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  :املقدمة  -1
البحث احلايل مبحاولة التعرف على واقع استخدام وتوظيف تقنيات املعلومات احلديثة اليت تتمثـل  يقوم 

يف برامج احلاسب التعليمية املتطورة ، ومدى االستفادة منها يف عالج مشكالت التحصيل األكـادميي  لـدى   
ث إىل سـرد االجتاهـات   ذوى صعوبات التعلم يف بعض مدارس اململكة العربية السعودية ، ويتطرق هذا البح

 األكـادميي  احلديثة يف جمال تقنيات التعليم ومدى إمكانية االستفادة منها يف عالج بعض مشكالت التحصـيل 
 لذوى صعوبات التعلم ، كما جيتهد هذا البحث أيضا يف حماولة الوصول إىل املعايري التربوية والفنية الىت ميكـن  

  . لذوى صعوبات التعلم ، وتصميم منوذج هلا يف ضوئها بناء برامج تعلم حديثة تصلح 

  : للدراسة اإلطار النظري -2
أمهية خاصة يف تطوير التعليم ، وذلك لعدة اعتبارات قد يكون أمهها تقـدم   تقنيات التعليمميثل مدخل  

هـا  واليت يصفها اخلرباء بأن نتائجها وآثار –أدوات ووسائل االتصال ، وقد حدث ما يسمي بثورة االتصاالت 
وهذا ما ينبه القائمني علي أمور التعلـيم  .  )1(قد تشبه حلد كبري نتائج الثورة الصناعية يف بداية القرن العشرين 

  .من منتجات هذه الثورة وتوظيفها يف جمال تطوير التعليم  هإال فادإيل ضرورة 

ل تطوير صناعة الربجميات بتوظيف األدوات والوسائل يف العملية التعليمية مث تقنيات التعليمويهتم جمال 
والعمل علي تسهيل سبل احلصول علي املعلومة من خـالل الوسـائل    ، وتوسيع نطاق استخدامها ، التعليمية

، وقـد    ، وتطورت سريعا ىف اآلونة األخرية ، اليت زاد انتشارها وشيوعها Electronic Mediaاإللكترونية 
ما يسـمى  إىل  فمثالً مفهوم التدريس تطور؛  املرتبطة بالعملية التعليميةيف بعض املفاهيم أدى هذا حلدوث تطور 

النظم اخلبرية التفاعلية، وقد تبلغ التفاعلية قمتها من خالل احلاسب يعتمد علي برامج الذي  بالتدريس التفاعلي
Experience Systems  برامج التـدريس الذكيـة   ، وIntelligent Programs  ،   وبـرامج احملاكـاة

Simulation Programs  والواقع االفتراضيVirsual Reality    ناهيك عن انتشار وشـيوع التعلـيم ،
  . عرب شبكة االنترنت والتعليم عن بعد ومؤمترات الفيديو  Onlineعلى اخلط املباشر 

باعتباره هو املدخل األساسـي للتطـور   التعليم يف جماالت  للحاسبإيل عدة استخدامات  *يشري اخلرباء
  Computer Based Instruction احلاسـب بأنه التعليم القائم علـي  : األول منها يعرف النوع  تقين وال

                                                
   23ص ،2001، ، القاهرة ، املكتبة األكادميية تكنولوجيا االتصاالت وشبكات املعلومات 0 حممد حممد اهلادي  -1

2 - Kurt, Y . Michael .  The Effect of A Computer Simulation Activity Versus A Hands –  on Activity 
on Product Creativity Technology Education , Journal of Technolology Education , Vol . 13 ,  No . 1 
, 2001 , pp. 31- 43  

  :انظر كل من  *
   83 ، ص 1995، القاهرة ، عامل الكتب ،   التعليمالكمبيوتر يف  0 فتح الباب عبد احلليم سيد -

-  Merrill, P. F. & others.  Computer in Education  , 3 rd Edition , Needham Heights , A Simon & 
Schuster Company , 1996 , p. 7 
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(CBI) وهنـا يلـيب    دون أي معينات أخرى ، االعتماد على احلاسب يف ختليق موقف تعليمي كامل ،:  ويعين
، وهذا ما يطلـق عليـه    يتم التعليم باعتماد كل طالب علي نفسه فقط حيث ،الربنامج معظم حاجات املتعلم 

   . التعلم الفردي 

 CAI ( Computer Assisted (احلاسـب ويعرف النـوع الثـاين بأنـه التعلـيم مبسـاعدة         

Instruction حيث حيتوى املوقف ) أي وسيلة تعليمية  (احلاسب ميثل جزء من املوقف التعليمي  أن : ويعين ،
ويقتصـر دور  . عليمي علي عناصر أخرى كاملعلم والسبورة والكتاب املدرسي واملعمل والشرح التقليـدي  الت

  .احلاسب هنا علي تقدمي جزئية معينة من هذا احملتوى 

يف جمال التعليم ، فهناك استخدام آخر وهو التعلم املدار  للحاسباالستخدامني السابقني  إيل وباإلضافة
احلاسـب يف إدارة العمليـة   ويعين استخدام    CML ( Computer Managed Learning (باحلاسب

التعليمية وتنظيمها ، مثل مؤمترات التعليم عن بعد ، وإرسال واستقبال املعلومات من خـالل الشـبكات بـني    
  . املؤسسات التعليمية وبعضها ، وإعداد السجالت والتقارير ، وأعمال االمتحانات والكنتروالت 

إن هناك ثالثة استخدامات رئيسية للحاسب يف جماالت التعليم يتم توظيفها حسـب  : وخالصة القول 
طبيعة الغرض  ، ويالحظ أن برامج احلاسب املستخدمة يف التعليم والتعلم قد تطورت كـثرياً مبـرور الوقـت    

عليمية أقل جـودة يف  وأصبحت أكثر ختصصية ، وأصبحت برامج التدريبات والتمارين واأللعاب والعروض الت
  .فيما بعد ضوء الربامج احلديثة الىت سوف يتم التحدث عنها 

تتعدد وتتنوع برامج احلاسب التعليمية وال جمال هنا لسردها وسوف نكتفى بذكر أمسائها مع التركيز علـى  
    -:الربامج احلديثة ، واليت يتضمنها البحث احلايل ، وميكن حتديد أهم الربامج  ما يلي 

   Simulation Programs                     برامج احملاكاة  -1
  Tutoring Programs                         برامج التدريس -2
    Intelligent Tutoring Programs برامج التدريس الذكية -3 

   Hyper Tutoring Programs        برامج التدريس الفائق  -4
   Drill and Practice Programs  برامج التدريب واملران -5
   Instruction Games Programs  برامج األلعاب التعليمية  -6

 "، فيشـري وبـرامج التـدريس الذكيـة    ويعطي كثري من املتخصصني أمهية خاصة لـربامج احملاكـاة   
تعليمية تساعد  اتتيح فرص  احملاكاة النظم الذكية و إيل أن التدريبات والعروض اليت تبين علي"   Mayes)1(مايز

وتعوض البيئة التعليمية عـن الـنقص يف    ، وتقدم حافزاً جيداً للطالب الستمرارية التعلم، املعرفة  ىف اكتشاف
                                                

1-  Mayes, R. L.  The Effects of Using Software Tools on Mathematical Problem Solving in Secandary 
Schools . Educational Technology , Vol . 92 , No . 5 , 1993 , pp. 243 – 248 , [Http : // ww.orst .edu / 
pubs /ssm]  
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تعليمية بديلة وشبيهه باملواقف احلقيقية ، ويشري املؤلف نفسه  إيل أن هـذه   اخلربة املباشرة ، حيث تقدم مواقف
يف تصحيح املفاهيم العلمية اليت قد تفهم خطأ لدي الطالب ، ويكثـر  احلاسب تساهم كثريا برامج النوعية من 

  .العلوم والصحة والبيئة واجلغرافيا  الرياضيات و استخدامها يف مقررات

حيث أا ترتبط مبفهوم الذكاء االصطناعي ،  ؛تطورا الربامج  أكثروالنظم اخلبرية الربامج الذكية  وتعترب    
ن جماالت علم احلاسب الذي خيتص بربجمة احلاسب ، ألداء املهام الـيت ينجزهـا   والذي يعرف علي أنه نوع م

  0 )1(اإلنسان وتتطلب نوعاً من الذكاء ، كما تتطلب تراكم املعرفة واإلدراك  والفهم 

قدراً كبرياً من التفاعلية بني املتعلم والربنامج كما أا جتيب عن مجيـع    )2(وتتيح برامج التدريس الذكية   
تساؤالت واستفسارات املتعلم ، وتقدم له مساعدات متنوعة ، وتنبهه إىل أخطائه ، وتتميـز أيضـا بالبسـاطة    

داد غري حمـدودة ،  وعدم التعقيد يف االستخدام ، وهلذه الربامج القدرة على توليد األسئلة واملسائل تلقائيا وبأع
  : هذه الربامج أيضا وبدرجات صعوبة خمتلفة حسب قدرة املتعلم ومن أهم خصائص 

تتغري يف شكلها ونظامهـا بنـاء علـي      -تتابع موضوعات ودروس احملتوى العلمي للربنامج  -
  .استجابات املتعلم 

يكثر استخدامها يف تعلم عمليات احلساب والرياضيات واستخدام القوانني وحل املسـائل واملشـكالت    -
 .  الرياضية 

املعاجلة للفنية هلذه الربامج تكون أكثر تعقيداً ويف حاجة إيل متخصصني ومهرة وتستغرق وقتـاً طـويالً يف    -
 .مرحليت التصميم واإلنتاج باإلضافة إيل التكلفة العالية 

اجة إىل معرفة سابقة بقدرات الطالب ومستوى تفكريه ومدى معرفته احلالية ، حيث يـتم يف ضـوئها ،   احل -
  0تصميم النموذج الذي يتفاعل من خالله الطالب مع الربنامج

مت توظيف هذه النوعية من الربامج يف معاجلة بعض املشكالت املرتبطة بالتحصيل األكادميي واملهارات لدى  -
 )3(أو من لديهم مشكالت يف التعليم من خالل نظم موجهه لتقنيـات املعلومـات   تعلم ،ذوى صعوبات ال

