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في تنمية مهارات العمليات الحسابية لدى طلبة ذوي الحتياجات  إلكترونيةفاعلية برمجية  
 األردنالخاصة في 

 قاسموفاء إبراهيم أحمد : عدادإ
 األستاذ الدكتور محمد محمود الحيلة: إشراف

 باللغة العربية صالملخ  
فاعلية برمجية إلكترونية في تنمية مهارات العمليات الدراسة الحالية إلى الكشف عن هدفت 

م المنهج تم استخداالّدراسة ولتحقيق هدف ، الحسابية لدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصة في األردن
( 40ن )ختيار عينة قصدية ماحيث قامت الباحثة ب، ةوذلك لمالئمته ألغراض الدراسشبه التجريبي 

وتّم توزيعهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين )التجريبية االحتياجات الخاصة ذوي طالب من طلبة 
واختبار ، البعدي( –التحصيلي )القبلي  االختباروالتي كانت  الّدراسة أداتيوتم إعداد  ،والضابطة(

 بعد التحقق من صدقهما وثباتهما.م التَّعلأثر  انتقال

ت قد ساهم في تنمية مهارات العمليا لكترونيةأن استخدام البرمجية اإل الدراسة إلىأظهرت نتائج و 
 وفي ضوء ،الّطلبةلدى  التَّعلمفي انتقال أثر  واضح أثروأن للبرمجية  ،الطرح( –)الجمع  الحسابية

الحسابية  في تنمية جميع مهارات العمليات لكترونيةباستخدام البرمجيات اإل الّدراسةالنتائج أوصت  هذه
 .التَّعلملدى طلبة صعوبات 

 ذويالطرح(، طلبة  –، العمليات الحسابية )الجمع لكترونيةإل الكلمات المفتاحية: البرمجية ا
 .الحتياجات الخاصة
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Abstract 

 باللغة اإلنجليزية صالملخ  

The current study aimed to reveal the effectiveness of electronic software in developing 

the arithmetic skills of students with special needs in Jordan. They were randomly 

distributed into two groups (experimental and control), and the two study tools were 

prepared, which were the achievement test (pre-post) and the learning effect transmission 

test after verifying their validity and reliability. 

The results of the study showed that the use of electronic software has contributed to 

developing the skills of arithmetic operations (addition - subtraction), and that the 

software has a clear impact on the transmission of the impact of learning among students. 

Learning. 
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 :الفصل األول

 وأهميتها الد راسةخلفية 

 مقدمة

 من الممكن والتير البرامج التعليمية على مجموعة متنوعة من األساليب التعليمية يعتمد تطوّ 

عليم أدت التوجهات المختلفة للت، و التعليميةمعالجة مجموعة من األهداف ها لاستخدام أنواع مختلفة من

صة دمج متع البرامج التعليمية بفر ت، وتوالتعلم إلى تطوير مجموعة واسعة من حزم البرامج التعليمية

تعزيز  البرامج التعليمية دور ا مهم ا في، وتلعب والمعلمين الطلبةالوسائط المتعددة والتفاعل لكل من 

لمعلمون إلى تحديد ا، ويحتاج البرامج التعليمية مناسبة ومثمرة للتعليم والتعلمليست كل ، إال أنه التعليم

إلى معرفة  طلبةيحتاج العملية التعليم، كما و ما إذا كان البرنامج التعليمي المقصود يمكن أن يحسن 

 .(Barbosa & Souza, 2021) كيف يمكن أن يؤثر استخدام برنامج معين على تجربة التعلم

عبارة عن مجموعة من ، وهي لبرامج التعليميةت اإللكترونية أو ما يعرف باالبرمجياف

الصفحات الرقمية التي يتم تجميعها كوحدة تعليمية، والتي تشمل النصوص والصوت والفيديو والصور، 

 باإلضافة إلى التفاعالت التي تسمح للمتعلمين باإلجابة على األسئلة أو أداء المهام

(Tzur, Katz & Davidovich, 2021.) 

إلى اختيار ودمج التكنولوجيا التعليمية بطرق تتفق مع وجهات نظرهم التربوية  المعلمين يميلو 

يسرين كأدوات ، وكمعلمين ، وم اإللكترونية لبرمجيات، وتستخدم االشخصية حول الممارسة التعليمية

ائف معينة مج التعليمية ألداء وظيتم استخدام البرا حيث كأداة، تستخدم للتعلم ، وكصفوف افتراضية

وير ثل الدور األساسي للبرنامج في تعليم المتعلمين تط، أما كمعلم فيتمثل الحساب والرسم والتحرير

لى الدور ّكز عوتر تتبع البرامج التعليمية كميسرات للتعلم النموذج البنائي ، و معارف ومهارات جديدة
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ن ركيز على خبرات التعلم ونوع التفاعل التواصلي بيالنشط للمتعلمين في عملية التعلم ، مع الت

ممة ن حزم برامج تعليمية مصوالتي هي عبارة عفتراضية إفصول ، وتعمل كالمتعلمين والمعلمين

لمجموعة مستهدفة من المتعلمين مثل الدورة األكاديمية المستندة إلى الويب وبرنامج التدريب القائم 

 .(Tzur et al., 2021) على الوسائط المتعددة

في  2019( في نهاية ديسمبر COVID-19ظهر فيروس كورونا المستجد )من جهة أخرى 

مدينة ووهان الصينية، وسرعان ما أصبح المرض تهديد ا عالمي ا. وفي تلك األثناء أعلنته منظمة 

على ، وبناء  أنه يشكل جائحة عالميةب World Health Organization (WHO) الصحة العالمية

تخذت العديد من البلدان إجراءات عدة منها: منع السفر والتباعد اإلجتماعي والحجر الصحي ذلك ا

(. ونتيجة لذلك Pradeep,2019وأغلقت أماكن التجمعات بأشكالها المختلفة، والجامعات والمدارس )

مّكن الّطلبة وآمن، يُ ظهرت الحاجة الماسة إلى اإلنتقال إلى التعليم عن ُبعد عبر اإلنترنت كبديل متاح 

من متابعة تعليمهم دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، وكان التعليم عن ُبعد من أكثر الوسائل التى قد 

تلبي احتياجات فئة كبيرة من الّطلبة وتتيح التواصل بين المعلمين وطلبتهم، والحفاظ على استمرارية 

 (.Affouneh & Salha, Gurhan & Serkan, 2020) التعليمةالعملية 

( أنه بعد إغالق المدارس في األردن استجابة لما أوصت به 2020) وذكر أبو مغلي وشعيب

آذار من العام الحالي، انقطع ما يقارب مليوني طالب وطالبة عن  15منظمة الصحة العالمية في 

دون  جئ ون هذا اإلنقطاع مفاأالتعليم في جميع المدراس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث، وحيث 

ضع الراهن من ستجابة للو قامت وزارة التربية والتعيلم األردنية بوضع خطة سريعة لإل ،تحضير مسبق

ل من خال خالل إطالق منصة درسك في شهر آذار، وهي منصة تعليمية تقدم المحتوى األكاديمي
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الدراسية  للمواضيعمن الصف األول إلى الصف الثاني عشر  فيديوهات مسجلة سابقا لجميع الّطلبة

 الرئيسة، ولم يراِع في ذلك تلبية إحتياجات ذوي اإلحتياجات الخاصة.

 ستعداداتاإل كان من الضروي تلبية إحتياجات ذوي اإلحتياجات الخاصة من خالل توافر ؛لذا

وتزويدهم ببرمجيات  ،(Kalaw & Theresa, 2017)م لتعلمه األساسية والقدرات واإلمكانات

اعدهم على التَّعلم عن ُبعد وتزويدهم بالمهارات والمعارف واألدوات التي تمكن من توفير إلكترونية تس

ن ُبعد يتوقف على تعاون ومتابعة المدارس مع أولياء ع بيئة تعلم صحية، مؤكدين أن نجاح التَّعلم

طالب لوبذلك فإن مسؤولية األسرة باتت مضاعفة، ألنها تمثل جهة اإلشراف المباشرة على ا ،األمور

 في الرئيسة األفكار أهم أثناء تلقيه دروسه عبر التَّعلم عن بعد، وأصبحت البرمجيات اإللكترونية من

 .(2020 ،قوراري) والعشرين الحادي في القرن المعاصرة الخاصة التربية

 للمادة الّطلبة تشويق فّعال في وحيث أن للبرمجيات اإللكترونية دور ،كيدا  على ما سبقأوت

التَّعلم  في التفرد عملية وتساعد على الذاتي مالتَّعل فرص البرامج تلك توفر حيث المعروضة التعليمية

 على ترّكز فأنها وبالتالي لدى المتعلم العلمي التحصيل في الضعف جوانب بعض تقوية في فتساعد

كترونية فاعلية برمجية إللتلقي الضوء على  جاءت هذه الّدراسةالتعليمية،  العملية محور وتجعله المتعلم

 سيتم إعدادها في تنمية مهارات العمليات الحسابية لدى طلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة.

  الد راسةمشكلة 

حيث الحظت  مدرسة حكومية في كمعلمة الحالية من خالل عمل الباحثة  الدارسة ُمشكلة نبعت

لنظر في ا وبدأأن جائحة كورونا قد أثرت بشكل سلبي على تعلم الطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة، 

 لباحثةابدائل وأساليب جديدة لتتمكن هذه الفئة من مواصلة تعليمها تحت ظل جائحة كورونا، فعكفت 

 والمحلية الدولية المؤتمرات توصيات األدبيات والدراسات ذات الصلة، ووجد أنعلى االطالع على 
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 أوصت ية، والتيالتَّعلمالتعليمية  العملية في الفّعال أثرهاوعلى  التَّعلم في البرمجية فاعلية أكدت على

 التعليم وتقنيات تكنولوجيا مؤتمر :ية، ومنهاالتَّعلم التعليمية العملية في وتوظيفها المناهج حوسبة إلى

 سليمانتوصلت دراسة و  (،2019المتحدة عام) العربيةرات اإلما في عقد الذي اإللكتروني التَّعلمو 

البرمجيات ضعاف السمع في  الطلبةدرجات بين متوسط  فرق ذو داللة إحصائيةإلى وجود ( 2017)

لصالح المجموعة التي درست باستخدام البرمجيات  التفكير البصري اإللكترونية في مهارات

ر مفتوحة المصد لكترونيةلبرامج اإلل فعاليةأن هناك حيث ( 2018) هاإللكترونية، وأكدت دراسة طلب

لي ، كما وتوصلت دراسة الصليكفاءات التَّعلم اإللكتروني لألشخاص ذوي اإلعاقات البصريةعلى 

تحسين تحصيل الّطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الكويت في مادة العلوم ( أن هناك أثر ا في 2018)

 .مهاوفي دافعيتهم نحو تعل

بدعم من  2012أظهر المسح الوطني للقراءة والكتابة والحساب الذي تم إجراؤه في األردن عام 

لية أن معظم األطفال الُمسجلين بالصفوف الُمبكرة في المدارس الحكومية و الوكالة األمريكية للتنمية الدّ 

دخل التجريبي تنفيذ الت منوكان البد ال يستطيعون القراءة باستيعاب أو حل مسائل الحساب مع الفهم. 

يم لهذا وقد استجابت وزارة التربية والتعل, مي إلى تحسين أداء القراءة والحساب للصفوف الُمبكرةاالرّ 

 والنجاح من خالل مراجعة مناهج )الكتب الدراسية( اللغة العربية والحساب للصفوف الُمبكرة، 

خ منهجيات وسياسات وممارسات تعلم القراءة لترسي مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة تصميم

والحساب، التي تدعم تطوير وتنمية القراءة باستيعاب والحساب بفهم، وذلك على المستوى المدرسي 

 مي لجميع الفئات ومنها ذوي االحتياجات الخاصة.والمجتمعي والحكو 

في جميع  ( في اضطراب واسع النطاقCOVID-19) كورونافيروس  انطالقا  مما تسبب بهو 

والتأرجح  2020في مارس  األردنأنحاء العالم، واإلغالق المفاجئ لجميع المدارس في العالم بعامة و 
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اإللكتروني للسيطرة على آثار انتشار الفيروس، الذي أثبت أنه يمثل تحدي ا وخلق  التَّعلمالمفاجئ في 

وسيلة  ترونيةلكأصبحت البرمجيات اإلأسر ذوي اإلحتياجات الخاصة، و فجوة بين المعلمين والمتعلمين 

 بديلة لتعليمهم.

  تي:اآل اإلجابة عن السؤال الرئيسفي  الّدراسةذلك تمثلت مشكلة ل

في تنمية مهارات العمليات الحسابية لدى طلبة ذوي الحتياجات  إلكترونيةبرمجية  فاعليةما 

 ؟األردنالخاصة في 

 اآلتية:وقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة 

في تنمية مهارات العمليات الحسابية )الجمع والطرح(  لكترونيةبرمجية اإل فاعليةما  السؤال األول:

 لدى طلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة؟

 في إنتقال أثر تعلم طلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة لكترونيةالبرمجية اإل فاعليةما  :الثانيالسؤال 

 مواقف تعلمية جديدة؟ إلى

  الد راسةهدف 

برمجية إلكترونية في تنمية مهارات العمليات الحسابية لدى طلبة  فاعلية أثر إلىالّدراسة دفت ه

 ، وذلك من خالل التأكد مما يلي:ذوي االحتياجات الخاصة في األردن

برمجية اإللكترونية في تنمية مهارات العمليات الحسابية )الجمع والطرح(  التعرف على فاعلية -

 .لدى طلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة

البرمجية اإللكترونية في إنتقال أثر تعلم طلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة  التعرف على فاعلية -

 .إلى مواقف تعلمية جديدة
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  الد راسةأهمية 

 :تيفي اآل الّدراسة أهمية تتمثل

 األهمية النظرية

 وأثرها في العملية ومستجدات العصر تطورات لمواكبة اإللكترونية البرمجيات أهمية بيان 

رئة اوف الطّ ر وبخاصة في مواجهة الظّ ، والتَّعلمية عامة ولذوي اإلحتياجات الخاصة التعليمية

 مثل جائحة كورونا التي نعيشها حاليا .

 مدارس في لتطويرها دمج برامج وتقديم بها االعتناء وضرورة اإللكترونية، البرمجية أهمية إبراز 

 .األردن التعليم في

 األهمية التطبيقية

  ّمهارات العمليات  تنمية في التي سيتم إعدادها لكترونيةاإل البرمجية فاعلية على رفعالت

 الحسابية )الجمع والطرح( لدى طلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة.

 والتعرف ،التَّعلم مجال في لكترونيةاإل البرمجيات توظيف أهمية بمدى المعلمين وعي زيادة 

 .عامة والعمليات الحسابية خاصة المهاراتبتنمية  المتعلقة المشكالت على

 إلعداد البرمجيات كل في مجال  لمعلمي التربية الخاصةحافزا   الّدراسةتكون هذه  قد

 .إختصاصه

  الد راسة حدداتمو حدود 

 تتمثل حدود الّدراسة في اآلتي اآلتية:

  :ارات برمجية إلكترونية في تنمية مه فاعليةاقتصر موضوع الدراسة على الحدود الموضوعية

 العمليات الحسابية لدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصة في األردن.
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 في لواء القويسمة.: مدرسة نافع الشرقي الثانوية المختلطة الحدود المكانية 

 2021 الدراسي العام من الدراسي األول الفصل فيالّدراسة  طّبقت هذه :الزمنية الحدود  /

2022. 

 اصمة عّمان.في العفي مدرسة نافع الشرقي الثانوية م : طلبة صعوبات التَّعلالحدود البشرية 

 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة، بناء  على يتحدد تعميم نتائج هذه الّدراسةكذلك 

 مدى تمثيل العينة للمجتمع الذي سحبت منه.، و وثبات أدوات الّدراسةصدق ك

 وتعريفاتها اإلجرائية الد راسةمصطلحات 

جرائياعلميا   الّدراسةمصطلحات عّرفت الباحثة    كما يأتي: وا 

"تستخدم لوصف فعل معين وتحديد أكثر الوسائل  أنهاتعرف علمياا ب: Effectivenessالفاعلية 

معايير محددة ل االقدرة على تحقيق النتيجة المقصودة طبق   أنهاتحقيق   الهدف، كما تعرف بقدرة على 

 ة التعليمية التأثير علىيمدى قدرة البرمج أنهاب وتعرف إجرائياا . (112: 2018 )العطوي، "مسبقا

 في اكتساب مهارات العمليات الحسابية. التَّعلمطلبة صعوبات 

مجموعة من المواد التعليمية " أنهاتعرف علمياا ب: Electronic Software لكترونيةة اإل يالبرمج

غذية راجعة ، وتوفير تالتَّعلمغير الملموسة والمصممة باستخدام الحاسوب؛ لتسهيل عملية التدريس و 

عبدالوهاب تربوية" ) س  سفورية، حسب االستجابة وتهدف بدورها لتعلم مهارة أو حقيقة معينة وفق أُ 

وامر التي يتم اعطاؤها للحاسوب بلغة معينة مجموعة من األأنها ب وتعرف إجرائياا (. 115 :2017،

قادر على ترجمتها وتحويلها لبرنامج يتم استخدامه من قبل معلمي ذوي االحتياجات الخاصة وطلبة 

 .لتَّعلماستفادة منه في تنمية مهارات العمليات الحسابية لدى طلبة صعوبات لإل التَّعلمصعوبات 
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صادية قتعملية حضارية شاملة لكل أنشطة المجتمع اإلأنها عرف علمياا بت :Developmentمية نالت  

حة، هدفها بناء دولوجية واضيجتماعية والثقافية والسياسية والتربوية والفنية، تحكمها فلسفة وأَ و اإل

ان مومحددة في الزَّ نسان وتحرير طاقاته وتطوير كفاءاته وقدراته وفق خطط ممنهجة اإل

التغير الذي يحدث لدى طلبة صعوبات  أنهاب وتعرف إجرائياا . (88: 2018)بوجمعه, "واألهداف

 .نتيجة استخدام برمجية تزيد من قدرتهم على اكتساب مهارات العمليات الحسابية التَّعلم

 )الجمع، والطرح،وهي مجموعة العمليات األساسية في الرياضيات وتشمل العمليات الحسابية: 

والضرب، والقسمة(، ويتّم تدريسها للطلبة في الصفوف األولى بالترتيب، وهي اساسية لتعليم المفاهيم 

. وتعرفها الباحثة على أنه عمليتي الجمع (46: 2019، أبو صالح) األكثر عمق ا في الرياضيات

 )الباوربوينت(.والطرح اللواتي قامت بتدريسهم لطلبة االحتياجات الخاصة 

عن جوهريا اتهم جتياحاالذين تختلف خصائصهم و  الّطلبة"  مبأنه لمياعتعر ف صعوبات التعل م: طلبة 

وقد يجهل الكثير من الناس بأن هناك حتياجات المتوسطة( اإل يو ذقرنائهم )أاجات تيحاخصائص و 

فراد من خالل قانون التربية الذوي االحتياجات الخاصة التي تقدم لهم الخدمات ثالث عشرة من فئات 

مجموعة  بأنهم: إجرائياا  ونعرفيو  .(152:2020)قوراري،  التَّعلمصعوبات المعوقين ومن هذة الفئات 

سابية مهارات العمليات الح في صعوبات يعانون من الذينمن مدرسة نافع الشرقي الثانوية،  الّطلبة

ة تلك نميعناية خاصة لمساعدتهم على ت إلى )الجمع والطرح والضرب والقسمة( ويحتاجون األربع

 المهارات.
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 :نياالفصل الث  

 اسات السابقةر ري والد  ظاألدب الن  

المحور األول في اإلطار النظري، ويتناول أهّم ما ُكتب يتمثل محورين،  إلىينقسم هذا الفصل 

 وروناكفيروس العمليات الحسابية، و ، و لكترونيةحول ذوي االحتياجات الخاصة، والبرمجيات اإل

والتعليم عن ُبعد في العالم، بينما يتناول المحور الثاني من الفصل الّدراسات السَّابقة العربيَّة واألجنبيَّة 

 األقدم. إلىمرتّبة بحسب تسلسلها الزَّمنّي من األحدث ، الّدراسةذات الّصلة بموضوع 

:  األدب النظري أولا

 اآلتية:األدب النظري إلى المحاور يتطرق 

  لكترونيةاإل  البرمجية المحور األول:

 في المطردة والزيادة التقنيات وتطور واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في الهائل التقدم مع

نشر  خالل من التعليمية البيئة إثراء إلى التعليم مؤسسات من العديد اتجهت الحاسوب، تطبيقات

ووسائط  وسائل ستخداماو  التعليمية، البرامج تقدم بيئات عبر والمعلمين الّطلبة بين لكترونيةاإل المعرفة

 خالل الوسائط من التعليمي المحتوى تقديم خاللها والمتعلم يتم المعلم بين بالتفاعل تسمح تكنولوجية

 . 2019)سيف،) لكترونيةالبرمجيات اإل منها المختلفة لكترونيةاإل

 بينهم فيما الّطلبة بين تعزيز االتصال في تتمثل التعليم في لكترونيةاإل البرمجيات أهمية إن

 أساليب وتالئم ليمية،عالتّ  المعلومات والموارد إلى الوصول سهولة إلى وتؤدي والمعلمين، الّطلبة وبين

 لكترونيةاإل البرمجيات على القائمة المناهج أن ونجد ،الذاتي التَّعلم على تحث التي الحديثةالتَّعلم 
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وتراعي ما  كما ،الراجع ذيةغوالتَّ  التقييم طرق وتعدد سهولة في همستُ  وتكاملية بصورة تفاعلية مدَّ قـتُ 

 .(2020 ،هواش) فردية من فروق الّطلبةبين 

 لكترونيةالبرمجية اإل مفهوم 

، وهي يتم إنشاؤه لغرض تعليمي البرامج التعليمية هي مصطلح يستخدم ألي برنامج كمبيوتر

رجعية، البرامج الم إلىبرامج إدارة الفصل الدراسي  إلىتشمل نطاقات مختلفة من برامج تعلم اللغة 

 .(Poikela, 2017والغرض من هذه البرمجيات هو جعل التعليم أكثر فعالية وكفاءة )

قات مصممة تطبي أنها( على Volante & Johanek, 2017) فولنت وجهناك وقال عنها

ا لتقديم المساعدة في توجيه  ا عديدة  الطلبةخصيص  حول موضوع ما، وَتخِدم أدوات البرمجيات أغراض 

 نشطة التعليمية.أخرى غير التدريس، فهي تسهم في تحسين األ

مع  لتَّعلماتطبيقات الحاسوب التي تم تطويرها لغرض التدريس و  أنها( على 2019وعرفها ناقز )

 المكتبية او االجهزة المحمولة.أجهزة الحاسوب 

أدوات تعليمية محددة تزيد من فعالية األنشطة التعليمية  أنها( بArtan, 2016عرفها آرتان )كما 

 ويمكن استخدامها في التعليم الرسمي وغير الرسمي.

