ستطيع سماعھ �ش.ل جيد
 طمتوس 7 1,00 3,38

مالئھ 9 ة أثناء اABديث مع  ز�ستخدم أسلوب �شا  متوسط 8 0,86 3,02 .ر

10 
ات مثل أيت، شا'دت عندما : ر�ستخدم عبا  ،oúروا

ميلھ  .زيتحدث مع 
 متوسط 9 0,90 2,54

قم ال�اتف �عد مشا'دتھ لھ مرات قليلة 8  منخفض 10 0,77  1,85 .ريتذكر 
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ســـطات اABــــسابية للفقـــرات قـــد تراوحــــت مـــا بــــhن أن املتو) 4(ل        يالحـــظ مـــن نتــــائج جـــدو 
، وجــــاءت ;ــــ: املــــستو}ات املرتفعــــة واملتوســــطة واملنخفــــضة، كمــــا يالحــــظ أن معظــــم )1,85(و) 4,26(

: " ، وال�� نصت عx )3(، وجاءت ;: الرتبة ^و!  الفقرة ) فقرات7(ىالفقرات Mانت بمستو متوسط 
جــة )0,99(ي، و[ــانحراف معيــار )4,26(بمتوســط حــسا�ي " يحــس بامللــل مــن اABــديث الطو}ــل ر، و[د

̂خghة جاءت الفقرة  قـم ال�ـاتف �عـد مـشا'دتھ : "، وال�� نصت عx )8(مرتفعة، و;: الرتبة  ريتـذكر 
جة منخفضة)0,77(ي، و[انحراف معيار )1,85(بمتوسط حسا�ي " لھ مرات قليلة   . ر، و[د

  Bسلوب ا<Zس حرCي: ًثانيا

}ـة لفقـرات 'ـذا البعـد، وجــدو تـم اسـتخراج املتوسـطات اABـسابية ل و~نحرافــات املعيا ) 5(ر
  .يبhن ذلك

  )5(لجدو 

ليا  ̂سلوب اABس حرMي مرتبة تنا }ة لفقرات  ًاملتوسطات اABسابية و~نحرافات املعيا ز   ر

املتوسط  الفقرة ال�سلسل
 اABسا�ي

~نحراف

 ي املعيار
  ىاملستو  الرتبة

يدو}ـة والعمــل يحـب املعلـم الــذي �ـfÈع عxـ  ^�ــشطة ال 11
  .امليدا�ي خارج الصف

 مرتفع 1 0,86 4,47

 مرتفع 2 0,71 4,37  .يتعلم �ش.ل أفضل عندما �ستخدم يديھ ;: ^�شطة 12

ف كثghا 16 ًيحب الرسم وتلو}ن اABر  مرتفع 3 0,81 4,28 .و

 مرتفع 4 0,90 3,92  .ُيلفت ان�باه ¾خر}ن لھ من خالل ملس�م 13

ميلھ عندما يتحدث معھنيحب أن ي.و قر}ب ج 14 زدا من   مرتفع 5 0,83 3,84 .ً

ة 17 ج إ!  السبو ريحب أن يطلب منھ املعلم اsBر  مرتفع 6 0,97 3,78 .و

قـــام �ـــش.ل أفـــضل إذا لعـــب لعبـــة القفـــز عxـــ   18 ريتـــذكر ^
 .̂رقام

 متوسط 7 0,98 3,52

ف�ـــا عxـــ   15 ويتـــذكر ال.لمـــات �ـــش.ل أفـــضل حـــhن يت�بـــع حر
 .الصلصال أو الفوم

 متوسط 8 1,13 3,34

 متوسط 9 1,21 3,26 .يحب املعلم الذي يطلب منھ ت.و}ن مجموعات صفية 19

سية 20  متوسط 10 1,35 3,09 .ريفضل الذ'اب إ!  ا�sتgrات املد

أن املتوســـطات اABــــسابية للفقـــرات قـــد تراوحــــت مـــا بــــhن ) 5(ل        يالحـــظ مـــن نتــــائج جـــدو 
;ــــ: املــــست)3,09(و) 4,47( جـــــاءت )  فقــــرات6(و}ات املرتفعــــة واملتوســــطة، كمــــا يالحــــظ أن ، وجــــاءت 