)Education- Based Information Technology  ( 

 
                                                

246، ص  1993، القاھرة ، دار الشرق ،  التطورات الحدیثة لنظم المعلومات المبنیة علي الكمبیوتر: محمد محمد الھادي  –1  
 

نحو توظیف تكنولوجیا ) : محر ر( ، محمد محمد الھادى ) فى (،  الحاسوب ونظم التعلیم الذكیة: محمد أدیب ریاض غنیمى  –2
المعلومات لتطویر التعلیم في مصر ، ابحاث ودراسات المؤتمر العلمى الثانى لنظم المعلومات وتكنولوجیا الحاسبات ، القاھرة ، المكتبة 

. 104، ص 1995االكادیمیة ،   
 

3- Bryant, D.P.& Bryant, Bryant, B.R. Using Assistive Technology Adaptations to Include Student 
With Learning Disabilities in Cooprerative Learning Activities . Jourval of Learning Disabilities , 1988 

, pp 31-41 
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  صعوبات التعلم -2/1

صعوبات التعلم مصطلح عام يصف جمموعة من التالميذ يف الفصل الدراسي العادي يظهرون يالحظ أن 
زمالئهم العاديني مع أم يتمتعون بذكاء عادى فـوق املتوسـط إال أـم     اخنفاضا يف التحصيل الدراسي عن

كالفهم أو التفكري أو اإلدراك أو القـراءة أو الكتابـة أو   : يظهرون صعوبة يف بعض العمليات املتصلة بالتعلم 
صـعوبات   التهجي أو النطق أو إجراء العمليات احلسابية ، ويرى املتخصصون يف جمال التربية اخلاصة أن ذوى

التعلم من األطفال وحىت البالغني يشكلون جمموعة غري متجانسة حىت داخل املدى العمرى الواحد ويعد الطفـل  
من ذوى صعوبات التعلم إذا سجل احنرافا يف األداء بني قدراته أو مستوى ذكائه وحتصيله األكادميي  يف واحدة 

  . )1( أو أكثر من املهارات األكادميية

ىل أن أسباب صعوبات التعلم قد ترجـع إىل مشـكالت ىف عمليـة    إ )2( معاجلة املعلوماتوتشري نظرية 
إدخال املعلومات والترابط أو الذاكرة أو إخراج املعلومات ،  بينما يرى علماء آخرون أنه رمبا يكـون هنـاك   

ـ عيوب يف منو مخ اجلنني باإلضافة إىل العيو: عوامل تساعد يف ظهور صعوبات التعلم منها  وتـأثري   ةب الو راثي
  .  العقاقري والتدخني ومشكالت أثناء احلمل 

الصعوبات النمائية ، واألكادميية : ويشري املتخصصون إىل أن هناك أنواع خمتلفة من صعوبات التعلم منها       
   .اخل ....)3( ، وصعوبات الضبط الذايت ، وصعوبات اإلدراك االجتماعي ، والتفاعل االجتماعي

  
ويرى بعض املهتمني مبجال التربية اخلاصة أن الصعوبة قد توجد يف جمال وال تظهر يف جمال آخر ،         

كالقراءة واحلساب ، أو التفكري ، وبعضهم : فبعضهم تظهر عليه أمناط من الصعوبة تتمحور حول اال املعريف 
ومفهوم الذات وفريق ثالث تتمحور   تتمحور صعوبام يف اال االجتماعي من خالل العالقات مع اآلخرين

وسوف يقتصر هذا البحث على تصميم برامج ،  )4(صعوبام يف اال اللغوي فيعانون من ضعف ىف التعبري
  .لعالج الصعوبات األكادميية املرتبطة بالنواحي التعليمية 

  
ن الصعوبات ، حيث ويرى بعض املتخصصني أن صعوبات التعلم املرتبطة باحلساب ختتف عن غريها م    

)  1985 )5(ناجى ديسقورس ( وحيدد    Dyscalculiaيستخدم معها غالبا مصطلح عسر العمليات احلسابية 
  . هذه الصعوبات يف مهارات إجراء احلل وتسجيله بالنسبة لعمليات اجلمع والطرح والضرب والقسمة 

                                                
1-look at : 

-  -www.gulfkids.com 
- www.werathah.com  - 
- www.elazayem.com 
1995األسس املعرفية للتكوين العقلى وجتهيز املعلومات ، املنصورة ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، . مصطفى الزيات  فتحى  -2  

 
( اللجنة القومیة المشتركة لصعوبات التعلم  - 3 NJCLD   ( www.gulfkids.com  

 
4-www.hajer.rcjschools.gov.sa 

دراسة تشخیصیة للصعوبات وأنماط أخطاء األطفال في إجراء العملیات الحسابیة األربعة ، القاھرة ، دار الكتب : ناجى دیسقورس   - 5
   1985المصریة ، 
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بات التعلم يف احلساب يف اخنفاض حتصيل التالميذ مظاهر انتشار صعو)  1997 )1(أمحد عواد ( وحيدد         

مبا ال يتناسب مع عمرهم العقلي ، وافتقار واضح ىف مهارات إجراء العمليات احلسابية ، واخللط بني األرقام 
  .وبعضها ، وصعوبة حتليل العدد إىل عوامله 

ضعف التركيز أو : ة منها وقد حدد بعض اخلرباء عدة سلوكيات تعطى مؤشرا عن صعوبات التعلم  عام     
ضعف الذاكرة ، صعوبة احلفظ ، صعوبة التعبري باستخدام صيغ لغوية مناسبة ، صعوبة إمتام النشاط وإكماله  

  .  )2(حىت النهاية ، صعوبة املثابرة والتحمل لوقت مستمر صعوبة تذكر ما يطلب منه ، قلة التنظيم
  .  

بالبحث عن الربامج والوسائل اليت تساعد على حل مشكالت التحصيل وتم اململكة العربية السعودية         
لدى ذوى صعوبات التعلم ، ويتحمل هذا الدور األمانة العامة للتربية اخلاصة اليت خططت خطا واسعة يف هذا 

ه اليت بدأت بإثىن عشرة برناجما  واستمر التطوير حىت  1416اال منذ إنشاء إدارة صعوبات التعلم عام 
ومن اجلدير بالذكر أن عدد الطالب والطالبات ذوى . )3( صل عدد الربامج إىل مخسمائة واثنني ومثانني برناجماو

صعوبات التعلم يقرب من عشرة أالف ، وهو رقم كبري وىف حاجة إىل تضافر اجلهود من أجل تطوير النظم 
  .والربامج وفقا لالجتاهات احلديثة 

  
بعض املدارس يف منطقة الباحة باململكة العربية السعودية بغرض ات إىل زياربعدة  الباحث  قد قامو       

التعرف على كيفية رعاية التالميذ ذوى صعوبات التعلم والربامج املستخدمة يف رعايتهم وحل املشكالت 
املرتبطة بتحصيلهم ، ومن خالل هذه الزيارات تبني أن بكل مدرسة أخصائي صعوبات تعلم يقوم بتوفري 

وتوصل الباحث إىل عدة أمور هامة ترتبط ذا  ،  ربامج الالزمة هلؤالء التالميذ بالتعاون مع املرشد األكادميىال
، وقد يكون من املفيد عرض ومناقشة الدراسات اليت املوضوع سوف يتم مناقشتها مع عرض مشكلة البحث 

  عالجيه هلا  تناولت تشخيص صعوبات التعلم  وبعض الربامج اليت استخدمت كمداخل 
  
  الدراسات السابقة  -2/2

تأتى الدراسات السابقة يف حمورين أساسيني ؛ يتناول احملور األول الدراسات املرتبطة بتشخيص صعوبات      
التعلم يف الرياضيات ، بينما خيتص احملور الثاين بعرض الدراسات اليت اهتمت باستخدام برامج احلاسب العادية 

  .ه الصعوبات والذكية يف عالج هذ
  
  
  

                                                
تدریبي لعالج بعض صعوبات التعلم  لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ، رسالة ماجستیر غیر  مدى فاعلیة برنامج : أحمد عواد   - 1

101،  ص  1988منشورة ، كلیة التربیة ببنھا ، جامعة الزقازیق ،   
2- - www.werathah.com 

إدارة صعوبات التعلم   - 3 www.alnemr.com 
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  أوال الدراسات اليت تناولت تشخيص صعوبات التعلم يف الرياضيات  
الكشف عن العوامل األساسية اليت )    Houck et al 1980 )1(هوك وآخرون ( تناولت دراسة         

تؤدى إىل صعوبات التعلم ىف احلساب ، واعتمدت هذه الدراسة على اختبارات حتصيل واختبارات ذكاء 
وبطاقات مالحظة صعوبات التعلم ، وتوصلت الدراسة إىل أن  هناك مظاهر لصعوبات التعلم يف احلساب أمهها 

أن أداء الطفل ىف احلساب يكون أقل من أدائه يف باقي املقررات الدراسية وعدم قدرة الطفل على تذكر : 
  .مراحل العمليات احلسابية كما تعلمها 

للبحث عن صعوبات حل املسائل اللفظية لدى التالميذ ، )  )2(1986يمان ممدوح سل( وجاءت دراسة       
وتوصلت إىل أن عملييت الضرب والقسمة من العمليات األساسية حلل املسائل اللفظية ومها أكثر العمليات 

  .صعوبة ، وأن النسبة املئوية لألخطاء الشائعة مل تقل لدى عينة البحث بازدياد الصف الدراسي 
بغرض تشخيص صعوبات التعلم  يف الرياضيات ومشلت عينه )  1988 )3(زين حسني ( وقامت دراسة     

معلم وتوصلت الدراسة إىل  222تلميذ و  1800واسعة من التالميذ مبدارس اململكة العربية السعودية بلغت
ظهرت هذه الدراسة أن تالميذ الصف الرابع يواجهون صعوبات عمليات الضرب والقسمة املطولة ، كما أ