برامج تسمح بدراسة المواد أنها ب لكترونية( البرامج اإلMaharmah, 2021وعّرف محارمة )

يوتر أو للتعلم جهاز كمب الّطلبةالتعليمية وتعلم معلومات جديدة في أي وقت وفي أي مكان، ويحتاج 

 هاتف ذكي واتصال ثابت باإلنترنت. 
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من  التَّعلم علىالّطلبة برامج تساعد  أنهاب لكترونيةمن الممكن أن تعّرف الباحثة البرمجيات اإل

خالل اإلعتماد على تعليمات رقمية ووسائط متعددة، يقوم المعلم ببنائها باستخدام أدوات تأليف 

 متخصصة. 

 لكترونيةالبرمجيات اإل  أنماط

هي في األساس برنامج كمبيوتر يقدم التعليمات أو يساعد في ايصال  لكترونيةالبرمجية اإل

البرامج التعليمية بالعديد من األسماء، وكان يطلق عليه التعليم  إلىالتعليمات للطلبة، وكان يشار 

أو المناهج التعليمية، وفي الوقت الحاضر يتم تصميم البرامج التعليمية لدعم  الحاسوببمساعدة 

القائم على  لمالتَّع، و الحاسوبالتعليمات بدال  من تقديمها، ويشار إليها باسم التعليمات القائمة على 

، وتم تصميم البرامج التعليمية لتعكس العديد من األنماط مثل الحاسوببمساعدة  التَّعلمو  الحاسوب

التدريب والممارسة، وبرامج المحاكاة، واأللعاب التعليمية، وبرامج حل المشكالت، وتؤدي العديد من 

حديد الوظيفة ت اتق المعلم مسؤوليةعالبرامج التعليمية الحالية أكثر من وظيفة واحدة، إال أنه تقع على 

 & Alodwanالتعليمية التي تخدمها والميزة النسبية الستخدامها لتحقيق نتائج تعليمية أكثر تحديد ا )

Almosa, 2019.) 

أداة تعليمية متكاملة للمعلمين كجزء من دروسهم، وتساعد تلك  لكترونيةتعتبر البرمجيات اإل

جّيد أدوات تساعدهم في تنظيم الدروس، والتخطيط ال ، وتقّدم للمعلمينالّطلبةتحسين أداء  إلىالبرامج 

 (:Cekmez & Bulbul, 2018للحصص الدراسية )

 برامج التدريب والممارسة

يق في تعلم المفاهيم الجديدة عن طر  الّطلبةبرامج التدريب والممارسة هي البرامج التي تساعد 

م يتابعون قون ردود فعل على صحتها ثالتدريب المتكرر والممارسة، بحيث يقوموا بحّل المشكالت ويتل
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امج مهارة بطريقة الالوعي، وتساعد بر  إلى، ومن خالل القيام بهذا الفهم يتم تحويله التَّعلمعملية 

التدريب والممارسة في جعل المعلومات واإلجراءات متاحة للعقل دون بذل مجهود واعي، وتّعد تلك 

اعلية كما وتوّفر برامج التدريب والممارسة تمرينات تف دب،البرامج مهمة في تعلم الرياضيات واللغة واأل

في اكتساب المفاهيم والمهارات األساسية، وتقّدم تدريبات كإكمال الجملة، واالختيار  الّطلبةلمساعدة 

 .(2020هواش، ) من متعدد، وتحديد الجزء من الصورة، وأسئلة الصح والخطأ

 البرامج التعليمية 

أي موضوع كما يفعل المعلم في الفصل، ويمكن للطالب  إلىهي البرامج التي توجه المتعلم 

إذا شعر أنه  بطريقة خطية أو التَّعلمبالسرعة التي تناسبه من أي مكان وفي أي وقت، ويمكنه التَّعلم 

مجاالت اهتمام غير مستكشفة، فالدروس التعليمية عبارة عن  إلىأتقن هذا القسم، فيمكنه التفرع 

وفي الوقت  بالسرعة التي تناسبه التَّعلمتمارين تعليمية ذاتية، ويتم إعدادها حتى يتمكن الطالب من 

الذي يناسبه، ومن أنواع البرامج التعليمية تقديم الحقائق باستخدام النص والرسومات، وتقديم قواعد 

، وتقديم خطوات الستراتيجيات حل المشكالت المزايا النسبية للدروس التعليمية، وتقديم مالتَّعلومبادئ 

المعلومات ونمذجة المهارات، وتقديم إرشاد للطلبة من خالل االستخدام األولي للمعلومات أو 

التي و الخصوصي هي البرامج التعليمية التي تقدمها أكاديمية خان،  التَّعلمالمهارات، ومن أشهر برامج 

أوجدها المحلل المالي السابق سلمان خان، حين قام بإعداد فيديوهات تعليمية ألبناء عمومته البعيدين 

 .(2017عبدالوهاب، )

 برامج المحاكاة

هي نماذج محوسبة ألنظمة العالم الحقيقي أو أنظمة مستقبلية خيالية، وهي مصممة لتعليم كيفية 

ي العلوم للتجارب المعملية أو في الرياضيات لمحاكاة عمل األنظمة، ومن الممكن استخدامها ف
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نشاء مخططات ورسوم بيانية، في أجهزة   إلنشاء رسومات ثالثية الحاسوبسيناريوهات محددة، وا 

ت في رحلة ميدانية افتراضية، وقد تكون بعض عمليا الّطلبةاألبعاد للمشاريع، وفي الجغرافيا ألخذ 

بأدوار مختلفة بناء  على إعادة إنشاء واقع حقيقي،  الّطلبةالمحاكاة قائمة على الحالة، حيث يقوم 

وبعض عمليات المحاكاة مصممة للتعلم مرة واحدة، والبعض اآلخر يتطلب ممارسة إلكمال المزايا 

كون المحاكاة أرخص في تطبيقها من الواقع الحقيقي، وتعتبر أسهل النسبية للمحاكيات، وغالب ا ما ت

في البناء من أحداث العالم الحقيقي، كما وتعتبر التجارب التي تطّبق باستخدام برامج المحاكاة أكثر 

ت تجارب كيميائية ذات تفاعال الّطلبةأمان ا من تطبيقها على أرض الواقع، فمن الممكن أن يطّبق 

م، كذلك ومن الممكن إيقاف عمليات المحاكاة مؤقت ا، بينما ال يمكن إيقافها عند تطبيقها خطرة بأمان تا

 (. Tzur et al., 2021في الحياة الواقعية )

برامج المحاكاة ة الّطلبمن خالل التجارب االفتراضية، ويستخدم  الّطلبةوتتيح برامج المحاكاة تعليم 

الكتساب خبرات جديدة ال يمكنهم اكتسابها على أرض الواقع، وهي نموذج محوسب لنظام حقيقي أو 

 ن من المحاكاةنوعين رئيسيي إلىكيفية عمل النظام وتصنف و  الّطلبةيتخيله المعلم ويصممه لتعليم 

(Waddington et al., 2018) : 

والتي تسمح للطلبة بمعالجة األشياء أو العمليات المعروضة على  المحاكاة الفيزيائية: -

الشاشة، بحيث يستخدم الطالب مجموعة مختارة من المواد الكيميائية مع إرشادات حول كيفية 

 دمجها لرؤية النتيجة، أو قد يرى كيفية عمل الدوائر الكهربائية المختلفة. 

تسريع أو إبطاء العمليات التي تحدث عادة  إما تعمل هذه المحاكاة على  المحاكاة التكرارية: -

 ببطء شديد أو بسرعة يمكنهم تشغيله مرار ا وتكرار ا وبقيم مختلفة
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 األلعاب التعليمية

بنشاط في ممارسة األلعاب باتباع مجموعة من القواعد، ويكمل  الّطلبةهي برامج يشارك فيها 

وع المستوى األعلى التالي، بهذه الطريقة يتعلمون عن موض إلىفيها مستوى واحد ا وينتقلون  الّطلبة

القائم  لتَّعلمامعين بطريقة ممتعة، كما يعلمهم اإلجراءات والعمل بشكل تعاوني، فاأللعاب التعليمية أو 

ويتّم  علمالتَّ على األلعاب هو فرع من األلعاب الجادة التي تتعامل مع التطبيقات التي حددت نتائج 

لى االحتفاظ ع الّطلبةاب التعليمية من أجل موازنة المواد التعليمية مع طريقة اللعب وقدرة تصميم األلع

على  لّطلبةابالموضوع المذكور وتطبيقه على العالم الحقيقي، وتساعد األلعاب التعليمية في تحفيز 

نجازاتهم ألن  الّطلبةكما وتساعد في تشكيل تجارب  من خالل ممارسة األلعاب،التَّعلم   لّطلبةاوا 

يفضلون الرسومات الثرية والواجهات متعددة المهام، ومن الضروري أن يتعامل المعلمين مع األلعاب 

 إضاعة الوقت عندما ال يكون هناك نشاط إلىمهمة وليست نشاط ا ثانوي ا يؤدي  أنهاالتعليمية على 

 (.Hute & Rahimi, 2017في الفصل )

 برامج حل  المشكالت

تلك  ، حيث تواجه الطالب فيالّطلبةّم تصميم هذه البرامج لزيادة مهارات حل المشكالت لدى يت

كيره خطوات منطقية أبسط، ويطبق الطالب تف إلىالبرامج مشكلة وعليه إيجاد حل بعد تقسيم المشكلة 

ويحل المشكلة أو يحصل على تغذية راجعة ومحاوالت مرة أخرى، وتشّجع برامج حّل المشكالت 

حل  لطلبةللتعليم وتعزيز مهارات حل المشكالت بطريقة محاكاة، فيمكن  النشاط الجماعي، وتستخدم

المتخيلة، وحل المشكالت متعدد المناهج، كذلك والتركيز على االستراتيجيات  أو المشكالت الواقعية

بتطبيق  ةللطلبالسماح ، و الّطلبةتعمل على تعزيز العمل الجماعي بين  أنهابدال  من المحتوى، حيث 
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على  لّطلبةاالمعلومات في بيئات مختلفة واختبار نظرياتهم المزايا النسبية لحل المشكالت، ويتدرب 

 .(Cekmez & Bulbul, 2018)استخدام مهارات المنطق واالستدالل لحل المشكالت

 إلكترونيةخطوات بناء برمجية 

لمرحلة التالية ا إلىمراحل رئيسية، وال يسمح باالنتقال  خمسباتباع  إلكترونيةيتّم بناء برمجية 

دون إكمال المرحلة الحالية، ومن الممكن استخدام العديد من عمليات التكرار في البرمجية عن طريق 

 :(2018الصليلي، ) تقييم النتائج المؤقتة وتجديد المواد التعليمية

 المرحلة األولى: مرحلة التحليل

في مرحلة التحليل، يتم توضيح المشكلة التعليمية، ويتم تحديد األهداف والغايات التعليمية وتحديد 

نشاء ، تقوم هذه المرحلة في البداية على فهم سبب إوالمعرفة والمهارات الحالية للمتعلم التَّعلمبيئة 

ذي يجب أن مستهدفة، وما الوالفجوات التي تسعى لملئها بها، ومن هم الفئة ال ،لكترونيةالبرمجية اإل

تحققه، ومن خالل هذه المرحلة يتّم تحليل الوضع الحالي والمشكالت الموجودة وحلول التدريب 

تحديد النتائج السلوكية الجديدة، واالعتبارات التربوية، والجدول الزمني إلنجاز البرمجية الممكنة، و 

 (.2020، موسى)

 المرحلة الثانية: مرحلة التصميم

طيط وأدوات التقييم والتمارين والمحتوى وتحليل الموضوع وتخ التَّعلمتتناول مرحلة التصميم أهداف 

الدروس واختيار الوسائط، ويجب أن تكون مرحلة التصميم منهجية ومحددة، فيجب أن تكون الطريقة 

تحقيق لمنطقية ومنظمة لتحديد وتطوير وتقييم مجموعة من االستراتيجيات المخططة المستهدفة 

 لىإأهداف البرمجية، كما ويجب أن يكون كل عنصر من عناصر خطة التصميم التعليمي يحتاج 

التنفيذ مع االهتمام بالتفاصيل، وفي هذه المرحلة يتّم توثيق إستراتيجية التصميم التعليمي والمرئي 
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صودة حسب المجال قوالفني للبرمجية، وتطبيق اإلستراتيجيات التعليمية وفق ا للنتائج السلوكية الم

نشاء القصص المصورة )الستوري بورد(، وتصميم واجهة المستخدم  )المعرفي، العاطفي، الحركي(، وا 

نشاء النموذج األولي، وتطبيق التصميم المرئي )التصميم الجرافيكي(  وتجربة المستخدم، وا 

(Chebotib& Kiptum, 2021.) 

 المرحلة الثالثة: مرحلة التطوير

الذي يقوم فيه المطورون بإنشاء وتجميع أصول المحتوى التي تم إنشاؤها في مرحلة هي المكان 

التصميم، ويعمل المبرمجون على تطوير و دمج التقنيات، وتتّم مراجعة المشروع ومراجعته وفق ا ألي 

 (.2020، موسىمالحظات يتم تقديمها )

 المرحلة الرابعة: مرحلة التنفيذ

في هذه المرحلة، يتم تطوير إجراء لتدريب الميسرين والمتعلمين، لذا يجب أن يشمل تدريب 

جراءات االختبارالتَّعلمالميسرين منهج الدورة، ونتائج  المتعلمين  ويشمل إعداد ،، وطريقة التسليم، وا 

ضمن فيها ي، وفي مرحلة التنفيذ الّطلبةتدريبهم على أدوات جديدة )برمجيات أو أجهزة(، وتسجيل 

مجية الصحيح، وأن البر  هاانالمعلمين أن الكتب واألدوات واألدوات واألقراص المدمجة والبرامج في مك

 (.Chebotib& Kiptum, 2021التعليمية تعمل )

 المرحلة الخامسة: مرحلة التقييم

ة من لتتكون مرحلة التقييم من جزأين: التكويني والختامي، التقييم التكويني موجود في كل مرح

مراحل عملية بناء البرمجية، ويتكون التقييم النهائي من االختبارات المصممة للعناصر المرجعية ذات 

ا للتغذية الراجعة من المستخدمين )  (.2020، قوراريالصلة بالمعايير الخاصة بالمجال وتوفر فرص 
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 لكترونيةإيجابيات البرمجيات اإل 

العمليات التعليمية المعقدة، وتوفر العديد من المزايا لكل من  لكترونيةاإلتبسط البرمجيات 

 (:Hute & Rahimi, 2017) الطلبةالمعلمين و 

تاحة الوصول إليه ع المواد المعلمين من تخزين جمي لكترونيةتمّكن البرمجيات اإل: تنظيم المحتوى وا 

وهيكلتها في مكان واحد آمن، وتمّكنهم من االحتفاظ بجميع المعلومات المهّمة وتمكنهم بسهولة من 

إنشاء دورات مختلفة، كذلك وتساعد جميع أعضاء فريق العمل الوصول إليه إذا كان المعلم يستخدم 

التي تعمل  خيار مثالي للفرق لكترونيةالبرمجيات اإلالقائم على السحابة، وتعتبر  التَّعلمنظام إدارة 

 لىإمع ا في نفس المدرسة أو في مؤسسات تعليمية أخرى، وتساعدهم في الوصول غير المحدود 

 (. Hute & Rahimi, 2017المواد من أي جهاز ألداء المهام الضرورية أو تعلم معلومات جديدة )

عداد التقارير عنه وظيفة رئيسية أخرى لليعد تتبع تقدم : تتبع تقدم الطالب وسلوكه برامج المتعلم وا 

نجازات الطالب، وتساعد المعلمين على لكترونيةاإل ا بناء  على تجربة وا  ، وتقّدم محتوى أكثر تخصيص 

أبو ) لطلبةاتحسين محتوى الدورة أو البرنامج لجعله أكثر مالءمة الحتياجات ومستوى الخبرة لمعظم 

 .(2019صالح، 

ن في أوقات األزمات االقتصادية التي نجمت ع لكترونيةساعدت البرامج اإل: تكلفة التعليمتخفيض 

جائحة كورونا في خفض تكلفة التعليم، حيث يعد خفض التكاليف أولوية ألي عمل تجاري، وكان 

ا لتحقيق ذلك، وأتاحت المؤسسات التعليمية للطلبة  االتصال باإلنترنت هو الطريقة األكثر شيوع 

لىقنيات المبتكرة للتعلم من المنزل، دون الحاجة ألي تكلفة مادية كالتنّقل من و الت درسة، أو الم ا 

 (.2019استئجار مبنى مدرسي )الحربي وأبو لوم، 
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 أتمتة العديد من العمليات ذات األهمية الثانوية لكترونيةيمكن للبرامج اإل: تقليل عبء عمل المعلم

تركيز على أنشطتهم الرئيسيةـ، وتّوفر األدوات الخاصة للوصول ومساعدتهم على اللدى المعلمين، 

معلومات الطالب، وتعطي الدرجات لواجبات االختبار، والتحقق من الواجب المنزلي، والتعامل  إلى

 .(2019أبو صالح، مع العمليات األخرى التي تستغرق وقت ا طويال  )

 حال  مثالي ا موجه ا ومصمم ا وفق ا الحتياجات التَّعلمتّعد برنامج : وأدائهم الط لبةتحسين مشاركة  

، وعملت ّطلبةالالمشكالت الموجودة لدى  لكترونيةالمختلفة، وحّلت البرامج اإل الطلبةواهتمامات فئات 

، لّطلبةا، فاستخدام أنشطة مختلفة أكثر ابتكار ا ساعدت في تحسين اهتمام التَّعلمعلى جذبهم نحو 

اإلبداع وحافظت على مشاركتهم وعملت على تنمية الدافعية لديهم )الحربي وأبو لوم، وحّسنت لديهم 

2019.) 

