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 المقدمة:

يعد الكهبيوتر هف أٌـ سهات عصر الهعموهات فٍو أحدث التقىيات الهعاصرة التي 
تعتهد عميٍا الدوؿ، كها أىً أصبح جزءًا ال يتجزأ هف حياة اإلىساف في القرف الحادي 
ر الثورة التقىية الهعاصرة حيث يتكاهؿ اآلف هع  والعشريف فٍو يشكؿ اآلف لب وجٌو

 عة والهرئية لخدهة حياة اإلىساف. وسائؿ االتصاؿ الهطبوعة والهسهو 
في التعميـ  Computer based Approachكها أف الهدخؿ القائـ عمى الكهبيوتر 
كها أىً يساعد  Knowledge Acquisitionيعهؿ عمى تعزيز اكتساب الهعرفة 

لمهعموهات التي يتـ  Self-Regulation الطالب في القياـ بعهميات التىظيـ الذاتي 
 (Dresel&Haugwitz, 2008, p3ٍا. )تدريبٍـ عمي

وتشير الدراسة التي أجراٌا الهركز القوهي لألبحاث في أهريكا أف التعمـ بهساعدة 
الكهبيوتر يزيد هف التحصيؿ األكاديهي لمطالب ويجعؿ عهمية التعمـ قائهة عمى 
الهعىى، وتتـ بشكؿ أسرع ىظرًا ألف عهمية تقديـ الهادة العهمية تكوف هصحوبة 

مهات والصور هعًا باإلضافة إلى الصوت وحيوية العرض فالصور تعرض هتحركة بالك
 National Researchهها يزيد هف دافعية الطالب لعهمية التعمـ. )

Council,2002,p1) 
( أف التعمـ بهساعدة Hooper, Simon, 1992, p2كها أوضحت ىتائج دراسة )

هف التحصيؿ الدراسي يحسف  computer assisted instructionالكهبيوتر 
لمطالب ألىً يتيح لمطالب فرصة التعمـ في هجهوعات صغيرة، حيث أظٍرت ىتائج 

( أف استخداـ الكهبيوتر في التدريس Chen,Gwo-Dong&etal.,1998,p7دراسة )
هثؿ  Motivation Factorsيحسف هف التحصيؿ الدراسي وهف العواهؿ الدافعية 

، والتعاوف Control، والضبط Curiosity ، حب االستطالعCognitionالهعرفة 
Cooperation والهىافسة ،Competition والخياؿ ،Fantasy. 
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( أف استخداـ الكهبيوتر يحسف Liu, Meredith&etal,2002,p1وتؤكد دراسة )  

عىد استخداهً  Improve Academic Achievementهف التحصيؿ األكاديهي 
 Directسة أسموب الهالحظة الهباشرة في تدريس األىشطة، حيث استخدهت الدرا

Observation of Activities  والهقابالتInterviews  كها أظٍرت الىتائج زيادة ،
 دافعية الطالب عىد استخداـ الكهبيوتر واألىترىت.

ويهكف توظيؼ تطبيقات براهج الكهبيوتر التعميهية في هعالجة بعض الهشكالت 
 عوبات التعمـ.الخاصة باإلدراؾ لدى الطالب ذوي ص

حيث أف صعوبات التعمـ ليست واحدة عىد جهيع الطالب، ولكؿ فرد حالتً الفريدة 
فالصعوبة قد تظٍر في هجاؿ وال تظٍر في أخر، فالبعض لديً صعوبة في الهجاؿ 
الهعرفي، والبعض األخر في الهجاؿ االجتهاعي والبعض األخر في الهجاؿ المغوي 

الىفس حركية أو الهٍارات اإلدراكية )أهؿ الىحاس وآخروف هف هتاعب في الهٍارات 
،2002) 

حيث أف ٌؤالء األطفاؿ يعجزوف عف التعمـ بهستوى أقراىٍـ بالرغـ هف أىٍـ ذوي 
قدرات حسية، وبصرية، وسهعية، وذو ىسبة ذكاء عادية والطفؿ ذو الصعوبة التعميهية 

ط ولكىً يعاىي هف يوصؼ بأىً طفؿ ذو قدرة ذكائية عقمية هتوسطة أو فوؽ الهتوس
خمؿ في الجٍاز العصبي الهركزي هها يؤثر عمى هٍاراتً التعميهية التحصيمية في 
عهمية االستيعاب أو التحميؿ أو اإلدراؾ أو التركيب أو التهييز في هجاالت القراءة 
والكتابة والحساب أو الهواد الدراسية األخرى، ويؤثر أيضًا عمى تصرفاتً وقدرتً عمى 

فها يحتاجً ٌؤالء التالهيذ ٌو وجود بيئة تعميهية ودعـ دراسي بيئتً  التكيؼ هع
ا  هالئهيف، ورعاية فردية هىاسبة لمتعاهؿ هع ىواحي القوة والتركيز عميٍا وتعزيٌز
وتقميص هواطف الضعؼ الهحددة لديٍـ، لتعميهٍـ الهٍارات األساسية التي يحتاجوف 

التعمهية أو األساليب التي سوؼ تساعدٌـ في إليٍا، باإلضافة إلى االستراتيجيات 
السير في دراستٍـ وفقًا لقدراتٍـ الفعمية. فعالج صعوبة التعمـ عىد كؿ تمهيذ يبدأ 
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بهجرد اكتشافً والتعرؼ عمى أىً يعاىي هف صعوبة ها تؤثر في تحصيمً الدراسي. لذا 

وكفايتٍـ والدعـ  يعتهد ىجاح البراهج التعميهية أو فشمٍا عمى اتجاٌات هعمهي الصؼ،
 .الذي يتمقوىً

وقد ىاؿ هجاؿ اإلدراؾ البصري لدى األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ اٌتهاها كبيرا، 
حيث أف األطفاؿ غير القادريف عمى التعمـ عاهة واألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ 
خاصة لديٍـ  صعوبة في اإلدراؾ البصري. ففي الهراحؿ الهبكرة لدراسة هجاؿ 

أف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ٌـ أطفاؿ ذوو هشكالت إدراكية هثؿ  اإلدراؾ، وجد
صعوبة في التهيز البصري لمرسوهات، والصور، والفرؽ بيف هثيريف هف ىاحية الحجـ، 

 .أو الشكؿ، أو العهؽ، أو الهسافة
وتظٍر قيهة األىشطة التعميهية التعمهية كجزء هٍـ هف الهىٍج والعهمية التعميهية 

ى ىهو في خبرة التالهيذ وتىهية ٌواياتٍـ وقدراتٍـ في االتجاٌات التربوية حيث تؤدي إل
واالجتهاعية الهرغوبة، ولٍذا ىجد أف األىشطة التعميهية تشهؿ عمى هجاالت هتعددة 

وتجعؿ الهادة الدراسية ىابضة  ،ذات عالقة بالهادة الدراسية والحياة العاهة لمطالب
 اؼ واالبتكار وتزيد هف قدرة التالهيذ عمى الخياؿ.بالحياة وتوجًٍ ىحو البحث واالكتش

( أف الكهبيوتر يسٍـ في زيادة Berson Michael,1996.p486وبيىت دراسة )
والتدريب  simulationsكفاءة التدريس عف طريؽ استخداـ أىشطة هثؿ الهحاكاة 

ب ، واأللعا Graphing، والرسـ Writingوالكتابة  Drill and practiceوالههارسة 
دارة قواعد Tutorials، والتدريس الخصوصي Educational gameالتعميهية  ، وا 
، كها أوضحت الىتائج أف الكهبيوتر يسٍـ في Database managementالبياىات 

%، ويعزز 20تىهية هٍارات التفكير العميا وعهميات التعميـ والتذكر حتى وصمت إلى 
 التعمـ التعاوىي. 

ـ والهعموهات ووسائطٍها، سيصبح استخداـ األىشطة وهع تطور تقىيات التعمي
التعميهية ضرورة حتهية ال غىى عىٍا، ليس فقط لكوىٍا ترسخ الهعموهة وتطيؿ أثر 
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(. kamel,2000التعمـ بؿ إىٍا تضفي جوًا هف التشويؽ عمى طرؽ التعمـ والتدريس ) 

دفت دراسة )هحهد عبد الرحهف، وهجدي سميهاف،  ر استخداـ ( إلى هعرفة أث2002ٌو
األىشطة الهعتهدة عمى هصادر التعمـ اإللكتروىي في تىهية هٍارات التفكير العميا، 
وأظٍرت ىتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى طريقة التفكير 
الهستخدهة ولصالح الهجهوعة التجريبية )التدريس الهعزز باألىشطة الهعتهدة عمى 

 ( في كؿ هف هٍارات التحميؿ، والتقويـ، واالستدالؿ.هصادر التعمـ اإللكتروىي
وهها سبؽ يهكف القوؿ بأىً إذا تـ توظيؼ األىشطة التعميهية التي أثبتت فاعميتٍا في 
العهمية التعميهية والتي تتالئـ هع الطالب ذوي صعوبات التعمـ الذيف لديٍـ صعوبة 

القائهة عمى األىشطة التي  في اإلدراؾ البصري هف خالؿ براهج الكهبيوتر التعميهية
 تكوف هصههة لهعالجة ٌذي الصعوبات.

 اإلحساس بمشكمة البحث:
  تربية خاصة وهف خالؿ  –هف خالؿ عهؿ الباحثة كهعيدة بقسـ تكىولوجيا التعميـ

عهمٍا بالتربية الهيداىية باإلشراؼ عمى الهدارس، وجدت قصور في االٌتهاـ 
الهتواجديف داخؿ الفصوؿ الدراسية الهوجً لمطالب ذوي صعوبات التعمـ 

بالهدارس، حيث الحظت الباحثة أف ٌىاؾ صعوبات تواجً ٌؤالء الطالب عىد 
تعمهٍـ، وذلؾ هف خالؿ عهؿ دراسة استطالعية غير هقىىة، هف خالؿ عدة 
زيارات إلى بعض الهدارس بهىطقة القاٌرة وبسؤاؿ الباحثة لبعض الهعمهيف تبيف 

 عض الطالب.وجود صعوبات تعميهية لب
  وباطالع الباحثة عمى العديد هف األدبيات والبحوث السابقة تبيف أف الطالب ذوي

يشير )فتحي الزيات،  صعوبات التعمـ ٌـ طالب ذو هشكالت إدراكية، حيث
( أف الصعوبات اإلدراكية تحتؿ هوقعًا ٌاهًا بيف صعوبات التعمـ الىهائية 8332

بصفة عاهة واضطرابات العهميات الهعرفية بصفة خاصة، ويرى أف صعوبات 
اإلدراؾ ترجع ىتيجة عجز الطالب عف تفسير وتأهؿ الهثيرات البيئية، والوصوؿ 
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ئهة لٍا، حيث أف الىهو الهعرفي يعتهد بصورة إلى هدلوالتٍا والهعاىي الهال

أساسية عمى فاعمية وسالهة الوظائؼ اإلدراكية، فإف الكشؼ عف اضطرابات 
الوظائؼ اإلدراكية يعد أهرًا ٌاهًا وحيويًا لتشخيص وعالج صعوبات التعمـ 
الىهائية واألكاديهية، والتي تشيع لدى ىسبة ال يهكف إغفالٍا أو تجاٌمٍا بيف 

 الهدارس. تالهيذ
( حيث استٍدفت الدراسة تحديد 2000وكذلؾ أشارت دراسة )فضموف الدهرداش،

ىسبة اىتشار صعوبات التعمـ بيف التالهيذ، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات 
( في ىسبة اىتشار صعوبات التعمـ اإلدراؾ بيف 0.08داللة إحصائية عىد هستوى )