عدم وجود عالقة بني التحصيل وكفاءة  املعلم  ، وهذا األمر جيعلنا تم أكثر بتصميم بربامج تعني املعلم 
  .وتساعده يف حل هذه املشكالت لدى التالميذ 

إىل توصيف واقع نظم وأساليب تعلم الرياضيات باملرحلة االبتدائية  )  1990 )4(قنديل ( وهدفت دراسة     
واألسباب اليت تؤدى إىل صعوبتها ، واستخدم الباحث اختبارات تشخيص ومقابالت شخصية كذلك فحص 

دليل % 25كراسات التالميذ والكشف عن نوعية أخطائهم  ، واعترب أن اخلطأ الذي يتكرر بنسبة أعلى من 
ارين وخاصة اللفظية على الصعوبة وتوصلت الدراسة إىل أن عدم مقدرة التالميذ على كتابة خطوات حل التم

وعدم القدرة على ترمجة العبارات اللفظية إىل نظريا الرياضية من أهم أسباب صعوبات التعلم  ، وطالبت 
  .الدراسة بإحداث نوع من التطور ىف أساليب تدريس الرياضيات حلل هذه املشكلة 

         
أن هناك  مشكالت ترتبط باال  وهى دراسة ميدانية إىل)  1993 )5(عبد الناصر ( وتوصلت دراسة  

مشكالت ذاكرة التتابع السمعي اليت حتدث نوع من اخللل يف تكـوين  : املعريف لذوى صعوبات التعلم  وأمهها 

                                                
1-Houck , C. & et. al . " Learning Disabilities and Math : Is , it the Math are the Child ? Academic 

Therapy . Vol.. 15, No.5 , 1980 ,  pp 557- 570   
دراسة بعض صعوبات حل المسائل اللفظیة المتصلة بالعملیات األربع ، مجلة كلیة التربیة ، جامعة : ممدوح محمد سلیمان   - 2

1986یق ، المجلد األول ، العدد األول ، الزقاز  
 

، رسالة دكتوراه ، كلیة ) دراسة تشخیصیة ( صعوبات تعلم الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بالسعودیة : زین حسین زین   - 3
  1988العلوم االجتماعیة بالریاض ، جامعة اإلمام محمد بن سعود ، 

 
سة تشخیصیة لصعوبات تعلم الریاضیات فى المرحلة االبتدائیة بالمملكة العربیة السعودیة ، مجلة درا: عزیز عبد العزیز قندیل  0- 4

     1990،  18كلیة التربیة ببنھا ، العدد 
 

دراسة تحلیلیة ألبعاد المجال المعرفى والمجال الوجدانى للتالمیذ ذوى صعوبات التعلم بالحلقة . عبد الناصر أنیس عبد الوھاب  - 5
  1993األولى من التعلیم األساسي ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة المنصورة ، 
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املعاين للتالميذ ومشكالت التوليف الصويت واإلدراك السمعي وضعف التركيز واالنتباه وهذه مجيعا تـؤدى إىل  
ت الدراسة بأنه جيب عند تصميم برامج لذوى صعوبات التعلم أن يؤخـذ   ضعف التحصيل األكادميي  ، وأوص

يف االعتبار األسباب املرتبطة باال املعريف واليت تؤدى إىل الصعوبة  ، ويرى الباحث صاحب الدراسة احلاليـة  
  .انه من املمكن مراعاة ذلك باستخدام برامج احلاسب اليت تعتمد على الوسائط املتعددة املختلفة 

التعرف على األخطاء الشائعة لدى التالميذ يف تعلم املفاهيم )  1993(  )1(شكرى ( وحاولت دراسة        
واحلقائق والعمليات األساسية يف الرياضيات ، وتوصلت الدراسة إىل عدة أخطاء شائعة مرتبطة بالكسور 

مرحلة أخرى ، وتؤثر على أدائه يف حل العشرية واالعتيادية ، وتنتقل هذه األخطاء مع املتعلم من مرحلة إىل 
املسائل وتضمنت توصيات هذه  الدراسة  ضرورة توفري برامج عالجية لتخفيف هذه الصعوبات ، خاصة يف 

  .املراحل الدراسية األوىل 
إىل أن السبب الرئيسي لصعوبات التعلم هـو عامـل   )  1995 )2(شربين حممد (وأكددت دراسة      

)  1994  )3(أمحد عطـوه ( الواضح بني ذوى صعوبات التعلم وأقرام العاديني ، ويشري اإلدراك وهو الفارق 
إىل أن اإلدراك كعملية تتغري من مرحلة إىل أخرى مبعىن أن االستراتيجيات املساعدة على التذكر تتغري،  فمدى 

زيـادة اسـتخدام الطفـل    الذاكرة اللفظية يزيد بزيادة عمر الطفل ، وذلك لزيادة سعة املخزون قصري املدى و
الستراتيجيات الذاكرة وزيادة املعرفة وذاكرة الداللة ، وهذا يعىن إمكانية  عالج صعوبات الـتعلم  حـىت يف   

  .مراحل دراسية متقدمة 

ميكن أن   -ومن  خالل عرض الدراسات السابقة املرتبطة بتشخيص  صعوبات التعلم يف الرياضيات     
  : نستنتج ما يلي 

اجلمع والطرح والضرب والقسمة : وبات تعلم احلساب  العمليات األساسية اآلتية تتضمن صع -
  .وتعترب عملييت الضرب والقسمة مها األكثر صعوبة على التالميذ 

ترجع  أسباب هذه الصعوبات إىل عوامل ترتبط بالتالميذ أنفسهم وال ترجع إىل املعلم أو املنهج  -
 .الدراسي 

لبصري لألشكال والرموز واألرقام ،  وضعف الذاكرة  ، وسرعة يعترب القصور يف اإلدراك ا -
 .نسيان اخلطوات اإلجرائية  حلل املسائل مظاهر أساسية لصعوبات التعلم  يف الرياضيات 

 صعوبات التعلم  لدى التلميذ تستمر معه من مرحلة إىل مرحلة ، وميكن عالجها يف أي مرحله  -

                                                
 

 
دراسة  –أخطاء التالمیذ الشائعة في الكسور العشریة واالعتیادیة في منھج الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة : شكرى سید أحمد   - 1

1993، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج بالریاض ،  14، السنة   47رسالة الخلیج العربى ، العدد  –استطالعیة   
 

صعوبات التعلم وعالقتھا ببعض المھارات األولى من التعلیم األساسي ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة . شیرین محمد أحمد  - 2
1995التربیة ، جامعة الزقازیق ،   

 
 

سنة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة اآلداب ،  11 – 4فظیة عبر مرحلة الطفولة من ارتقاء الذاكرة الل. أحمد محمد عطوة   - 3
1994جامعة القاھرة ،   
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 .ات تصميم برامج مساعده للمعلم  وتكمل دوره يتطلب عالج صعوبات التعلم يف الرياضي -
  ثانيا  الدراسات اليت تناولت استخدام برامج احلاسب العادية والذكية يف عالج صعوبات التعلم بشكل عام 

  
من خالل استطالع الباحث للدراسات السابقة هلذا احملور الحظ أن هناك اجتاهان رئيسيان الستخدام برامج     

عالج هذه الصعوبات بشكل فردى من خالل يعتمد االجتاه األول على : احلاسب يف عالج صعوبات التعلم 
 لكل طالب ،  ئة جمموعة مهامعلى هي العالج  يوصف؛ ودراسة حالة كل متعلم وتشخيص املشكلة والعالج 

التشخيص وهنا يتم حتديد املشكلة أو السبب مث يصمم الربنامج هلذا الطالب وأقرانه الذين يتشاون معه يف 
    .والعالج 

بينما يرى أصحاب االجتاه الثاين إمكانية عالج ضعف التحصيل األكادميي من خالل استخدام الربامج     
الذكية اليت تصمم جلميع الطالب بالفئة الدراسية الواحدة ، حبيث  يستخدمها مجيع الطالب مبا فيهم ذوى 

تمرة أثناء التعلم ، وتبدأ يف ألن هذه الربامج تتضمن إرشادات ومساعدات مسنظرا صعوبات التعلم وغريهم ، 
حمتواها من أدىن مستوى وتتعمق تدرجييا ، وإذا تعثر املتعلم يتلقى املساعدات من خالل قوائم منسدله ، 

ويتحاور الربنامج مع املتعلم ويكتشف مدى القصور أو املشكلة ويقدم له احللول املستمرة  وقد يكرر الربنامج  
سريع النسيان ، وهنا يعترب الربنامج عالجى جلميع الطالب ذوى املستويات العروض إذا  اكتشف أن املتعلم 

      .املختلفة من صعوبات التعلم  
 من قواعد البيانات ومنوذج الطالب أو الدليل  ،) املعاجل ( وىف حاالت كثرية يصمم الربنامج الذكي        

وقد تبث هذه الربامج عرب .   )1(لشاشة التفاعلية اإلضافة إىل قارئة ابويقدم الربنامج على هيئة أقراص ليزر 
الذي قدمته املؤسسات الصناعية الكندية بالتعاون    )2(ومن أمثلتها النموذج  School Netsشبكات املدارس 

مع احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات احمللية وقطاع األعمال باإلضافة وزارة التربية وشارك املعلمون 
النفسيون ىف تصميم الربامج وكان شعار هذا املشروع التعلم للجميع ومن خصائصه أيضا إتاحة واألخصائيون 

الفرصة لألسرة للحوار مع املعلمني واملتخصصني للوقوف على مستوى املتعلمني ، ويعترب هذا النموذج أيضا 
  مثاال للتعلم الفردي والتعاوين يف نفس الوقت ، 

  
ويعىن استخدام ورش عمل  ATT)()3(Assistive Technology Tools وهناك أيضا نظاما يسمى       

الكترونية من خالل برامج موجهه متنوعة معظمها الكترونيا ، ويتضمن هذا النظام حوارا على اخلط املباشر 
Online م من يربط بني املتعلم واملعلم واخلبري النفسى واحملتوى العلمى ، ويتناقش املعلم مع اخلبري أثناء التعل