 لكترونيةسلبيات البرمجيات اإل 

غم من الفوائد ، فبالر لكترونيةال تزال تواجه المعلمين بعض المخاوف بشأن استخدام البرمجيات اإل

 تطبيقها:المتعددة لها، إال أن هناك بعض السلبيات التي تقف أمام 

، لحاسوباسواء كان التعليم تقليدي ا، أو كان عن بعد باستخدام أجهزة : صعوبة جذب انتباه الطالب 

الستعداد ا إلىفإن جذب انتباه الطالب يمثل تحدي ا كبير ا أمام أي معلم، ألجل هذا يحتاج المعلمون 

تمام دورات خاصة تتعلق بالمنهجية الفعالة الستخدام البرامج التعليمية والتفاعل مع  ، فغالب ا لطلبةاوا 

يفية االستعداد لها ومعرفة ك إلى، ويحتاج المعلم الطلبةانتباه  الحاسوبما تشتت األجهزة وأجهزة 

 (.2019، سيفالتعامل معها )

مع وجود الكثير من التطبيقات والمواقع التعليمية أما : ءمةصعوبة اختيار البرنامج األكثر مال

 لكترونيةالمعلمين، فمن الصعب اختيار البرمجية األكثر مالئمة للطلبة، فبالرغم من وجود البرامج اإل
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 أن المعلم يكون من الصعب عليه اختيار إلىذات األلوان والتأثيرات الصوتية والوسائط المتعددة، 

 (.2019المهيري، البرمجية المناسبة )

اكل الذين يعانون من مشاكل في الرؤية أو مش الطلبةقد ال يتمكن : الطلبةليست خياراا مناسباا لجميع 

 التفكير في لىإصحية أخرى من استخدام البرامج التعليمية بشكل فعال، لهذا السبب يحتاج المعلمين 

 .(2019المهيري، حلول أخرى مع مراعاة احتياجات الطالب )

ك من وقت كبير في بنائها، وذل إلى لكترونيةيحتاج انتاج البرمجيات اإل: الحاجة للمزيد من الوقت

خالل جمع المعلومات حول المتعلمين، وتحديد األهداف التعليمية، وجمع الوسائط المتعددة، وتطوير 

الشكل  لىإاستثمار وقت كبير والخروج بها  إلىالستوري بورد الخاص بالبرمجية، كذلك ويحتاج بناؤها 

 (. 2020موسى، النهائي القابل للتطبيق )

 : ذوي الحتياجات الخاصةالثانيالمحور 

يستخدم مصطلح ذوي االحتياجات الخاصة كبديل لمصطلح ذوي اإلعاقة، ويطلق هذا المصطلح 

رعاية خاصة، حيث تجمع األشخاص مع ا في بيئة  إلىعلى مجموعة األشخاص الذين هم بحاجة 

حدي دولي ا بالت وتم االعتراف ،أن يتعلم بشكل مختلف عن أي اآلخر إلىيحتاج كل شخص منهم 

ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في الصفوف الدراسية السائدة نفسها  األطفالالمتمثل في تعليم 

ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في الصفوف الدراسية السائدة  األطفالوأصبح إدراج ، مثل أقرانهم

 (. 2018)بوجمعة، موضوع ا عالمي ا في أنظمة التعليم الحديثة 

ن باتت امانه بين ايدينا فهم غير قادري أنهاتحتاج للمزيد من الدعم و الّطلبة إن تلك الفئة من 

كاقرنائهم االسوياء بالطريقه االمعتادة فكان ال بد من االتجاه نحو التكنولوجيا  التَّعلمعلى االستمرار ب

أفضل  من لكترونيةاإلباستخدام البرمجيات  التَّعلم، ويعد التعليم و  لكترونيةوالبرمجيات اإل
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على  لّطلبةاية لما في ذلك من أهمية في زيادة قدرة تلك الفئة من التَّعلماإلستراتيجيات التعليمية 

ة وخاصة في مادة الرياضيات التي ُتعد من المواد الدراسي ،اكتساب مهارات جديدة وتوظيفها في حياتهم

لطلبة من ذوي قبوال ل أكثروالمجردات ويصبح تعليمها  األرقامبطبيعتها مواد تركز على  نهاالمهمه أل

اإلحتاجات الخاصة ولطلبة الصفوف الثالثة االولى اذا اعتمدت على برامج تفاعلية يستطيع الطالب 

 .Rachana), (2020حقيقة المعرفة الرياضية ويوظفها في حياته القادمة  إدراكمن خاللها 

 مفهوم ذوي الحتياجات الخاصة

المساعدة  إلىاالحتياجات الخاصة هو مصطلح يستخدم لوصف األشخاص الذين يحتاجون 

عادة التأهيل بسبب مشاكل صحية، ألنهم يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية   .وا 

( ذوي االحتياجات الخاصة هو مصطلح يستخدم لوصف األفراد الذين قد 2020)موسى عرف 

اصة فالطفل لديه احتياجات تعليمية خ ،كة والوظائف األخرىمساعدة في التواصل والحر  إلىيحتاجون 

في  طفالاألأكثر من معظم  التَّعلمأو إعاقة تجعل من الصعب عليه  التَّعلمإذا كان لديه مشكلة في 

ى ويمكن للوالدين الحصول عل ،قد يواجهون مشاكل في العمل المدرسي أو التواصل أو السلوك ،سنه

 .المساعدة والمشورة من المتخصصين والمعلمين والمنظمات التطوعية

( بانهم األفراد الذين يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من عدم 2020وعرفه عبده )

لطبيعي ويمتلك ليم اأو اكتساب الخبرة والمهارات وأداء العمل الذي يقوم به الفرد الس التَّعلمالقدرة على 

ذات احتياجات خاصة، منها: وجود مشاكل في وظائف  أنهاهذا الفرد صفات عديدة يطلق عليها على 

مشاركة وجود حواجز تحول دون ال إلىالجسم والبنية، وصعوبة في الحركة والقيام باألنشطة باإلضافة 

 في الحياة الطبيعية.
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ات الخاصة لديهم سمة واحدة أو أكثر من سمات ذوي االحتياج الّطلبة( ان 2018وعرف طلبة )

اإلعاقة  ،صرضعف الب ،وتشمل الفئات الرئيسية الحتياجات الخاصة )ضعف السمع ،التَّعلمصعوبات 

 ،ات التواصلصعوب ،التوحد ،تشتت االنتباه وفرط النشاط ،المشكالت العقلية والسلوكية  ،الجسدية

وبعضها وراثي ، والبعض اآلخر ناتج عن حوادث أو أمراض، والتي قد  ،والموهوبون ،عسر القراءة

 ضعف الذكاء أو الوظائف الحركية أو الوظائف الحسية. إلىيؤدي 

( ان ذوي االحتياجات الخاصة مصطلح يطلق على جميع أنواع 2019وعرف جوبالي )

يمكن أن تتجلى هذه  ،العاديين في جميع الجوانب األطفالعن  يختلفون اختالف ا كبير ا الذين األطفال

 األطفالطف، أو األطراف، أو السلوك، أو الكالم، وتشمل ، أو العواالحواس االختالفات في الذكاء، أو

 .الذين يكون نموهم أعلى من الطبيعياألطفال الذين يكون نموهم أقل من الطبيعي، و 

الذين ال يستطيعون ممارسة شؤن حياتهم الخاصة او  األطفالويمكن تعرفيه على انهم جميع 

لتأقلم مساعدة ل إلىنتيجة اصباتهم بمشكالت صحية جسدية او عقلية مما يجعلهم بحاجة  التَّعلم

 وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

 فئات ذوي الحتياجات الخاصة

 تقديم المساعدة للحصول إلىيوجد العديد من فئات ذوي االحتياجات الخاصة الذين يحتاجون 

 التكيف االجتماعي ومن ابرز هذه الفئات  إلىهم ولدمجهم مع اقرانهم والوصول ب التَّعلمعلى 

 االعاقة الذهنية -1

دراكهم للطاق الطلبةتؤثر اإلعاقة العقلية على تفكير  ة وذاكرتهم وتركيزهم وقدرتهم اللغوية وا 

بالمقارنة مع أقرانهم  العضلية والتوقيت والتنظيم المكاني وغير ذلك من القدرة على التكيف مع الحياة

https://baike.baidu.com/item/%E6%98%BE%E8%91%97%E5%B7%AE%E5%BC%82/22943000
https://baike.baidu.com/item/%E6%84%9F%E5%AE%98/11050415
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ذوو اإلعاقات الذهنية أبطأ بشكل عام في التطور ولديهم صعوبات  الطلبةمن نفس العمر، يكون 

تفكيرهم يكون أكثر تحديد ا، ولديهم وضعف التفكير التجريدي  حيث ان، الّدراسةكبيرة في مجاالت 

 ،غويةضعف المهارات اللو  مدى االنتباه وسهولة تشتيت االنتباه والمنطقي وضعف في الذاكرة وقصر

تقان المفردات المحدود وعدم تنسيق لألطراف أو  ،ان النطق لديهم غير الدقيق إلىباالضافة  ،وا 

، لجزارااليدين والعينين، مما يؤثر على القدرة على الرعاية الذاتية وضعف المهارات االجتماعية )

2018). 

 التوحد -2

تعلم المهارات والقدرات التي يمكن تعلمها من خالل  للطلبةالتوحد هو اضطراب في النمو، يمكن 

ا  الطلبةجنب مع مرحلة النمو ويحتاج  إلىالمالحظة أو تطويرها جنب ا   لىإالمصابون بالتوحد عموم 

تشمل هذه القدرات التفسير العقلي، وفهم مشاعر وأفكار اآلخرين، والتحكم ، أنهتدريب إضافي إلتق

ويجب  ،مجردة، وفهم جوهر معلومات الحياة اليومية والوظائف التنفيذيةالعاطفي، وتفسير المفاهيم ال

ا تأثير وقائي وتنموي مما يساعدهم على إنشاء مهارات التكيف ، أن يكون لهذه التدريبات أيض 

 .(Herrero & Lorenzo, 2020االجتماعي األساسية على المدى الطويل )

 ولديهم بشكل أساسي العقبات، سن الثالثة األطفالتظهر أعراض التوحد عادة قبل أن يبلغ 

الجوانب  الواضحة التالية في التطور االجتماعي والتواصل اللغوي والسلوك ويواجهون مشكالت في

االجتماعية حيث انهم غالب ا ما يعيشون في عالمهم الخاص، وال يجيدون مالحظة الكلمات واأللوان 

ومن جهة اخرى يواجهون مشكالت في االتصال  ر،آخ إلىوال يعرفون كيفية االنتقال من مكان 

 ،بطيء، وغالب ا ما يستخدمون الصور النمطية أو المتكرر للطلبةاللغوي ويكون التطور الشفوي 
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ضون على طرق معينة للقيام ويرف الطلبةالجوانب السلوكية فغالب ا ما يصر  مشكالت في إلىباالضافة 

 .(Herrero & Lorenzo, 2020تغيير عاداتهم اليومية )

 نقص االنتباه وفرط الحركة -3

هم على ومستوى نشاطهم وقدرت األطفالانتباه  إلىيشير اضطراب نقص االنتباه / فرط النشاط 

 في نفس العمر، توجد اختالفات واضحة األطفالالتحكم في العواطف والسلوكيات ، وبالمقارنة مع 

 وعادة ما يكون لها خصائص ،اة األسريةوالتواصل االجتماعي والحي التَّعلمعقبات في  إلىتؤدي 

يكون تركيزهم أقل وقصير األجل، ومن السهل  ر،محددة بالمقارنة مع تالميذ المدارس من نفس العم

تشتيت انتباههم بسبب التدخل الخارجي كما أنهم غير منظمين، وال ينتبهون للتفاصيل، وغالب ا ما 

 اليظهرون اإلهمال وفي الفصل الدراسي يواجهون صعوبة في الجلوس, و 

دفعون لقول اإلجابة واقب ؛ ينضبط انفسهم فهم يتصرفون عادة  باندفاع دون التفكير في العيستطيعون 

 .(2020دون انتظار السؤال مكتمل وال يتحلون بالصبر التباع الخطوات إلكمال العمل )عبده، 

 االعاقة الجسدية -4

أمراض الجهاز العصبي المركزي والمحيطي أو الصدمات أو  إلىتشير اإلعاقة الجسدية عموم ا 

الناتجة عن اإلعاقات الجسدية ، بحيث يتم إعاقة غيرها من أمراض الهيكل العظمي والعضلي الخلقية 

تشمل الفئات الشائعة الشلل الدماغي والصرع والسنسنة  .أو تقييد جانب أو أكثر من األنشطة اليومية

ليومية والكالم والكتابة واألنشطة ا الطلبةالمشقوقة وضمور العضالت، والتي تؤثر جميعها على حركة 

 .(2020قوراري، )
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 ضعف البصر -5

عدم  العمى التام عند, ويكون تشمل اضطرابات الوظيفة البصرية العمى الكامل وضعف الرؤية

ات ارتداء نظار  إلىفيحتاج الطالب  ضعف الرؤية, اما وجود وظيفة بصرية ، أي عدم إدراك الضوء

أو عمل تصحيح للنظر من خالل الجراحة ويعتمد ضعف الرؤية على حدة البصر والمجال البصري, 

 .(Waddington et al., 2018) ضعف خفيف أو معتدل أو شديد إلىويمكن أن يكون أكثر ينقسم 

 ضعف السمع -6

ط والشديد المتوس لىإيعاني المصابون باالعاقة السمعية من مشكالت سمعية تتراوح من البسيط 

التي تصيب اإلنسان خالل مراحل نموه المختلفة وتحرمه من سماع الكالم المنطوق مع أو بدون 

استخدام المعينات السمعية، وفي هذه الحالة يتطلب تقديم برامج تربوية خاصة, فهي حالة قصور 

الجهاز كاملة وصحيحة، فللحاسة السمعية عند الفرد، و التي تحول دون تواصله مع اآلخرين بطريقة 

ة استخدام معينات سمعي إلىالسمعي لديه ال يؤدي وظائفه بالشكل المطلوب، و يحتاج الشخص 

تمكنه من التواصل مع اآلخرين, و يستعينون في بعض األحيان بأيديهم لإلشارة لما يريدون أو الكتابة 

ية و المضخمات، أو مزيج بين هذه أو الرسم أو استخدام لغة اإلشارة، أو باستخدام المعينات الصوت

 (.2018الطرق جميعها )الصليلي، 

  التَّعلمصعوبات  -7

نهم مع ، ويتعامل الكثير م التَّعلمماليين طفل ومراهق من صعوبة في  أربعيعاني ما يقرب من 

على طريقة تلقي الدماغ للمعلومات  التَّعلمأكثر من نوع واحد من الصعوبات. تؤثر صعوبات 

طوير غالب ا ما تؤثر على قدرة الفرد على ت التَّعلمومعالجتها وتخزينها وتحليلها. نظر ا ألن صعوبة 
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أثناء وجود  وتشخيصها التَّعلممهارات القراءة والكتابة والرياضيات، يتم عادة  التعرف على صعوبة 

ال يتم تشخيص حالتهم مطلق ا وقد يستمرون في مواجهة الفرد في المدرسة, وفي كثير من االحيان 

 (.Bouck, Shurr & Park, 2020صعوبة في معالجة المعلومات أثناء تقدمهم في الحياة )

ماغ , وهي تتعلق بقدرة الد التَّعلممصطلح شامل لمجموعة متنوعة من مشاكل  التَّعلمصعوبات 

الطريقة أو  بنفس التَّعلملذين يعانون من صعوبة في على معالجة المعلومات, حيث ال يتعلم األفراد ا

هارات األساسية كتطوير الم التَّعلمبالسرعة التي يتعلمها أقرانهم، وقد يجدون صعوبة في بعض جوانب 

(Bouck et al., 2020.) 

 ذوي الحتياجات التعليمية الخاصة  الطلبةكيفية مساعدة 

الهدف من التعليم هو مساعدة كل طالب على تحقيق تنمية شخصية كاملة وتنمية موقف إيجابي 

مدى الحياة, وعند تعليم ذوي االحتياجات الخاصة البد من دمجهم مع اقرانهم  التَّعلموقدرة على 

 طلبةلالتحقيق مفهوم المشرك, و يعتمد مفهوم المشاركة على مستوى المدرسة على القدرة على تزويد 

الحتياجات ذوو ا الطلبةفي كل جانب من جوانب الحياة المدرسية ؛ كما يجب أن يحصل  التَّعلمبفرص 

التحسين اآلخرين و  الطلبةمع  الّدراسةالتعليمية الخاصة على نفس الفرص للمشاركة مثل اقرانهم و 

يز روح درسين تعز التكيف االجتماعي, ومن خالل دمجهم مع اقرانهم، يمكن للم إلىالمستمر للوصول 

. بالنسبة ةللطلبالفريق لديهم, ومن جهة اخرى يجب االهتمام بالفروق الفردية واالحتياجات الخاصة 

ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ، فإن تلقي قبول ورعاية المعلمين والزمالء في المدرسة ،  للطلبة

شكل أكثر ب التَّعلمكثر باالنتماء و ، سيكون لديهم شعور أ الطلبةفضال  عن حب ودعم أولياء أمور 

 (. 2018الجزار، فعالية )
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ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة، فإن الخطوة األولى هي أن يكون لدى المعلم  الطلبةلمساعدة 

عند صياغة االستراتيجيات، يمكن للمدارس المضي قدم ا خطوة بخطوة، واالستفادة  ،فهم صحيح لهم

 ،الجيدة من الموارد والفرص لتعزيز السياسات ذات الصلة وتعميقها، وخلق بيئة تعليمية متكافئة وشاملة

ووضع أهداف مناسبة لهم وصياغة أساليب رصد وتقييم مجدية و تصميم المناهج الدراسية و ترتيب 

ضرورة  لىإباالضافة  ،ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة الطلبةألنشطة بطريقة تلبي احتياجات ا

تقان للطلبةتوفير تدريب مهني للمعلمين لتعميق فهمه  طرق  ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة وا 

 (.Lukowski, 2020التدريس الفعالة )

 المحور الثالث: العمليات الحسابية

المدرسة يطور معظم األطفال فهم الجمع والطرح من خالل التفاعالت اليومية, قبل بدء 

وتتمثل ابرز المهارات الرياضيات في تحسس األرقام وتعليم األمام والخلف, وتمثيل األفكار الرياضية 

باستخدام الكلمات والصور والرموز واألشياء, وتعليم الحس المكاني مثل الهندسة ، وأفكار الشكل 

جم والمساحة والموضع واالتجاه والحركة, والقياس مثل إيجاد الطول واالرتفاع والوزن لجسم ما, والح

 والتقدير مثل أكثر ، أصغر ، أكبر، أقل من, واألنماط مثل تعلم كيفية عمل التنبؤات روابط منطقية

 .(2019)أبو صالح، 

ابية األساسية س المهارات الحسيلعب الرياضيات دور ا أساسي ا في الرياضيات الحديثة ويتم تدري

من سن مبكرة جد ا من أجل مساعدة الطلبة على فهم المفاهيم بطريقة اكثر عمق, تتضمن  للطلبة

مهارات الرياضيات األساسية القدرة على حساب الكميات واألحجام والمقاييس المختلفة, كل هذه 

اء ضيات البسيطة تتطلب قدرات إلجر الريا، فالمهارات مطلوبة إلجراء حسابات رقمية دقيقة وفعالة

عمليات حسابية بسيطة باستخدام األرقام أو القيم أو الكميات أو أي مقاييس المختلفة, ووتتمثل 
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المهارات الحسابية األساسية في الجمع والطرح والضرب والقسمة وهي المهارات الحسابية األساسية 

 (.2019)الحربي وأبو لوم،  األربعة

ت إيجاد إجابة لمشكلة ما عن طريق الرياضيات أو المنطق, وحتى مع وجود تستلزم الحسابا

ألنها  لطلبةلالتكنولوجيا الحديثة تبقى مهارات حساب الرياضيات جزء ا ال يتجزأ من تعليم الرياضيات 

تضع األساس للنجاح في تعلم الرياضيات في المستقبل مثل الجبر والهندسة وعلم المثلثات وحساب 

عاد ة ما يتم تقديم مهارات حساب الرياضيات خالل الصفوف االبتدائية المبكرة ، و التكاملالتفاضل و 

بالترتيب التالي: الجمع والطرح والضرب ثم القسمة, وغالب ا ما يعزز المعلمون مهارات حساب 

 الرياضيات من خالل األلعاب واالختبارات الزمنية والتدريبات. يعتمد التعلم الجديد على المعرفة

 (.2019)قوراري،  السابقة ويعتمد باستمرار حتى يتقن الطالب جميع المهارات األربعة

هرمي  ان تعليم المهارات الحسابية الرياضية يتم بشكل( 2019الحربي وأبو لوم ) ذكر 

تقوم و ويتطلب ذلك إتقان الخصائص األولية لألرقام، ومبادئ العالقة األساسية والقواعد البديهية, 

دماغ بدعم اإلدراك الرياضي مع هذه التركيبات السلوكية وتعمل كمجموعة من أنظمة منظمة أنظمة ال

يخضع كل نظام دماغي لعمليات إدراكية محددة، بما في ذلك  بشكل هرمي ومتفاعلة ديناميكي ا

تعد المهارات المعالجة البصرية والسمعية، ومعالجة الكمية، والذاكرة العاملة, واالنتباه, و 

أمر ا ضروري ا لنجاح الحياة في المجتمع الحديث ، وتعد القدرة على اكتساب  المتطورة يةالرياض

 .واسترجاع الحقائق الحسابية لبنة أساسية للتطوير الناجح للمهارات الرياضية

 نا والتعليم عن ُبعد في العالمو فيروس كور المحور الرابع: 

( العالم بأسره، وأغلقت الجامعات والمدارس في جميع COVID-19ضربت جائحة كورونا )

 إلى، ولكن كان البد للتعليم أن يستمر والتحّول 2020دول العالم مع مطلع شهر آذار من عام 
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التعليم عن ُبعد، وبطرق جديدة وأدوات تنكولوجية حديثة، فبدأ المعلمون بايصال المواد التعليمية بعدة 

(، كان الهدف الرئيس Andrea & Berkova, 2020ات التعليمية )طرق أهمها البرمجيات والمنص

 ،وكسر سلسلة العدوى( COVID-19)هو عزل مصادر الحاالت  ،التعليم عن ُبعد إلىمن التحول 

ووقف التجمعات على الصعيد الوطني، بما في ذلك التجمعات  ،وشمل ذلك منع الحركة والتجمهر

 (.Malays,2020) ضية والثقافية والتعليميةالدينية، واألنشطة االجتماعية والريا

أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن انتشار ، 2020من شهر آذار من عام  11في و 

(COVID-19)  ،يمكن وصفه بأنه جائحة، بدأت العديد من دول العالم في تطبيق الحجر الصحي

ما في ذلك المؤسسات التعليمية ونتيجة لذلك علقت مختلف المؤسسات والمنظمات والشركات، ب

أعلنت  ،منذ فرض قيود صحية ووبائية معينة ،ظروف عمل جديدة إلىأنشطتها أو بدأت في التحول 

تمكن نتيجة للعزلة الذاتية لم ي ،السلطات في معظم الدول عزل المواطنين طيلة فترة الحجر الصحي

وكذلك المعلمين من مواصلة دراساتهم وأنشطتهم التعليمية مع  الطلبةالعديد من أطفال المدارس و 

 Andrea) عن بعد شكال  جديد ا من أشكال العملية التعليمية عن بعد التَّعلمأصبح  ،التعليم التقليدي

& Berkova, 2020). 