ىجــاءت بمــستو متوســط، و عــد 'ــذا ^ســلوب )  فقــرات4(ىبمــستو مرتفــع، و[ــا	: فقــرات ^ســلوب 
مــة داو مــن وج�ــة نظــر معلمــ01م، وجــاءت ;ــ: الرتبــة  ̂ســلوب ^كwــg تفــضيال لــدى تالميــذ متال ن'ــو  ز

ً

يحـــب املعلــــم الـــذي �ــــfÈع عxـــ  ^�ــــشطة اليدو}ـــة والعمــــل : "، وال�ــــ� نـــصت عxــــ )11(^و!ـــ  الفقـــرة 
جة مرتفعة، و;: )0,86(ي، و[انحراف معيار )4,47(، بمتوسط حسا�ي "امليدا�ي خارج الصف ر، و[د
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̂خhــــgة جــــاءت الفقــــرة ســــية : " ، وال�ــــ� نــــصت عxــــ )20(الرتبــــة  ، "ريحــــب الــــذ'اب إ!ــــ  ا�sتrــــgات املد
جة متوسطة)1,35(ي، و[انحراف معيار )3,09(بمتوسط حسا�ي    . ر، و[د

ثالثا
ً

 : �  Bسلوب السم

}ــة لفقــرات 'ــذا ^ســلوب، وجــدو  لتــم اســتخراج املتوســطات اABــسابية و~نحرافــات املعيا ر
  .يبhن ذلك) 6(

  )6(لجدو 

ليا ̂سلوب السمI: مرتبة تنا }ة لفقرات  ًاملتوسطات اABسابية و~نحرافات املعيا ز   ر

 الفقرة ال�سلسل
املتوسط 
 اABسا�ي

~نحراف 
 ياملعيار

  ىاملستو  الرتبة

 مرتفع 1 1,01 4,27  .ُيفضل أن �ستمع إ!  القصص أكgw من قراء0Cا  23

ُيلفت ان�با'ھ أي صوت سواء داخل غرفة الصف   30
جھ   .رأو خا

 مرتفع 2 0,85 4,10

يتعلم �ش.ل أفـضل عنـدما |عـرض عليـھ املعلومـات  21
  .مسموعة و[لغة سليمة

 مرتفع 3 0,81 3,95

ـــھ مـــــن   24 ـــدما |عـــــرض عليـ �ــــستفيد مــــن املعلومـــــات عنـ
  .خالل أشرطة مfÄلة

 متوسط 4 0,91 3,65

 ـــــــــسھ   26 ــــــاء تد ـــــستخدم أثنـــ ـــــذي �ــــ ــــم الــــ ريفـــــــــضل املعلـــــ
  .املناقشات الصفية

 متوسط 5 1,06 3,23

ـــاء حديثـــــھ داخـــــل    22 ـــاو �نـــــصات إ!ـــــ  املعلـــــم أثنــ ليحــ
  .غرفة الصف

 متوسط 6  0,73 3,22

ـــوم بتقليــــــــد أصــــــــوا 29 ــــــدما ير}ــــــــد أن يقــــ ت ¾خــــــــر}ن عنــ
  .يتحدث ع�0م

 متوسط 7 1,05  3,04

 متوسط 8 0,88 2,86  .يتذكر التعليمات الشفو}ة �س�ولة 28

ات مثــل 27 ) قــالوا، ســمعت، قلــت ل�ــم: (ر�ــستخدم عبــا
ميلھ   .زعندما يتحدث مع 

 متوسط 9 1,13 2,69

قم أي 'اتف �عد سماعھ مرات قليلة  25  منخفض 10 0,80 1,94  .ريحفظ 

أن املتوســـطات اABــــسابية للفقـــرات قـــد تراوحــــت مـــا بــــhن ) 6(ل        يالحـــظ مـــن نتــــائج جـــدو 
، واملنخفـــضة ) فقــرات6(، واملتوســـطة ) فقــرات3(، وجــاءت ;ـــ: املــستو}ات املرتفعـــة )1,49(و) 4,27(
ـــ: الرتبــــة ^و!ــــ  الفقــــرة )فقــــرة واحــــدة( ُيفــــضل أن �ــــستمع إ!ــــ  : " ، وال�ــــ� نــــصت عxــــ )23(، وجــــاءت ;ـ