  . أجل التدعيم املستمر للمتعلم  

                                                
1 -Lawana Wimberly, M.A . Postsecondary Students with Learning Disabilities :Barriers to Accessing 

Education – Based Information Technology ITD Journal .Htm  
  

،  2005التعلیم االلكترونى عبر شبكة االنترنت ، الدار المصریة اللبنانیة ، " أفاق عربیة متجددة . " محمد محمد الھادى      - 2
195ص  

 
3 - www.edb.utexas.edu 
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بدراسة دف إىل تصميم نظام تدريسي ذكى للتعرف على )  1990وآخرون  )1(هيدكى( قام           
األخطاء النحوية وحماولة عالج األخطاء اليت تظهر لدى الطالب أثناء احملادثة ، وتضمن الربنامج منوذج للفهم 

Understanding Module  الذي حيدد حالة الطالب وأمناط أخطائه ومستواه  وما يطرأ عليه من تغريات
 Generating، ومنوذج التوليد  Control Moduleويسجل يف خمزن حالة الطالب ، ومنوذج الضبط 

Module   وتعمل هذه النماذج معا من أجل ختليق نظام يعطى املتعلم التوجيهات الكافية ، وحيدد له أخطائه
  .ه العالج املناسب لكل خطأ ، وأظهر هذا النظام حتسنا ملحوظا يف عالج األخطاء املشار إليها ويعطي

برامج حاسب متقدمة هلا نفس إىل عدة معايري لتصميم )  Elkind   -  1993  )2(الكند (  توصل و     
واعتمد الربنامج ،  ىف حتسني مهارات القراءة لدى ذوى صعوبات التعلم و تستخدم خصائص الربامج الذكية 

 ،  وتضمن الربنامج مثريات خمتلفة ومنوعة ،  على منوذج حماكاة يبني كيفية حركة الشفاة ونطق احلروف
  .  نتائج اجيابيةوحقق الربنامج املقترح  إىل واجهات تفاعل الصوت والنصباإلضافة 

بتصميم برنامج قائم على الواقع  ) Downey & Mater 1998(  )3(وقام ايضا دوىن ومطر          
االفتراضي وكان برنامج عالجى يعاجل النقص ىف اجلوانب املهاريه والتفكري العلمى لدى الطالب ، بعد التحقق 

من وجود مشكالت ترتبط باملهارات والتفكري لدى عدد كبري من الطالب ، وقد حقق هذا الربنامج نتائج 
  . اجيابية 

إىل التحقق من فعالية استخدام برامج احلاسب الذكية يف )  1999 )4(ق الرببرى رفي( و هدفت دراسة     
تشخيص وعالج األخطاء الشائعة لدى الطالب يف مادة امليكانيكا ، وصمم الربنامج جلميع الطالب ، 

عد وتوصلت الدراسة إىل أن الربامج الذكية فعالة يف الكشف عن أخطاء التالميذ عالجها من خالل تصميم قوا
  .بيانات ترتبط بكل مشكلة ، وهنا يتوقع املصمم هذه املشكالت ويصمم الربنامج وفقا هلا 

     
ببناء منوذج تدريسي ذكى موجه لعالج املفاهيم اخلاطئه لطالب الفرقة )  Yujan 2000يوجيان ( وقام        

حل املشكالت ، وصمم الربنامج  األوىل باجلامعة ، وكان الربنامج يهدف أيضا إىل مساعدة الطالب يف مهارات
ليتعامل معه كل الطالب ، ولكل طالب كلمة مرور معينة يستطيع من خالهلا فتح الربنامج ويتتبع أدائه من 

خالل منوذج الطالب الذي يشتمل على بيانات الطالب ومعدل أدائه وأخطائه والتوجيهات واإلرشادات 
  .  اخلاصة به 

  

                                                
1- Yamamoto, Hideki et.al . A Structure for an Intelligent CAI System for Training Foreign Language 

Conversation Skills Based on Conversation Simulation , Tokyo , Japan , July , 1990 pp 249-254 
 

2-- Elkind, J.Using Computer – Based readers to Improve Reading Compperhension of Students With 
Dyslexia.Annals of Dyslexia , 1993. pp 238-259 

  
3 -  Downey, James R. & Matter, T.  Using Virtual Reality to Teach Electricity and Magnetism . 
Journal of Computing in Higher Education , 1998 , Vol . 33 ,  No . 2 , pp. 53 – 85   

  
فعالیة استخدام برنامج الكمبیوتر الذكي على تشخیص ومعالجة األخطاء الشائعة ، رسالة ماجستیر : رفیق سعید إسماعیل البربري   - 4

   1999، كلیة التربیة ، جامعة المنوفیة ، 
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  :ميكن أن نستنتج ما يلي  وىف ضوء ما سبق             
الصوت والصور ( تتميز الربجميات املتطورة ومنها الربامج الذكية باحتوائها على الوسائط املتعددة  -

واملثريات واإلرشادات الدالة ، وإمكانية تكرار العروض واملعلومات بشكل ) والرسومات الثابته واملتحركة 
  .مثري 

حبيث تنمى القدرات اإلدراكية وتقوى الذاكرة  باعتبار   -صعوبات التعلم  جيب أن تبىن الربامج اليت تعاجل -
  .أن ذلك احد مداخل عالج مشكالت صعوبات التعلم 

هذه الربامج قد تساعد يف تنمية التحصيل األكادميي لذوى صعوبات التعلم  إذا صممت وفقا ملعايري تربوية  -
األشخاص ، ومن هنا سوف نستطلع بعض مناذج التصميم مث وتقنية جيدة  ، حبيث تتمشى مع طبيعة البيئة و

  .نقوم باقتراح منوذج مناسب 
   

  تصميم برامج احلاسوب  -2/3
تعترب مرحلة تصميم برنامج احلاسب التعليمي مرحلة هامة حيث  يتحدد يف ضوءها شـكل الربنـامج             

ويتيح مـدخل الـنظم لعمليـات    . " النظم ومالحمه ، وسوف نستعرض بعض مناذج التصميم املرتبطة مبدخل 
  ". )1(التصميم والتطوير نقطة بدأ منطقية وواقعية تسمح بتحديد املشكلة ودراستها

يرجع الغرض من التفكري بأسلوب املنظومات وتطبيقه ىف تقنيات التعليم  حتقيـق التحليـل والبنـاء    
  .  )2(دمات التعليميةوالتطوير للمواقف التعليمية املختلفة ، وجتويدها وحتسني اخل

طريقة للتفكري توجه إجراءات البحث اليت تسـتهدف حـل املشـكلة ،    " ويعرف مدخل النظم على انه   
  .   )3(وتسعى لإلفادة من املعرفة العلمية وطرق البحث العلمي ىف حتليل النظام وبناء مكوناته

كما يعرف النظام على أنه جمموعة من العمليات املتفاعلة اليت تعمل داخل حدود معينه لغرض حمـدد ،  
   0"  )4(وتقوم احلدود بترشيح أنواع ونسب املدخالت واملخرجات بني النظام والبيئة اليت يعمل فيها 

  :سس فيما يلى عدة أسس يقوم عليها النظام ، وميكن حتديد هذه األ"  Eisele )5(إسيلى" وحيدد 

  .التكاملية بني أنشطة النظام  – 1

                                                
197،  ص 1995القاھرة ، المؤلف ، ، ,  تكنولوجیا التعلیم والوسائل التعلیمیة 0علي محمد عبد المنعم   –1  

، كلیة التربیة  رسالة دكتوراه غیر منشورةبناء منظومة فى تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة  جامعة حلوان ،  0رضا عبده القاضى  – 2
  17، ص  1990، جامعة حلوان ، 

علوماتیة  وثورة نحو نموذج معاصر للمنھج المدرسى فى ضوء مفھوم تكنولوجیا التعلیم ومعطیات الم 0یس عبد الرحمن قندیل  – 3
  20، ص  2001اإلسكندریة ، المكتب الجامعى الحدیث ، "  مستقبل التربیة العربیة) " فى( الكمبیوتر ، 

 
 

 
، ص  1996، القاھرة ، دار الكتب العلمیة ،  تحلیل وتصمیم نظم المعلومات 0مصطفى شفیق البشبیشى وخالد ابو الفتوح فضالة  – 4

14   
5- Eisele, J.  Systematic Planing of Curriculum and Instruction , Educational Technology . Vol . 13 , 
No . 7 , 1973 , pp. 267 – 281                                                                                
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  .االعتماد املتبادل بني أجزاء ومكونات النظام  – 2

  .التغيري ىف احد أجزاء أو عناصر النظام سوف يؤثر على بقية عناصر النظام  – 3

  .توفر طرق االتصال بني مكونات النظام تعمل على بقائه حيا  – 4

تتعدد مناذج التصميم التعليمى الىت توصل إليها اخلرباء ، واملستخدمة بالفعل ، وهى بالطبع النمـاذج   
الىت يسهل استخدامها وتطبيقها ىف الواقع ،  وقد ختتلف هذه النماذج عن بعضها ىف جوانب ، وتتشـابه ىف  

  .مية املراد حلها جوانب أخرى   ويرجع ذلك إىل طبيعة النموذج وخصائصه ، واملشكلة التعلي

ويالحظ أن هناك مسات وخصائص عامه مشتركة بني تصميم برامج احلاسب التعليمية ، كما توجـد   
أيضاً بعض السمات اخلاصة بكل نوع على حده  وسوف يتم استعراض وحتليل  بعض منـاذج التصـميم   

  0املقترح  التعليمى ، مث نتوصل إىل منوذج خاص ميكن من خالله تصميم وإنتاج  الربنامج

هناك كثري من النماذج التقليدية املستخدمة ىف دورة حياة عمليـات  : " إىل أن  )1(ويشري حممد اهلادى 
تطوير النظم املعتمدة على أساليب التحليل والتصميم التقليدية ، باإلضافة إىل استخدام لغات الربجمة ذات 

تقليدي لدورة حياة عمليـة التطـوير   ويشمل النموذج ال High level languagesاملستوى العايل 
وذلك كما هو موضـح ىف  " مخسة مراحل أساسية تغذى بعضها البعض ىف نطاق دورة حياة تطوير النظام 