هر مصطلح ظ ،عن بعد بانه أحد المفاهيم النامية في علم أصول التدريس الحديث التَّعلميعرف و 

اسلة أشكال التعليم مثل المر  إلىوكان ُيستخدم في األصل لإلشارة  عن بعد" منذ زمن بعيد التَّعلم"

 & Yildirim, Sahinاعتبر يلدريم وساهين وجوخان )، و والتدريب بالمراسلة والدراسات الخارجية

Gokhan, 2020ابقة عام، واعتمدت األشكال الس 100موجود منذ أكثر من  ( أن التعليم عن ُبعد

للتعلم عن ُبعد من خالل الدورات بالمراسلة والتي بدأت في أوروبا، ظلت هذه الوسيلة األساسية للتعلم 

كر أجمل ذ ،عن ُبعد حتى منتصف هذا القرن عندما أصبح التعليم اإلذاعي والتلفازي أكثر شيوع ا
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ليم ير تعريف التع( ومع تغّير التكنولوجيا تغAjmal, Arshad & Hussain, 2019وأرشاد وحسين )

وكانت المحاضرات المسجلة بالفيديو معيار ا في الدورات الجامعية على مدى العقدين  عن ُبعد

الماضيين، كما تم استخدام األشرطة الصوتية والدروس المرسلة عبر البريد في الدورات التدريبية 

بشكل مباشر ال وجها لوجه و وسيله تعلم دون ضرورة االتص بالمراسلة لتعليم مواضيع مثل اللغة، فهو

 كل هذه األنواع من المؤسسة التعليميه إلىمع المعلم داخل الصف الدراسي، ودون حاجه للذهاب 

 .التدريب تشمل الفصل المكاني المؤقت أو الدائم بين الطالب والمعلم ، ووجود مسافة في التعليم

م عندما والمعلمين لمواصلة دروسه للطلبةات التعليم العام والخاص طرق ا بديلة سوضع قادة مؤسّ و 

يكون االلتحاق بالمدرسة والجامعات غير ممكن ويعملون على طرق تجعل المدارس مؤهلة للعمل في 

بيئة آمنة، وكان البد ألصحاب القرار البحث عن طرق وحلول الستمرار العملية التعليمية خصوصا  

وس قام المعلمون بانشاء در  ،جهزة الرقمية واإلنترنتاأل إلىلديهم إمكانية الوصول  الّطلبةأن معظم 

من  لتَّعلمامن خالل تطبيقات االنترنت المختلفة, وبذلك تغيرت بيئة  الّطلبةاون الين والتواصل مع 

فتغير  ،يةاالفترضي وهذا بدوره أثر على جميع جوانب العملية التعليم التَّعلمبيئات  إلىالتقليدي  التَّعلم

 (.Andrea & Berkova, 2020) دور المعلم والطالب وتغيرت الوسائل واالستراتجيات

ساسي على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فانقطاع أخالل جائحة كورونا تم االعتماد بشكل و 

ورا دعن بعد جعل من دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال  التَّعلمالوجاهي واالعتماد على التَّعلم 

ستخدامها على شبكة اإلنترنت، ويتم ا الّطلبةمحوريا فمن خاللها يتم نشر المقررات الدراسية الخاصة ب

كنت م أنهالتسّهل طرق البحث واإلطالع بإعتماد أحدث تقنيات اإلتصال و تبادل المعارف، كما 

و وثارت لديهم  لم تعاونيبطريقة ذاتية و فردية، و تزّودهم بخبرات تكنولوجية و تعالتَّعلم من  الطلبة

 التدريب والممارسة للمهارات اإلبداعية.و  التَّعلمالدافعية نحو 
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اإلتصال غيرت في العملية التعليمية و ( أن تكنولوجيا المعلومات 2020وذكر أبو مغلي وشعيب )

عليم تقديم اإلستجابة السريعة للطالب كالتفمن خاللها تتنوع أساليب التعزيز و  كوروناخالل جائحة 

المبرمج كمختبرات تعليم اللغة، إثراء الخبرات المقدمة للطالب و ذلك من خالل تنّوع الوسائل و 

بطريقة  تساعد الطالب على التفكير أنهاالتقنيات المستخدمة في التواصل بين المعلم و الطالب، كما 

 علمية و تنمي لديه مهارات حل المشكالت و التفكير الناقد.

ب كان االتصال بين المعلم والطال كورونافقبل جائحة  ،االتصال في خالل الجائحةتغير نمط و 

 لتَّعلما إلىائحة واالنتقال جعلى االتصال وجها لوجه داخل الغرفة الصفية واما خالل ال يقتصر

تاج استخدام االدوات التكنولوجيا التي ال تح وتم، كتروني ظهرت انماط اتصال جديدة في التعليملاال

موز و توّفر للمستخدمين الّصور و الرّ ا أنهتقنيات عالية أو مهارات تكنولوجّية متخّصصة، بل  إلى

الفيديوهات التي تجعل من الّتواصل بين أطراف العملّية الّتعليمية أسهَل و أيسر واتاحت هذه االدوات 

لملفات و قشات و اآلراء و اي بين افراد العملية التعليمية، و يتبادلون المنا التَّعلمتناقل المحتوى 

الّرسائل الفوّية عن بعد، من خالل أدوات الّدردشة و الحوار المتزامنة، و منها مؤتمرات الفيديو 

 (.Cranmer, 2020والمنتديات و البريد اإللكتروني ) ZOOM USكبرنامج 

المعلمين في شرح المواد التعليمية باالعتماد على المنصات التعليمية،  كوروناجبرت جائحة وأ

وذلك  (COVID-19)قام المعلمون من نشر دروس مسجلة وعمل لقاءات مباشرة أثناء إغالق 

صة درسك من األردنلتعزيز التدريس عبر اإلنترنت، ومن أهم المنصات التعليمية التي ظهرت في 

في نقل الملفات ومشاركتها على المواقع التي تقدم مساحات تخزين:  واعتمد المعلمون ،ونور سبيس

Google Drive  وDropbox  ،(.2020)أبو مغلي وشعيب 
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اهمية التعليم عن ُبعد في تقديم المحتوى اإلكتروني للمتعلم أو  إلى( 2019وقد أشار أحمد )

إدارته ودعمه، أو كليهما من خالل اإلنترنت واإلكسترانت باستخدام متصفح الويب الذي يعمل على 

( دور 2017مندور ) وأوضحت األخرى على اإلنترنت. التَّعلمتزويد المستخدمين بروابط موارد 

تصاالت في عملية التعليم عن ُبعد من خالل ما تقدمه من طرق سريعة تكنولوجيا المعلومات واال

ومعلومات تفاعلية توفرها للمستخدم، وأن بيئات التعليم اإللكتروني تختلف باختالف االستقاللية 

الممزوج  لتَّعلماالمباشر عبر اإلنترنت،  التَّعلمالمقدمة للمتعلمين، وحددت ثالثة أنواع من هذه البيئات: 

المباشر  لتَّعلماالمساند عبر اإلنترنت. حيث تتميز البيئة االولى بيئة  التَّعلمالمختلط عبر اإلنترنت، و أو 

عبر االنترنت في كون المادة التعليمية يتم توفيرها بالكامل من قبل الشبكة، بينما البيئة الثانية هي 

معتاد في الفصل ة متكاملة مع التعليم البطريق التَّعلمتسهل عملية  أنهاالمختلط فتتميز ب التَّعلمبيئة 

جل بيئة تعلم مساند تستخدام فيها الشبكة من قبل المتعلمين من أ إلىالدراسي، وتشير البيئة الثالثة 

 .استخدام مصادر المعلومات المختلفة
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 المحور الثاني: الدراسات السابقة ذات الصلة

لكن لم تعثر و  الّدراسةابقة التي تناولت موضوع هذه ساسات الّ ر األدب النظري والدّ  إلىتم الرجوع 

 بشكل كامل، وما تم العثور الّدراسة( على أي دراسة تناولت موضوع هذه مهاالباحثة )في حدود عل

 :والعربيةعليه من الدراسات األجنبية 

عاف ض للطلبةعن بعد التَّعلم اقتراح برنامج تعليمي لدعم  إلى( 2020هدفت دراسة القرعان )

مهارات  لىإية وقياس فعاليته من حيث إنجازاتهم التعليمية باإلضافة األردنالجامعة  فيالسمع )الصم( 

 23صدي وتكّونت بشكل ق الّدراسةالذاتي والتحفيز باستخدام المنهج التجريبي، تم اختيار عينة  التَّعلم

 عتماد على أداة االختبار ومقياسالصم، تّم اال للطلبة الّدراسةطالب ا، وجميعهم أعضاء في مجتمع 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي  إلى الّدراسةالذاتي، وخلصت نتائج  التَّعلممهارات 

درجات التحصيل الدراسي قبل الجامعي وبعده. عالوة على ذلك، أظهرت النتائج وجود فروق ذات 

الذاتي )أي  التَّعلمالحسابي للدرجات على األبعاد األربعة لمقياس داللة إحصائية بين المتوسط 

التحفيز  ، والتقييم الذاتي( ومقياس التَّعلمالمهارات التنظيمية، والتوجيه والتحكم، واستخدام مصادر 

الرابع. األبعاد )أي التعزيز، والقدرة، والشعور بالقيمة، والمعرفة والفهم(، والتي كانت فيها نتائج 

 تحصيل بعد األكاديمي أفضل. ال

تطوير نموذج تعليمي في المهارات الرياضية  إلى( (Rachana, 2020راكانا  دراسةهدفت 

بحث المهني باستخدام ال التَّعلملألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في قاعدة مدرسية شاملة لمجتمع 

ثير حلقات تضمن جمع البيانات: )التقدير و التأ ثالثفي  الّدراسةالعملي التشاركي. تم االنتهاء من 

و التحكم(، المناقشة الجماعية، العصف الذهني والمالحظات. أظهرت النتائج أن نموذج تعليمي 

مطور في المهارات الرياضية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في قاعدة مدرسية شاملة للمجتمع 



33 
 

 لّدراسةايسة: المبدأ و األهداف و العملية التعليمية و نتيجة المهني يتكون من أربعة مكونات رئ التَّعلم

x) من نموذج التعليمات. كانت نتائج التحقق التجريبي من نموذج التعليمات بأعلى درجة مالئمة ̅ 

أشارت نتائج نموذج التعليمات في مهارة الرياضيات لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة  .(4.42 =

لى فحص قدرة المعلم ع ثالثة تغييرات كانت إلىالمهني  التَّعلملى مجتمع في قاعدة مدرسية شاملة ع

، (IIP) وخطة التنفيذ الفردية (IEP) ذوي االحتياجات الخاصة، وكتابة برنامج التعليم الفردي األطفال

اركة في مجتمع المش على أساس السياقات المدرسية، التَّعلمتصميم الوسائط التعليمية، تصميم أنشطة 

تحسين المهارات الرياضية وسلوكيات الفصل الدراسي لألطفال ذوي االحتياجات ، المهنين تَّعلمال

 .الخاصة

( تصميم برنامج تعليمي قائم Herrero & Lorenzo, 2020هدفت دراسة هريرو ولورينزو )و 

على نظام واقع افتراضي غامر مثبت على الرأس، لتحسين وتدريب المهارات العاطفية واالجتماعية 

أطفال ذوي  7مجموعتين من  الّدراسةالذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، اختارت  للطلبة

عام ا، وقدرات تعليمية مماثلة،  15و  8، تتراوح أعمارهم بين  األداءاضطراب طيف التوحد عالي 

أن  إلىج ئعلى المنهج شبه التجريبي، واستخدمت بطاقة المالحظة. وأشارت النتا الّدراسةواعتمدت 

تنسيق أن الرد الصوتي التفاعلي في ال إلىمستويات التكيف والتحسينات التي تم الحصول عليها 

المقدم يتماشى مع التفضيالت الحسية والقوة البصرية المكانية ألطفال التوحد المشاركين في هذه 

، مما يعني أن الرد الصوتي التفاعلي يمكن استخدامه بشكل مرض  كأداة تعليمية ألطفال  الّدراسة

   اضطراب طيف التوحد.

ذوي الّطلبة أهمية محافظة  (ark, Bouck & Smith, 2020)P بوك وسميث بارك وبين

مكنوا من تطبيق حتى يت اإلعاقة على المهارات الرياضية األساسية التي اكتسبوها للعيش بشكل مستقل
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يعانون من  الذين الّطلبةهذه المهارات في الحياة اليومية. لدعم الحفاظ على المهارات الرياضية بين 

استخدم الباحثون مسبار ا متعدد ا عبر تصميم المشاركين لفحص فعالية التسلسل إعاقات في النمو، 

مع دعم باهت في تدريس الطرح مع إعادة التجميع ألربعة طالب يعانون من إعاقات في  التعليمي

في حل  ةالّطلبالتعليمي مع دعم التالشي ودقة  النمو. تم العثور على عالقة وظيفية بين تسلسل

ا على المهارة لمدة تصل  الّطلبةفظ المشكالت. حا  .أسابيع بعد التدخل 6 إلىأيض 

معرفة تأثير تدريس  إلى (Goktas & Yazici, 2020) جوكتاس ويازكي هدفت دراسة

استراتيجيات حل المشكالت التي يتم إجراؤها أثناء فصل الرياضيات للطلبة ذوي اإلعاقات الذهنية 

رق إحدى ط الّدراسة. وقد استخدمت في هذه في روسيا الخفيفة على نجاحهم في حل المشكالت

ثالثة طالب  من الّدراسةالتدريسية.حيث تتكون مجموعة المشاركين في  التجربةالبحث النوعي، وهي 

من مجموعة المدارس الثانوية للتربية الخاصة تم اختيارهم بطريقة أخذ العينات المعيارية، وهي إحدى 

تقنيات أخذ العينات الهادفة. تم إجراء تدريس التخمين واالختبار الذكي، وعمل رسم )شكل رسم، 

، تم تراتيجيات حل المشكالتالوراء، وكلها من اس إلىومخطط، ورسم تخطيطي(، واستراتيجية العمل 

إجراؤها باستخدام طريقة التوجيه المباشر وفق ا لتدريس منهجية التجربة. خالل عملية التدريس، تم 

في كل خطة استراتيجية. في المجموع، تمت دراسة أربع تدريس ثماني مشكالت وحلها، بما في ذلك 

سابيع. تم ستغرقت عملية التنفيذ تسعة أمشكلة تتعلق بهذه االستراتيجيات الثالث، وا أربع وعشرون

تسجيل عملية البحث عبر كاميرا فيديو، وتم نسخ جميع التسجيالت وتحليلها من خالل التحليل 

أن تدريس استراتيجيات حل المشكالت للطلبة ذوي  إلىالموضوعي. ونتيجة لذلك، تم التوصل 

ي ويؤثر على عملية حل المشكالت.وف اإلعاقات الذهنية الخفيفة يحسن مهارات حل المشكالت لديهم
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يوصى بتدريس استراتيجيات حل المشكالت للطلبة ذوي اإلعاقات الذهنية الخفيفة  ضوء النتائج

 لتحسين مهاراتهم في حل المشكالت في فصل الرياضيات.

تعليم إلى بيان أهمية  Shurr & Park ,(Bouck, (2020 وبارك وشر بوكدراسة  وهدفت

ومع ذلك من الضروري للباحثين ، في كندا.للطلبة ذوي اإلعاقات الذهنية والتوحدالرياضيات 

. من  لّطلبةاعلى الحفاظ على المفاهيم الرياضية وليس االكتساب فقط لهؤالء  التركيزوالممارسين 

خالل تحقيق متعدد أحادي الحالة عبر دراسة المشاركين، اكتشف الباحثون حزمة تدخل تتكون من 

تسلسل تعليمي قائم على التالعب يتضمن أدوات تالعب افتراضية ثم تمثيالت )على سبيل المثال، 

م أقل االرسومات ؛ يشار إليها باسم التسلسل التعليمي التمثيلي الظاهري(، تعليمات واضحة، نظ

اب ذوي اإلعاقة الذهنية والتوحد الكتس الّطلبة، ودعم التالشي لدعم  التَّعلمالمحفزات، واإلفراط في 

مهارات الضرب أو القسمة والحفاظ عليها. اكتسب طالب المدرسة اإلعدادية الثالثة الذين أكملوا 

ئج لها آثار و القسمة. النتافي الضرب أ -التدخل بأكمله مهارة الرياضيات المستهدفة وحافظوا عليها 

على استخدام حزم التدخل لتعليم مهارات الرياضيات التأسيسية للطلبة الذين يعانون من إعاقات في 

 .النمو

أن األفراد الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات  (Lukowski, 2020) لوكووسكىبين و 

 لّدراسةامن ضعف مستمر في أداء الرياضيات ولكنهم يختلفون فيما يتعلق بملفاتهم المعرفية. فحصت 

الحالية قدرة الرياضيات واإلنجاز، والمهارات العددية الخاصة بالرياضيات والقدرات المعرفية العامة 

ي الواليات ف الصغار المصابين بمتالزمة تيرنر مقارنة بأقرانهم المتطابقين األطفالذات الصلة، لدى 

. استخدمنا مجموعتين مستقلتين من األقران بحيث تفسر المقارنات الجماعية المتحدة األمريكية

المهارات اللفظية، والقوة المفترضة للفتيات المصابات بمتالزمة تيرنر، ومهارات مقارنة الحجم غير 
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، وهو اختالف مفترض للفتيات المصابات بمتالزمة تيرنر. أتاح نهج المطابقة الفردية هذا الرمزية

توصيف المالمح الرياضية للفتيات المصابات بمتالزمة تيرنر والفتيات غير المصابات بمتالزمة 

ائج تتيرنر التي تشترك في السمات الرئيسية المحتملة للنمط الظاهري لمتالزمة تيرنر. حيث أشارت الن

وجود اختالفات في القدرة الرياضية ومهام مقارنة الحجم غير الرمزي بين الفتيات المصابات  إلى

بمتالزمة تيرنر وأقرانهن بمستويات مماثلة من المهارة اللفظية. لم تختلف درجات التحصيل في 

قرانهن بمستويات أ الرياضيات والقدرات الرياضة للفتيات المصابات بمتالزمة تيرنر اختالف ا كبير ا عن

مماثلة من الدقة في مهمة مقارنة حجم غير رمزي. أظهرت االرتباطات المعرفية لنتائج الرياضيات 

أنماط ا متباينة عبر المجموعات. تعزز هذه االختالفات الكمية والنوعية عبر الملفات الشخصية فهمنا 

يات لدى كيف تتطور مهارات الرياض لالختالف في قدرة الرياضيات في مرحلة الطفولة المبكرة وتعلم

 .الصغار المصابين بمتالزمة تيرنر أو بدونها األطفال

أن التفاعالت  إلى (Doabler, Clarke & Kosty, 2020)توصل دوبلر وكالرك وكوستي 

عم حول موضوعات الرياضيات األساسية تعد ضرورية لدالّطلبة التعليمية التي تحدث بين المعلمين و 

استقصت  و ،في بوسطن اتالذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضي الّطلبةالكفاءة الرياضية بين 

المعرضين  األطفالطالب ا من طالب رياض  880ما إذا كانت مهارة الرياضيات األولية لـ  الّدراسةهذه 

تنبأت بكمية ونوعية التفاعالت التعليمية الواضحة )على سبيل المثال، نمذجة المعلم العلنية،  لخطر

وفرص ممارسة الطالب، والتغذية الراجعة األكاديمية( التي تمت تجربتها خالل تدخل رياضيات 

 ةكما فحص ما إذا كانت كمية ونوعيل، األطفاتم التحقق من صحته تجريبيا  في رياض  2المستوى 

 740ون في الرياضيات. أجرى الباحث الّطلبةهذه التفاعالت التعليمية تنبئ بمكاسب في تحصيل 

مجموعة تدخل ضمن تجربة ذات شواهد متعددة السنوات. أشارت النتائج  255مالحظة مباشرة لـ 
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 أن مجموعات التدخل التي تتمتع بمهارة رياضيات أولية أقل تلقت معدالت أعلى من المالحظات إلى

ذلك، توقعت المالحظات األكاديمية األكثر  إلىاألكاديمية وارتكبت أخطاء أكثر تكرارية. باإلضافة 

تواتر ا واألعلى جودة وفرص الممارسة الجماعية زيادة التحصيل في الرياضيات. تمت مناقشة اآلثار 

 المترتبة على التحقيق في المكونات النشطة لتدخالت الرياضية.