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الذكور واإلىاث لصالح الذكور، وكذلؾ 
( في ىسبة اىتشار صعوبات التعمـ اإلدراؾ بيف الصؼ الثالث وكؿ هف الرابع 0.08)

 والخاهس لصالح الصؼ الثالث. 
أٌهية كبيرة في عهمية تأويؿ  Visual perceptionويشكؿ اإلدراؾ البصري 

عطائٍا الهعاىي والدالالت ، حيث قد أشار العديد هف وتفسير الهثيرات البصرية وا 
العمهاء عمى أف ىسبة كبيرة هف الهدركات ُتكتسب هف خالؿ حاسة اإلبصار دوف 
الحواس األخرى، ولعؿ أٌهية اإلدراؾ البصري تأتى أيضًا هف أٌهية حاسة اإلبصار 

% تقريبًا هف االىطباعات الحسية التي تستخدـ في 20ذاتٍا، إذ يقدر بحوالي 
عف البيئة باىٍا بصرية، فحاسة اإلبصار تهثؿ الحاسة ذات  الحصوؿ عمى هعموهات

 (. 81، ص2002السيادة بالىسبة إلى باقي الحواس )السيد عبد الحهيد،
ىاؾ العديد هف الدراسات أظٍرت أف بعض األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ يعاىوف  ٌو

 (، دراسة2003هف صعوبات في اإلدراؾ البصري هثؿ دراسة )ساهية عبد الىبي، 
(، دراسة )هىصور عبد 2001(، دراسة )هىصور هىيؼ، 2082)سهر سالـ، 

(، ودراسة )أيهف الٍادي هحهود، غالب بف 2082(، ودراسة )هروى سالـ،2082اهلل،
 (.2082( ودراسة )واصؼ هحهد، السيد يحيى، 2082حهد الىٍدي،
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  ولمتأكد هف وجود فئة الطالب ذوي صعوبات التعمـ الذيف يعاىوف هف صعوبات 

في االدراؾ البصري فقد قاهت الباحثة بتطبيؽ اختبار هٍارات اإلدراؾ البصري 
)إعداد: السيد إبراٌيـ السهادوىي( في بعض الهدارس بهىطقة القاٌرة وتبيف أف 

 ٌىاؾ صعوبات تعمـ تتهثؿ في اإلدراؾ البصري. 
ة حيث وجدت الباحثة أف ٌؤالء الطالب يواجٍوف صعوبة في تحديد الفروؽ البصري

بيف األشكاؿ، وصعوبات في الذاكرة البصرية لألشياء، وقد ال يهيزوف العالقات 
الهكاىية بيف األشكاؿ أو األشياء، أو صعوبات في اإلغالؽ البصري، أو صعوبات 
في الحكـ عمى حجـ األشياء، أو تقدير الهسافات، أو هشكالت تهيز الشكؿ عف 

شكاؿ، وصعوبة في إدراؾ الهفاٌيـ األرضية، ويصعب عميٍـ تفسير ها يروىً هف اال
 الهجردة والوصوؿ إلى هعاىي ودالالت لٍا. 

  وقد قاهت الباحثة بعهؿ دراسة استطالعية غير هقىىة، الى بعض الهدارس
بهىطقة القاٌرة لالطالع عمى همفات اإلىجاز لمطالب الذيف لديٍـ صعوبات تعمـ 

حصيمي همحوظ في هادة هتهثمة في االدراؾ البصري، تبيف اف ٌىاؾ اىخفاض ت
 العموـ.

  وقد اختارت الباحثة هقرر العمـو حيث أىً هف أكثر الهواد ارتباطًا بهٍارات
اإلدراؾ البصري، كها أكد ذلؾ هف الدراسات التي تشير إلى وجود صعوبات 

 بهقرر العمـو هتهثمة في صعوبات اإلدراؾ. 
 تطبيؽ استبياف عمى  وقد قاهت الباحثة بعهؿ دراسة استكشافية هقىىة هف خالؿ

هجهوعة هف هعمهي هقرر العموـ بالهرحمة اإلعدادية وقد أشتهؿ االستبياف 
 الهحاور األتية: 

 تحديد الوحدة األكثر صعوبة. -
تحديد الوحدة التي ال يستطيع الطالب اإلجابة عف أسئمتٍا أو يجيبوف  -

 عىٍا الطالب بصورة خاطئة.
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 دراؾ البصري.تحديد الوحدة األكثر صعوبة هف ىاحية اإل -

وقد أسفرت ىتائج االستبياف عمى اختيار وحدة )األرض والكوف( لمصؼ األوؿ 
 اإلعدادي إىٍا هف أكثر الوحدات التي تتأثر بهٍارات اإلدراؾ البصري.

وهف ٌذا الهىطمؽ وجدت الباحثة أىً يوجد حاجة هاسة إلى تصهيـ برىاهج كهبيوتر 
ية اإللكتروىية الهوجٍة إلى الطالب ذوي تعميهي قائـ عمى تىوع األىشطة التعميه

 صعوبات التعمـ وذلؾ لتىهية هٍارات اإلدراؾ البصري لديٍـ. 
( بعدد هف التوصيات هىٍا: 2082حيث أوصت دراسة )هحروسة أبو الفتوح،

ضرورة االٌتهاـ بتصهيـ البراهج التعميهية وال سيها األىشطة اإللكتروىية، واستخداهٍا 
ة لها لٍا هف جاذبية وتأثير فعاؿ في تعمـ الهٍارات لدى التالهيذ كاستراتيجية تعميهي

ذوي االحتياجات الخاصة ، ضرورة االٌتهاـ باألىشطة التي تقدـ إلى األطفاؿ ذوي 
االحتياجات الخاصة والسيها األىشطة اإللكتروىية ألىٍا تحقؽ فائدة كبيرة حيث تعهؿ 

، توظيؼ األىشطة اإللكتروىية لتىهية عمى تآزر العيف واليد لمطفؿ عىد ههارستً لٍا
هٍارات ذوى االحتياجات الخاصة في الهواد الدراسية الهختمفة، ضرورة تصهيـ أىشطة 
إلكتروىية هرتبطة ببيئة األطفاؿ ذوى االحتياجات الخاصة وهراعاة التىوع في شكؿ 

جة األىشطة الهقدهة هف حيث هراعاة عىصر الجاذبية والتشويؽ، وتوافر أىشطة هبٍ
لألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، ضرورة تقويـ البراهج واألىشطة الهقدهة لذوى 

 االحتياجات الخاصة لموقوؼ عمى ىقاط الضعؼ وهعالجاتٍا وتعزيز ىقاط القوة.
( باالٌتهاـ بتعهيـ أىشطة لتحسيف 2001وقد أوصت أيضًا دراسة )هىصور هىيؼ، 

 يتٍا في الطفولة الهبكرة.  هٍارات اإلدراؾ السهعي والبصري ىظرًا ألٌه
( التي توصمت 2002وقد أوصى )هؤتهر تكىولوجيا التربية وتعميـ الطفؿ العربي، 

فيً دراسة )إيهاف عمى هتولي، حىاف هحهد ربيع( إلى ضرورة تصهيـ أىشطة إلكتروىية 
هرتبطة ببيئة الطفؿ، والتىوع في األىشطة الهقدهة، وهراعاة توافر عىصر الجاذبية 

 ويؽ في الىشاط.والتش
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 وقد أثبتت األىشطة التعميهية فاعميتٍا هع ذوي االحتياجات الخاصة هثؿ:   

( إلى هعرفة أثر استخداـ أىشطة إثرائية بواسطة 2002دراسة )عبد العزيز درويش، 
برىاهج حاسوبي في عالج صعوبات تعمـ الرياضيات عمى أداء تالهيذ الصؼ الثالث 

ـ بطريقة عهدية بىاًء عمى 00االبتدائي وتكوىت عيىة الدراسة هف ) ( تمهيذًا تـ اختياٌر
يٍـ في تعمـ الرياضيات وتـ تقسيهٍـ إلى هجهوعتيف ترشيح الهعمهيف بوجود صعوبة لد

( تمهيذا تعمهت بأسموب التعميـ 20بطريقة عهدية ، الهجهوعة التجريبية األولى )
( تمهيذًا تعمهت باألسموب العادي وأظٍرت 20الهحوسب ، والهجهوعة الضابطة )

ي التحصيؿ الىتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبار القبمي والبعدي ف
ودراسة واألداء لصالح الهجهوعة التجريبية التي تعمهت بىهط التعميـ الهحوسب، 

( وقد توصمت الدراسة إلى أف استخداـ استراتيجية التدريس 2088)ٌويدا هحهود سيد،
 –التذكر البصري  –الهعهمي قد أدى إلى تحسيف صعوبات )التهييز البصري 

اإلغالؽ  –ز البصري بيف الشكؿ واألرضية التهيي-العالقات الهكاىية البصرية
 البصري( كؿ هٍارة عمى حدة، وهٍارة االدراؾ البصري ككؿ لدى التالهيذ.

وُتعد األىشطة التعميهية في تدريس هادة العموـ جزءًا أساسيًا وهكهاًل وهدعهًا 
لمهقررات الدراسية وعمى ذلؾ فإف أٌداؼ األىشطة ال تخرج بطبيعتٍا عف األٌداؼ 

يىشدٌا هىٍج الهادة، كها ترجع أٌهية األىشطة إلى إىٍا تسٍـ في بموغ األٌداؼ  التي
الهرغوبة فيٍا فضاًل عف ههارسة الىواحي العهمية والتطبيقية لمهىٍج، وبذلؾ يتـ إتاحة 
الفرصة لىشاط الهتعمـ ليكتشؼ بىفسً ويتفاعؿ هع األشياء فتساعدي عمى تعمـ ها 

 يختبري بىفسً.
ترى الباحثة اف استخداـ براهج الكهبيوتر القائهة عمى تىوع  وفى ضوء ها سبؽ -

األىشطة التعميهية الهالئهة بحيث يقوـ الهتعمـ بالتدريبات والههارسة والتفاعؿ 
هعٍا قد تىهي اإلدراؾ البصري لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ في هادة 

 العموـ.
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 مشكمة البحث:

 هها سبؽ يهكف تحديد هشكمة البحث في 
 وجود صعوبات في اإلدراؾ إلدراؾ البصري لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ. -
عدـ استخداـ أىشطة تىاسب احتياجات الهتعمهيف لوجود فروؽ فردية وتبايف في  -

هشكالت اإلدراؾ بيف التالهيذ لٍذي الفئة هها دعى الباحثة إلى إقتراح برىاهج كهبيوتر 
إلدراؾ البصري لدى الطالب ذوي صعوبات قائـ عمى األىشطة الهتىوعة في تىهية ا

 التعمـ.
 أسئمة البحث:

 وبالتالي فإف البحث الحالي يجيب عف التساؤؿ الرئيسي التالي:
ها فاعمية تىوع األىشطة التعميهية ببراهج الكهبيوتر التعميهية في تىهية اإلدراؾ البصري 

 لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ؟
 سئمة الفرعية التالية:ويتفرع من السؤال الرئيسي األ

ها فاعمية تىوع األىشطة األىشطة التعميهية ببراهج الكهبيوتر التعميهية في تىهية  -
 التحصيؿ الهعرفي لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ؟

ها فاعمية تىوع األىشطة األىشطة التعميهية ببراهج الكهبيوتر التعميهية في تىهية    -
 صعوبات التعمـ؟ اإلدراؾ البصري لدى الطالب ذوي

 أىداف البحث:
 ييدف البحث الحالي إلى:      

تحديد األىشطة التعميهية التي يهكف تقديهٍا لتساعد عمى تىهية اإلدراؾ البصري  -
 لمطالب ذوي صعوبات التعمـ.