جة مرتفعة، )1,01(ي، و[انحراف معيار )4,27(، بمتوسط حسا�ي "صص أكgw من قراء0Cاالق ر، و[د
̂خhـgة جـاءت الفقـرة قـم أي 'ـاتف �عـد سـماعھ مـرات : " ، وال�ـ� نـصت عxـ )25(و;: الرتبـة  ريحفـظ 

جة متوسطة)0,80(ي، و[انحراف معيار )1,94(، بمتوسط حسا�ي "قليلة   . ر، و[د
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ق بـhن املعلمـhن وفقـا ل½fـeس ،نـوع :  والذي نصھ البحث الثاGينتائج Uجابة عن سؤال وما الفـر
اك�م ألساليب التعلم املفضلة؟ سة ، مدة اgrsBة ;: اد راملد   ر

}ة ألساليب  رلإلجابة عن 'ذا السؤال تم استخراج املتوسطات اABسابية و~نحرافات املعيا
سـة، وعـدد سـنوات (ت التعلم املفضلة بhن املعلمhن واملعلمات بـاختالف املتغhـgا راfBـeس، ونـوع املد

  ).اgrsBة

  )7(لجدو 

ـــات  }ـــــة ألســـــاليب الــــتعلم املفـــــضلة بــــhن املعلمـــــhن واملعلمــ راملتوســــطات اABـــــسابية و~نحرافــــات املعيا
  باختالف متغgh اefBس 

  يHنحراف املعيار  املتوسط ا<Zسا�ي

  ذكر  ا�6ال

  30=ن

  أن��

  70=ن

  ذكر

  30=ن

  أن��

  70=ن

  0,48  0,29  3,28  3,50  يالبصر

  0,61  0,49  3,77  3,84  ا<Zس حرCي

 �  0,52  0,36  3,33  3,22  السم

ق ظا'ر}ة بhن املتوسـطات اABـسابية بـاختالف متغhـg ) 7(ليالحظ من نتائج جدو  ووجود فر
ـــتخراج تحليـــــل التبـــــاين  ق ذات داللـــــة إحـــــصائية تــــم اســ واfBــــeس، وملعرفـــــة مـــــا إذا Mانـــــت 'ــــذه الفـــــر

  ).10(لاملتعدد، كما يبhن جدو 

  )8(لجدو 

ـــات  }ـــــة ألســـــاليب الــــتعلم املفـــــضلة بــــhن املعلمـــــhن واملعلمــ راملتوســــطات اABـــــسابية و~نحرافــــات املعيا
سة    رباختالف متغgh نوع املد

  يHنحراف املعيار  املتوسط ا<Zسا�ي

س   ا�6ال رمدا
  لعز

  49=ن

س  رمدا
  دمج

  51=ن

س  رمدا
  لعز

  49=ن

س  رمدا
  دمج

  51=ن

  0,46  0,42  3,32  3,38  يالبصر

  0,64  0,51  3,80  3,78  ا<Zس حرCي

 �  0,56  0,37  3,34  3,25  السم
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ق ظا'ر}ـة بـhن املتوسـطات اABـسابية بـاختالف متغhـg ) 8(ليالحظ من نتائج جدو ووجـود فـر
ق ذات داللــة إحــصائية تــم اســتخراج تحليــل التبــاين  ســة، وملعرفــة مــا إذا Mانــت 'ــذه الفــر ونـوع املد ر

  .)10(لاملتعدد، كما يبhن جدو 

  )9(لجدو 

ـــات  }ـــــة ألســـــاليب الــــتعلم املفـــــضلة بــــhن املعلمـــــhن واملعلمــ راملتوســــطات اABـــــسابية و~نحرافــــات املعيا
  باختالف متغgh سنوات اgrsBة 

 العدد اgrsBة
املتوسط 
 اABسا�ي

~نحراف 
 ياملعيار

 0.29  3,48 32  سنوات4 – 1

 يالبصر 0.57 3,10  27  سنوات10 – 5

 0.38 3.40  41 ت سنوا10أكgw من 

 0.48 3.83 32  سنوات4 – 1

 اABس حرMي 0.60 3.69 27  سنوات10 – 5

 0.63 3.82 41  سنوات10أكgw من 

 0.37 3.24 32  سنوات4 – 1

 السمI: 0.39 3.26 27  سنوات10 – 5

 0.59 3.36 41  سنوات10أكgw من 

  