  )1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  )1(شكل 

  0التقليدى يوضح مراحل تصميم برامج الكمبيوتر من خالل النموذج  

                                                
1    41،  ص  2001القاھرة ، المكتبة االكادیمیة ،  0یر نظم المعلومات دورة حیاة عملیة لتطو 0محمد محمد الھادي     - 
 

 التشغيل

 

 

 اإلنتاج
 

 التنفيذ
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ويالحظ من خالل هذا النموذج أن مرحلة حتليل املتطلبات هى املرحلة األوىل ىف هذا النموذج ، ويتم   
من خالهلا التوصل إىل مجيع العناصر الالزمة لعمليىت التصميم واإلنتاج ، مبا فيهـا العناصـر البشـرية إىل    

ث يقوم كل فريق بدور حمـدد مثـل جتهيـز    تشمل األفراد القائمون بالربجمة وختصصام وأدوارهم ، حي
  .إخل .... الصوت ، إعداد الرسومات املتحركة ، إعداد ملفات الفيديو، والربجمة والتكويد 

اجلوانب التربوية ، والفنية ، وواجهات التفاعـل ، وبنـاء   : ويعقب ذلك مرحلة التصميم الىت تنناول 
فقا ملا مت تصميمه سابقا ، وبعد احلصول على الربنـامج  على ذلك تأتى مرحلة اإلنتاج الفعلى للربنامج ، و

  .املنتج ، يتم تشغيله واختباره مث تنفيذه ىف البيئة الواقعية 

ومسى منوذج تطوير الـربامج التعليميـة ،    0 )1(وقد أمكن تطوير هذا النموذج بواسطة املؤلف نفسه 
  ) . 2(ويتكون من ستة عناصر أساسية ، وذلك كما هو موضح ىف شكل رقم 

  

  

  

  

                     

         

      

    0منوذج تطوير الربامج التعليمية ) 2(شكل                 

  :ويتميز هذا النموذج بااليت 

التصميم التربوى والتصميم الفىن ، ولكل منهما دورا حمـددا  : يقسم هذا النموذج التصميم إىل  -3
تربوى سابقاً على التصميم الفـىن ،  ويتكامالن معاً ىف حتديد شكل وطبيعة الربنامج ، ويعترب التصميم ال

حيث يركز األول على احملتوى العلمى وطبيعته و خصائصه ، أما الثاىن يركز على تنفيذ املعاجلة الفنيـة  
  .هلذا احملتوى 

  

                                                
  109المرجع السابق ، ص  0محمد محمد الھادى    - 1

 

 دراسة المشكلة وتقدیر المتطلبات

 التخطیط

 التصمیم التربوى

 التصمیم الفنى

 التقویم واالنتاج

 التشغیل والصیانھ
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منوذجا آخر للتصميم التعليمى ، ولكن على املستوى املصـغر ، وهـو   "  )1(على عبد املنعم" ويقترح 
املستوى اخلاص بتصميم دروس أو وحدات تعليمية مصغرة ، ويأتى هذا النموذج ىف ستة عناصر أساسية ، 
تبدأ مبجال االهتمام ، مث حتليل احملتوى العلمى واألهداف وبناء االختبارات ، يليها مرحلة حتديد األهـداف  

، مث  يتعليمية بدقة وطرق التعليم واختيار الوسائل التعليمية ، مث تأتى مرحلة بناء املوديول بشكل مبـدئ ال
مرحلة جتربة الربنامج وتقومي أداء الطالب ، وخيتتم هذا النموذج بالتطوير والتعـديل ، وميكـن توضـيح    

  )3(مراحل هذا النموذج من خالل الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  
  )3(شكل رقم 

ويشري املؤلف نفسه إىل منوذج آخر يوضح تصميم وإنتاج الربنامج التعليمى ولكن على املستوى املكرب 
مرحلة التعريف مث مرحلـة  : مراحل اإلنتاج اىل ثالثة مراحل فقط هى ، ويالحظ أن هذا النموذج خيتصر 

  :التصميم مث مرحلة التقومي ، وميكن حتديد أهم خصائص هذا النموذج فيم يلى 
  

  .اختصر مراحل التصميم واإلنتاج ىف ثالث عمليات أساسية هى التعريف والتصميم والتقومي  -

املتطلبات وجتهيزها والربجمة وتشغيل الربنـامج بصـفة    تضمنت عملية التصميم كل من التخطيط وحتديد -
 .مبدئية 

  مشكلة البحث -3
ترتبط مشكلة البحث بتوظيف واستثمار نتائج التطور احلادث يف عامل الربجميات التعليمية وخاصة لعالج    

مشكالت التحصيل األكادميى لدى ذوى صعوبات التعلم ، وتتحدد مشكلة البحث احلايل يف التعرف على 
صيات ترتبط بتدعيم واقع استخدام وتوظيف برامج احلاسوب التعليمية يف املدارس والتوصل إىل عدة تو

                                                
   199، ص  1999تكنولوجیا التعلیم والوسائل التعلیمیة ، القاھرة ،  0على محمد عبد المنعم على  – 1

مجال 
 االھتمام

  المحتوى تحليل
صياغة األهداف 

  السلوكية
بناء مقاييس األداء 

 االختبارات

تحديد األهداف 
  التعليمية

طرق التقديم                                                                                                                
اختيار الوسائل 
 والمواد التعليميه

  
  النموذجتجربة 

  
 تقويم األداء

 

التعديل واعادة 
الدورة                           

  
بناء 

الموديول 
 المبدئى
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استخدامها من قبل املعلمني ، وحماولة التوصل إىل املعايري التربوية والفنية لتصميم برامج احلاسب الذكية لذوى 
  .صعوبات التعلم يف مادة احلساب وتصميم منوذج للربنامج املقترح 

  
  : تساؤالت البحث -4

  :ميكن صياغة مشكلة البحث يف ضوء السؤال الرئيسي التايل 
ما مدى استخدام معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية لربامج احلاسوب التعليمية ىف عالج صعوبات التعلم  

  لدى التالميذ ؟ وما مواصفات تصميم برامج احلاسوب الذكية لذوى صعوبات التعلم ىف الرياضيات ؟ 
  :اآلتية  تويتفرع من السؤال الرئيسي التساؤال

معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية لربامج احلاسوب التعليمية يف عالج صعوبات ما مدى استخدام  -4/1
  التعلم لدى التالميذ ؟

ما خصائص برامج احلاسوب املستخدمة حاليا لتدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية  ؟ وما مدى  -4/2
  ت التعلم ؟التالميذ ذوى صعوبا االستفادة منها لعالج ضعف مهارات عمليات احلساب لدى

ما أسباب عزوف بعض املعلمني عن استخدام برامج احلاسب يف ختفيف صعوبات التعلم لدى التالميذ  -4/3
  ىف الرياضيات ؟

والفنية لتصميم برامج احلاسوب الذكية يف الرياضيات لتالميذ املرحلة االبتدائية ذوى  التربويةما املعايري  -4/4
  صعوبات التعلم ؟

  ؟  الرياضياتلذوى صعوبات التعلم ىف لتصميم برامج احلاسوب الذكية وذج املقترح شكل النمما  -4/5
  
  :أهداف البحث  -5

  يهدف البحث احلايل إىل
حتديد مدى استخدام معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية لربامج احلاسوب التعليمية يف عالج  -5/1

  .صعوبات التعلم لدى التالميذ 
  .برامج احلاسوب املستخدمة حاليا لتدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية  حتديد أهم خصائص  -5/2
  . حتديد أسباب عزوف بعض املعلمني عن استخدام الربامج احلديثة ىف التدريس لذوى صعوبات التعلم  -5/3
رياضيات التوصل إىل املعايري التربوية والفنية اليت يف ضوئها يتم تصميم برامج احلاسوب الذكية ىف ال -5/4

  .، وإنتاج منوذج للربنامج .لتالميذ املرحلة االبتدائية ذوى صعوبات التعلم
  
  
.  
  :أمهية البحث  -6

  :تأتى أمهية هذا البحث من خالل 
  . أنه يقيم الواقع املرتبط باستخدام املعلمني لنظم التدريس احلديثة ومدى االستفادة منها  -6/1
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تقنيات احلديثة لعالج بعض املشكالت املرتبطة  بالتالميذ ذوى أنه حياول توظيف واستخدام ال  -6/2 
  .صعوبات التعلم  

أنه يتمشى مع االجتاهات العاملية احلديثة اليت تنادى بضرورة تطوير الربجميات التعليمية وجعلها أكثر  -6/3
  .ارتباطا حبل مشكالت واقعية 

ج احلديثة بأسلوب سهل وميسر مما يشجع على أنه حياول أن يصل إىل معايري لبناء وتصميم الربام -6/4
  .املمارسة والتطبيق 

  
  :حدود البحث  -7

  :سوف يعاجل البحث يف إطار احلدود التالية 
السعودية االبتدائية واألمري : عينة املعلمني والتالميذ وأخصائى صعوبات التعلم مت اختيارهم من مدرسيت  -7/1

  .التعليم بالباحة نايف االبتدائية ومها تابعني إلدارة 
  .الربنامج الذكي من نوع النظام اخلبري الذي يولد األسئلة واملسائل من تلقاء نفسه بال اية  -7/2
التالميذ ذوى صعوبات التعلم يف عملية القسمة مت اختيارهم من صفوف خمتلفة من الصف الثالث حىت  -7/3

  .السادس االبتدائي 
وأا متطلب أساسى ملهارات مت اختيار عملية القسمة بناء على رأى املعلمني بأا األصعب على التالميذ  -7/4

  . باإلضافة إىل نقص الربامج اليت تنمى مهاراا أخرى ، 
  
  :مصطلحات البحث  -8
من جماالت ترتبط مبفهوم الذكاء االصطناعي والذي يعرف على انه نوع : برامج احلاسوب الذكية   -8/1

علم احلاسب الذي خيتص بربامج ألداء املهام اليت ينجزها اإلنسان وتتطلب نوعا من الذكاء كما تتطلب تراكم 
ويعرفها الباحث بأا برامج تقدم للمتعلم معينات ومساعدات أثناء التعلم إىل أن يصل .  )1(املعرفة واإلدراك