التعرؼ عمى فاعمية تىوع األىشطة األىشطة التعميهية ببراهج الكهبيوتر التعميهية  -
 لطالب ذوي صعوبات التعمـ.في تىهية التحصيؿ لدى ا
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التعرؼ عمى فاعمية ىوع األىشطة التعميهية ببراهج الكهبيوتر التعميهية في تىهية    - 

 اإلدراؾ البصري لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ.
 أىمية البحث:

يساٌـ البحث الحالي في تزويد الهعمهيف بأٌهية الكشؼ عمى الطالب ذوي  -
وبة باإلدراؾ البصري والعهؿ عمى تىهية اإلدراؾ صعوبات التعمـ الذيف لديٍـ صع

 البصري لديٍـ.
يوجً االٌتهاـ لمهعمهيف بتىهية جواىب اإلدراؾ بشكؿ عاـ لمطالب ذوي صعوبات  -

 التعمـ والسيها في هراحؿ التعميـ األولى لسٍولة التخفيؼ وهعالجتٍا هبكرًا.
تي تساعد عمى تىهية يساعد ٌذا البحث الهعمهيف في تحديد األىشطة التعميهية ال -

 اإلدراؾ البصري لمطالب ذوي صعوبات التعمـ.
                                               يعد البحث الحالي هسايرًا لالتجاٌات التربوية الحديثة التي تؤكد عمى توظيؼ                                                       -

 الحديثة هع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.الهستحدثات التكىولوجية 
يعد البحث الحالي ٌو أحد تطبيقات براهج الكهبيوتر في تىهية اإلدراؾ البصري    -

 لمطالب ذوي صعوبات التعمـ.
 فروض البحث:

( بيف هتوسطي درجات 0.00 (<ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً  عىد هستوى  -8
طالب الهجهوعتيف التجريبية )التي تدرس باستخداـ البرىاهج هتىوع األىشطة 

 البرهجية التعميهية التي أىتجتٍا التعميهية( والضابطة )التي تدرس باستخداـ
وزارة التربية والتعميـ( في اختبار التحصيؿ الهعرفي لهادة العموـ لدى الطالب 

 . ذوي صعوبات التعمـ
( بيف هتوسطي درجات 0.00 (<ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً  عىد هستوى  -2

طالب الهجهوعتيف التجريبية )التي تدرس باستخداـ البرىاهج هتىوع األىشطة 
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 البرهجية التعميهية التي أىتجتٍا التعميهية( والضابطة )التي تدرس باستخداـ

لبصري لدى الطالب ذوي وزارة التربية والتعميـ( في اختبار هٍارات اإلدراؾ ا
 صعوبات التعمـ.

 حدود البحث:
 يقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:

حدود العيىة: يقتصر تطبيؽ البحث الحالي عمى عيىة هقصودة هف الطالب ذو  -8
 صعوبات التعمـ الذيف لديٍـ قصور في اإلدراؾ البصري.

 هحافظة القاٌرة(  هدارس هف 0الحدود الهكاىية: تـ تطبيؽ تجربة البحث في ) -2
الحدود الزهىية: تـ تطبيؽ التجربة االستطالعية واألساسية لمبحث في الفصؿ  -2

 ـ. 2080-2080الدراسي الثاىي 
حدود الهادة التعميهية: يقتصر البحث عمى الوحدة األولى )األرض والكوف( في -2

اـ أىشطة هقرر العموـ بالفصؿ الدراسي الثاىي لمصؼ األوؿ اإلعدادي، وقد تـ استخد
 )الرحالت التعميهية، األلعاب التعميهية، األلغاز التعميهية، القصص التعميهية(. 

 عينة البحث:
عيىة هقصودة هف الطالب ذو صعوبات التعمـ الذيف لديٍـ قصور في اإلدراؾ 

 البصري.
 يتـ تقسيـ الهجهوعة عشوائيًا إلى هجهوعتيف:

 ي أىتجتٍا وزارة التربية والتعميـ(.هجهوعة تتعمـ بػػػ )البرهجية التعميهية الت 
 .هجهوعة تتعمـ ببرىاهج الكهبيوتر القائـ عمى تىوع االىشطة التعميهية 

 متغيرات البحث:
 Independent Variableالهتغير الهستقؿ: -8

 .برىاهج الكهبيوتر القائـ عمى تىوع األىشطة التعميهية 
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 Dependent Variableالهتغير التػػابع:  -2 

  الهعرفي لمطالب ذوي صعوبات التعمـ في هقرر العموـ.التحصيؿ 
 .اإلدراؾ البصري لمطالب ذوي صعوبات التعمـ 

 منيج البحث 
 الهىٍج الوصفي:  -8
يتبع البحث الهىٍج الوصفي لوصؼ وتحميؿ الدراسات والبحوث السابقة الهرتبطة  

 بهوضوع البحث هجاؿ الدراسة.
 الهىٍج التجريبي: -2

لبياف أثر الهتغير الهستقؿ )برىاهج الكهبيوتر القائـ عمى تىوع  يتـ استخداـ ٌذا الهىٍج
األىشطة التعميهية( عمى الهتغير التابع )تىهية اإلدراؾ البصري لمطالب ذوي صعوبات 

 التعمـ(.
 أدوات البحث: 

 ويتضمن البحث الحالي األدوات األتية:
( )هف إعد -اختبار تشخيصي )وحدة الهادة وتركيبٍا -8  اد الباحثة(.لهادة العمـو
 اختبار الذكاء الهصفوفات الهتتابعة إعداد لجوف رافيف. -2
 لهادة العموـ( )هف إعداد الباحثة(. -اختبار تحصيمي )وحدة األرض والكوف -2
 اختبار هٍارات اإلدراؾ البصري إعداد إبراٌيـ السهادوىي. -2
تىهية أداة الهعالجة التجريبية )برىاهج كهبيوتر قائـ عمى األىشطة التعميهية( ل -0

 اإلدراؾ البصري لمطالب ذوي صعوبات التعمـ.
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 اإلطار النظري لمبحث:

 ينقسم اإلطار النطري لمبحث الى المحاور التالية: 
الهحور االوؿ: يتىاوؿ األىشطة التعميهية هف حيث: هفٍوهٍا، ههيزاتٍا، تصىيفاتٍا، 

 استخداهاتٍا، وأىواعٍا. 
 الهحور الثاىي: 

، الىهاذج والىظريات، األىواع،   -8 يتىاوؿ صعوبات التعمـ هف حيث: الهفٍـو
 الخصائص، أساليب التشخيص، 

يتىاوؿ اإلدراؾ البصري هف حيث: الهفٍوـ، الهٍارات، األبعاد، الهرحؿ،  -2
 الصعوبات، 

 المحور األول: األنشطة التعميمية في برامج الكمبيوتر التعميمية: 
 تعميمية:أواًل: األنشطة ال

إف هتعة وفاعمية التعميـ والتعمـ حيف يقترىا بىشاط تعميهي يخرجً هف إطاري  
الىظري إلى رحاب الحياة، ويضفى عمى التعمـ الحيوية، والحركة، والحرية، والواقعية، 
ويكسب الهتعمـ هف خاللً الخبرات، والهعارؼ، واالتجاٌات، والقيـ، واألخالؽ التي 

 اجاتً، وتىهى اٌتهاهاتً وهيولً. تشبع رغباتً، وتمبى ح
 Teaching and Learningويشير هصطمح الىشاط التعميهي التعمهي 

Activities   إلى كؿ ىشاط يقوـ بً الهعمـ أو الهتعمـ أو ٌها هعًا، لتحقيؽ األٌداؼ
التعميهية الهحددة لمهىٍج الهتهثمة في الىهو الشاهؿ الهتكاهؿ لمهتعمـ سواء ىفذ ٌذا 

اخؿ غرفة الصؼ أـ خارجٍا، هثؿ: الشرح والهىاقشة، وطرح األسئمة هف قبؿ الىشاط د
عداد هجمة، وتقسيـ الطمبة إلى هجهوعات،  الهعمـ أو الهتعمـ، وكتابة الهمخصات، وا 

ا  (2000)هحهود صالح الديف،  وغيٌر
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( بأىٍا تشهؿ كؿ ها يشترؾ 822: 2002ويعرفٍا )حسف شحاتً، زيىب الىجار،  

فيً الهتعمـ داخؿ الهؤسسات التعميهية وخارجٍا هف أعهاؿ تتطمب هٍارات وقدرات 
عقمية ويدوية أو عاهية ىظاهية أو غير ىظاهية تعود عميً بالهزيد هف الخبرات التي 

 تدعـ تعمهً لمهوضوعات. 
 E-Activitiesتعميمية اإللكترونية: مفيوم األنشطة ال

 E-activities( أف التعبير الهستحدث 201، ص2002وتذكر )جيمي سالهوف،
    ٌو لمتدليؿ عمى األىشطة التي تتـ عبر شاشة الحاسوب لمتهييز بيىٍا، وبيف عبارة

 Activities .والتي تعىي أي أىشطة عادية يقوـ بٍا اإلىساف 
و يعبر عف أىشطة  E-activities روىية هصطمح ويطمؽ عمى األىشطة اإللكت ٌو

التعمـ التفاعمية الرقهية، وتىوع األىشطة اإللكتروىية التي يهكف أف يقوـ بٍا الهتعمـ 
هثؿ: حؿ الهسائؿ والتهاريف الهتعمقة باألٌداؼ التعميهية، تكميؼ الهتعمهيف بأداء هٍاـ 

والتأهؿ فيها قاهوا بقراءتً هقابؿ عهؿ الهمخصات والهشاريع واإلىتاج، والتفكير 
وهشاٌدتً وسهاعً ولً عالقة باألٌداؼ التعميهية، هع الزهالء والهعمـ، والبحث عف 
الهعموهات بأشكالٍا الهختمفة عمى شبكة اإلىترىت والهكتبات اإللكتروىية وتوظيفٍا في 
ثارة  حؿ هشكمة تعميهية وهحاولة طرح حموؿ لباقي الزهالء وتحت إشراؼ الهعمـ، وا 
قضايا عمهية هتعمقة بهوضوع التعمـ هف خالؿ االستفادة هف هصادر اإلىترىت، 
االطالع عمى الحوار حوؿ الهوضوعات التعميهية هف خالؿ الهدوىات والهىتديات 
التفاعمية والهشاركة بإبداء الرأي، والهشاركة في الهىاقشات هف خالؿ غرفة الهحادثة. 