ق ظا'ر}ة بhن املتو) 9(ليالحظ من نتائج جدو  سطات اABسابية ألساليب الـتعلم ووجود فر
ق (املفضلة بhن املعلمhن واملعلمات باختالف متغgh سنوات اgrsBة،  ووملعرفة مـا إذا Mانـت 'ـذه الفـر

ل، وجـدو (MANOVA)الظا'ر}ة ذات داللة إحصائية تـم اسـتخراج اختبـار تحليـل التبـاين املتعـدد 
  .يبhن ذلك) 10(
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  )10(لجدو 

ــــسابية (MANOVA)تعــــــدد نتـــــائج تحليــــــل التبـــــاين امل ق بـــــhن املتوســــــطات اABــ و لفحــــــص داللـــــة الفــــــر
سة، وعدد (ألساليب التعلم املفضلة بhن املعلمhن واملعلمات باختالف املتغghات  راefBس، ونوع املد

  ) سنوات اgrsBة

مصدر 
  التباين

  املتغgh التا�ع
مجموع 
  املر�عات

جة  رد
  اABر}ة

متوسط 
  املر�عات

  ف
ىمستو 
  الداللة

  0,043  4,198  0.776  1  0.776  يالبصر

  اefBس  0,997  0,000  0.000  1  0.000  اABس حرMي

:I0,352  0,876  0,202  1  0.020  السم  

  0,473  0,520  0,096  1  0.096  يالبصر

  0,832  0,045  0,014  1  0.014  اABس حرMي
نوع 

سة   راملد

:I0,937  0,006  0.001  1  0.001  السم  

  0,473  0,755  0,140  2  0.279  يالبصر

  0,010  4,863  1,515  2  3,031  اABس حرMي
سنوات 
  اgrsBة

:I0,361  1,029  0,237  2  0,474  السم  

      0,185  95  17,554  يالبصر

  اsBطأ      0,312  95  29,603  اABس حرMي

:I0,231  95  21,900  السم      

        99  19,088  يالبصر

        99  32,913  اABس حرMي
 :xالك

o
Ñامل  
:I99  22,668  السم        

ق ذات داللـــــة إحـــــصائية بـــــhن املتوســـــطات ) 10(ليالحـــــظ مـــــن نتـــــائج جـــــدو  ـــر وعـــــدم وجـــــود فــ
اABـسابية ألسـاليب الـتعلم املفـضلة بـhن املعلمـhن واملعلمـات بـاختالف متغhـg اfBـeس؛ إذ بلغـت قـيم 

̂ســلوب الــسمI:، أمــا ^ســلوب ) 0,05(أكrــg مــن " ف"الداللــة اsBاصــة بـــ  لألســلوب اABــس حرMــي و
املتوسـطات اABـسابية، و}الحـظ أن ) 7(لوجد داللـة، وملعرفـة الداللـة تـم الرجـوع fBـدو يالبصر في

ق |عـــز لـــصاoB الـــذMو ر'ـــذه الفـــر اســـة 'بـــھ دمحم ســـعد . ىو روت�ـــشابھ ن�يجـــة 'ـــذا البحـــث جزئيـــا مـــع د ً

ق ذات داللـة ;ـ: أسـلوب الـتعلم البـصر )2019(ودعاء عبـدالفتاح حـسن  ي، ال�ـ� أظ�ـرت وجـود فـر و
  . راABس حرMي لصاoB الذMووأسلوب التعلم 
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ـــg مـــــن املعلمـــــات، ــــلوب الـــــتعلم البـــــصر أكwــ يأي أن املعلمـــــhن يفـــــضلو اســـــتخدام أسـ  و'ـــــذه ن
 ولكــن اســتخدام ،يالن�يجــة ال تــدل عxــ  عــدم اســتخدام أســلوب الــتعلم البــصر مــن قبــل املعلمــات

جــة أعxــ  راملعلمـhن ألســلوب الـتعلم البــصر Mـان بد املعلمــhن و، وقـد �عــز الباحـث ســzب ذلـك إ!ــ  أن ي
̂ش.ال وا�fسمات ال�� تناسب  ريتجنبو اABديث الطو}ل أثناء الشرح، و}فضلو عرض الصو و ن ن