( للتعرف على فعالية برنامج قائم على استراتيجيات األلعاب 2020دراسة عبده ) وسعتكما 

ات الخاصة ذوي االحتياج األطفالفي تنمية المهارات اإلجتماعية واللغوية لدى  لكترونيةالتعليمية اإل

ا عينة ، أمعلى المنهج شبه التجريبي الّدراسة، واعتمدت في اإلمارات العربية المتحدة القابلين للتعلم

على بطاقة  الّدراسةأطفال من ذوي االحتياجات خاصة، واعتمدت  10 فاشتملت العينة على الّدراسة

لة احصائيا وجود فرق دا إلىالمالحظة، واختبار المهارات اللغوية، البرنامج المقترح، وتوصلت النتائج 

قين القبلي ياتية في التطبيبين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية على اختبار المهارات الح

والبعدي لصالح التطبيق البعدي. ووجود فرق دال احصائيا بين متوسطات درجات أطفال المجموعة 

 التجريبية على بطاقة مالحظة المهارات الحياتية في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي. 

ا متعدد  (Cranmer, 2020) اتخذ كرانميرو   التخصصات يجمع بين التعليم الرقمي ونظريةنهج 

 لىإاإلعاقة للتحقيق في ممارسات االستخدام الرقمي لألطفال المعوقين للتعلم الرسمي. تشير الدالئل 

هزة وأج الحاسوبقد تغيرت من خالل التعامل مع التقنيات الرقمية، مثل أجهزة  األطفالأن حياة 

 طفالاألالمحمولة واألجهزة المحمولة. ومع ذلك، تظل الدراسات التجريبية حول استخدامات  الحاسوب

لسياق. المعوقين في ا األطفالالمعوقين للتكنولوجيا محدودة، وال سيما الدراسات التي تتناول آراء 

جربة تواستجابة لذلك، تم تصميم دراسة بحثية استكشافية تشاركية الكتساب رؤى محدثة حول كيفية 

ليم للتكنولوجيات الرقمية للتعلم في سياق سياسة التع المعاقين بصري ا، كحالة توضيحية، األطفال
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والمعلمين المعوقين في المدارس العادية في إنجلترا ؛ تم  األطفالالشامل. تم إجراء مقابالت مع 

ي تتميز دام الرقمي التتحليل النتائج باستخدام نظرية الممارسة االجتماعية لتحديد ممارسات االستخ

ج مختلطة. . كانت النتائ األطفالجنب مع تجارب  إلىالرقمي وممارسات الوصول الرقمي جنب ا  التَّعلمب

رأى الشباب فوائد استخدام التقنيات الرقمية، وخاصة األجهزة اللوحية، للتعلم. ومع ذلك، من المحتمل 

بء مهام إضافي للتغلب على الحواجز أن تكون ممارسات الوصول الرقمي وصمة عار وتحمل ع

التي حدثت عندما لم يطور المعلمون طرق تدريس رقمية شاملة. تناقش الورقة اآلثار المترتبة على 

 .مزيد من البحث لتوجيه المدارس الستخدام التقنيات الرقمية لدعم الدمج إلىهذه النتائج وتدعو 

( للكشف عن أثر برنامج تعليمي محوسب على مستوى الذاكرة 2019دراسة الصمادي ) سعتو 

 الّدراسةنة ، تكونت عيفي األردن الملتحقين في مدارس محافظة الزرقاء التَّعلمللطلبة ذوي صعوبات 

طالبا وطالبة، تّم تقسيمهم على مجموعتين، وتّم اعتماد المنهج شبه التجريبي، واستخدمت  (90من )

وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة  إلى الّدراسةمقياس الذاكرة، وتوصلت نتائج  لّدراسةا

في مستوى الذاكرة لصالح المجموعة التجريبية مقارنة مع المجموعة الضابطة. كما توصلت 0.( 05)

 لعدم وجود فرق دال احصائيا في مستوى الذاكرة تعزى لمتغير الجنس.  الّدراسة

( للتحقق من فعالية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في 2019وهدفت دراسة جوبالي )

تعلقة حول المفاهيم المفي تونس في عينة من األشخاص ذوي اإلعاقات السمعية  الدراسيالتحصيل 

ت على برنامج قائم على الذكاءا الّدراسةبالوقت، واعتمدت على المنهج شبه التجريبي، واعتمدت 

أشهر بواقع جلستين في اليوم،  3تعددة واختبار التحصيل األكاديمي. استمر تطبيق البرنامج الم

عالية برنامج الذكاءات المتعددة في تطوير المفاهيم المتعلقة بالوقت ف الّدراسةواستكشفت نتائج 
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بقة اللمجموعة التجريبية. وقد تم شرح النتائج في ضوء اإلطار النظري وقدمت دراسات وتوصيات س

 للدراسات المستقبلية. 

بتقييم ما إذا  دراسة هدفت إلى (Waddington et al., 2018) ودينجتون وآخرونوأجرى 

والشباب الذين يعانون من فقدان المجال البصري المتجانس قادرين على االلتزام بستة  األطفالكان 

أسابيع من التدريب التعويضي غير الخاضع لإلشراف باستخدام برنامج تعليمي قائم على األلعاب 

عام ا والذين يعانون من فقدان مجال  25و  7التعليمية، أكمل المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 

على المنهج  اسةالّدر بصري متماثل اللفظ تقييمات للبحث المرئي عبر أربع زيارات ميدانية، واعتمدت 

ا معايير االستبعاد واإلدراج، وشارك  إلىشبه التجريبي، وخلصت النتائج  أنه حقق خمسة عشر مرشح 

ب غير الخاضع من التدريساعة في المتوسط  5.6أكمل المشاركون ، الّدراسةتسعة، وأكمل ثمانية 

استقرت التحسينات على مقاييس اللعبة خالل األسبوع الثالث  ،لإلشراف على مدى األسابيع الستة

 من التدريب. 

النظرية  إلىتطوير برنامج تعليمي محوسب مستند  إلى( 2018دراسة الصليلي ) وهدفتكما 

مادة العلوم  السمعية في الكويت فيذوي اإلعاقة  الّطلبةالبنائية وقياس فاعليته في تحسين تحصيل 

 إلىطلبة، جرى تقسيمهم بطريقة عشوائية  10من  الّدراسةوفي دافعيتهم نحو تعلمها، تكّونت عينة 

 ، الّدراسةمجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، بواقع خمسة أفراد لكل مجموعة. ولتحقيق أهداف 

فقرة؛ وكذلك إعداد استبانة لمستوى الدافعية  36جرى إعداد اختبار تحصيلي في مادة العلوم تكّون من 

النظرية، وأظهرت نتائج  إلىفقرة؛ وأعّد برنامج محوسب مستند  25نحو تعلم مادة العلوم تكونت من 

امج تحسين تحصيل المتعلمين في مادة العلوم تعزى للبرن فيوجود فروق ذوات داللة إحصائية الّدراسة 

 التعليمي المحوسب.



40 
 

استكشاف استخدام البرمجيات التعليمية مفتوحة المصدر، إلى ( 2018دراسة طلبة ) وهدفت

المنهج  ّدراسةالاإللكتروني لألشخاص ذوي اإلعاقات البصرية، واستخدمت التَّعلم في تطوير كفاءات 

حة و التجريبي، تم تنفيذ األداة في برنامج تم تنفيذه بواسطة كنموذج لبرنامج الموارد التعليمية المفت

(OER لتطوير كفاءات )طالب ا من ذوي اإلعاقات البصرية  12اإللكتروني في عينة مكونة من  التَّعلم

على بطاقة مالحظات لقياس قدرتها على  الّدراسةفي مدرسة النور بمحافظة أسيوط، واعتمدت أدوات 

( بين متوسطات 0.05وجود )=  إلى، وخلصت نتائج البحث لكترونيةأداء جانب أداء الكفاءات اإل

درجات عينة البحث في التطبيقات القبلية والنائية على بطاقة المالحظات لصالح التطبيق البعدي. 

( 0.05( )027حصلت المجموعة التجريبية األولى على )اختبار الطرف( بمستوى معنوية يساوي ).

ى الداللة لى االختبار البعدي. مستو لصالح التطبيق عن بعد، وحصلت المجموعة التجريبية الثانية ع

ذوي االعاقات  الّطلبة( وهذا يدل على وجود فروق في اداء 0.05( وهو اقل من )028يساوي ).

قبل وبعد استخدام البرنامج لصالح التطبيق الالحق. أثبتت النتائج فعالية البرامج التعليمية  البصرية

 . Withمفتوحة المصدر باستخدام حاسة 

( للبحث في فاعلية برنامج تدريبي محوسب يعتمد على نموذج 2018سة الجزار )وهدفت درا

(Naglieri & Das ) عاقة ذوي اإل للطلبةلمعالجة المعلومات في تحسين مستوى المفاهيم العلمية

ي ف طالب ا من ذوي اإلعاقات الذهنية مسجلين في الصف الثالث 16الذهنية، تم تطبيق البحث على 

، وخلصت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات األربع: )المجموعة المتعاقبة مصر

التي درست الطريقة المتتالية، المجموعة المتتالية التي درست الطريقة المتزامنة، المجموعة المتزامنة 

 األداءبار ة.( في اختالتي درست الطريقة المتزامنة، المجموعة المتزامنة التي تدرس الطريقة المتتالي

للمفاهيم العلمية. في القياس الالحق لصالح المجموعة المتعاقبة التي درست الطريقة المتتالية 
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والمجموعة المتزامنة التي درست الطريقة المتزامنة. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة 

لقياسين منة التي درست الطريقة المتزامنة في االمتعاقبة التي درست الطريقة المتتالية والمجموعة المتزا

 البعدي والمتابعة. 

( للتعرف على فاعلية توظيف الوصول النظامي في إنتاج 2017هدفت دراسة سليمان )و 

برمجيات الوسائط المتعددة التعليمية وفق خطوات نموذج "ديفيس" للتعلم النظامي في تنمية مهارات 

طالبا  22من  الّدراسةاديمي للطلبة المعاقين سمعي ا، وتكونت عينة التفكير البصري واالكتساب األك

ضعاف السمع في مدرسة عثمان بن عفان بالمدينة المنورة  الطلبةمن الصف السابع ضمن برنامج 

أداة )برامج  ةالّدراسعلى المنهج شبه التجريبي، وأعدت الّدراسة بالمملكة العربية السعودية، واعتمدت 

وجود  لّدراسةائط المتعددة( واختبار التفكير البصري واختبار التحصيل، أظهرت نتائج تعليمية للوسا

ضعاف السمع في التطبيقات  الطلبةدرجات بين متوسط  0.01فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 

السابقة والالحقة لكل اختبار من مهارات التفكير البصري بشكل عام وأيضا  لكل مهارة فرعية على 

 حدة، ولالكتساب المعرفي لصالح ما بعد التطبيق.

 التعقيب على الدراسات السابقة

ت العمليات ة مهارافي تنمي إلكترونيةالحالية للكشف عن فاعلية برمجية  الّدراسةبينما تهدف 

، بهذا تكون قد اختلفت عن جميع الدراسات األردنالحسابية لدى طلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة في 

 طلبةللعن بعد  التَّعلماقتراح برنامج تعليمي لدعم  إلى( 2020السابقة، حيث هدفت دراسة القرعان )

ية وقياس فعاليته من حيث إنجازاتهم التعليمية، هدفت األردنضعاف السمع )الصم( في الجامعة 

تطوير نموذج تعليمي في المهارات الرياضية  إلى( (Rachana, 2020دراسة راكانا وآخرون 

( Herrero & Lorenzo, 2020هدفت دراسة هريرو ولورينزو )لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، 
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عانون من الذين ي للطلبةالعاطفية واالجتماعية تصميم برنامج تعليمي لتحسين وتدريب المهارات 

 اضطرابات طيف التوحد.

( للتعرف على فعالية برنامج قائم على استراتيجيات األلعاب 2020دراسة عبده ) وسعتكما 

ات الخاصة، ذوي االحتياج األطفالفي تنمية المهارات اإلجتماعية واللغوية لدى  لكترونيةالتعليمية اإل

( للكشف عن أثر برنامج تعليمي محوسب على مستوى الذاكرة 2019وسعت دراسة الصمادي )

( 2019الملتحقين في مدارس محافظة الزرقاء، وهدفت دراسة جوبالي ) التَّعلمللطلبة ذوي صعوبات 

األشخاص  ي في عينة منللتحقق من فعالية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في التحصيل الدراس

تطوير برنامج تعليمي محوسب  إلى( 2018ذوي اإلعاقات السمعية، كما وهدفت دراسة الصليلي )

سمعية في الكويت ذوي اإلعاقة ال الّطلبةالنظرية البنائية وقياس فاعليته في تحسين تحصيل  إلىمستند 

 في مادة العلوم وفي دافعيتهم نحو تعلمها.

الحالية على المنهج شبه التجريبي، وبهذا تكون قد اتفقت مع جميع الّدراسة  واعتمدتهذا 

التي  (Goktas & Yazici, 2020) جوكتاس و يازيسي دراسةالدراسات السابقة، واختلفت عن 

 اعتمدت على المنهج النوعي.

ع دراسة قت مالحالية أداة االختبار، وبهذا تكون قد اتف الّدراسةفاستخدمت الّدراسة أما عن أدوات 

؛ سليمان، 2018؛ الجزار، 2019؛ جوبالي، (Goktas & Yazici, 2020) جوكتاس ويازكي)

الذاتي،  التَّعلم( على أداة االختبار ومقياس مهارات 2020بينما اعتمدت دراسة القرعان ) (.2017

 Lukowski et)(؛ لوكووسكى وآخرون Herrero & Lorenzo, 2020ودراسة )هريرو ولورينزو )

al., 2020) دوبلر وآخرون ؛(Doabler et al., 2020) ودينجتون وآخرون؛ (Waddington 

et al., 2018 ،اعتمدت 2020( اعتمدت على بطاقة المالحظة، ودراسة عبده )2018( ؛ طلبة )
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( اعتمدت على مقياس الذاكرة، 2019على بطاقة المالحظة وأداة االختبار، ودراسة الصمادي )

 ( اعتمدت على أداة االختبار ومقياس الدافعية.2018الصليلي )ودراسة 

 اولتحاألولى التي  أنهافي  -في حدود علم الباحثة  -الحالية قد امتازت  الّدراسة تكونوبهذا 

 في تنمية مهارات العمليات الحسابية لدى طلبة ذوي اإلحتياجات إلكترونيةفاعلية برمجية  الكشف عن

 .األردنالخاصة في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 



44 
 

 :الفصل الثالث
 لطريقة واإلجراءاتا

، الّدراسةينة الباحثة، ومجتمع وع عتهُ بالذي اتّ  الّدراسةالفصل الثالث وصفا  لمنهجية  هذايتضمن 

جراءات تطبيق أداة  الّدراسةوأداة  ، والتحقق من الصدق الّدراسةالمستخدمة في جمع البيانات، وا 

التمييز، ختبار ممثلة بمعامالت الصعوبة و الخصائص السيكومترية لفقرات اإل إلىات، باإلضافة بوالثّ 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة؛ وذلك لإلجابة عن إلىوكذلك آلية جمع البيانات النهائية، باإلضافة 

 وتفسيرها. الّدراسةأسئلة 

 الد راسةمنهج 

ر مالئمة الدراسة، بوصفه األكث قامت الباحثة باإلعتماد على المنهج شبه التجريبّي في هذه

 للدراسة الحالية.

   الد راسة أفراد

من طلبة ذوي االحتياجات  وطالبة  ( طالبا  40من ) ةقامت الباحثة باختيار عينة قصدية مكون

من العام  األول الدراسي لفصل، وذلك لفي العاصمة عّمانمدرسة نافع الشرقي الثانوية الخاصة في 

 م. 2021/2022

  الد راسة واتأد

 األداة األولى: البرمجية التعليمية

وفق ا  (1 )الملحقباستخدام برمجية الباوربوينت ( الجمع والطرحقامت الباحثة بتصميم درس )

 للخطوات اآلتية:
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حتى يتّم مراعاة بناء شاشات  الجمع والطرحاالطالع على األدب النظري المتعّلق بموضوع  -

 عند التصميم. البرمجية

 .الباوربوينت برمجيةتّم بناء الشاشات على  -

 .( شريحة35من ) الباوربوينت برمجية( في الجمع والطرحتكّون درس )  -

 حسب ترتيب الماّدة العلمية.البرمجية رتّبت الباحثة شاشات  -

 .(2وّجهت الباحثة كتاب تحكيم للمحكمين من ذوي االختصاص )الملحق  -

التعليمية للتأكد من مدى مالئمة المادة العلمية، ومدى مالئمتها قامت الباحثة بتحكيم المادة  -

 .للخصائص النمائية

أبدى المحّكمين رضاهم عن المادة التعليمية، وأنها تحقق المادة األهداف التعليمية التي أعّدت  -

 من أجلها.

 اختبار تحصيلي لقياس مهارات العمليات الحسابية: الثانيةاألداة 

ية اختبار تحصيلي لقياس مهارات العمليات الحساب ببناءالحالية  الّدراسة اضألغر قامت الباحثة 

 ، وذلك وفق الخطوات اآلتية:األردنلدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصة في 

)الجمع والطرح( لطلبة ذوي  والمتمثل في قياس مهارات العمليات ،تحديد الهدف من االختبار -

 االحتياجات الخاصة باألردن.

 (.3محتوى الدرس )الملحق تحليل  -

تضمن االختبار التحصيلي مجموعة من الفقرات التي تقيس  ، حيثتحديد محتوى االختبار -

 المهارات الفرعية المتضمنة في مهارات العمليات الحسابية )الجمع والطرح(.

بناء اختبار تحصيلي في تنمية مهارات العمليات الحسابية وذلك من خالل الرجوع إلى األدب  -

 ر في االختبارات المشابهة.ظنظري والدراسات السابقة ذات العالقة، والنّ ال
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االستفادة من آراء مشرفي ومعلمي الرياضيات لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة حول مهارات  -

 العلميات الحسابية التي تتالءم مع هذه الفئة الخاصة من الّطلبة .