((Rowntree, D. 1999 ،  (2001 ، )هىصور غمـو
 أىمية األنشطة التعميمية اإللكترونية: 

( عمى أٌهية األىشطة التي تقدـ 81، ص2001تؤكد دراسة )عايدة أبو غريب، 
لمهتعمـ هف خالؿ الكهبيوتر ألىٍا تحقؽ لً فائدة كبيرة حيث تعهؿ عمى تآزر العيف 
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ب واليد لمهتعمـ عىد ههارستً لٍا، كها تتيح الفرصة الىتقاء واكتشاؼ وتجري

استراتيجيات بديمة والجرأة في استخداـ الكهبيوتر دوف خوؼ وتحقيؽ التفاعؿ بيف 
كذا يصبح الكهبيوتر أداة تساعد في تعميـ وتىهية هٍارات الهتعمـ  الكهبيوتر والهتعمـ ٌو

 بشكؿ فعاؿ. 
( عمى أٌهية األىشطة التعميهية 220: ص2003كها يؤكد )الغريب زاٌر،

تعميهية وأخرى حياتية غير  Activityقد تكوف ٌىاؾ أىشطة اإللكتروىية حيث يرى أىً 
 Cubiclesهتخصصة إال اف جهيعٍا هتالزهة وغير هىفصمة وهتدرجة 

Hierarchies ي بذلؾ تىتج أفراد قادريف عمى التفاعؿ هع تكىولوجيا القرف الحادي ، ٌو
بسٍولة، والعشريف يعهموف حتى أثىاء تواجدٌـ بالهىزؿ، ويىتقموف هف وظيفة ألخرى 

وهف هستقبؿ إلى هستقبؿ بحوائجً ألىٍـ اكتسبوا أىشطة عمهية وحياتية هتىوعة 
تساعدٌـ عمى التعميـ أثىاء العهؿ، فيظموا هىتجيف قادريف عمى التوفيؽ بيف ساعات 

 عهمٍـ واحتياجاتٍـ.
 خصائص األنشطة اإللكترونية: 

 تتصف األنشطة التعميمة اإللكترونية بالخصائص األتية: 
وجود أكثر هف وسيط أي بأف تكوف ذات وسائط هتعددة ىص وصورة أو هقاطع  .8

( بأف الوسائط الهتعددة تحفز أكثر هف Jonassen) ،8330فيديو حيث يشير 
 حاسة، وتتهيز بجذب اىتباي الهتعمهيف واسترجاع ها تـ تعمهً بسٍولة. 

ف ٌذي كها أف األىشطة التعميهية داعهة لجاىب التفاعؿ بأىواعً حيث تكو  .2
األىشطة أداة لتفعيؿ التفاعؿ هف خالؿ ها يتمقاي الطالب هف تغذية راجعة والتي 

 تعد ضرورية لمتقدـ في عهمية تقدـ الفرد.
( إلى أف األىشطة التعميهية تىهي جاىب Al Hamdani  ،2002ويشير ) .2

 التعاوف بيف الطمبة.



 

732 

 مي فتحي حسن رشاد أبوبكرأ.          تعميميةببرامج الكمبيوتر الفاعمية تنوع األنشطة 
فرصًا لمطمبة  ( تقدـMayer،8332األىشطة التعميهية واقعية بحيث كها يشير ) .2 

في تحقيؽ إىجاز يراي الطمبة حقيقيًا أو ذا قيهة، وأف تتحدى ذاتٍـ وتشجع الطمبة 
 لتحهؿ الهخاطر وأف تترؾ ٌذي األىشطة أثرًا إيجابيًا في حياة الهتعمهيف.

األىشطة التعميهية تحفز الطمبة عمى التعمـ، وتشجعٍـ عمى اإلبداع وتثرى  .0
 خبراتٍـ الهختمفة.

( أف وجود 2002، وآخروف، (Azevedoعميهية هرىة االختيار ويذكراألىشطة الت .0
أىشطة هرىة يىهى هٍارات التفكير العميا لدى الطمبة كالتخطيط وهتابعة تقييـ 

 تعمهٍـ.
( أف ٌذي األىشطة تؤكد تعمـ الفرد 2000، أخروف ،Cagiltayوكها تؤكد ) .1

 والتعمـ القائـ عمى الهتعمـ.
يهية اإللكتروىية هضهىة في خطوات تصهيـ الدرس يجب أف تكوف األىشطة التعم .2

 سواء كاف ٌذا الدرس في الصؼ التقميدي أو عمى البوابات التعميهية.
 أنواع األنشطة التعميمة اإللكترونية: 

 تختمؼ أشكاؿ األىشطة التعميهة اإللكتروىية وطريقة تصهيهٍا، ولقد حدد "ٌورتوف"
  (Horton, 2006, p. 49: 102)  هجهوعة هف األىشطة التعميهية اإللكتروىية

 التي يهكف تىفيذٌا كها يمى: 
  Absorb Activatesأىشطة االستيعاب:  -8

تتىاسب أىشطة االستيعاب هع الهقررات التعميهية التي يغمب عميٍا هٍارات التحميؿ 
 والتفكير 

 (Horton, 2006, p. 48)وهف ههيزات أىشطة االستيعاب: 
 ة في التهٍيد لمتفاعالت التعميهية اإللكتروىية. تستخدـ ٌذي األىشط .8
 تتىاسب أىشطة االستيعاب هع الطمبة في الهراحؿ التعميهية األولى.  .2
 تزيد هف دافعية الهتعمـ ىحو الهقررات التعميهية.  .2
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 وهف أهثمة أىشطة االستيعاب التي يهكف دهجٍا في الهقررات التعميهية: 

 Presentationأىشطة العرض:  - أ
ي  تستخدـ أىشطة العرض لتزويد الهتعمهيف بهعموهات أو عرض هوضوع هعيف ٌو

 هفيدة في حاؿ ترتيب وعرض الهعموهات بشكؿ تتابعي. 
 Story -tellingأىشطة رواية القصة:  - ب

تستخدـ أىشطة رواية القصة ألخذ العبر واالستفادة هف حياة األخريف وتاريخٍـ ويتـ 
 سرد الهعموهات في شكؿ قصص.

  Readingة القراءة: أىشط - ج
ي توفر لغة  تهكف أىشطة القراءة الهتعمهيف هف الوصوؿ إلى هعموهات أكثر عهقًا، ٌو
لمطمبة الختيار ها يىاسبٍـ هف الهعموهات، وقد تحتوي ٌذي األىشطة عمى هواضيع 

 إثرائية لمهادة التعميهية.
 Field -Tripأىشطة الرحالت:  - د

ب خبرات هتىوعة هف الواقع كزيارة الهتاحؼ تتيح أىشطة الرحالت لمهتعمهيف اكتسا
 هثاًل.
  Do Activatesأىشطة التىفيذ:  -2

تتىاسب أىشطة ٌذي األىشطة هع الهقررات التعميهة التي تحتاج إلى هٍارات عهمية 
 (Horton, 2006, p. 106)وأدائية وهف ههيزات أىشطة التىفيذ: 

 تساعد الهتعمـ عمى التعمـ في هواقؼ حقيقية.  -8
 افعية الهتعمـ ىحو التعمـ. تزيد د -2
 ُتعد ٌذي األىشطة هكهمة ألىشطة االستيعاب.  -2
 تعهؿ أىشطة التىفيذ عمى تدعيـ الهقررات التعميهية باالكتشاؼ.  -2

 وهف أهثمة أىشطة التىفيذ التي يهكف دهجٍا في الهقررات التعميهية: 
 Practice Activatesأىشطة التهاريف:  - أ
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ف القياـ بهجهوعة هف األىشطة الهعقدة والهرتبطة بطبيعة تتيح أىشطة التهاريف لمهتعمهي 

 الهادة التعميهية، ويغمب عمى ٌذي الهواد التعميهية الطبيعة العهمية.
 Discovery Activatesأىشطة االستكشاؼ:  - ب

تتيح ٌذي األىشطة لمهتعمهيف االستكشاؼ والتجريب لهجهوعة هف الهفاٌيـ، والهبادئ، 
 والحقائؽ بأىفسٍـ. 
 Games and Simulationأىشطة األلعاب والهحاكاة:  - ج

Activates 
تتيح أىشطة األلعاب والهحاكاة لمهتعمهيف اكتشاؼ هعارؼ وتىهية هٍارتٍـ وتحديد 

 هدى تقدهٍـ بطريقة هسبية وهشوقة.
 المحور الثاني: اإلدراك البصري لدى الطالب ذوي صعوبات التعمم:

 أواًل صعوبات التعمم:
 Learning Disabilitiesمفيوم صعوبات التعمم 

 (NJCLDتعريؼ المجىة الوطىية الهشتركة لصعوبات التعمـ )
National Joint Committee on Learning Disabilities   8331عاـ 

وضعت تعريفًا لصعوبات التعمـ الذى يىص عمى أف "صعوبات التعمـ ٌي  هصطمح 
هف االضطرابات والتي تعبر عف ىفسٍا هف عاـ يشير إلى هجهوعة غير هتجاىسة 

خالؿ صعوبة دالة  في اكتساب أو استخداـ قدرات االستهاع، أو الحديث، أو القراءة 
ذي االضطرابات ذاتية أو داخمية  ،أو الكتابة ،أو االستدالؿ ، أو القدرات الحسابية، ٌو

ويهكف أف  الهىشأ، ويفترض أف تكوف راجعة إلى خمؿ في الجٍاز العصبي الهركزي،
تحدث خالؿ حياة الفرد، كها يهكف أف تكوف هتالزهة هع هشكالت الضبط الذاتي، 
وهشكالت اإلدراؾ أو التفاعؿ االجتهاعي، لكف ٌذي الهشكالت ال تحدث أو ال تىشأ 
بذاتٍا صعوبات تعمـ، وهع أف صعوبات التعمـ يهكف أف تحدث هتزاهىة هع بعض 
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سي، أو تأخر عقمي، أو اضطراب اىفعالي ظروؼ اإلعاقات األخرى هثؿ )قصور ح

ري( أو هع هؤثرات خارجية هثؿ )فروؽ ثقافية أو تدريس، تعمـ غير كافي أو  أو جٌو
 Kavaleغير هالئـ( إال أف صعوبات التعمـ ليست ىتيجة لٍذي الظروؼ والهؤثرات. )

& Forness,2000,p.244: 245) 
عمـ يىص عمى أف صعوبات ( تعريفًا لصعوبات الت2، 2000وقدـ )ىبيؿ حافظ، 

التعمـ " ٌو اضطراب في العهميات العقمية أو الىفسية األساسية التي تشهؿ االىتباي 
واإلدراؾ وتكويف الهفٍوـ والتذكر وحؿ الهشكمة، ويظٍر صداي في عدـ القدرة عمى 
تعمـ القراءة والكتابة والحساب وها يترتب عميً سواء في الهدرسة، أو فيها بعد هف 

 في تعمـ الهواد الدراسية الهختمفة".قصور 
 الخصائص النفسية والسموكية لذوي صعوبات التعمـّم:

، عادية عقمية بقدرات يتهتعوف األفراد/  األطفاؿ ٌؤالء أف عمى الباحثيف هعظـ يتفؽ"
 وبالىسبة، لديٍـ واالىتباي والذاكرة التفكير في هشكالت حدوث يهىع ال ذلؾ أف إال

 ال األخصائييف أف هع. لديٍـ الرئيس الضعؼ جاىب يعتبر فٍو األكاديهي لمتحصيؿ
 أف إال، التعمػّـ صعوبات تشخيص بٍدؼ التحصيؿ لتدىي هحدد هعيار عمى يجهعوف
 دراسيتيف سىتيف بهستوى التحصيؿ في التدىي يكوف أف ضرورة إلى عادة تىوي األدبيات

 (82: 2080 السعيد، ٌال. )أدىى كحد
 أنواع صعوبات التعمم: 

يري كثير هف الهٍتهيف والهتخصصيف في هجاؿ صعوبات ضرورة تصىيؼ صعوبات 
التعمـ بٍدؼ تسٍيؿ عهمية ٌذي دراسة الظاٌرة واقتراح أساليب التشخيص والعالج 
الهالئهة، وقد أتفؽ الكثير هف عمهاء الىفس والهتخصصيف في ٌذا الهجاؿ إلى 

ها: تصىيؼ صعوبات التعمـ إلى ه  جهوعتيف ٌو
 



 

733 

 مي فتحي حسن رشاد أبوبكرأ.          تعميميةببرامج الكمبيوتر الفاعمية تنوع األنشطة 
 أواًل: صعوبات التعمم النمائية 