س   .رالد

ق ذات داللـة إحـصائية بـhن املتوسـطات ) 10(ل نتائج جدو أظ�رت ألسـاليب وعـدم وجـود فـر
سة، إذ بلغت قيم الداللة اsBاصة بـ التعلم ) 0,05(من أكgr " ف"ر املفضلة باختالف متغgh نوع املد

  .fBميع أساليب التعلم

ق ذات داللــة إحــصائية بــhن املتوســطات ) 10(لو[يeـت نتــائج جــدو  ألســاليب وعــدم وجــود فـر
أكrـــg مـــن " ف"الـــتعلم املفـــضلة بـــاختالف متغhـــg ســـنوات اrsBـــgة؛ إذ بلغـــت قـــيم الداللـــة اsBاصـــة بــــ 

̂سـلوب اABـس حرMـي فتو) 0,05( سـلوب الـسمI:، أمـا  ق ذات داللـة يلألسلوب البصر ̂و وجـد فـر
نات البعدية،  ق عx  'ذا البعد تم استخدام اختبار شيفيھ للمقا رإحصائية، وملعرفة عائدية الفر و

  .يبhن ذلك) 11(لوجدو

  )11(لجدو

ق بـhن املتوسـطات اABـسابية عxـ  أسـلوب اABـس حرMــي  ونتـائج اختبـار شـيفيھ لفحـص عائديـة الفـر
  باختالف متغgh سنوات اgrsBة

فئات سنوات 
Bةاgrs  

  سنوات4 – 1 املتوسط اABسا�ي
5- 10 

 سنوات
 10أكgw من 

 سنوات

 0,01 *0,14 -  3,83  سنوات4 – 1

 *-0,13 - -  3,69  سنوات10 – 5

 - - -  3,82  سنوات10أكgw من 

ق بـhن املتوسـطات ) 11(ليالحظ من جدو  نات البعدية أن الفـر ونتائج اختبار شيفيھ للمقا ر
ي |عز لذو فئة اABسابية ن�0م مع ذو فئة اgrsBة )  سنوات4 -1(اgrsBة ى يعند مقا ، ) سنوت10 -5(ر

يكمــــا |عــــز لــــذو فئــــة اrsBــــgة  ن�0م مــــع ذو فئــــة اrsBــــgة )  ســــنوات10أكwــــg مــــن (ى يعنــــد مقــــا  10 – 5(ر
  ).سنوات

̂عxـ  للمتوسـط ) 4-1(لومن خالل مراجعة جـدو شـيفيھ نجـد أن الفئـة  سـنوات 'ـم الفئـة 
ن�0م موعند، اABسا�ي ق |عـود لـصاoB الفئـة ) 10-5(ع الفئة من ر مقا وسنوات وجـد أن عائديـة الفـر

-1(وقد يرجع الباحـث سـzب ذلـك إ!ـ  أن املعلمـhن حـدي�ü العمـل الفئـة . سنوات) 4-1(̂حدث و�: 
سنوات ي.ونو أكgw �شاطا، ولد�0م دافعية أعx  للعمل بأساليب التعلم اABديثة ال�� |علمو'ا ) 4

ً
ن

اس�0م اfBام   .عية، بما ف01ا أسلوب التعلم اABس حرMيرأثناء د

نـة الفئـة خاللومن  ر جدو شيفيھ نجد أنھ عند مقا  10سـنوات مـع الفئـة أكwـg مـن ) 10-5(ل
ق |عـود لـصاoB الفئــة ^قـدم و�ـ: وجـدسـنوات  وقـد يرجــع . سـنوات) 10أكwـg مـن (و أن عائديـة الفـر

gات م�grونوا خM ن ^قدم قدhب ذلك إ!  أن املعلمzالباحث س ، مة داو ناكمة ;: |عليم تالميذ متال ز
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}zيـــة ;ـــ: أســـاليب الـــتعلم بمـــا ف01ـــا أســـلوب الـــتعلم  ات التد روكـــذلك حـــصول�م عxـــ  عديـــد مـــن الـــدو ر
  .اABس حرMي

و'ذه الن�يجة ال تدل عx  عدم استخدام أسلوب التعلم اABس حرMي من قبل املعلمhن ذي 
̂خرسنوات، لك�0ا |شgh إ!  وجود مستو}ات أ) 10-5(اgrsBة    . ىعx  ;: الفئات 