ي تكّونت والت لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة إعداد قائمة بمهارات العمليات الحسابية الفرعية -

 األعداد والعمليات عليها )الجمع والطرح(( فقرات، 9( فقرة، موّزعين على: مهارة العّد )18من )

 (.4( )الملحق 4) حل المسائل( فقرة، 5)

 أداة الختبارصدق 

 صدق المحتوى .1

من المحكمين  عددفقرة( على  18قامت الباحثة بعرض الصورة األولية لالختبار التحصيلي )

(، وكل من لهم اهتمام 5الملحق ) ( محكم ا15، وبلغ عددهم )يةاألردنوالمختصين في الجامعات 

وذلك من أجل أخذ وجهات نظرهم في فقرات االختبار من حيث: انتماء الفقرة لكل  ،الّدراسةبموضوع 

مهارة، ووضوح الفقرات، وسالمة اللغة والصياغة، ومدى ترابط الفقرات وتسلسلها وتدرجها المنطقي، 

جراء التعديل على فقرات أخرى، وعليه تم إجراء تعديالت على  واستبعاد الفقرات غير المالئمة، وا 

 بعض الفقرات، وتصحيح صياغة فقرات أخرى.

ائهم حول مهارات االختبار التحصيلي والفقرات التي وبعد جمع الباحثة القتراحات المحكمين وآر 

تضمنتها هذه المهارات، قامت الباحثة بإعادة صياغة بعض الفقرات لغويا ، وتعديل البعض منها، 

وء آراء ، وذلك في ضاالختبار، وقامت بعدها بإضافة فقرة جديدةفقرات فقرة من حذف  إلىباإلضافة 

 واقتراحات المحكمين.

ثالث  إلى( فقرة توزعت 18مهارات العمليات الحسابية بصيغته النهائية من ) وتكون اختبار

 (، وحل المسائل.الجمع والطرحمهارات فرعية وهي: الّعد، األعداد والعمليات عليها )



47 
 

 اءصدق البن .2

، من خالل صدق االتساق الداخلي، قامت  الّدراسةوبغرض التحقق من صدق البناء ألداة 

( طالب من ذوي االحتياجات الخاصة من خارج عينة 16تبار التحصيلي على )الباحثة بتطبيق االخ

، وجرى حساب قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية، ويبين  الّدراسة

 ( نتائج التحليل:1الجدول )

عامالت ارتباط بيرسون لالختبار التحصيلي.م (1الجدول )  

رقم 
 الفقرة

قيمة 
معامل 
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

رقم 
 الفقرة

قيمة 
معامل 
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

رقم 
 الفقرة

قيمة 
معامل 
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

1 0.80 0.00** 7 0.71 0.00** 13 0.69 0.00** 
2 0.88 0.00** 8 0.69 0.003** 14 0.84 0.00** 
3 0.64 0.008** 9 0.65 0.006** 15 0.85 0.00** 
4 0.79 0.00** 10 0.84 0.00** 16 0.84 0.00** 
5 0.80 0.00** 11 0.74 0.001** 17 0.80 0.00** 
6 0.70 0.002** 12 0.74 0.001** 18 0.70 0.003** 

 (.α=  0.05** وتعني: ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( أن قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية 1ويالحظ من الجدول )

(، حيث تراوحت قيم α=  0.05لالختبار التحصيلي كانت دالة احصائيا عند مستوى الداللة )

 تحقق صدق إلى(، وكانت جميعها دالة إحصائيا ، وهذا يشير 0.88 – 0.64معامالت االرتباط بين )

 (.2010وهي قيم مقبولة ألغراض هذه الدراسة )عودة، االختبار التحصيلي، االتساق الداخلي لفقرات 

( نتائج 2، ويبين الجدول ) الّدراسةوجرى حساب قيم معامالت ارتباط بيرسون بين مهارات أداة 

  :التحليل
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 . الد راسةقيم معامالت ارتباط بيرسون بين مهارات أداة  (2لجدول )ا

 (.α=  0.05** وتعني: ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( أن جميع قيم معامالت ارتباط بيرسون بين مهارات العمليات الحسابية 2ويالحظ من الجدول )

(، حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين α=  0.05كانت دالة احصائيا عند مستوى الداللة )

تحقق صدق االتساق الداخلي  إلىدالة إحصائيا ، وهذا يشير (، وكانت جميعها 0.980 – 0.854)

 ، وهي قيم مقبولة ألغراض هذه الدراسة.لمهارات االختبار التحصيلي المعدّ 

تحقق صدق االتساق الداخلي لفقرات  إلى (2) ( و1) ينويالحظ من النتائج التي يعرضها الجدول

اء تحقق درجة مرتفعة من صدق البن إلىير االختبار التحصيلي وكذلك للمهارات الفرعية، مما يش

 .(2010)عودة،  الّدراسةلالختبار التحصيلي، وبالتالي مناسبته للتطبيق لتحقيق أغراض 

 الختبارثبات أداة 

، جرى حساب معامل الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا،  الّدراسةوللتحقق من ثبات أداة 

-Test reومعامل ثبات التجزئة النصفية المصحح بمعادلة سبيرمان براون، ومعامل ثبات اإلعادة 

 العد   الحصائي المهارة
األعداد والعمليات عليها 

 (الجمع والطرح)
حل 
 المسائل

الختبار 
 الكلي

 العد  
 0.977 0.951 0.854 1.00 قيمة معامل االرتباط
 **0.00 **0.00 **0.00 - مستوى الداللة

األعداد والعمليات عليها 
 (الجمع والطرح)

 0.940 0.898 1.00 0.854 قيمة معامل االرتباط
 **0.00 **0.00 - **0.00 مستوى الداللة

 حل المسائل
 0.980 1.00 0.898 0.951 قيمة معامل االرتباط
 **0.00 - **0.00 **0.00 مستوى الداللة

 الختبار الكلي
 1.00 0.980 0.940 0.977 قيمة معامل االرتباط
 - **0.00 **0.00 **0.00 مستوى الداللة
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test  ( 3، يبين الجدول )(20)بفارق زمني اسبوعين، وحساب كذلك معامل ثبات كودرريشاردسون

 نتائج التحليل:

 معامالت الثبات لختبار اختبار تنمية مهارات العمليات الحسابية.قيم  (3الجدول )

 

( سابق الذكر أن قيم معامالت ثبات كرونباخ ألفا للمهارات تراوحت بين 3يتضح من الجدول )

 للمهارات بين( 20) ريشاردسون-قيم معامالت كودر (، وتراوحت0.835 – 0.751)

(، 0.851 – 0.802(، وتراوحت قيم معامالت ثبات االعادة للمهارات بين )0.851 – 0.771)

وتراوحت قيم معامالت ثبات التجزئة النصفية المصححة بمعادلة سبيرمان براون للمهارات بين 

(، وبلغت قيمة 0.932مل ثبات كرونباخ ألفا لألداة الكلية )(، وبلغت قيمة معا0.805 – 0.782)

(، وبلغت قيمة معامل ثبات اإلعادة لألداة 0.941لألداة الكلية ) 20ريشاردسون-معامل ثبات كودر

 (.0.895(، بينما بلغت قيمة معامل ثبات التجزئة النصفية لألداة الكلية )0.888الكلية )

ميعها ج الّدراسةمعامالت الثبات المحسوبة أّن مهارات أداة  القول من خالل قيم يمكنوبالتالي 

على  ، وبالتالي يمكن االعتماد، وهي قيم مقبولة أغراض هذه الدراسةتتمتع بدرجة عالية من الثبات

 المهارات
عدد 
 الفقرات

 معامل الثبات المحسوب

كرونباخ 
 ألفا

 ريشاردسون-كودر
(20) 

ثبات 
 اإلعادة

التجزئة النصفية 
المصحح بمعادلة 
 سبيرمان براون

 0.782 0.850 0.830 0.821 9 العد
األعداد والعلميات عليها 

 (الجمع والطرح)
5 0.835 0.851 0.827 0.805 

 0.804 0.802 0.771 0.751 4 حل المسائل
األداة الكلية: اختبار تنمية 
 مهارات العمليات الحسابية

18 0.932 0.941 0.888 0.895 
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بما تتضمنه من مهارات في الحصول على نتائج دقيقة، وقابلية االختبار التحصيلي  الّدراسةأداة 

 النهائية. الّدراسةابية للتطبيق على عينة لمهارات العمليات الحس

 التحقق من الخصائص السيكومترية لفقرات الختبار التحصيلي

وللتحقق من الخصائص السيكومترية لفقرات اختبار مهارات العمليات الحسابية، قامت الباحثة 

( نتائج 4) بحساب قيم معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار، ويبين الجدول رقم

 التحليل:

 قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات الختبار التحصيلي.: (4الجدول )
 معامل تمييز الفقرة معامل صعوبة الفقرة رقم الفقرة في الختبار

1 0.56 0.30 
2 0.63 0.84 
3 0.44 0.68 
4 0.50 0.73 
5 0.56 0.75 
6 0.69 0.69 
7 0.50 0.30 
8 0.63 0.59 
9 0.50 0.54 
10 0.69 0.77 
11 0.56 0.75 
12 0.63 0.64 
13 0.38 0.44 
14 0.69 0.77 
15 0.56 0.47 
16 0.63 0.84 
17 0.75 0.77 
18 0.56 0.63 
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 ( أن قيم معامالت الصعوبة لفقرات االختبار تراوحت بين4ويتضح من الجدول )

(، ومن أجل الحكم على 0.30 – 0.84(، وتراوحت قيم معامالت التمييز بين )0.38 – 0.75)

جودة الفقرات في ضوء خصائصها السيكومترية، تم االعتماد على اإلحصائيات المقترحة من قبل 

(Eble,1972 ،والتي تتلخص بما يأتي:2010؛ عودة ) 

 الفقرات التي معامل تمييزها )سالب( تحذف وال داعي لالحتفاظ بها. -

 ( تعتبر ضعيفة التمييز وينصح بحذفها.0.00 – 19.الفقرات التي معامل تمييزها من ) -

 ( ذات تمييز مقبول وينصح بتحسينها.0.19 – 0.39الفقرات التي معامل تمييزها من ) -

 ( تعتبر فقرة ذات تمييز جيد ويمكن االحتفاظ بها.0.39أي فقرة معامل تمييزها أعلى من ) -

 ويمكن االحتفاظ بها. ( تعتبر مقبولة0.30 – 0.80أي فقرة معامل صعوبتها بين ) -

وفي ضوء المعايير السابقة، قامت الباحثة بقبول جميع فقرات اختبار مهارات العمليات الحسابية 

 فقرة(. 18)الجمع والطرح( )

 األداة الثالثة: اختبار انتقال أثر التعلم

الحتياجات لدى طلبة ذوي ا اختبار انتقال أثر التعلم ببناءالّدراسة الحالية  ألغراضقامت الباحثة 

 الخاصة في األردن، وذلك وفق الخطوات اآلتية:

 انتقال أثر التعلم.والمتمثل في قياس  ،تحديد الهدف من االختبار -

في تنمية مهارات العمليات الحسابية وذلك من خالل الرجوع  انتقال أثر التعلمبناء اختبار  -

 ر في االختبارات المشابهة.ظقة، والنّ إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات العال

االستفادة من آراء مشرفي ومعلمي الرياضيات لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة حول مهارات  -

 العلميات الحسابية التي تتالءم مع هذه الفئة الخاصة من الّطلبة .
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ي تكّونت والت إعداد قائمة بمهارات العمليات الحسابية الفرعية لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة -

 األعداد والعمليات عليها )الجمع والطرح(( فقرات، 9( فقرة، موّزعين على: مهارة العّد )18من )

 (.4) حل المسائل( فقرة، 5)

 أداة اختبار انتقال أثر التعلمصدق 

 صدق المحتوى -1

 اعتمادا  على المهارات الفرعية وأهداف تعليم الحساب لطلبة ذوي اختبار انتقال أثر التعلمبناء  تمّ 

 االحتياجات الخاصة في األردن.

من  عددفقرة( على  18) لالختبار انتقال أثر التعلموقامت الباحثة بعرض الصورة األولية 

هم (، وكل من ل5الملحق ) ( محكم ا15، وبلغ عددهم )المحكمين والمختصين في الجامعات األردنية

وذلك من أجل أخذ وجهات نظرهم في فقرات االختبار من حيث: انتماء  ،اهتمام بموضوع الّدراسة

الفقرة لكل مهارة، ووضوح الفقرات، وسالمة اللغة والصياغة، ومدى ترابط الفقرات وتسلسلها وتدرجها 

جراء التعديل على فقرات أخرى، وعليه جراء تعديالت تم إ المنطقي، واستبعاد الفقرات غير المالئمة، وا 

 على بعض الفقرات، وتصحيح صياغة فقرات أخرى.

الفقرات و  اختبار انتقال أثر التعلموبعد جمع الباحثة القتراحات المحكمين وآرائهم حول مهارات 

التي تضمنتها هذه المهارات، قامت الباحثة بإعادة صياغة بعض الفقرات لغويا ، وتعديل البعض 

لك في ، وذاالختبار، وقامت بعدها بإضافة فقرة جديدةفقرات فقرة من منها، باإلضافة إلى حذف 

 ضوء آراء واقتراحات المحكمين.

وزعت إلى ثالث مهارات فرعية وهي: الّعد، ( فقرة ت18بصيغته النهائية من ) االختباروتكون 

 .(6)الملحق  األعداد والعمليات عليها )الجمع والطرح(، وحل المسائل
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 اءصدق البن .3

وبغرض التحقق من صدق البناء ألداة الّدراسة ، من خالل صدق االتساق الداخلي، قامت الباحثة 

مجتمع الدراسة حتياجات الخاصة من ( طالب من ذوي اال16على ) اختبار انتقال أثر التعلمبتطبيق 

خارج عينة الّدراسة ، وجرى حساب قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة مع الدرجة و 

 ( نتائج التحليل:5الكلية، ويبين الجدول )

.ختبار انتقال أثر التعلمل( : معامالت ارتباط بيرسون 5الجدول )  

رقم 
 الفقرة

قيمة 
معامل 
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

رقم 
 الفقرة

قيمة 
معامل 
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

رقم 
 الفقرة

قيمة 
معامل 
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

1 0.80 0.00** 7 0.71 0.00** 13 0.69 0.00** 
2 0.88 0.00** 8 0.69 0.003** 14 0.84 0.00** 
3 0.64 0.008** 9 0.65 0.006** 15 0.85 0.00** 
4 0.79 0.00** 10 0.84 0.00** 16 0.84 0.00** 
5 0.80 0.00** 11 0.74 0.001** 17 0.80 0.00** 
6 0.70 0.002** 12 0.74 0.001** 18 0.70 0.003** 

 (.α=  0.05** وتعني: ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( أن قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية 5ويالحظ من الجدول )

(، حيث تراوحت قيم α=  0.05كانت دالة احصائيا عند مستوى الداللة ) لالختبار انتقال أثر التعلم

(، وكانت جميعها دالة إحصائيا ، وهذا يشير إلى تحقق صدق 0.88 – 0.64معامالت االرتباط بين )

وهي قيم مقبولة ألغراض هذه الدراسة )عودة، ، اختبار انتقال أثر التعلمي لفقرات االتساق الداخل

2010.) 

( نتائج 4وجرى حساب قيم معامالت ارتباط بيرسون بين مهارات أداة الّدراسة ، ويبين الجدول )

  :التحليل
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.اختبار انتقال أثر التعلم( قيم معامالت ارتباط بيرسون بين مهارات أداة 6الجدول )  

 (.α=  0.05** وتعني: ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( أن جميع قيم معامالت ارتباط بيرسون كانت دالة احصائيا عند مستوى 6ويالحظ من الجدول )

(، وكانت 0.980 – 0.854(، حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين )α=  0.05الداللة )

 ثر التعلماختبار انتقال أتحقق صدق االتساق الداخلي لمهارات جميعها دالة إحصائيا ، وهذا يشير إلى 

 ، وهي قيم مقبولة ألغراض هذه الدراسة.المعدّ 

تحقق صدق االتساق الداخلي لفقرات  إلى (6) ( و5) ينويالحظ من النتائج التي يعرضها الجدول

دق البناء ة مرتفعة من صوكذلك للمهارات الفرعية، مما يشير إلى تحقق درج اختبار انتقال أثر التعلم

 .(2010دة، )عو  ، وبالتالي مناسبته للتطبيق لتحقيق أغراض الّدراسة اختبار انتقال أثر التعلم

 داة األثبات 

، جرى حساب معامل الثبات باستخدام معامل  اختبار انتقال أثر التعلموللتحقق من ثبات أداة 

كرونباخ ألفا، ومعامل ثبات التجزئة النصفية المصحح بمعادلة سبيرمان براون، ومعامل ثبات اإلعادة 

 العد   الحصائي المهارة
األعداد والعمليات عليها 

 )الجمع والطرح(
حل 
 المسائل

الختبار 
 الكلي

 العد  
 0.977 0.951 0.854 1.00 قيمة معامل االرتباط
 **0.00 **0.00 **0.00 - مستوى الداللة

األعداد والعمليات عليها 
 (الجمع والطرح)

 0.940 0.898 1.00 0.854 قيمة معامل االرتباط
 **0.00 **0.00 - **0.00 مستوى الداللة

 حل المسائل
 0.980 1.00 0.898 0.951 قيمة معامل االرتباط
 **0.00 - **0.00 **0.00 مستوى الداللة

 الختبار الكلي
 1.00 0.980 0.940 0.977 قيمة معامل االرتباط
 - **0.00 **0.00 **0.00 مستوى الداللة
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Test re-test  يبين (20)بفارق زمني اسبوعين، وحساب كذلك معامل ثبات كودرريشاردسون ،

 ( نتائج التحليل:7الجدول )

 لختبار انتقال أثر التعلم( : قيم معامالت الثبات 7الجدول )

 

( سابق الذكر أن قيم معامالت ثبات كرونباخ ألفا للمهارات تراوحت بين 7يتضح من الجدول )

 للمهارات بين( 20) ريشاردسون-قيم معامالت كودر (، وتراوحت0.835 – 0.751)

(، 0.851 – 0.802(، وتراوحت قيم معامالت ثبات االعادة للمهارات بين )0.851 – 0.771)

وتراوحت قيم معامالت ثبات التجزئة النصفية المصححة بمعادلة سبيرمان براون للمهارات بين 

ت قيمة (، وبلغ0.932(، وبلغت قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا لألداة الكلية )0.805 – 0.782)

(، وبلغت قيمة معامل ثبات اإلعادة لألداة 0.941لألداة الكلية ) 20ريشاردسون-معامل ثبات كودر

 (.0.895(، بينما بلغت قيمة معامل ثبات التجزئة النصفية لألداة الكلية )0.888الكلية )

القول من خالل قيم معامالت الثبات المحسوبة أّن مهارات أداة الّدراسة جميعها  يمكنوبالتالي 

على  ، وبالتالي يمكن االعتماد، وهي قيم مقبولة أغراض هذه الدراسةتتمتع بدرجة عالية من الثبات

 المهارات
عدد 
 الفقرات

 معامل الثبات المحسوب

كرونباخ 
 ألفا

 ريشاردسون-كودر
(20) 

ثبات 
 اإلعادة

التجزئة النصفية 
المصحح بمعادلة 
 سبيرمان براون

 0.782 0.850 0.830 0.821 9 العد
األعداد والعلميات عليها 

 )الجمع والطرح(
5 0.835 0.851 0.827 0.805 

 0.804 0.802 0.771 0.751 4 حل المسائل
 0.895 0.888 0.941 0.932 18 األداة الكلية
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 علمل أثر التاختبار انتقاأداة الّدراسة بما تتضمنه من مهارات في الحصول على نتائج دقيقة، وقابلية 

 للتطبيق على عينة الّدراسة النهائية.