 ثانيًا: صعوبات التعمم األكاديمية 
 Developmental Learning Disabilities النمائية: أواًل: صعوبات التعمم

 Pre Academicٌي تمؾ الصعوبات التي تتىاوؿ العهميات ها قبؿ األكاديهية 
Processes  ،والتي تتهثؿ في عهميات االىتباي، واإلدراؾ، والذاكرة، والتفكير، والمغة

والتي يعتهد عميٍا التحصيؿ األكاديهي، وتشكؿ أٌـ األسس التي يقوـ عميٍا الىشاط 
 (20، ص2001العقمي الهعرفي لمفرد. )فتحي الزيات، 

الحتهاؿ ( بأف ٌذي الصعوبات تىشأ ىتيجة 828، ص2082وتفسر )سٍير كاهؿ، 
وجود اضطرابات وظيفية في الهخ أو اضطرابات سموكية أو اىفعالية، وليس هف 

 التأخر العقمي، أو الحرهاف الحسي، أو العواهؿ البيئية أو الثقافية.
وتقسـ صعوبات التعمـ الىهائية إلى ىوعيف فرعييف ٌها )صعوبات االىتباي، صعوبات 

و)صعوبات التفكير، صعوبات المغة(  اإلدراؾ، صعوبات الذاكرة( كصعوبات أولية،
( وقد سهيت بصعوبات 8331كصعوبات ثاىوية )عبد الىاصر أىيس، هعاطي هحهد، 

ثاىوية، إذ إىٍا تتأثر بشكؿ واضح بالصعوبات األولية، وكثيرًا ها تكوف لٍا عالقة 
 بصعوبات االىتباي والتذكر والوعي بالهفاٌيـ واألشياء، والعالقات الهكاىية. )كيرؾ،

 (8322كالفاىت، 
 Academic Learning Disabilitiesثانيًا: صعوبات التعمم األكاديمية: 

ٌي تمؾ الصعوبات التي تتعمؽ بهوضوعات الدراسة األساسية هثؿ عسر القراءة أو 
(، وصعوبة أو عسر إجراء Dysgraphia(، وعسر الكتابة )Dyslexiaالديسميكسيا )

باإلضافة إلى صعوبات التٍجئة  (،Dyscalculiaالعهميات الحسابية )
(Dysorthography.) 
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 محكات تحديد وتشخيص صعوبات التعمم:

   Discrepancy Criterion محك التباعد أو التفاوت:  - أ
ٌو الفجوة التي توجد بيف إهكاىات الفرد الكاهىة لديً واىخفاض هستوى أدائً في 

، 2002( ويعرفً )عهاد أحهد، 80، ص2002العهؿ الهدرسي )أىور الشرقاوي، 
( أىً عدـ قدرة الفرد عمى التحصيؿ في أحد الهجاالت األكاديهية بها 220: 222ص

عف أي إعاقة سهعية، أو بصرية، أو يتىاسب هع سىً وقدراتً، وال يكوف ذلؾ ىاتجًا 
 حركية، أو أي ظروؼ هرضية أخرى. 

   Exclusion Criterion محك االستبعاد: - ب
ويعتهد ٌذا الهحؾ في تشخيصً لصعوبات التعمـ عمى استبعاد الحاالت التي 
يرجع السبب فيٍا إلى إعاقات عقمية )تخمؼ عقمي(، أو إعاقات حسية )سهعية أو 

ت اىفعالية شديدة، أو حرهاف بيئي أو ثقافي، أو حاالت ىقص بصرية(، أو اضطرابا
ف كاىت تعاىي  فرص التعمـ حيث أف تعريؼ صعوبات التعمـ يستبعد ٌذ الحاالت وا 
هف صعوبات في التعمـ باعتبار إىٍا حاالت إعاقة هتعددة )سميهاف عبد الواحد، 

 (803، ص 2001
  ي صعوبات التعمم:محك المؤشرات السموكية المرتبطة أو المميزة لذو  - ج

يقـو ٌذا الهحؾ عمى أساس إف ٌىاؾ خصائص سموكية هشتركة هثؿ الىشاط 
ا لدي ذوي  ا وتواتٌر الحركي الهفرط، قصور االىتباي، اإلحساس بالدوىية يشيع تكراٌر
صعوبات التعمـ ويهكف لمهعمـ داخؿ الفصؿ الدراسي هالحظتٍا، وهف ثـ القياـ بالهسح 

عف ذوي صعوبات التعمـ، وذلؾ باستخداـ هقاييس تقدير  الهبدئي والكشؼ الهبكر
 (23، ص2000السموؾ. )السيد صقر، 
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 Special Education Criterion محك التربية الخاصة: - د 

يعتهد ٌذا الهحؾ عمى فكرة أف التالهيذ الذيف يعاىوف هف صعوبات في التعمـ 
يحتاجوف إلى طرؽ خاصة في العمـ تتىاسب هع صعوباتٍـ، وتختمؼ عف الطرؽ 

(، وهف أهثمة طرؽ التربية الخاصة 20، ص2002العادية في التعمـ )صالح عهيرة،
مهات وجهؿ هف الذاكرة( هع )كتابة الك Kinestheticاستخداـ الطريقة الحس حركية 

 (822، 2002األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ الخاصة بالقراءة. )هحهد عبد الهعطي، 
 Neurological Signs Criterion محك التربية العالمات النيورولوجية:-ه

يقوـ ٌذا الهحؾ عمى أساس أىً يهكف التعرؼ عمى صعوبات التعمـ هف خالؿ 
صابة البسيطة في الهخ، والتي يهكف فحصٍا باستخداـ التمؼ العضوي في الهخ أو اإل

(، وتتبع التاريخ الهرضى لمطفؿ. )فتحي عبد الرحيـ، E.E.Gرساـ الكٍربائي )
8322 ،28.) 

 Neurological Signs Criterion محك المشكالت المرتبطة بتأخر النضج:-و
التحصيؿ والىضج يعكس ٌذا الهحؾ الفروؽ الفردية بيف الجىسيف في القدرة عمى 

حيث ىجد أف هعدالت الىهو تختمؼ هف فرد إلى أخر، هها يؤدى إلى صعوبة تٍيئتً 
 (.0، ص2000لعهميات التعمـ. )ىبيؿ حافظ ،

 ثانيًا اإلدراك البصري:
 :" Visual Perception "مفيوم اإلدراك البصري 

عطائٍا ويعرؼ اإلدراؾ البصري بأىً عهمية تأويؿ وتفسير الهثيرات البصرية و  ا 
الهعاىي والدالالت، وتحويؿ الهثير البصري هف صورتً الخاـ إلى جشتمط اإلدراؾ 

 ( 8332الذي يختمؼ في هعىاي وهحتواي عف العىاصر الداخمة فيً )فتحي الزيات،
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( أف اإلدراؾ البصري ٌو القدرة Finger&stanly ،8332وتحدد فيىجر وستاىمي )

يطة بٍا هف الضوء الهرئي، التي تصؿ إلى عمى تفسير الهعموهات، والهىاطؽ الهح
 العيف، والىاتج ٌو الذي يعرؼ بالرؤية. 

فُيعرؼ اإلدراؾ البصري عمى أىً عهمية هركبة هف استقباؿ، ودهج، وتحميؿ الهثيرات 
البصرية بواسطة فاعميات حركة ذٌىية، وعهميات حركية هشروطة بقدرة التهييز بيف 

ء الصغيرة، وهٍارات حركة العيف الهطموبة لعهؿ كمتا الضوء، والقدرة عمى رؤية األشيا
 العيىيف في وقت واحد. 

 ميارات اإلدراك البصري:
 ويحتوي اإلدراك البصري عمى العديد من الميارات ومنيا:

  Conformityالهطابقة  -8
تتهثؿ في قدرة الفرد عمى تحميؿ هكوىات الهجاؿ اإلدراكي كمية والوصوؿ إلى 

يستغرقً أو يتضهىً ٌذا الهجاؿ، كها تعد القدرة عمى إعادة حكـ صحيح لها 
وتىظيـ الهجاؿ البيئي الهدرؾ تىظيهًا هختمفًا لموصوؿ إلى ذات الهجاؿ، ولكف 
بصورة وترتيب هختمؼ هف الهٍارات الالزهة لإلدراؾ. )السيد عبد الحهيد 

 (12، ص2002سميهاف، 
  Visual Discriminationالتهييز البصري  -2

القدرة عمى التعرؼ عمى الحدود الفارقة والههيزة لشكؿ عف بقية األشكاؿ ٌي 
الهشابٍة عف طريؽ )الموف، الشكؿ، الىهط، الحجـ، درجة الىصوع(، وهف أهثمة 
ذلؾ أف يستطيع الفرد أف يهيز بيف الحروؼ الهتشابٍة، واألرقاـ، والكمهات، 

 واألشكاؿ، والرسوهات.
 Cognitive Stabilityالثبات اإلدراكي  -2

( "أف الثبات اإلدراكي ٌو عدـ 10، ص2002ويرى )السيد عبد الحهيد سميهاف، 
تغيير طبيعة الهدرؾ البصري، وهاٌيتً )شكاًل، أو حجهًا، أو لوىًا، أو عهقًا، أو 
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هساحة، أو عددًا، هٍها اختمفت الهسافة بيف أبعاد هكوىاتً أو هسافة الىظر إليً(  

االعتياد عمى رؤيتً والتعرؼ عميً، فيثبت الهدرؾ حيث يرتبط بشيء تـ تعمهً أو 
 حتى ولو اختمفت الظروؼ الهحيطة بً.

 Spatial relationshipsإدراؾ العالقات الهكاىية  -2
ي قدرة الفرد عمى التعرؼ عمى وضع األشياء في الفراغ الهحيط بٍا، هٍها  ٌو

 The difficulty ofتغير شكمٍا. صعوبة التهييز بيف الشكؿ واألرضية 
distinguishing between figure and ground 

( "ٌو عدـ القدرة، أو ضعفٍا في التركيز 20، ص2000ويرى )جهاؿ هثقاؿ، 
عمى اختيار الهثيرات الهطموبة هف بيف هجهوعة هف الهثيرات الهىافسة عىد 

ي هشكمة ترتبط باالىتباي االىتقائي وسرعة اإلدراؾ".   حدوثٍا في وقت واحد، ٌو
 Visual closureالبصري  اإلغالؽ -0

ا كاهمة )ظاٌرة  و قدرة الفرد عمى التعرؼ عمى األشياء الىاقصة باعتباٌر ٌو
االكهاؿ(، وهف ثـ فإف ٌهة اإلغالؽ البصري أف تتضهف بهحتواٌا قدرة الفرد 
عمى تحديد هاٌية األشكاؿ، حتى ولو كاىت غير هكتهمة، ويشير )جهاؿ هثقاؿ، 

ري " ٌو قدرة الفرد العقمية عمى إتهاـ الشيء ( أف اإلغالؽ البص21، ص2000
 )الكؿ(، عىدها يفقد جزءًا هف هكوىاتً )أجزائً(.