واملسائل بشكل الائي وفقا لتسلسل معني كما أا تكتشف  حلد التمكن وتتميز بقدرا على توليد التدريبات
  .   قدرات وإمكانيات املتعلم وتكتشف مواطن الضعف لديه وتقوم بعالجها 

تأخر مالحظ مثل احلصول على معدل أقل من املعدل : صعوبة التعلم ىف الرياضيات لدى التلميذ تعىن  -8/2
، ويتحدد التلميذ الذى يعاىن عدم وجود سبب عضوي أو ذهين  الطبيعي املتوقع مقارنة مبن هم ىف سنه مع

الصعوبه ىف ضوء رأى أخصائي الصعوبات ومعلم الفصل ونتيجة االختبار التحصيلى وتطبيق احملكات املتعارف 
  .عليها كمحك االستبعاد وغريه 

  
  وأدواته منهجية البحث -9

ف واقع استخدام وتوظيف برامج احلاسوب احلالية يعتمد البحث احلاىل على املنهج الوصفى التحليلى لتوصي
استبانه موجهه : ، ويعتمد البحث على األدوات اآلتية  باإلضافة إىل التوصل إىل معايري تصميم الربنامج املقترح

                                                
لومات المبنیة على الكمبیوتر ، مرجع سابقالتطورات الحدیثة لنظم المع. محمد محمد الھادى  -1  
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إىل معلمي الرياضيات ومقابله شخصية مع أخصائى صعوبات التعلم ، واستبانه توجه إىل اخلرباء لتحديد معايري 
  ..املقترح ، واستمارة تقييم الربنامج  الربنامج

  
  : اإلحصائي   األسلوب - 10

  .يعتمد البحث على النسب املئوية لتحليل آراء املعلمني 
  إجراءات البحث - 11

  :اتبع الباحث اإلجراءات التالية 
لالستفادة ا قام الباحث جبمع بعض الدراسات واألدبيات اليت ارتبطت مبوضوع البحث ومت حتليلها  -11/1

  .يف معاجلة اإلطار النظري وإعداد وتصميم األدوات 
تتناول تقييم الوضع احلايل لتوظيف واستخدام برامج احلاسب التعليمية ىف  )1(إستبانهمت تصميم  -2/ 11

أسئلة حتدد أهم خصائص  اإلستبانهتدريس الرياضيات للتالميذ عامة ، وذوى صعوبات التعلم خاصة وتضمنت 
احلاسب املوجودة حاليا ىف امليدان التربوى ، ومدى كفائتها لالستفادة منها مع ذوى صعوبات التعلم   برامج

على احملكمني وتعديلها ومت تطبيقها  اإلستبانهوأسباب عزوف بعض املعلمني عن استخدامها ،  ومت عرض هذه 
  .معلما ىف ختصص الرياضيات ، ومت حتليل نتائجها  25على عدد 

ام الباحث بعقد مقابالت شخصية مع بعض املتخصصني ىف مراكز التطوير باملدارس وإدارة التعليم  ق  -11/3
  .وأخصائي صعوبات التعلم ببعض مدارس الباحه ومت مجع النتائج وحتليلها 

ترح ومت تتناول املعايري التربوية والفنية املقترحة املرتبطة بالربنامج املق )2(إستبانه قام الباحث بتصميم  -11/4
من حتكيمها وتطبيقها على اخلرباء املتخصصني يف التربية وتقنيات التعليم وطرق التدريس ، ومت حتليل نتائجها 

خالل تطبيق املعايري التربويه الىت تضمنت نظام وضع احملتوى من حيث الدروس وحمتواها واألهداف والشرح 
اىل املعايري الفنية الىت حددت الشكل الفىن للربنامج  والتدريبات  واخلطوات الىت مير ا املتعلم باإلضافه

  . املعايري ووسائطه ونظام التفاعل معه 
بتصميم الربنامج ىف ضوء عدة خطوات ومراحل استنتاجا من عرض مناذج التصميم قام الباحث  -11/4

دراسة املشكلة اليت ارتبطت بصعوبة إجراء عمليات القسمة لدى عدد :  التعليمى السابقة ، وهذه املراحل هى 
خطيط كبري من التالميذ  وحماولة ختفيف هذه الصعوبه من خالل استحداث موديول  تدريسى مث مرحلة الت

للربنامج وتناولت هذه املرحلة  مجع البيانات واملعلومات ونظام الربجمة وكيفية تصميم ودمج الوسائط و فريق 
العمل ، ويلى ذلك مرحلة التصميم التربوى حيث قام الباحث بتحديد احملتوى من أهداف وشرح وأنشطة 

الدرس األول بعنوان : اول احملتوى ثالثة دروس وتوجيهات يف ضوء املعايري التربوية اليت مت الوصول إليها ، وتن
قسمة " والثالث " قسمة عدد عشرى على عدد صحيح " والثاين " قسمة عدد صحيح على عدد صحيح " 

ويبدأ الربنامج بالترحيب باملتعلم ، مث يطلب منه إدخال امسه ورقم الدخول ، " عدد عشرى على عدد عشرى 
حالة : دليل االستخدام ، منوذج الطالب الذي يتضمن : خدم عدة نوافذ فيفتح الربنامج وتظهر أمام املست

                                                
فى مالحق البحث) 1(أنظر ملحق رقم  - 1  
فى مالحق البحث) 2(أنظر ملحق رقم  - 2  
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الطالب ومستواه ،  وهنا يطلب من املستخدم أن يؤدى االختبارات اليت حتدد مستواه ويظهر أمامه بيان 
خريطة تدفق بيانات النظام "  4" أنظر شكل رقم ( باملستوى ، ويطلب منه أن يواصل الشرح مث التدريبات 

  )  .ترح املق
ويصنف الربنامج الطالب حسب املستوى ونوع الصعوبه ودرجتها  ، وأثناء التدريبات إذا تعثر املستخدم      

فيظهر على أحد جانىب الشاشة قائمة منسدله مساعده  ، ويأيت  بعد ذلك التصميم الفين الذي تناول واجهات 
بني الربنامج واملتعلم ، وإدارة قواعد البيانات ، وبعد ذلك  التفاعل واختيار الوسائط التعليمية املناسبة ، واحلوار

مت إنتاج الربنامج باستخدام لغة البيسك املرئى ، وأخريا تأتى مرحلىت التجريب والتطوير وتتم من خالل التطبيق 
وكتابة دليل  امليداىن للربنامج  على عينة الطالب املشار إليها سابقا وينتهى املشروع بالتطوير النهائى للربنامج

  . CDاالستخدام املطبوع مع قرص ال
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  خريطة تدفق البيانات يف النظام املقترح) 4(شكل رقم 

  
  
  

  
  :نتائج البحث  - 13
ما مدى استخدام معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية لربامج احلاسوب :  بالنسبه للتساؤل األول  -1/ 13

  لدى التالميذ ؟التعليمية يف عالج صعوبات التعلم 

 
 

 

بدای ة

 إدخال االسم

 كلمة الم رور

 ش رح

 المقاییسنموذج الطالب 

أھداف

ت دریب

نتیج  ة األداء 

 خطأ

 صح

قائمة مساعدات 

بنك المس  ائل 

الدرس األول 

ال درس الث اني 

قائمة اختیار 

 دلیل

الدروس 

تشخیص حال ة 
الطالب 

اختر 

-  درجة التحص  یل 
 

- درجة المھارات 
اإلدراكی ة 

 
 - نوع الص عوبة
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ونتائجها )  1ملحق رقم ( اخلاصة بذلك  اإلستبانه عن هذا التساؤل من خالل حتليل نتائج  اإلجابه أمكن  -
  :كما يلى 

عدد املعلمني الذين يستخدمون  برامج احلاسب كوسائل مساعدة للشرح مع التالميذ ذوى صعوبات  -
 ، وتعترب هذه نسبه بسيطة حلد ما % 20ى بنسبة أ 25من مجلة العدد الكلى  5التعلم ىف الرياضيات بلغ 

 
ما خصائص برامج احلاسوب املستخدمة حاليا لتدريس الرياضيات للمرحلة : بالنسبة للتساؤل الثاين  -13/2

االبتدائية  ؟ وما مدى االستفادة منها لعالج ضعف مهارات عمليات احلساب لدىالتالميذ ذوى صعوبات 
  التعلم ؟

 
 : ) 1ملحق ( حتليل نتائج اإلستبانه  على هذا التساؤل من خالل اإلجابة ميكن  -
وزارة التربية والتعليم و مركز التربية العرىب لدول اخلليج وبرامج أخرى قام : مصادر الربامج املستخدمة  -

 .بتصميمها املعلمون بأنفسهم 
لذوى صعوبات التعلم  أفاد هؤالء املعلمون بأن الربامج الىت استخدموها برامج عامة وليست موجهه -

 ..، وجلأوا الستخدامها لعدم وجود برامج بديله ولكنه مفيده هلم أيضا اىل حد ما 
( املشكالت الىت ميكن أن تعاجلها هذه الربامج عندما تستخدم مع ذوى صعوبات التعلم ضعف التحصيل  -

املهارات وعدم  ، بينما % )40املوافقون فردان بنسبة ( ضغف التذكر % ) 60أفراد بنسبة  3املوافقون 
أى أن الربامج احلالية املوجوده ىف البيئه التربوية ) مل حتصل على أى نسبة للموافقة ( التركيز والتوجيهات 

وطالب املعلمون بأمهية برامج خاصة هلؤالء   تصلح لالستخدام إىل حد ما مع ذوى صعوبات التعلم
الشرح قد ال يكون ممكنا واقعيا بدون وسائل مساعدة وىف  نظرا ألم حيتاجون جمهودا كبريا ىف  التالميذ

 . ظروف زيادة أعداد املتعلمني ىف القاعات الدراسية
بالنسبة للموضوعات ذات األولوية  ىف الرياضيات واليت يف حاجه إىل برامج حاسوب لتخفيف الصعوبات  -