 التحقق من الخصائص السيكومترية

، قامت الباحثة بحساب قيم معامالت الصعوبة ألداةوللتحقق من الخصائص السيكومترية ل

 ( نتائج التحليل:8ومعامالت التمييز لفقرات االختبار، ويبين الجدول رقم )

 .اختبار انتقال أثر التعلم(: قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات 8الجدول )
 معامل تمييز الفقرة معامل صعوبة الفقرة رقم الفقرة في الختبار

1 0.56 0.30 
2 0.63 0.84 
3 0.44 0.68 
4 0.50 0.73 
5 0.56 0.75 
6 0.69 0.69 
7 0.50 0.30 
8 0.63 0.59 
9 0.50 0.54 
10 0.69 0.77 
11 0.56 0.75 
12 0.63 0.64 
13 0.38 0.44 
14 0.69 0.77 
15 0.56 0.47 
16 0.63 0.84 
17 0.75 0.77 
18 0.56 0.63 
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 ( أن قيم معامالت الصعوبة لفقرات االختبار تراوحت بين8ويتضح من الجدول )

الحكم على (، ومن أجل 0.30 – 0.84(، وتراوحت قيم معامالت التمييز بين )0.38 – 0.75)

جودة الفقرات في ضوء خصائصها السيكومترية، تم االعتماد على اإلحصائيات المقترحة من قبل 

(Eble,1972 ،والتي تتلخص بما يأتي:2010؛ عودة ) 

 الفقرات التي معامل تمييزها )سالب( تحذف وال داعي لالحتفاظ بها. -

 التمييز وينصح بحذفها. ( تعتبر ضعيفة0.00 – 19.الفقرات التي معامل تمييزها من ) -

 ( ذات تمييز مقبول وينصح بتحسينها.0.19 – 0.39الفقرات التي معامل تمييزها من ) -

 ( تعتبر فقرة ذات تمييز جيد ويمكن االحتفاظ بها.0.39أي فقرة معامل تمييزها أعلى من ) -

 ( تعتبر مقبولة ويمكن االحتفاظ بها.0.30 – 0.80أي فقرة معامل صعوبتها بين ) -

 فقرة(. 18) االختباري ضوء المعايير السابقة، قامت الباحثة بقبول جميع فقرات وف

  الد راسةمتغيرات 

 (.لكترونيةالمتغير المستقل: )البرمجية اإل -

ات مهار  التحصيل : أداء طلبة ذوي االحتياجات الخاصة على اختبارةالتابع اتالمتغير  -

 نتقال أثر التعلم.وا، الّدراسةالعمليات الحسابية المعّد في هذه 

 تصميم الدراسة

 (:تصميم المجموعة الواحدة )طلبة ذوي االحتياجات الخاصة الباحثةواتبعت 

2O   1X  O   2O   1G   O 

جراء المعالجة، ومن ويشير إلى  تصميم الّدراسة تبعا  للمجموعة الواحدة وتطبيق القياس القبلي وا 

 ثم تطبيق القياس البعدي:
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 ما يلي:وتشير الرموز إلى 

G.أفراد المجموعة التجريبية : 

1Oتطبيق االختبار التحصيلي القبلي والبعدي في مهارات العلميات الحسابية :. 

2Oتطبيق مقياس انتقال أثر التَّعلم القبلي والبعدي :. 

X.تدريس أفراد المجموعة التجريبية باستخدام البرمجية اإللكترونية : 

  لكترونيةالبرمجية اإل 

من  المستخدمة في هذه الرساله فقد تم تصميمها لكترونيةاإلبخصوص ما يتعلق بالبرمجية ااما 

 .ذلك الموقع الذي يتميز بسهولة االستخدام برمجية الباوبوينتخالل 

عمل  لتصميم أيالسيناريو التعليمي وذلك باالعتماد على النموذج العام ب البدء بداية تم

قبل البدء بالتطبيق . (2019التقويم ( ) الشرمان ،  -التنفيذ  –التطوير  –التصميم  –)التحليل 

العملي قمنا باالطالع على منهاج الصف األول األساسي الحكومي والذي يعتبر المرجع لهذه البرمجية 

قدم يعتمد في تدريسه للطالب على هذا المنهاج فهو ي التَّعلمأن معلم طالب صعوبات  إلىويعزى ذلك 

  الطالباألساسيات لهذا 

ية حتوت على المادة التعليمومن هذا المنطلق فقد تم بناء البرمجية على هذا األساس حيث ا

بمنهاج الصف األول األساسي الفصل الدراسي األول وتحتوي على ثالث وحدات تعليمية الخاصة 

 ، وعلى النحو اآلتي:ياألردنحسب المنهاج 

  (20-1)  الوحدة األولى وهي األعداد من

 وتتضمن تمهيدا للدرس 

 3 – 2 -1 الدرس األول األعداد
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 5-4 الدرس الثاني

 العدد صفر الدرش الثالث

  8 – 7 – 6الدرس الرابع االعداد 

 10 – 9الدرس الخامس العددان 

 20 – 11الدرس السادس األعداد من 

دد للعدد السابق العمن هذا الدرس تمكن الطالب من ادراك المفهوم  الدرس السابع الموقع واالتجاه

 .التالي

 ها .وخصائص فيها على عملية الجمع الّطلبةتدريب  أما الوحدة الثانية بهذة البرمجية فقد تم

ا لم ال يمكن له اتقان عملية الطرح م التَّعلموانتهت البرمجية بوحدة الطرح حيث ان طالب صعوبات 

  .يتمكن من اتقان الوحدة السابقة الجمع

ومجموعة من أوراق العمل ( Word Wall) على األلعاب الرقمية التعليمية من موقع احتوت البرمجية

 .على كتابتها وحلها الطلبةالمصورة لتدريب 

 (.7تّم تزويد البرمجية بأوراق عمل )المحلق 

 .كما تم ذكر النتاجات واالهداف بداية كل درس

  الد راسةإجراءات 

 قامت الباحثة باتباع اإلجراءات اآلتية:

االطالع على المراجع والدراسات واألبحاث السابقة والمقاالت العلمية ذات العالقة، وكذلك  -

 .الّدراسةالنظر في توصيات المؤتمرات ذات العالقة بموضوع 
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 لىإجرى بناء اختبار تحصيلي في تنمية مهارات العمليات الحسابية وذلك من خالل الرجوع  -

 ر في االختبارات المشابهة.ظلعالقة، والنّ األدب النظري والدراسات السابقة ذات ا

االستفادة من آراء مشرفي ومعلمي الرياضيات لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة حول مهارات  -

 العلميات الحسابية التي تتالءم مع هذه الفئة الخاصة من الّطلبة .

والتي  ةخاصجرى إعداد قائمة بمهارات العمليات الحسابية الفرعية لطلبة ذوي االحتياجات ال -

الجمع األعداد والعمليات عليها )( فقرات، 9( فقرة، موّزعين على: مهارة العّد )18تكّونت من )

 (.4) حل المسائل( فقرة، 5) (والطرح

جرى االسترشاد بقائمة المهارات الفرعية في صورتها النهائية إلعداد االختبار التحصيلي،  -

 مجموعة المعايير اآلتية:ثم صياغة أسئلة االختبار من خالل مراعاة 

( )الجمع والطرح تحديد الهدف من االختبار: والمتمثل في قياس مهارات العمليات .1

 لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة باألردن.

 (.3تحليل محتوى الدرس )الملحق  .2

تضمن االختبار التحصيلي مجموعة من الفقرات التي  ،تحديد محتوى االختبار .3

 متضمنة في مهارات العمليات الحسابية )الجمع والطرح(.تقيس المهارات الفرعية ال

تم عرض االختبار التحصيلي بصورتها األولية على مجموعة من المحكمين والمختصين  -

فقرة(  18، ومن ثّم الخروج بالصورة النهائية لالختبار ) الّدراسةوكل من لهم عالقة بموضوع 

 وبدرجة موافقة مرتفعة على فقراته.

 (.8ا في ملحق رقم )كتب تسهيل المهمة كمالحصول على  -

 ( طالب.40قوامها ) األردناختيار عينة قصدية من طلبة ذوي االحتياجات الخاصة في  -
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؛ لّدراسةاخارج عينة مجتمع الدراسة و تطبيق االختبار التحصيلي على عينة استطالعية من  -

 . لّدراسةاها على عينة قبل تطبيق الّدراسةبهدف التحقق من إجراءات الصدق والثبات ألداة 

جرى حساب الخصائص السيكومترية لفقرات االختبار التحصيلي ممثلة بمعامالت الصعوبة  -

 ومعامالت التمييز.

ة النهائية كتطبيق قبلي، ومن ثم تقديم البرمجي الّدراسةعلى عينة  الّدراسةجرى تطبيق أداة  -

، ومن ( يوم ا14بعد مضي مدة ) ديوفق خطة زمنية، ومن ثّم إجراء القياس البع لكترونيةاإل

، حيث جرى االعتماد  التَّعلمثم اجراء االختبار مرة أخرى من أجل البحث في أثر انتقال 

 مع تغيير ترتيب الفقرات بصورة عشوائية. الّدراسةعلى نفس أداة 

، حيث Excelلتحليل البيانات إحصائيا : تم جمع البيانات وتخزينها على شكل ملف اكسل  -

 على االختبار التحصيلي على جميع الفقرات في الّدراسةاحتوى الملف على استجابات عينة 

 . التَّعلماالختبار القبلي والبعدي واختبار انتقال 

 عرض النتائج ومناقشتها. -

 تقديم التوصيات والمقترحات بناء  على ما تم التوصل إليه من نتائج. -

 اإلحصائية ةالمعالج

الخصائص السيكومترية لفقرات االختبار من خالل حساب قيم معامالت التحقق من  .1

الصعوبة، وذلك بإيجاد نسبة من أجاب عن الفقرة إجابة صحيحة ممن حاولوا اإلجابة 

عليها، وكذلك حساب قيم معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار، وذلك بإيجاد 

 الفقرة ونتائجهم على االختبار الكلي معامل االرتباط بين نتائج المفحوصين على هذه

 (.Corrected item total correlation, ritوالمعروف باسم )
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من خالل حساب معامل ثبات االتساق الداخلي لنموذج  الّدراسةالتحقق من الثبات ألداة  .2

-KRريتشاردسون)-االختبار باستخدام معامل ثبات كرونباخ ألفا، ومعامل ثبات كودر

، ومعامل ثبات التجزئة النصفية Test Re-test(، وحساب معامل ثبات اإلعادة 20

 .المصحح بمعادلة سبيرمان براون

اختبار أثر و  الحسابية واالنحرافات المعيارية للتطبيق القبلي والبعديحساب قيم األوساط  .3

 لجميع مهارات العمليات الحسابية، وكذلك لالختبار الكلي. التَّعلمانتقال 

، وذلك Paired Sample t-testخدم اختبار )ت( لعينتين مرتبطتين والمعروف باسم است .4

 .السؤال األول والثانيلإلجابة عن 
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 :الفصل الرابع
 الد راسةنتائج 

 إلىدفت الحالية والتي ه الّدراسةعرضا للنتائج التي توصلت إليها هذا الفصل يتضمن 

 في تنمية مهارات العمليات الحسابية )الجمع والطرح( لكترونيةبرمجية اإلالالتعرف على فاعلية 

النحو  وعلى الّدراسة. وفيما يلي عرضا  لنتائج األردنلدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصة في 

 اآلتي:
إلجابة عن السؤال األول   النتائج المتعلقة با

 : ت برمجية اإللكترونية في تنمية مهارا فاعليةما : باإلجابة عن السؤال األولالنتائج المتعلقة أولا
 العمليات الحسابية )الجمع والطرح( لدى طلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة؟

، جرى حساب قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية هذا السؤالولإلجابة عن 

 ( نتائج التحليل:9للتطبيق القبلي والبعدي. ويبين الجدول )

 على الختبار القبلي البعدي. الط لبةقيم األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية ألداء  (9الجدول )

 القياس األداة/ المهارات
حجم 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

 القبلي الّعد
40 

2.45 1.28 0.20 
 0.27 1.68 5.50 البعدي

الجمع االعداد والعمليات عليها )
 (والطرح

 القبلي
40 

0.58 0.68 0.11 
 0.24 1.54 2.08 البعدي

 القبلي حل المسائل
40 

1.38 1.08 0.17 
 0.14 0.90 2.60 البعدي

األداة الكلية: اختبار تحصيلي 
 لقياس مهارات العمليات الحسابية

 القبلي
40 

4.40 2.25 0.36 
 0.39 2.44 10.18 البعدي

 

القبلي والبعدي على جميع مهارات  األداء( وجود فروق ظاهرية في 9يالحظ من الجدول )

الكلي، حيث كانت قيمة الوسط الحسابي لألداء البعدي  األداءالعمليات الحسابية وكذلك في 
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وكانت قيمة الوسط الحسابي لألداء البعدي على مهارة العّد تساوي  القبلي. األداءأعلى مقارنة ب

(، مما يدل على أن 2.45بقيمة الوسط الحسابي لألداء القبلي ) ( وهي األعلى مقارنة5.50)

تياجات ذوي االح الّطلبةساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل  لكترونيةإدخال البرمجية اإل

 الخاصة في مهارة العّد.

لجمع ابلغت قيمة الوسط الحسابي لألداء البعدي على مهارة االعداد والعمليات عليها )وقد 

(، مما يدل 0.58( وهي األعلى مقارنة بقيمة الوسط الحسابي لألداء القبلي )2.08( )والطرح

وي ذ الّطلبةساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تحصيل  لكترونيةعلى أن إدخال البرمجية اإل

قيمة  بلغتفي حين  (.الجمع والطرحاالحتياجات الخاصة في مهارة االعداد والعمليات عليها )

( وهي األعلى مقارنة بقيمة 2.60البعدي على مهارة حل المسائل )الوسط الحسابي لألداء 

ساهمت  لكترونية(، مما يدل على أن إدخال البرمجية اإل1.38الوسط الحسابي لألداء القبلي )

 ذوي االحتياجات الخاصة في مهارة حل المسائل. الّطلبةبشكل ملحوظ في زيادة تحصيل 

لبة ذوي االحتياجات الخاصة على اختبار مهارات قيمة الوسط الحسابي الكلي ألداء طأما 

(، بينما 2.44( وهو األعلى بانحراف معياري مقداره )10.18) فقد بلغت العمليات الحسابية

(، مما يدل 2.25( بانحراف معياري مقداره )4.40كانت قيمة الوسط الحسابي لألداء القبلي )

ية حوظ في تنمية مهارات العمليات الحسابساهمت بشكل مل لكترونيةعلى أن إدخال البرمجية اإل

 )الجمع والطرح( لدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
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جرى حساب قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للتطبيق القبلي والبعدي و 

لطالبات ذوي االحتياجات الخاصة، واستخدم اختبار )ت( لعينتين مرتبطتين والمعروف باسم 

Paired Sample t-test( نتائج التحليل:10. ويبين الجدول ) 

 .Paired Sample t-testلعينتين مرتبطتين  (T)نتائج اختبار : (10الجدول رقم )

 (α=  0.05)** وتعني: دالة إحصائياا عند مستوى الدللة 

( في مهارات العمليات α=  0.05( وجود فروق دالة احصائيا  )10يالحظ من الجدول )

البعدي( بين طلبة ذوي االحتياجات الخاصة ُتعزى ألثر البرمجية  األداء)الجمع والطرح( )الحسابية 

 .لكترونيةاإل

( لمهارة العّد، وهذه القيمة دالة إحصائيا  0.00( بمستوى داللة )9.47وبلغت قيمة )ت( )

لة وجود فروق ذات دال إلى(، وتشير هذه النتيجة α=  0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية )

( في مهارة العّد )القياس البعدي( بين طلبة ذوي االحتياجات الخاصة ُتعزى α=  0.05إحصائية )

 .لكترونيةألثر البرمجية اإل

 المهارات
حجم 
 العينة

 القياس
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 40 الع د
 0.20 1.28 2.45 القبلي

9.47 39 0.00** 
 0.27 1.68 5.50 البعدي

األعداد والعمليات عليها 
 (الجمع والطرح)

40 
 0.11 0.68 0.58 القبلي

5.81 39 0.00** 
 0.24 1.54 2.08 البعدي

 40 حل المسائل
 0.17 1.08 1.38 القبلي

6.91 39 0.00** 
 0.14 0.90 2.60 البعدي

اختبار األداة الكلية: 
تحصيلي لقياس مهارات 

 العمليات الحسابية
40 

 0.36 2.25 4.40 القبلي
10.74 39 0.00** 

 0.39 2.44 10.18 البعدي
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( 5.81( فقد بلغت قيمة )ت( )الجمع والطرحوفيما يتعلق بمهارة األعداد والعمليات عليها )

(، α=  0.05( وهذه القيمة دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة اإلحصائية )0.00بمستوى داللة )

( في مهارة األعداد والعمليات α=  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) إلىوتشير هذه النتيجة 

( )القياس البعدي( بين طلبة ذوي االحتياجات الخاصة ُتعزى ألثر البرمجية الجمع والطرحعليها )

( وهذه القيمة 0.00( بمستوى داللة )6.91أما مهارة حل المسائل، فقد بلغت قيمة )ت( ) .لكترونيةاإل

وجود فروق  إلى(، وتشير هذه النتيجة α=  0.05دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة اإلحصائية )

( في مهارة حل المسائل )القياس البعدي( بين طلبة ذوي االحتياجات α=  0.05ذات داللة إحصائية )

 .لكترونيةلخاصة ُتعزى ألثر البرمجية اإلا

(، وهذه القيمة دالة 0.00( بمستوى داللة )10.74الكلي بلغت قيمة )ت( ) األداءوفي 

وجود فروق ذات  إلى(، وتشير هذه النتيجة α=  0.05إحصائيا  عند مستوى الداللة اإلحصائية )

)الجمع والطرح( بين طلبة ذوي ( في مهارات العمليات الحسابية α=  0.05داللة إحصائية )

داء ويتضح ذلك من قيمة الوسط الحسابي لأل ،لكترونيةاالحتياجات الخاصة ُتعزى ألثر البرمجية اإل

(، بينما بلغت قيمة الوسط 2.44( بانحراف معياري مقداره )10.18الكلي البعدي حيث بلغت القيمة )

ويمكن القول أّن إدخال  (.2.25ياري مقادره )( بانحراف مع4.40القبلي ) األداءالحسابي الكلي على 

ة في ذوي االحتياجات الخاص الّطلبةقد ساهم بشكل ملحوظ في تنمية مهارات  لكترونيةالبرمجية اإل

 مهارات العمليات الحسابية )الجمع، والطرح(.
إلجابة عن السؤال ال   ثالثالنتائج المتعلقة با
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ال أثر البرمجية اإللكترونية في إنتق فاعليةما : الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ثانياا: 
 تعلم طلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة إلى مواقف تعلمية جديدة ؟

، جرى حساب قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية، واستخدام عن هذا السؤاللإلجابة 

؛ وذلك لبيان الفرق بين Paired Sample t-testلعينتين مرتبطتين والمعروف باسم  (T)اختبار 

متوسطي درجات طلبة ذوي االحتياجات الخاصة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي واختبار 

 ( نتائج التحليل:11. ويبين الجدول ) التَّعلمانتقال أثر 

 في الختبار البعدي واختبار انتقال لتعلم. ( لمقارنة الفرقtنتائج اختبار ) (11جدول )ال
 
 
 

 المهارات

( tقيمة )  علمالتَّ اختبار انتقال  االختبار البعدي
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 المجموعة التجريبية الداللة

(n = 40) 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 **0.003 39 3.23 1.12 6.33 1.68 5.50 الّعد
األعداد والعمليات 

الجمع عليها )
 (والطرح

2.08 1.54 2.60 1.26 
2.38 39 0.022** 

 **0.028 39 2.29 0.91 3.00 0.90 2.60 حل المسائل
األداة الكلية: اختبار 
تحصيلي لقياس 
مهارات العمليات 

 الحسابية

10.18 2.44 11.93 1.86 

4.50 39 0.00** 

 (α=  0.05) ** تعني: دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة

 لكترونية( للبرمجية اإلα=  0.05( وجود أثر دال إحصائيا  )11يالحظ من نتائج الجدول رقم )

قيمة  مواقف تعلمية جديدة. حيث بلغت إلىلدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصة  التَّعلمفي انتقال أثر 

(، α=  0.05( وهذه القيمة دالة احصائيا عند )0.003بمستوى داللة )( لمهارة العّد 3.23ت )
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 لىإعلى مهارة العّد لدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصة  التَّعلمانتقال أثر  إلىوتشير هذه النتيجة 

( وهو األعلى 6.33) التَّعلممواقف تعلمية جديدة، حيث بلغت قيمة الوسط الحسابي الختبار انتقال 

 (.5.50البعدي ) داءاألمقارنة ب

( بمستوى داللة الجمع والطرح( لمهارة األعداد والعمليات عليها )2.38وبلغت قيمة ت )

 مالتَّعلانتقال أثر  إلى(، وتشير هذه النتيجة α=  0.05( وهذه القيمة دالة احصائيا عند )0.022)

واقف م إلى( لدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصة الجمع والطرحعلى مهارة األعداد والعمليات عليها )

( وهو األعلى مقارنة 2.60) التَّعلمتعلمية جديدة، حيث بلغت قيمة الوسط الحسابي الختبار انتقال 

( 0.028( لمهارة حل المسائل بمستوى داللة )2.29بلغت قيمة ت )في حين  (.2.08البعدي ) األداءب