 Visual-Motor Synergyالتآزر البصري الحركي  -0
( باىً "درجة االتساؽ والتوافؽ 11، ص2002يعرفً )السيد عبد الحهيد سميهاف، 

د أداء الطفؿ لىشاط والتىاسؽ بيف حركات العيف وحركات األداء الحركي، لميد عى
حركي )رسهًا أو كتابة(، حيث تتهثؿ صعوبة عهمية التآزر البصري الحركي، في 
هجهوعة اإليهاءات أو الحركات العصبية البسيطة غير العادية، والتي تأخذ 
صور التداخؿ في التحكـ والسيطرة عمى بعض ٌذي األعضاء، وعدـ االتساؽ 

ا عمى حركات األطراؼ.والتوافؽ بيىٍا وبيف حركات العيف وأ  ثٌر
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 صعوبات اإلدراك البصري: 

تشير الدراسات التي أجريت عمى اإلدراؾ البصري لدى األطفاؿ الذيف يعاىوف هف 
صعوبات التعمـ إلى أف ٌؤالء األطفاؿ يعاىوف هف واحدة أو أكثر هف الصعوبات 

 التالية:
 Discrimination Visualصعوبات التهييز البصري:  -8

ي عدـ الق درة عمى التهييز بيف األشكاؿ، وعدـ إدراؾ أوجً الشبً وأوجً ٌو
االختالؼ بيىٍها، هف حيث الموف والشكؿ والحجـ والهساحة والىهط والوضوح 
والعهؽ والكثافة. وتعد ٌذي القدرة ضرورية لتعمـ الطفؿ القراءة والكتاب والحساب 

 (12، ص2003والرسـ )بطرس حافظ، 
 Visual Closureصعوبات االغالؽ البصري:  -2

ي عدـ القدرة عمى تعريؼ الصيغة الكمية لشيء ها هف خالؿ صيغة جزئية لً،  ٌو
، 8332أو هعرفة الكؿ حيث يفقد جزء أو أكثر هف ٌذا الكؿ. )فتحي الزيات، 

 (222ص 
 Visual Memoryصعوبات الذاكرة البصرية:  -2

ي عدـ القدرة عمى تذكر الصور والحروؼ واألرقاـ والرهوز،  هكاىية توفر ٌو وا 
دالالت ههيزة لمهثير، والفرد الطبيعي يجب أف يكوف قادرًا عمى استرجاع بعض 

، 2008الصور البصرية عىدها تكوف ٌىاؾ حاجة لذلؾ. )فتحي الزيات، 
 (008ص

     Figure – Ground Discriminationصعوبات تهييز الشكؿ واألرضية:  -2
ي عدـ القدرة عمى فصؿ أو تهييز الشيء أو الشكؿ عف األرضية أو الخمفية  ٌو

الهحيطة بً. وأطفاؿ ٌذي الصعوبات ال يستطيعوف التركيز عمى فقرة السؤاؿ أو 
الشكؿ أو الشيء هستقاًل عف الخمفية البصرية الهحيطة بً )فتحي الزيات، 

 (.008، ص2008
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 Visual Spatial Relationshipصعوبات إدراؾ العالقات الهكاىية:  -0 

ات الهرتبطة بإدراؾ وضع األشياء، أو الهدركات في الفراغ ويشير إلى الصعوب
حيث يتعيف عمى الطفؿ التعرؼ عمى إهكاىية تسكيف شيء ها أو رهز أو شكؿ 
)حروؼ، أعداد، كمهات، صور، أشكاؿ( في عالقة هكاىية لٍذا الشيء هع 

 األشياء األخرى الهحيطة. 
 صعَبة سرعة اإلدراك:  -0

الفرد ؿ بة حتى تتن عهمية اإلستجابة هو قبٌَي تمك الهدة الزهىية الهطمَ
فيحتاج ، لمهثيرات الحسية البصرية َالتعرف إليٍا َإعطائٍا هعاىيٍا َدالالتٍا

في عهمية ؿ صعَبات سرعة اإلدراك البصري إلى َقت أطَؿ عادة أطفا
َاألرقان ؿ: الكمهات َهعالجة الهعمَهات البصرية التي يشاٌدَىٍا هثؿ تحمي

َالحساب.  القراءة والكتابة يىعكس سمبًا عمى تعمهٍن  َالصَر ههاواألشكاؿ 
 (882، ص2000)أساهة البطايىة، 

 الحركى: البصري التآزر صعَبة  -1
ء هع األشياؿ اليد عىد التعاهحركة التي تتآزر فيٍا العيو هع تمؾ الهٍارة  

َالثبات عمى والتتبع والكتابة لمحروؼ والكمهات خ ػػَخاصة في هجاالت الىس
ذََ إضطرابات التآزر ؿ حيث يعاىي األطفا، َقذفٍاء ك األشياالسطر َهس

، 2000)أساهة البطايىة، ٌذي األىشطة ؿ هو عدن القدرة عمى القيان بهثالحركي 
 (880ص

 إجراءات البحث: 
 إجراءات بناء برنامج الكمبيوتر متنوع األنشطة:

وع األىشطة حيث كاف الٍدؼ هف البحث الحالي ٌو بىاء برىاهج كهبيوتر قائـ عمي تى
 التعميهية في تىهية اإلدراؾ البصري لدي الطالب ذوي صعوبات التعمـ 
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ويضهف ىهوذج التصهيـ التعميهي الجيد الهحافظة عمى استهرار اٌتهاـ الهتعمهيف 
ثارة دافعيتٍـ ىحو التعمـ، ويتطمب تصهيـ البرىاهج أف تتبع الباحثة أحد ىهاذج  وا 

تىاسب هع طبيعة وخصائص الفئة الهستٍدفة هف التصهيـ والتطوير التعميهي التي ت
البحث. لذا قاهت الباحثة ببىاء برىاهج الكهبيوتر الهتىوع األىشطة وفؽ ىهوذج هحهد 

 -( واشتهؿ ٌذا الىهوذج عمى خهس هراحؿ ٌي" هرحمة التحميؿ2002عطية خهيس)
 فيها يمي: هرحمة الىشر واالستخداـ"  -هرحمة التقويـ -هرحمة التطوير -هرحمة التصهيـ

 وتشمل ىذه المرحمة الخطوات التالية: -المرحمة األولى ــ مرحمة التحميل: 
 تحميل المشكمة وتحديدىا وتقدير الحاجات:   -1

تقتصر هشكمة البحث الحالي عمي وجود قصور في هٍارات اإلدراؾ البصري لدي 
 الطالب ذوي صعوبات التعمـ هها قد يسبب في إىخفاض التحصيؿ لديٍـ.

 :لقد استخدهت الباحثة أحد أساليب التحميؿ  تحميل الميمات التعميمية
و أسموب التحميؿ الٍرهي هف اعمي الي أسفؿ، وذلؾ ألىً  التعميهي، ٌو
يستخدـ في تحميؿ الهٍهات التعميهية الهعرفية حيث يبدأ هف اعمي بالهٍهات 

لعاهة ٌي العاهة، ويىدرج ألسفؿ ىحو الهٍهات الفرعية، وبذلؾ فاف الهٍهة ا
تىهية اإلدراؾ البصري لدي الطالب ذوي صعوبات التعمـ بصفة عاهة، 
والهٍهات الفرعية ٌي تىهية هٍارات اإلدراؾ البصري في األجزاء الخاصة 

 بهقرر العموـ )بوحدة األرض والكوف(.
 :تحديد صعوبات تعمم مقرر العموم 

قائهة بالصعوبات اإلدراؾ تـ تحديد الهتطمبات السابقة حيث قاهت الباحثة بإعداد 
البصري الخاصة بهقرر العموـ لدي طالب الصؼ األوؿ اإلعدادي)وحدة األرض 
والكوف(، وذلؾ بىاء عمى استطالع آراء هجهوعة أعضاء ٌيئة تدريس في هقرر 
العموـ بكمية التربية جاهعة عيف شهس وهجهوعة هف الهعمهيف داخؿ بعض 
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هقرر عمى هدار السىوات السابقة، فقد حددت الهدارس الذيف قاهوا بتدريس ٌذا ال 

 الباحثة ٌذي الصعوبات كها يشير اليٍا الجدوؿ التالي:
( قائهة بالصعوبات الخاصة باإلدراؾ  البصري الهرتبطة بهقرر العمـو 8جدوؿ رقـ )

 )وحدة األرض والكوف(
 قائهة بالصعوبات الخاصة بهقرر العمـو

 األجراـ السهاوية.التفرقة بيف 
 حساب الهسافة بالسىة الضوئية.

 وصؼ شكؿ الهجرة التي تىتهي إليٍا الهجهوعة الشهسية.
 وجود صعوبة في تحديد هوقع الشهس بالىسبة إلى هركز الهجرة.

 التفرقة بيف التمسكوب العاكس، والتمسكوب الكاسر.
 التهييز بيف أفراد الهجهوعة الشهسية.

 أحجاـ الكواكب.التهييز بيف 
 لتحديد أهاكف الكواكب بالىسبة إلى الشهس.

 ترتيب الكواكب هف األصغر إلى األكبر والعكس.
 تصىيؼ كواكب الهجهوعة الشهسية.

 وصؼ خصائص الكواكب.
 استىتاج العالقة التبعية بيف الشهس واألرض والقهر.

 تحديد هوقع وشكؿ الكويكبات.
 تحديد هسار الكويكبات.

 شكؿ الشٍب. وصؼ
 التعرؼ عمى شكؿ الىيزؾ.

 استىتاج ها يحدث عىد احتراؽ الىيزؾ داخؿ الغالؼ الجوي.
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 قائهة بالصعوبات الخاصة بهقرر العمـو
 رسـ هكوىات الهذىب.

 تحديد هسار الهذىب حوؿ الشهس.
 تفسير صور هأخوذة بالتمسكوب لبعض األقهار الصىاعية.

 إف لمطالب ذوي-: تحميل خصائص المتعممين المستيدفين وسموكيم المدخمي -2
ـ هف الطالب، وحيث اف  صعوبات التعمـ خصائص عدة تختمؼ عف غيٌر
الطالب ذوي صعوبات التعمـ الىهائية والتي هىٍا اإلدراؾ البصري هوضع بحث 
الدراسة الحالية، فقد قاهت الباحثة بدراسة خصائص الطالب ذوي صعوبات 
 تعمـ بصفة عاهة والطالب ذوي صعوبات اإلدراؾ البصري في هادة العموـ

 بصفة خاصة وذلؾ لمتعرؼ عمى هظاٌر الصعوبة لديٍـ.
 تحميل الموارد واتخاذ القرار النيائي: -3

حيث قاهت الباحثة بالتعرؼ عمى إهكاىات الهعاهؿ الهوجودة بداخؿ الهدارس التي تـ 
تطبيؽ تجربة البحث بداخمٍا، هف حيث هدي توفر التجٍيزات الالزهة إلجراء التجربة 

ىاضد وكراسي، وبعد تحديد هعايير إىتاج األىشطة التعميهية هف أجٍزة كهبيوتر وه
ببراهج الكهبيوتر لمطالب ذوي صعوبات اإلدراؾ البصري في هقرر تعمـ العموـ، جاء 
ا في هقرر  القرار الىٍائي بتصهيـ واىتاج األىشطة ببراهج الكهبيوتر التعميهية وتطويٌر

 ض والكوف.العمـو لطالب الصؼ األوؿ اإلعدادي في وحدة األر 
: تٍدؼ عهميات التصهيـ الي وضع الشروط المرحمة الثانية: مرحمة التصميم

والهواصفات الخاصة بهصادر التعمـ وعهمياتً، وتشهؿ عمي: تصهيـ األٌداؼ، 
وأدوات القياس، والهحتوي، واستراتيجيات التعميـ، وىهط التعمـ وأساليبً، والهصادر 

 ف ٌذي الهرحمة الخطوات التالية:التعميهية الهستخدهة ووصفٍا، وتتضه
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يرتبط ىجاح البرىاهج الهقترح ارتباطًا  عمميات تصميم األىداف التعميمية وتحميميا:-8 

وثيقًا بتحديد األٌداؼ وتصهيهٍا، وقد قاهت الباحثة بإعداد قائهة بالٍدؼ العاـ وقد 
ائية ( ٌدؼ إجرائي فرعي، وتـ صياغة األٌداؼ اإلجر 01اىدرج هف الٍدؼ العاـ )