عمليات القسمة والضرب  :أن هذه املوضوعات هى % 100املرتبطة ا أكد مجيع األفراد وبنسبة 
والطرح واملسائل اللفظية  متثل مشكالت عند عدد كبري من تالميذ املرحلة االبتدائية وىف حاجه اىل برامج 

 .وتدريبات فردية كثرية 
 20عددهم ( أما املعلمون الذين ال يستخدمون احلاسب ىف التدريس لذوى صعوبات التعلم ىف الرياضيات  -

 .، وتتطلب حلول سريعة سبة كبرية وهى ن% 80معلما بنسبة 
 

ما أسباب عزوف بعض املعلمني عن استخدام برامج احلاسب يف ختفيف : بالنسبة للتساؤل الثالث  -13/3
  صعوبات التعلم لدى التالميذ ىف الرياضيات ؟

 : عن هذا التساؤل من خالل ما يلى  اإلجابة ميكن 
  :ذلك فيما يلى   حدد املعلمون الذين ال يستخدمون احلاسب أسباب

  )للمعلم ( أسباب شخصية ) أ (    
  % )90بنسبة  20 إمجاىلمعلم من  18وافق ( عدم االقتناع بأمهية هذه الربامج  -
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 % )40معلمني بنسبة  10وافق(  احلاسوبعدم اإلملام بكيفية استخدام  -
  املدرسة  وإمكاناتأسباب ترتبط بظروف ) ب ( 

  % )25بنسبة  20 إمجاىلفقط من  5وافق ( عدم وجود أجهزة مناسبة  -
  % )20بنسبة  20 إمجاىلمن 5وافق ( عدم وجود قاعة مناسبة للعرض  -

  % )40بنسبة  20 إمجاىلمن  8وافق ( عدم وجود فنيني متخصصني  -
  % )90بنسبة  20 إمجاىلمن  18وافق  ( عدم اهتمام إدارة املدرسة ذا اجلانب -
  % )65بنسبة  20 إمجاىلمن  13وافق ( عدم وجود برامج جيدة متوافرة  -
  % )50بنسبة  10وافق ( عدم جدوي هذه الربامج يف التدريس  -
  أسباب شخصية للطالب) د (  

  % )65بنسبة  20 إمجاىلمن  13وافق ( زيادة عدد الطالب املقيدين يف الصف الدراسي  -
 % )  15بنسبة  20 إمجاىلمن 3وافق ( تكدس اجلدول املدرسي  -
يف ضوء ما تقدم نكون قد توصلنا إىل أهم األسباب اليت جتعل بعض املعلمني يعزفون عن استخدام الربجميات  

عدم االقتناع بأمهيتها وعدم اهتمام اإلدارة  وزيادة أعداد الطالب داخل قاعة : يف التدريس  وهذه األسباب 
 الدراسة  

 
ما املعايري التربوية والفنية لتصميم برامج احلاسوب الذكية يف الرياضيات :  بالنسبة للتساؤل الرابع -12/4

  لتالميذ املرحلة االبتدائية ذوى صعوبات التعلم ؟
  ) 2ملحق رقم (  اإلستبانهعلى هذا التساؤل من خالل حتليل نتيجة  اإلجابهميكن 

جل عدد املوافقني على كـل عبـارة والنسـبة    أوالً املعايري املرتبطة باألهداف التعليمية للربنامج ، سوف نس -
  ) أفراد  10أفراد العينة  إمجاىل املئويه مع العلم أن 

 يتضمن الربنامج التعليمي األهداف التعليمية كجزء من -1
  % ).100أفراد بنسبة  10( احملتوى العلمي 

 % ).100أفراد بنسبة  10( صياغة األهداف يف صورة أفعال سلوكية  -2
 % ).100أفراد بنسبة  10. ( مع ظروف الطالب ذوى صعوبات التعلم تتوافق األهداف  -3
 % )40أفراد بنسبة  4( األهداف املراد حتقيقها هي نفسها اخلاصة بالطالب العاديني  -4
  % 100أفراد بنسبة  10( يأيت اهلدف املرتبط بكل جزئية يف الدرس على حدة  ويعامل كدرس مستقل   -5
 أو" أنت"ف بالضمريخياطب املتعلم عند صياغة اهلد  -6
  % ).100أفراد بنسبة  10" ( أنك" 

 تصنف األهداف إىل األهداف املعرفية واملهاريه   -7
  % )..50أفراد بنسبة  5( والوجدانية 

 استمرار وجود اهلدف كجزء من شاشات التعلم إىل أن -8
 % )..30أفراد بنسبة  3( يتحقق أو ينتقل الطالب إىل هدف آخر 
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 تسلسل األهداف من السهل إىل الصعب بصرف النظر عن   -9
  % )..60أفراد بنسبة  6( تنظيم املنهج     
  تسلسل األهداف وفق تنظيم املنهج ال من حيث التدرج يف - 11

  % )..40أفراد بنسبة  4( الصعوبة       
   وجود قائمة منسدله  تقدم املساعدات للمتعلم باستمرار - 12
  % ).100أفراد بنسبة  10. ( عند صياغة األهدافإىل الصعوبة      
  قياس مدى حتقيق كل هدف على حده من جمموعة  - 13
  % )..100أفراد بنسبة  10( أهداف الدرس      
  % ).80أفراد بنسبة  8( خيرب الربنامج املتعلم مبا حتقق من أهداف  - 14

  فأكثر % 80بة اتفاق وىف ضوء هذه النتائج مت االعتماد على املعايري اليت حققت نس
   

  املعايري املرتبطة بتنظيم احملتوى العلمى للربنامج:   ثانيا
  % )..100أفراد بنسبة  10( التدرج ىف عرض احملتوى العلمى طبقاً لتسلسل األهداف  -1
  أن يكون احملتوى العلمى للربنامج أكثر ثراًء من حمتوى  -2

  % ).100أفراد بنسبة  10. ( الكتاب املدرسى    
  يتم بناء احملتوى العلمى بشكل يتيح إمكانية اإلطالع   - 3

  على املعلومات السابقة والىت سبق للمتعلم أن درسها ىف املرحلة
  % )..100أفراد بنسبة  10( الدراسية السابقة  

   يشمل احملتوى العلمى املفاهيم والقوانني واملهارات -4
  % )..50أفراد بنسبة  5( والعمليات     
  يقسم احملتوى العلمى إىل موديوالت حيتوى كل منها على الدروس -5
  % )..100أفراد بنسبة  10( املرتبطة بشكل متكامل    
  يعاجل احملتوى العلمى بالصوت والصور  والنصوص  -6

  % )..100أفراد بنسبة  10( معاً     
  % )..40أفراد بنسبة   )4اية كل درس على حده تأتى األسئلة ىف  -7

  % )..70أفراد بنسبة  7( أن تكون األسئلة حمدودة ومرتبطة مباشرة بالدرس  -11
 % )..100أفراد بنسبة  10( أن تكون املسائل غري حمدودة وجتدد تلقائيا من قبل الربنامج  -12

  فأكثر% 80ققت نسبة اتفاق وىف ضوء هذه النتائج مت االعتماد على املعايري اليت ح
  

  
  املعايري املرتبطـة بأداء املتعلم وتفاعله مع شاشة احلاسب: ثالثا 
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  % ). .30أفراد بنسبة  3( ميكن للطالب فقط قراءة املسائل وتتبع عرض املعلومات  -1
  % ).  100أفراد بنسبة  10( يقوم الطالب بتسجيل احللول وإجراء احلسابات  -2
  % )..70أفراد بنسبة  7( امج معينات ومساعدات إذا طلبها املتعلم يقدم الربن -3
  يقدم الربنامج املعينات واملساعدات اتوماتيكيا ىف حالة تعثر  -4

  % )..100أفراد بنسبة  10( املتعلم ىف احلل     
  % ).100أفراد بنسبة  10( يعطى الربنامج املتعلم تقديرا ألدائه مع كل خطوة  -5
  % )..100أفراد بنسبة  10( يعطى الربنامج املتعلم تقديرا ىف اية كل درس  -6 

  % )..50أفراد بنسبة  5( يعطى الربنامج املتعلم تقديرا ىف حالة طلبه فقط  -7
  % ).100أفراد بنسبة  10( تعرض املعلومات بالصوت والصورة  -8
  % ).70بة أفراد بنس 7. ( يقوم الطالب فقط بتشغيل الربنامج  -9

  % ).30أفراد بنسبة  3( يقوم املعلم بتشغيل الربنامج  -10
  % )..100أفراد بنسبة  10( يقوم الطالب بتشغيل الربنامج مبساعدة املعلم  -11
  % ).20أفراد بنسبة  2( يتعاون أكثر من طالب معا ىف تشغيل الربنامج من خالل جهاز واحد  -12
  % )..80أفراد بنسبة  8( اص به يستقل كل طالب بتشغيل جهاز خ -13

  
وهكذا نكون توصلنا إىل املعايري اليت يف ضوئها يتم تصميم الربنامج الذكي ، وقد قام الباحث بتصميم وإنتـاج  

ومت اخذ املعيار الذي حصل على موافقـة  ،  ، ومناذج التصميم اليت مت عرضها  الربنامج ىف ضوء املعايري السابقة
أصبح  أن إىل  ه م الباحث بتجريب الربنامج عمليا على عينة من التالميذ وقام بتطويرفأعلى ، وقا% 80بنسبة 

  .وما زالت عملية التطوير قائمة والربنامج موجود لدى الباحث ،  جاهزا للتطبيق والتعميم 
ما شكل النموذج املقترح للربنامج الذكي ، ميكن التعرف على شكل :  للتساؤل اخلامسبالنسبة  -12/5

  نموذج من خالل تصميم خريطة تدفق البيانات السابقة واإلطالع على الربنامج   ال
  

  :توصيات البحث  -13
  : يوصى البحث احلايل مبا يلى 

ضرورة االهتمام مبدخل تقنيات التعليم بإعتباره مدخل هام وحيوى ىف ختفيف صعوبات التعلم لـدى   -1
  .التالميذ 