ارة على مه التَّعلمانتقال أثر  إلى(، وتشير هذه النتيجة α=  0.05وهذه القيمة دالة احصائيا عند )

مواقف تعلمية جديدة، حيث بلغت قيمة الوسط  إلىحل المسائل لدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصة 

 (.2.60البعدي ) األداء( وهو األعلى مقارنة ب3.00) التَّعلمالحسابي الختبار انتقال 

( 0.00العمليات الحسابية )الجمع والطرح( بمستوى داللة )( لمهارات 4.50وبلغت قيمة ت )

ارات على مه التَّعلمانتقال أثر  إلى(، وتشير هذه النتيجة α=  0.05وهذه القيمة دالة احصائيا عند )

مواقف تعلمية جديدة، حيث بلغت قيمة  إلىالعمليات الحسابية لدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصة 

 (.10.18البعدي ) األداء( وهو األعلى مقارنة ب11.93) التَّعلمختبار انتقال الوسط الحسابي الكلي ال
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

ض التوصيات عر  إلىوتفسيرها، باإلضافة  الّدراسةعرضا  لمناقشة نتائج هذا الفصل يتضمن 

وفيما يلي عرضا   الحالية، الّدراسةللعاملين في الميدان والباحثين في ضوء النتائج التي توصلت إليها 

 وتفسيرها: الّدراسةلمناقشة نتائج 
شة  بة عن السؤال األول مناق ئج المتعلقة باإلجا  النتا

 : نمية برمجية اإللكترونية في ت فاعليةما  األول: المتعلقة باإلجابة عن السؤالمناقشة النتائج أولا
 مهارات العمليات الحسابية )الجمع والطرح( لدى طلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة؟

ي القبلي والبعدي )االختبار التحصيلي ف األداءأظهرت نتائج التحليل وجود فروق ظاهرية في 

عدي ي االختبار البمهارات العمليات الحسابية(، وقد كانت قيمة الوسط الحسابي ألداء المجموعة ف

 (.4.40( وهو األعلى مقارنة بقيمة الوسط الحسابي لألداء القبلي والذي بلغت قيمته )10.18)

 لكترونيةاألثر اإليجابي الذي تركته البرمجية اإلتفسر هذه النتيجة والتي قد تكون بسبب ويمكن 

تقنيات  بية من حيث توظيفهاذوي االحتياجات الخاصة في تنمية مهارات العمليات الحسا الّطلبةعلى 

ذوي  لّطلبةا، والتي بدورها حفزت  الّطلبةومصادر تعلم حديثة متعددة ومتنوعة وممتعة لهذه الفئة من 

، وشجعتهم  لمالتَّعاالحتياجات الخاصة على التواصل والتفاعل فيما بينهم، وزادت من دافعيتهم نحو 

 في تنمية مهارات العمليات الحسابية. على التفاعل والمشاركة أثناء توظيفها مما ساهم

فسية والمعرفية للخصائص الن لكترونيةمالئمة تصميم البرمجية اإل إلىوتفسر الباحثة السبب كذلك 

، لكترونيةاإلجرائية المتضمنة في البرمجية اإل إلىللطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، ووضوح الخطوات 

ت الحسابية )الجمع، والطرح( بشكل أفضل مقارنة بالطرق وهذا بدوره ساهم في تنمية مهارات العمليا

 المستخدمة.
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مجية ، من حيث احتواء البر  الّدراسةالمستخدمة في هذه  لكترونيةالبرمجية اإل وقد يكون لبناء

على مادة علمية نوعية تختص بمهارات العمليات الحسابية المستهدف تنميتها )الجمع،  لكترونيةاإل

 لىإاستراتيجيات تدريس تالئم الفئة العمرية المستهدفة، وطريقة عرض المعلومات والطرح(، وتوظيفها 

ق التعزيز طر  إلىذوي االحتياجات الخاصة، وكيفية تنفيذ األنشطة التطبيقية، باإلضافة  الّطلبة

 اصة.ذوي االحتياجات الخ الّطلبةالمستخدمة، وهذا بدوره ساهم في تنمية مهارات الجمع والطرح لدى 

( التي Rachana, 2020بشكل جزئي مع نتيجة دراسة راكانا ) الّدراسةوقد اتفقت نتيجة هذه 

ق نتيجة وتتفكما ذوي االحتياجات الخاصة.  األطفالأظهرت تحسين المهارات الرياضية وسلوكيات 

( التي Goktas and Yazici, 2020حد ما مع نتائج دراسة جوكتاس ويازكي ) إلى الّدراسةهذه 

أن تدريس استراتيجيات حل المشكالت للطلبة ذوي اإلعاقات الذهنية الخفيفة يحسن مهارات  أظهرت

 عملية حل المشكالت. ىحل المشكالت لديهم، ويؤثر عل

 على اختبار مهارات العمليات األداءأظهرت نتائج التحليل وجود فرق دال احصائيا  في كما و 

(، وهذه 0.00( بمستوى داللة )10.74الحسابية لصالح القياس البعدي، حيث بلغت قيمة )ت( )

 (.α=  0.05القيمة دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة اإلحصائية )

( في مهارات العمليات α=  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) إلىوتشير هذه النتيجة 

 .لكترونيةية االربع )الجمع والطرح( بين طلبة ذوي االحتياجات الخاصة ُتعزى ألثر البرمجية اإلالحساب

ة ركزت بما تضمنته من أنشطة مختلف لكترونيةاستخدام البرمجية اإل إلىوقد تعزى هذه النتيجة 

در اذوي االحتياجات الخاصة من خالل توظيفها مص الّطلبةعلى تنمية مهارة الجمع والطرح لدى 

  .متعددة من تدريبات وأنشطة، وصور شارحة وكتابات، مراعية بذلك الفئة العمرية المستهدفة
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 ىفي تنمية وتحسين مهارة الجمع والطرح، وقد تعز  لكترونيةوبالتالي فقد ساهمت البرمجية اإل

يخ ساعد من خالل مقاطع الفيديو الشارحة على ترس لكترونيةأن استخدام البرمجية اإل إلىهذه النتيجة 

يعيشون أجواء من الحيوية بعيدا  عن الروتين  الّطلبةاستيعاب وفهم مهارتي الجمع والطرح، وجعل 

صة ذوي االحتياجات الخا الّطلبةالذي اعتادوا عليه في الغرفة الصفية، إذ ساعدت هذه البرمجية 

بوك  حد ما مع نتائج دراسة إلى الّدراسةوتتفق نتيجة هذه  م.على تعزيز مهارة الجمع والطرح لديه

( التي أظهرت األثر اإليجابي من استخدام Bouck, Shurr and Park, 2020وسهير وبارك )

 حزم التدخل لتعليم مهارات الرياضيات التأسيسية للطلبة الذين يعانون من إعاقات في النمو.

 Lukowskiجزئي مع نتائج دراسة لوكووسكي وآخرون )بشكل  الّدراسةوتناقضت نتائج هذه 

et al., 2020 التي كشفت عدم اختالف درجات التحصيل في الرياضيات والقدرات الرياضية )

للفتيات المصابات بمتالزمة تيرنر اختالفا  كبيرا  عن أقرانهن بمستويات مماثلة من الدقة في مهمة 

 مقارنة حجم غير رمزي.
شة  ئج مناق بة عن السؤال الالنتا  ثالثالمتعلقة باإلجا

ة في البرمجية اإللكتروني فاعليةما الثالث:  بالجابة عن السؤالمناقشة النتائج المتعلقة ثالثاا: 
 إنتقال أثر تعلم طلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة إلى مواقف تعلمية جديدة؟

في اختبار  ألداءالصالح  التَّعلمالبعدي واختبار انتقال  األداءكشفت نتائج التحليل وجود فرق في 

( وهذه القيمة دالة احصائيا 0.00( بمستوى داللة )4.50، حيث بلغت قيمة ت ) التَّعلمانتقال أثر 

ة لدى طلبة ذوي االحتياجات الخاص التَّعلمانتقال أثر  إلى(، وتشير هذه النتيجة α=  0.05عند )

 مواقف تعلمية جديدة. إلى

مواقف من أساليب وأنشطة و  لكترونيةما اشتملت عليه البرمجية اإل إلىوقد تعزى هذه النتيجة 

ذوي االحتياجات الخاصة على الحوار التفاعلي والتشاركي فيما بينهم مع  الّطلبةتفاعلية شجعت 
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، حيث ساهمت البرمجية في تنمية مهارة الجمع والطرح في مادة الرياضيات من لكترونيةالبرمجة اإل

ة للطلبة للتدريب على هذه المهارة برغبة ودون مراقبة أحد، األمر الذي مكنهم خالل اعطاء الفرص

الخاصة  ذوي االحتياجات الّطلبةمن اكتساب هذه المهارة، وهذا بدوه انعكس ايجابا  على تأثير تعلم 

في مواقف مختلفة وقدرتهم على القيام بأنواع مختلفة من النشاطات التي تتطلب استخدام مهارتي 

 ع والطرح.الجم

 ذوي االحتياجات الخاصة على الّطلبةساعدت قد  المستخدمة لكترونيةالبرمجية اإل وقد تكون

تنمية مهارتي الجمع والطرح لديهم، من خالل أسلوب التدرج في تدريس كل مهارة، وطبيعة األنشطة 

 . الّطلبةتحفيز  إلىالمقدمة، باإلضافة 

( التي Park et al., 2020دراسة بارك بوك وسميث ) مع نتائج الّدراسةوقد اتفقت نتيجة هذه 

ذوي اإلعاقة على المهارات الرياضية األساسية التي اكتسبوها للعيش بشكل  الّطلبةأظهرت محافظة 

 مستقل، حتى يتمكنوا من تطبيق هذه المهارات في الحياة اليومية.
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 والمقترحات التوصيات

 : الباحثة بما هو آت توصي، الّدراسةهذه في ضوء ما توصلت إليه نتائج 

االهتمام بتدريس مهارات العمليات الحسابية للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة باستخدام  -

 ودافعيتهم للتعلم. الّطلبة؛ لما لها من أثر في نفوس لكترونيةالبرمجية اإل

 في تنمية مهارات العمليات الحسابية للطلبة ذوي لكترونيةالتركيز على دور البرمجيات اإل -

 ية.التَّعلماالحتياجات الخاصة نظرا  لفاعليتها في العملية التعليمية و 

 كما وتقترح الباحثة بجملة من المقترحات:

افرة المتو  لكترونيةإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة في المدارس حول البرمجيات اإل -

 في جميع المواد التدريسية. الّطلبةوالمستخدمة في تنمية مهارات 

المتوافرة في المدارس في ضوء المستجدات  لكترونيةالعمل على تطوير البرمجيات اإل -

 التربوية.

التي  يةلكترونذوي االحتياجات الخاصة بالبرمجية اإل الّطلبةتزويد المدارس التي تعنى ب -

جراءات تنفيذها، ليتم استخدامها مع  لّدراسةاخلصت إليها هذه   . الّطلبةوا 

ع الفئات المختلفة، والتي تتالءم م لكترونيةإعداد دليل خاص في كيفية استخدام البرمجيات اإل -

 العمرية المختلفة.

بيق ذلك ليشمل وتط لكترونيةتشجيع المعلمين في الميدان التربوي على استخدام البرمجيات اإل -

 ذوي االحتياجات الخاصة. الّطلبة إلىجميع المواد الدراسية التي تقدم 
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ة في تنمية مهارات العمليات الحسابي إلكترونيةالقيام بدراسة مماثلة حول فاعلية برمجية  -

: دراسة مقارنة باختالف األردنواالتجاه نحوها لدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصة في 

 الحسابية األربع.العمليات 

اجراء المزيد من الدراسات المماثلة لجميع المراحل الدراسية في المدارس لمعرفة فاعلية  -

 في تعلم مهارات العلميات الحسابية: دراسة مقارنة. لكترونيةالبرمجيات اإل
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 ( 1ملحق ) ال

 باستخدام برمجية الباوربوينت( الجمع والطرحتصميم درس )
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 (2الملحق )

 خطاب تحكيم الختبارات والبرمجية 
 تحية طيبة وبعد : 

هارات في تنمية م إلكترونيةفاعلية برمجية والتي تحمل عنوان "  الّدراسةتقوم الباحثة ب 

 " األردنالعمليات الحسابية لدى طلبة ذوي الحتياجات الخاصة في 

صعوبات  في عملية تعلم طالب لكترونيةاستقصاء فاعلية الرمجية اإل إلىتهدف  الّدراسةوهذه  

 عمليات الجمع والطرح ضمن هذه الفئة من األرقام إلىباإلضافة  20 – 1لالرقام من  التَّعلم

ي بما يرفع من قدراتهم ف الّطلبةحيث تقوم بمعالجة الضعف الموجود بين تلك الفئة من  

ارتأت الباحثة باختياركم لما وجدت فيكم من خبرة ودراية ومعرفة عميقة في  عمليات الجمع والطرح

، اضع بين ايديكم االختبار التحصيلي ) القبلي / البعدي (  التَّعلمفئة طال ب صعوبات  مجال

ابط البرمجية التعليمية لقياس أثر هذه المادة التعليمية الرقمية على طلبة صعوبات التعليم ، ور 

ح وقياس مدى اتقانهم لعمليات الجمع والطر  20 – 1وقياس مدى قدرتهم على اتقان األعداد من 

 نرجو من حضراتكم ابداء مالحظاتكم بشان هذا االختبار والبرمجية التعليمية ومدى مالئمتهما

وهدفها ومناسبتها للفئة المستهدفة ، نرجو من حضراتكم وضع المطلوب بالحقل  الّدراسةلموضوع 

 يها الكرام أ الذي ترونه مناسبا مقابل كل فقرة من فقرات التقيم والتي تتناسب وراي حضراتكم

 الباحثة : وفاء قاسم      مع بالغ شكري وتقديري واحترامي

 نموذج استبانة تحكيم البرمجية والختبار 
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  السم

  الرتبة األكاديمية

  التخصص

  جهة العمل

 لت علمافي تنمية مهارات العمليات الحسابية لدى طلبة صعوبات  إلكترونيةاستبان تحكيم برمجية 

 األردنفي 

 أخرى معارض محايد موافق السؤال

     محدد؟ لكترونيةهل الهدف العام من البرمجية اإل

     مع حاجات الفئة المستهدفة ؟ لكترونيةهل تتناسب أدوات البرمجية اإل

ة ) المختلف لكترونيةعلى االحهزة اإل لكترونيةهل يتنوع عرض البرمجية اإل

 الهاتف الذكي( ؟ / التابلت / الحاسوب
    

     هل تتوافر العناصر المناسبة في واجهة المستخدم ) الفئة المستهدفة ( 

تراعي الفروق الفردية بين طلبة ذوي الحتياجات الخاصة  لكترونيةهل البرمجية اإل

 ؟
    

     هل الهدف العام من االختبارات محدد؟

     اصة ؟الخهل تتناسب االختبارات مع الكفايات األساسية لطلبة ذوي االحتياجات 

     هل تتنوع االختبارات مع الكفايات األساسية لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ؟

     هل تراعي االختبارات التسلسل المنطقي المناسب لذوي االحتياجات الخاصة ؟ 

     هل االختبارات تراعي الفروق الفردية بين طلبة ذوي االحتياجات الخاصة ؟

     ذوي االحتياجات الخاصة ؟ الّطلبةهل يمكن تطبيق هذه االختبارات على 
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 (3) لحقمال
 الجمع والطرح(درس )تحليل محتوى 
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 (4)ملحق ال
 مهارات العمليات الحسابيةاختبار 
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 (5الملحق )
 

 (البرمجية والختبار التشخيصين )محكميقائمة ال

 

 جهة العمل الرتبة التخصص اإلسم الرقم

 أستاذ مشارك تربية خاصة رحاب أحمد راغب 1
-جامعة الطائف 
المملكه العربية 

 السعودية
 جامعة الطائف أستاذ مشارك تربية خاصة  محمد عثمان بشاتوه 2

د.برهان محمود  3
 حمادنة

جامعة نجران ،  أستاذ مشارك تربية خاصة
 السعودية

4 
د.فادي عبدالرحيم 

 عودة 
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم

 جامعة الشرق األوسط أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم د.منال الطوالبة 5
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس أ.د.محمد حمزة 6

 تربية خاصة إعاقة سمعية رانيا فواز الحناوي 7
مساعد أستاذ 

 كلية التربية
كلية التربية جامعة 

 الطائف
 وزارة التربية والتعليم ماجستير مناهج وطرق تدريس اريج الجابري 8
 وزارة التربية والتعليم ماجستير علم النفس التربوي نورا أبو قطام 9
 وزارة التربية والتعليم معلمة أساسي معلم صف ماجدة الذنيبات 10

سناء عمر فياض  11
 حشمة

معلمة غرفة  تربية خاصة
 صعوبات تعلم

 وزارة التربية والتعليم

ايناس يوسف  12
 النقروز

 تربية خاصة
معلمة غرفة 
 صعوبات تعلم

 وزارة التربية والتعليم

 تربية خاصة ياسمين عليان 13
معلمة غرفة 
 صعوبات تعلم

 وزارة التربية والتعليم

رائدة عطية أبو  14
 يحيى

 تربية خاصة
غرفة  معلمة

 صعوبات تعلم
 وزارة التربية والتعليم

ايناس خليل  15
 إبراهيم

 تربية خاصة
معلمة غرفة 
 صعوبات تعلم

 وزارة التربية والتعليم
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 ( 6ملحق )ال
  الت علماختبار انتقال أثر 

 الحساب  –اختبار الروضة والصف األول األساسي 
 تشخيص القدرات الحسابية 

 نسخة الطالب
 ______________________________________________السم : 

 
 (  خمسة ضع دائرة حول العدد ) - 1

 
************************************************** 

 ضع دائرة حول العدد )عشره( -2

 
************************************************** 

 
) بامكانك رسم صورة تساعدك لى حل            حل السؤال واكتب اإلجابة الصحيحة في -3

  المسألة اذا أردت أنت لست مجبرا على عمل ذلك ( .
( من الحلوى                                                قطع ) 8تشارك محمد وأحمد ب 

 ( سيأخذ كل منهما ؟      ) حلوى بالتساوي كم قطعة 
 
 
 
************************************************** 

 

 

 15                5                10   

 
 15              20            10   
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) بامكانك رسم صورة تساعدك على حل         حل السؤال واكتب اإلجابة الصحيحة في - 4
 المسألة اذا أردت أنت لست مجبرا على عمل ذلك 

 بالونات كم بالونا بقي معها ؟  5طار منها   بالونا  15اشترت سعاد 
 
 
************************************************** 

 
 ( تحت المجموعة األكبر . √ ضع إشارة ) -5

 

 
************************************************** 

 
 ( تحت المجموعة األكبر  √ ضع إشارة ) - -6
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 ( تحت المجموعة ااألقل  √ ضع إشارة ) - -7
 
 
 
 
 
 
 
 ( تحت المجموعة ااألقل  √ ضع إشارة ) - 8

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************** 
 
 
 حول العدد األكبر            ضع دائرة – 9

 
 

18     20       19 

 
************************************************** 
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 حول العدد األصغر          ضع دائرة -10

 
************************************************** 

 
رسم صورة تساعدك ) بامكانك              حل السؤال واكتب اإلجابة الصحيحة في - -11

 على حل المسألة اذا أردت أنت لست مجبرا على عمل ذلك (
 ذلك ؟ إلىتفاحات في كيس ، فكم كيس يحتاج  5تفاحة أراد أن يضع كل  30مع محمد 

 
  
 
 

 
 

 . واكتب اإلجابة الصحيحة في حل السؤال – 12
لهما فكم قلما أصبح  أقالم 10 أحضر والدهما أيضا ( أقالم و 10 ) اشترى سعيد وأخية عبداهلل
 عند سعيد أخاه عبداهلل ؟

 
 
 
 
************************************************** 

 
 
 
 

 
 19                  18              8   
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 حول العدد المناسب ؟          ضع دائرة ما عدد األَهلة – 13
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    اكتب العدد المناسب في المربع -14
 

    =          25    ـــــ         20

 
************************************************** 

 
    اكتب العدد المناسب في المربع -15

 
10           +          15  = 

 
************************************************** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        15                         20                          25    
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    اكتب العدد المناسب في المربع -16
   

 
18        ـــــ           10=       

********************************* 
    اكتب العدد المناسب في المربع -17

 
 

15      +        15          = 

 
************************************************** 

    اكتب العدد المناسب في المربع -18
 

 
                =8      +    12    
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 ( 7 لحق )مال
 أوراق عمل البرمجية 
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 (  9لحق ) مال

مهمة الباحثةتسهيل  كتب
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