التي يسعي البرىاهج لتحقيقٍا في كؿ هجاؿ، وقد أعدت الباحثة قائهة بٍذي األٌداؼ 
في صورتٍا الهبدئية، وقاهت بعرضٍا عمى هجهوعة هف الهتخصصيف في هجاؿ 
 تكىولوجيا التعميـ وهىاٌج وطرؽ تدريس العموـ وذلؾ بٍدؼ استطالع رأيٍـ فيها يمي:

 عميهي الهراد تحقيقً، وطمب هف الهحكـ هدي تحقيؽ عبارة كؿ ٌدؼ لمسموؾ الت
في الخاىة التي تعبر عف رايً سواء كاف الٍدؼ يحقؽ  (√)وضع عالهة 

 السموؾ اـ ال يحققً.
  دقة صياغة كؿ ٌدؼ هف اٌداؼ القائهة، وذلؾ باقتراح الصياغة الهىاسبة فوؽ

 األٌداؼ التي يري الهحكـ اىٍا تحتاج الي تعديؿ في الصياغة.
 اجابات الهحكهيف بحساب الىسبة الهئوية لهدي تحقيؽ كؿ ٌدؼ  ثـ تـ هعالجة

لمسموؾ التعميهي الهراد، وتقرر اعتبار الٍدؼ الذي يجهع عمى تحقيقً لمسموؾ 
% هف الهحكهيف ال يحقؽ السموؾ التعميهي بالشكؿ 20التعميهي اقؿ هف 

 الهطموب وبالتالي يتطمب الي اعادة صياغتً وفؽ توجيٍات الهحكهيف.
 جاءت نتائج التحكيم عمى األىداف كما يمي:وقد 
   جهيع األٌداؼ بالقائهة جاءت بالىسبة الهئوية لتحقيقٍا لمسموؾ التعميهي

ىاؾ أٌداؼ تضهىت 88% عدا )20الهطموب أكثر هف  ( ٌدفًا تـ حذفٍـ، ٌو
تعديالت في صياغتٍا أو اقتراحات بإضافة أٌداؼ أخري في بعض أجزاء 

ذلؾ وقد قاهت الباحثة بتعديمٍا بىاء عمى توجيٍات  الهحتوي التي تحتاج الي
 السادة الهحكهيف

  وبذلؾ أصبحت قائهة األٌداؼ في صورتٍا الىٍائية بعد إجراء التعديالت
 ( ٌدفًا.00السابقة عميٍا تتكوف هف )
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سوؼ يتـ تىاوؿ ٌذي الهرحمة بالتفصيؿ - تصميم أدوات القياس محكية المرجع:-2

 الحقاً 
وهف خالؿ تحديد األٌداؼ التعميهية في صورتٍا -: ى وتنظيموتحميل المحتو -2

الىٍائية، تـ استخالص هحتوى البرىاهج الذي يغطي ٌذي األٌداؼ ويعهؿ عمى 
 تحقيقٍا.

وبىاًء عمى ها سبؽ أعدت الباحثة الهحتوى التعميهي في صورتً الهبدئية، ثـ قاهت 
يف الهتخصصيف في بعرضٍا هع األٌداؼ الخاصة بٍا عمى هجهوعة هف الهحكه

هجاؿ تكىولوجيا التعميـ، أعقب ذلؾ الهعالجة اإلحصائية إلجابات السادة الهحكهيف 
بحساب الىسبة الهئوية لهدى ارتباط الهحتوى التعميهي باألٌداؼ، وجاءت ىتائج السادة 
الهحكهيف، عمي جهيع هحاور الهحتوى التعميهي حيث كاىت ىسبة ارتباطٍا باألٌداؼ 

كذلؾ جهيع هحاور الهحتوى التعميهي جاءت ىسبة كفايتٍا لتحقيؽ  %،20أكثر هف
%، هها يعىي أف ىسبة االتفاؽ عمى هدى كفاية الهحتوى 20األٌداؼ أكثر هف 

لتحقيؽ األٌداؼ السموكية عالية، ثـ تـ إعداد الهحتوى التعميهي في صورتً الىٍائية 
 رىاهج.تهٍيًدا لالستعاىة بً عىد بىاء السيىاريو األساسي لمب

  :اتبعت الباحثة في تىظيـ  -تصهيـ استراتيجية تىظيـ الهحتوى وتتابع العرض
عرض الهحتوي طريقتي التتابع الىفسي الٍرهي، وقد قسهت البرىاهج الي ثالث 

ي كالتالي:  وحدات رئيسية ٌو
 الوحدة األولي: األجراـ السهاوية وتتضهف:

، أسباب رؤية الىجوـ عمى ٌيئة ىقاط  )تعريؼ االجراـ السهاوية، تعريؼ الىجـو
صغيرة، قاىوف حساب الهسافة بالسىة الضوئية، قاىوف حساب الهسافة بيف ىجهيف 

 بالكيموهتر(.
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 الوحدة الثانية: المجرات وتتضمن: 

)تعريؼ الهجرة كوحدة لمكوف، هجرة درب التباىة، أٌـ أجٍزة التعرؼ عمى األجراـ 
 السهاوية(. 

 الشهسية وتتضهف:الوحدة الثالثة: الهجهوعة 
)أفراد الهجهوعة الشهسية، تعريؼ الشهس، كواكب الهجهوعة الشهسية، تعريؼ 
األقهار، العالقة التبعية بيف كؿ هف )الشهس، األرض، القهر(، تعريؼ الكويكبات، 
هىطقة حزاـ الكويكبات، تعريؼ الشٍب، أسباب ظٍور الشٍب عمى ٌيئة سٍاـ 

 ىبات، هكوىات الهذىب، هدار الهذىب حوؿ الشهس(.ضوئية، تعريؼ الىيزؾ، تعريؼ الهذ
  :ىظرًا لطبيعة هحتوي البرىاهج والفئة الهقدـ لٍا،  -تصميم محتوي البرنامج

فاف طريقة او ىهط التعميـ والتعمـ ٌي: التعمـ الفردي، استخدهت الباحثة ٌىا 
 ىهوذج " هحهد عطية خهيس " والذي يتهثؿ في الخطوات التالية:

 افعية واالستعداد لمتعمـ: وذلؾ هف خالؿ جذب اىتباي الطالب.استثارة الد 
 .تقديـ التعمـ الجديد: عف طريؽ تابعات الهحتوي واالهثمة 
  ،تشجيع هشاركة الهتعمهيف وتىشيط استجاباتٍـ: هف خالؿ هجهوعة هف التدريبات

 ثـ االىتقاؿ بً الي الهستوي التالي في األىشطة بعد اتقاف الهستوي االوؿ.
 ؽ االختبار الىٍائي: تطبيؽ اختبار التحصيؿ عمى الطالب عيىة البحث.تطبي 
 اختيار هصادر التعمـ ووسائمً الهتعددة: -2

 يعتمد مصدر التعمم في ىذه الدراسة بشكل أساسي عمى: 
الهجهوعة التجريبية: التي تدرس باستخداـ برىاهج الكهبيوتر التعميهي   -8

ذي األىشطة تتهثؿ في )الرحالت التعميهية، األلعاب  الهتىوع األىشطة، ٌو
( ىشاط 03التعميهية، األلغاز التعميهية، القصص التعميهية( وعددٌا )

 هوضحة كالتالي: 
 82 رحمة تعميهية افتراضية. 
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 20 لعبة تعميهية. 
 82  .لغز تعميهي 
  2 .قصة تعميهية إلكتروىية 

وقاهت الباحثة باختيار أىشطة هتىوعة حتى يشعر الهتعمـ بالتىوع والتجديد في ههارسة 
الذي قاهت بإىتاجً الباحثة وذلؾ لتىهية اإلدراؾ البصري ها تعمهً هف خالؿ البرىاهج 

 .لدي الطالب ذوي صعوبات التعمـ
 البرهجية التعميهية التي أىتجتٍا التي تدرس باستخداـالهجهوعة الضابطة:  -2

الهرفقة هع الكتاب الهدرسي وأىشطتٍا تتهثؿ )هف ىوع  وزارة التربية والتعميـ
ي أىشطة األلعاب التعميهية" ألعاب السحب واإلدراج" وقد  واحد فقط ٌو

 كالتالي: هوضحة ( أىشطة 2اشتهمت عمى عدد )
  ترتيب الكواكب حسب بعدٌا عف الشهس.ىشاط 
 ىشاط ترتيب الكواكب حسب أحجاهٍا فقط. 
 ط تكويف ىهوذج لمهجهوعة الشهسية.ىشا 

 وتشهؿ ٌذي الهرحمة الخطوات التالية: -المرحمة الثالثة: مرحمة التطوير: 
تأسيسًا عمى ها سبؽ، وعمى ضوء قائهة األٌداؼ التعميهية إعداد السيناريو: -8

والهحتوي التعميهي تـ بىاء هحتوي السيىاريو الهبدئي لمبرىاهج عمى األساس الهشترؾ 
 يع الهعالجات التجريبية هف خالؿ أربعة أعهدة رئيسة ٌي:في جه

 وصؼ اإلطار
الجاىب 
 الجاىب الهرئي الهسهوع

رقـ 
 اإلطار

    
 (2جدوؿ رقـ )

 تصهيـ السيىاريو التعميهي لمبرىاهج الكهبيوتري
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وبعد االىتٍاء هف صياغة شكؿ السيىاريو األساسي في صورتً الهبدئية، في ضوء  

هعايير اىتاج األىشطة اإللكتروىية التعميهية، وبهراعاة الضبط التجريبي، تـ عرضً 
عمى هجهوعة هف الهحكهيف الهتخصصيف في هجاؿ تكىولوجيا التعميـ، و اتفؽ السادة 

% عمى صالحية ٌذا السيىاريو براهج 20الهحكهوف بىسبة اتفاؽ بمغت أكثر هف 
الكهبيوتر الهقترح، وبعد إجراء التعديالت الالزهة وفؽ ها اتفؽ عميً الهحكهوف، تهت 
صياغة شكؿ السيىاريو في صورتً الىٍائية تهٍيًدا إلعداد السيىاريو األساسي 
التىفيذي، الذي سوؼ يتـ عمى ضوئً إىتاج هواد الهعالجة التجريبية )برىاهج 

 لكهبيوتر(. ا
ىا تعرض الباحثة الخطوات التي قاهت بٍا  التطوير )اإلنتاج الفعمي( لمبرنامج:-2 ٌو

 في عهمية برهجة البرىاهج الكهبيوتري وهتطمبات عهمية البرهجة تتهثؿ فيها يمي:
 :اختيار ىظـ التأليؼ 

و برىاهج    Macromedia Director Mx 2004استخدهت الباحثة برىاهج  ٌو
سائؿ يساىد بيئات عهؿ كثيرة، حيث يسهح بتأليؼ التطبيقات عمى اجٍزة هتعدد الو 

 واالجٍزة الهتوافقة هعٍا هف خالؿ بيئات ويىدوز ويوىيكس. IBMهاكىتوش، وأجٍزة 
 :جهع الوسائط الهتاحة 

ي كها يمي:  في ٌذي الخطوة تـ جهع الوسائط الهتاحة والتي اشتهؿ عميٍا البرىاهج ٌو
ستخدهت الباحثة في اىتاج األىشطة التعميهية عىصر الىص الهكتوب: ا -

 Microsoftالتي يتكوف هىٍا البرىاهج التعميهي برىاهج لكتابة الىصوص 
Office Word 2010 ،Microsoft Office Word 2013  الخاصة