املتطورة الىت تقدم اإلرشادات واملساعدات والتدعيم املستمر  ضرورة االعتماد على الربجميات احلديثة -2
 .للمتعلم  من خالل نظم التعلم الفردى 

ضرورة تصميم برجميات  موجهه لتخفيف صعوبات التعلم  تعتمد على الذكاء االصطناعى واحملاكـاة   -3
 .بإعتبارمها أكثر أنواع الربجميات تطورا بعد أن ثبت فعاليتهما 

عوبات التعلم على استخدام التقنية احلديثة وتوظيف االنترنت ونظم االتصـاالت  تدريب أخصائى ص -4
 .ليكون على اتصال دائم باملراكز واملؤسسات الىت تم بربامج صعوبات التعلم 
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وضع استراتيجية تتضمن دور كل من إدارة املدرسة واملعلمون واألخصائيون التكنولوجيون لتوظيف  -5
 .من قبل املؤسسات واهليئات اليت تم بالفئات اخلاصة الربامج الىت ترسل تليهم 

رصد مكافئات وحوافز مادية للمعلمني الذين يستطيعون توظيف التقنيات احلديثة لتخفيف صـعوبات   -6
 .التعلم والكشف عن املوهوبني من هؤالء التالميذ 

 .صة لتالميذهم تشجيع املسابقات واملنافسات بني املعلمني الذين جييدون تصميم الربامج اخلا -7
 .زيادة أعداد املتخصصني يف جمال تقنيات التعليم داخل كل مدرسة  -8
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 المالحق
 

  )1(ملحق رقم 
  "إستبانه موجهه إىل عينة من معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية 

  بعنوان

واقع استخدام وتوظيف برامج احلاسوب لتالميذ املرحلة االبتدائية ذوى صعوبات التعلم يف احلساب  "  
"  

  
  
  عامةبيانات 

  :مصدرة                  :املؤهل الدراسي *                  :سم املعلم ا* 
 :ىف جمال احلاسوب  الدورات التدريبية*            : ملدرسـة ا* 

   
عمليات واستخداماا يف تدريس  يف البيئة املدرسية التعليمية احلاسوبتوافر برامج  مدى :أوالً 

  .احلساب لذوى صعوبات التعلم 
  0ىف اخلانة املناسبة (    ) ضع عالمة  -عمليات احلساب تعليمية يف تدريس  حاسوبهل تستخدم برامج  –1 

          نعم -
            ال -

  
؟  أمساء وإصدارات وأنواع هذه الربامج اليت استخدمتها بكتابة رجاء التكرم  - نعم - إذا كانت اإلجابة – 2  

رجاء االنتقــال إيل بند ثانياً من االستبيان  –ال –أما إذا كانت اإلجابة (  أدناه  وذلك كما هو مبني
  ) مباشرة ص

    -أ   
   - ب  
  –ج   
   –د    
   -هـ  
    : الربامج اليت  استخدمتها – 3  

   ميكن استخدامها كاملة مع الطالب ذوى صعوبات التعلم   –أ   
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  ميكن االستفادة منها يف إطار ضيق لعالج صعوبات التعلم  - ب  
  0تستخدم ىف وجود املعلم فقط  -ج  
                                                                  . يستخدمها الطالب فقط  –د  
  يستخدمها املعلم والطالب معا   -ه  
     

من فضلك اختر هذه الربامج ملساعدة الطالب ؟ لعالجها  استخدمتواجهتك واليت  املشكالتما هي  - 4 
  0ىف املكان املخصص لذلك(      ) وضع عالمة     -الغرض أو  األغراض املناسبة 

   ضعف التحصيل العلمي  –أ   
   سرعة نسيان املعلومات - ب  
   ضعف مهارات إجراء العمليات -ج  
  عدم التركيز –د   

     0ىل معينات مستمرة احلاجة إ -هـ
  
  
  

  
متثل صعوبه بالغة لتالميذ املرحلة االبتدائية ىف احلساب ويلزم برامج حاسوب ذكية ما املوضوعات اليت  – 5 

   من فضلك اكتب أهم هذه املوضوعات كما هو موضح باجلدول التاىل -تساعد ىف تدريسها ؟ 
  

  الـدرس   وعــاملوض  دةـالوح
  
  
  
  

    

                                 

  

  احلساب لذوى صعوبات التعلم  تعلم التعليمية يف احلاسوبمعوقات استخدام برامج : ثانياً 
  
  احلساب لذوى صعوبات التعلم   تعلم التعليمية يف احلاسوباستخدام برامج ما هى معوقات  -

   أمام األسباب املناسبة من وجهة نظرك(   ) من فضلك ضع عالمة 
  )للمعلم ( أسباب شخصية ) أ (    
  عدم االقتناع بأمهية هذه الربامج  -
  احلاسوبعدم اإلملام بكيفية استخدام  -
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  :أسباب شخصية أخرى وهي  -
  :بظروف وإمكانات املدرسة  ترتبط أسباب) ب(  

  عدم وجود أجهزة مناسبة  -
  عدم وجود قاعة مناسبة للعرض  -
  عدم وجود فنيني متخصصني  -
  مام إدارة املدرسة ذا اجلانب عدم اهت -
  -:أخرى وهي   أسباب  -
  

  

   بيعة الربامج املتوافرةأسباب ترتبط بط) جـ( 
  عدم وجود برامج جيدة متوافرة  -
  عدم جدوي هذه الربامج يف التدريس  -
  -:أخرى   أسباب -
  
  أسباب شخصية للطالب) د (  

  عدم توافر التوعية الكافية  -
  زيادة عدد الطالب املقيدين يف الصف الدراسي  -
  تكدس اجلدول املدرسي  -
  الدروس اخلصوصية -
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  )2(ملحق رقم 

  موجهه إىل خرباء مناهج الرياضيات وتكنولوجيا التعليم إستبانه

  عنواا                                                          

  املعايري التربوية والفنية لتصميم برامج احلاسوب الذكية " 

  "لذوى صعوبات التعلم يف احلساب  

  
  أوالً املعايري املرتبطة باألهداف التعليمية للربنامج

 جيب أن يتضمن الربنامج التعليمي األهداف التعليمية كجزء من -1
  .احملتوى العلمي 

  ب صياغة األهداف يف صورة أفعال سلوكيةجي -2
 .تتوافق األهداف مع ظروف الطالب ذوى صعوبات التعلم  -3

 األهداف املراد حتقيقها هي نفسها اخلاصة بالطالب العاديني -4
 يفضل أن يأيت اهلدف املرتبط بكل جزئية يف الدرس على حدة  -5

  .ويعامل كدرس مستقل     
 أو" أنت"املتعلم عند صياغة اهلدف بالضمرييفضل خماطبة  -6
  " أنك" 

 يفضل أن تصنف األهداف إىل األهداف املعرفية واملهارية  -7
  .والوجدانية    
 من املهم استمرار وجود اهلدف كجزء من شاشات التعلم إىل أن -8

 .يتحقق أو ينتقل الطالب إىل هدف آخر
 عن يتم تسلسل األهداف من السهل إىل الصعب بصرف النظر  -9

  .تنظيم املنهج    
  يتم تسلسل األهداف وفق تنظيم املنهج ال من حيث التدرج يف - 11

  .الصعوبة       
  .توجد قائمة منسدلة تقدم مساعدات للطالب باستمرار 12
  يفضل قياس مدى حتقيق كل هدف على حده من جمموعة - 13
  .أهداف الدرس     
  افخيرب الربنامج املتعلم مبا حتقق من أهد - 14
  
   

فق
ـوا

مـ
فق  
موا

ير 
غ

 

  أرى إجراء تعديالت
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  املعايري املرتبطة بتنظيم احملتوى العلمى للربنامج:   ثانيا
  .التدرج ىف عرض احملتوى العلمى طبقاً لتسلسل األهداف -1
  أن يكون احملتوى العلمى للربنامج أكثر ثراًء من حمتوى  -2

  .الكتاب املدرسى    
  يتم بناء احملتوى العلمى بشكل يتيح إمكانية اإلطالع   - 3

  على املعلومات السابقة والىت سبق للمتعلم أن درسها ىف املرحلة
  .الدراسية السابقة 

  يشمل احملتوى العلمى املفاهيم والقوانني واملهارات -4
  .والعمليات    
  الدروسيقسم احملتوى العلمى إىل موديوالت حيتوى كل منها على  -5
  .املرتبطة بشكل متكامل   
  يعاجل احملتوى العلمى بالصوت والصور والنصوص  -6

  .معاً    
  .تأتى األسئلة ىف اية كل درس على حده -7

  .أن تكون األسئلة حمدودة ومرتبطة مباشرة بالدرس  -11
 .أن تكون املسائل غري حمدودة وجتدد تلقائيا من قبل الربنامج  -12
  .أخرىمعايري  -13
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  املعايري املرتبطـة بأداء املتعلم وتفاعله مع شاشة احلاسب: ثالثا 

   
  .ميكن للطالب فقط قراءة املسائل وتتبع عرض املعلومات  -1
  يقوم الطالب بتسجيل احللول وإجراء احلسابات   -2
  .الربنامج معينات ومساعدات إذا طلبها املتعلم يقدم  -3
  يقدم الربنامج املعينات واملساعدات اتوماتيكيا ىف حالة تعثر -4

  .املتعلم ىف احلل     
  يعطى الربنامج املتعلم تقديرا ألدائه مع كل خطوة -5
  .يعطى الربنامج املتعلم تقديرا ىف اية كل درس  -6 

  .ديرا ىف حالة طلبه فقط يعطى الربنامج املتعلم تق -7
  تعرض املعلومات بالصوت والصورة -8
  .يقوم الطالب فقط بتشغيل الربنامج  -9

  يقوم املعلم بتشغيل الربنامج  -10
  .يقوم الطالب بتشغيل الربنامج مبساعدة املعلم  -11
  يتعاون أكثر من طالب معا ىف تشغيل الربنامج من خالل جهاز واحد -12
  .ب بتشغيل جهاز خاص به يستقل كل طال -13
  .معايري أخرى -14
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