  :التوصيات

  :;: ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث اABالية؛ فإنھ يمكن تقديم مجموعة من التوصيات

ـــ: |علــــيم تالميــــذ  .1 ـــة ;ـ ة مكثفـ رالعمــــل عxــــ  تــــضمhن أســــلوب الــــتعلم اABــــس حرMــــي بــــصو
مة داو نمتال  .ز

}zيــة للمعلمــhن عxــ  اســتخدام أســلوب الــتعلم اABــس حرMــي وأســ .2 ات تد رعمــل دو لوب ر
:Iيالتعلم البصر وكذلك أسلوب التعلم السم. 

مــــة  .3 زتطـــو}ر أ�ــــشطة |عليميــــة ت�ناســــب مــــع أســــاليب الــــتعلم املفــــضلة عنــــد تالميــــذ متال
  .نداو
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  املراجع

  : املراجع العر�ية: أوال

̂نجلو املصر}ة: القا'رة. �عاقة العقلية). 2009 (.أباظة، آمال وعالم، دمحم كمال   .مكتبة 

[يــع وصــاoB، إيمــان صــالح الــدين وعبــداABليم، إيمــان ســعدأبوالــسعود، أســم . راء دمحم وMامــل، آمــال 
ًب�ئة |علم تكيفية وفقا ألسلوب التعلم لتنمية القابلية لالستخدام لدى التالميذ ). 2021(

  . 233-175، )2(3. ا�fلة الدولية للتعليم �لك�gو�ي. ًاملعاقhن عقليا القابلhن للتعلم

دي، Mاتيا   .م�gجم، لبنان. ًكيف نف�م ال�gيزميا ف�ما أفضل). 2000. (وبار

اäــ�� أنــ�س، وصــليح، يمــان مؤ}ــد  س الر}اضــيات لتالميــذ ). 2021. (رالzــسطامي، ســالم  رتفعيــل تــد
ــــات التجر}zيـــــــة  اســ ــــوء �عــــــض الد ̂ساســــــية ;ـــــــ: فلــــــسطhن ;ــــــ: ضـــ مــــــة داو باملرحلــــــة  رمتال نز

  .93 – 76، )42(5مجلة العلوم ال�gبو}ة والنفسية، . والتوج�ات املعاصرة

مــــة داو). 2006. (التمي¨ـــ�، أحمـــد بـــن عبــــدالعز}ز ̂طفـــال ذو متال نوج�ـــات نظـــر املعلمــــhن نحـــو  : زي
يالتوقعــات النمائيـــة و~نطباعــات الـــسائدة و~تجا'ــات نحـــو الــدمج ال�gبـــو ;ــ: مرحلـــة مـــا 

سة شاد النف��ô من أجل ال�gبية املست-ياملؤتمر السنو الثالث عشر . رقبل املد دامة، ر �
شاد النف��ô :  ، القا'رة1مج    .207 – 171 جامعة عhن شمس، -رمركز �

ة ك : أنماط التعلم). 2016. (رالذو}خ، نو   .VARKرنموذج فا

}قـــات، إبـــرا'يم عبـــدهللا ات التأ'يليـــة). 2012. (رالز مـــة داو اsBـــصائص و~عتبـــا رمتال دار : عمـــان. نز
 ع   .زوائل للeشر والتو

شــادات). 2019 (آل ســفران، ضــيدان بــن دمحم مــة داو حقــائق وإ رمتال مكتبــة امللــك ف�ــد الوطنيــة، . نز
  .الر}اض

، عمــاد عبــدالرحيم و ا�Aاميــد، شـــاكر عقلــھ  س الـــصفي). 2007. (لالزغلــو دار . رســي.ولوجية التــد
 ع، عمان   .̂ردن: زاملسghة للeشر والتو

ا��ä، عماد ر}د، إسماعيل و  س ;: ال�gبية ال). 2016. (ز   .̂ردن: دار دجلة. بدنيةرأساسيات التد

يأســـاليب الـــتعلم املفـــضلة لـــذو ~حتياجـــات ). 2019. (ســـعد، 'بـــھ دمحم وشـــ�دة، دعـــاء عبـــد الفتـــاح
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