 بتعميهات البرىاهج.
 عىصر التعميؽ الصوتي: -
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وتـ ادخالً في البرىاهج عف طريؽ    Sound Forge 7.0تـ االعتهاد عمى برىاهج 

تسجيؿ الصوت بواسطة الهيكرفوف وحفظ الصوت عمى الكهبيوتر واستدعائً بأهر 
Import    هف داخؿ برىاهجDirector. 
 عىصر الهوسيقي والهؤثرات الصوتية: -

وتـ ادخالً في البرىاهج عف طريؽ  Sound Forge 7.0تـ االعتهاد عمى برىاهج 
هف  Import  ؤثرات الصوتية عمى الكهبيوتر واستدعائً بأهر حفظ الهوسيقي واله

 .Directorداخؿ برىاهج 
 عىصر الصور الثابتة: -

وتـ ادخالً في البرىاهج عف  Adobe Photoshop Cs6تـ االعتهاد عمى برىاهج 
هف داخؿ     Importطريؽ حفظ الصور الثابتة عمى الكهبيوتر واستدعائً بأهر

 .Directorبرىاهج 
 الصور الهتحركة: عىصر -

وتـ ادخالً في البرىاهج عف طريؽ  Adobe Flash Cs6تـ االعتهاد عمى برىاهج 
هف داخؿ برىاهج    Importحفظ الصور الهتحركة عمى الكهبيوتر واستدعائً بأهر

Director. 
بعد االىتٍاء هف إعداد عهميات التقويـ البىائي لبرىاهج الكهبيوتر الهتىوع األىشطة: -2

هج ككؿ وضبطً والتحقؽ هف صالحيتً لمتطبيؽ، وذلؾ بعرضً عمى هجهوعة البرىا
هف الهحكهيف )أعضاء ٌيئة التدريس بتخصص تكىولوجيا التعميـ(، إلبداء الرأي حوؿ 
أٌداؼ البرىاهج وهحتواي واألىشطة التعميهية اإللكتروىية الهستخدهة بً، وطرؽ 

الهتعمهيف هف ذوي صعوبات  التدريس وأساليب التقييـ، وهدي صالحيتٍا لطبيعة
اإلدراؾ البصري في هادة العموـ لمصؼ األوؿ اإلعدادي، وقد أبدى السادة الهحكهيف 
بعض الهالحظات التي وضعت في االعتبار عىد إعداد الصورة الىٍائية لمبرىاهج، وقد 
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أخذت الباحث بالتعديالت الهىاسبة، وتـ تعديؿ هحتوي البرىاهج حتى أصبح في  

 ٍائية. صورتً الى
جراء  اإلخراج النيائي لمبرنامج: -2 بعد االىتٍاء هف عهميات التقويـ البىائي، وا 

ا لمعرض.   التعديالت الالزهة، تـ إعداد الىسخة الىٍائية وتجٍيٌز
الهرحمة الرابعة: هرحمة التقويـ الىٍائي: تتىاوؿ الباحثة خطوات ٌذي الهرحمة بشكؿ   

جراء تجربة البحث.أكثر تفصياًل في الجزء الخاص ببىاء   أدوات القياس وا 
الهرحمة الخاهسة: هرحمة الىشر واالستخداـ والهتابعة: وبذلؾ أصبح البرىاهج صالح   

لالستخداـ والتطبيؽ ويهكف ىسخً عمى أجٍزة الكهبيوتر بالهدرسة وتطبيقً عمى عيىة 
 البحث.

روىية التعميهية تهثمت ادوات القياس لبرىاهج األىشطة اإللكت -بىاء أدوات القياس: 
 الحالي في:

  ( أعدتً الباحثة لتشخيص الطالب ذوي صعوبات التعمـ 8اختبار التحصيمي :)
 وفقًا لهحؾ التباعد.

   اختبار الذكاء )الهصفوفات الهتتابعة العادي(: هف إعداد جوف رافف 
  ( و هرتبط بالجواىب الهعرفية لهادة العمـو 2اختبار تحصيمي (: أعدتً الباحثة ٌو

 صؼ األوؿ اإلعدادي.لم
  .)اختبار هٍارات اإلدراؾ البصري: هف إعداد )السيد إبراٌيـ السهادوىى 

( 8قاهت الباحثة بإعداد االختبار التحصيمي )( "التشخيصي": 8االختبار التحصيمي)
ليستخدـ هع اختبار الذكاء )الهصفوفات الهتتابعة( وذلؾ لتشخيص الطالب ذوي 

فقًا لهحؾ التباعد وفي ضوء األٌداؼ السموكية الهتوقع صعوبات تعمـ هادة العمـو و 
تحقيقٍا هف قبؿ الدارسيف، حيث يشير هحؾ التباعد الي وجود تباعد بيف ىسبة ذكاء 
الطالب وهستوي تحصيمً، اي اف تكوف ىسبة ذكاء الطالب هتوسطة او أعمى هف 



 

737 

 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
ذا ها  الهتوسط وفي ىفس الوقت ىجد اف هستوي تحصيمً اقؿ هف الهتوسط، ٌو

 اعتهدت عميً الباحثة في اختيار العيىة التي يطبؽ عميٍا البحث الحالي.
( عمى ضوء األٌداؼ السموكية الهتوقع 8قاهت الباحثة ببىاء االختبار التحصيمي )و  

( هفردة هف الىوع اختيار 10تحقيقٍا هف قبؿ الطالب، وتضهف االختبار التحصيمي )
 ة في بىاء االختبار التحصيمي. هف هتعدد، وقد اتبعت الباحث خطوات عد

 تحديد الٍدؼ هف االختبار التشخيصي: -8
يستخدـ ٌذا االختبار هع اختبار الذكاء وذلؾ بٍدؼ تشخيص الطالب ذوي صعوبات 
تعمـ هادة العموـ في وحدة سبؽ لٍـ دراستٍا )وحدة الهادة وتركيبٍا( وفقًا لهحؾ التباعد 

 قيقٍا هف قبؿ الدارسيف.وفي ضوء األٌداؼ السموكية الهتوقع تح
 إعداد جدوؿ الهواصفات لالختبار التشخيصي:-2

حتى يتـ الربط بيف األٌداؼ التعميهية التي تـ صياغتٍا لهحتوي البرىاهج الكهبيوتري 
( " 8وأداتي القياس قاهت الباحثة بإعداد جدوؿ هواصفات لالختبار التحصيمي )

باألٌداؼ الهراد قياسٍا، وقد تـ إعداد التشخيصي"، لتحديد هدي ارتباط االختبار 
 ( في ضوء تصىيؼ بمـو لألٌداؼ التعميهية.2الجدوؿ )

 (2جدوؿ )
 ( " االختبار التشخيصي"8جدوؿ هواصفات االختبار التحصيمي )

الدروس 
 التعميهية

 األٌداؼ التعميهية
 الهجهوع

الىسبة 
 تقويـ تركيب  تحميؿ تطبيؽ فٍـ هعرفة الهئوية

الدرس 
 االوؿ

0 2 1 8 2 8 83 20,22 

الدرس 
 الثاىي

0 2 2 2 8 - 82 22,01 

 20,83 88 - - 2 2 2 2الدرس 
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الدروس  

 التعميهية
 األٌداؼ التعميهية

 الهجهوع
الىسبة 
 تقويـ تركيب  تحميؿ تطبيؽ فٍـ هعرفة الهئوية

 الثالث
 800 22 8 2 0 88 2 82 الهجهوع
الىسبة 
 الهئوية

20,30 83,00 20,83 88,30 3.02 2.22 800 800% 

الهتضهىة كها قاهت الباحثة بتوزيع أسئمة الدروس عمى اىواع األسئمة الهوضوعية 
ي أسئمة االختيار هف هتعدد،  االختيارات عدد وكاىت في االختبار التحصيمي ٌو

 التخهيف. أثر لتقميؿ العدد ٌذا اختير وقد أربعة،
 وضع تعميهات االختبار: -2

تعد تعميهات االختبار بهثابة الهرشد الذي يساعد الدراسيف عمى فٍـ طبيعة االختبار 
صياغتٍا تعميهات االختبار عمى اف تكوف واضحة وهف ثـ حرصت الباحثة عىد 

 وهباشرة وقد اشتهمت تعميهات االختبار عمى ها يمي:
 .تحديد الٍدؼ هف االختبار 
 .ضرورة قراءة التعميهات الخاصة بكؿ سؤاؿ 
 .توزيع الدرجات 
 عف طريؽ: االختبار صدؽ هف الباحثة بالتحقؽ قاهت وقدصدؽ االختبار:  -2
 :صدؽ الهحكهيف 

هف صدؽ االختبار قاهت الباحثة بعرض االختبار عمى هجهوعة هف ولمتأكد 
الهحكهيف في هجاؿ تكىولوجيا التعميـ، وعمى ضوء ها اتفؽ عميً السادة 
 الهحكهوف، قاهت الباحثة بإجراء التعديالت التي اتفؽ عميٍا هعظـ الهحكهيف، وقد

عداد االختب800%: 20بيف ) ها الهحكهيف اتفاؽ ىسب تراوحت ار في %(، وا 
 صورتً الىٍائية.



 

733 

 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
 تقدير درجات االختبار: -0

درجة(، حيث يقدر كؿ  10( بػػػػ )8وقد قدرت الدرجة الىٍائية لالختبار التحصيمي )
 سؤاؿ بدرجة واحدة. 

 ضبط االختبار: -0
ولمتأكد هف صدؽ هفردات االختبار قاهت الباحثة بعرض االختبار عمى هجهوعة هف 

ؿ تكىولوجيا التعميـ، وذلؾ إلبداء الرأي في ٌذا الهحكهيف الهتخصصيف في هجا
االختبار، وقد تفضؿ السادة الهحكهوف بأبداء الرأي وقد اجهعوا عمى تغطية االختبار 

 لمهحتوي العمهي وصالحيتً لمتطبيؽ.
 ( " التشخيصي ": 8ثبات االختبار التحصيمي )-1

بيف "Coefficient of equivalence"تـ حساب هعاهؿ الثبات او هعاهؿ التكافؤ 
هعاهؿ ألفا لكروىباؾ صورتي االختبار التشخيصي والتحصيمي باستخداـ 

Coefficient Alpha  هها يدؿ عمى اف الهقياس يتصؼ بدرجة 13= وكاف ، .
 .هقبولة هف الثبات

 اختبار الذكاء )المصفوفات المتتابعة العادي(:
و اختبار ذكاء هصور هف إعداد )جوف رافيف      (John Ravenٌو

الٍدؼ هف تطبيقً التأكد هف تحقيؽ التجاىس بيف عيىة البحث بحيث تتراوح ىسبة 
( وتـ تطبيؽ اختبار الذكاء عمى طالب الصؼ 90 – 25ذكاء أفراد العيىة بيف )

األوؿ اإلعدادي وذلؾ لمهقارىة بيف هستوي التحصيؿ الفعمي لمطالب وبيف قدرتٍـ 
ت الهتتابعة العادي( لتحديد الطالب الذيف العقمية )التي تقاس باختبار الهصفوفا

 يعاىوف هف صعوبات تعمـ وفقًا لهحؾ التباعد.
 عيىة تقىيف االختبار الهصرية:

اختبار الهصفوفات الهتتابعة تـ تطبيقً وتقىيىً عمى كثير هف الدوؿ العربية، هىٍا: 
العراؽ، والسعودية، وفمسطيف، واستخدـ الهقياس بصفة خاصة لمكشؼ عف األطفاؿ 
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و اختبار   وبيف في أربع دوؿ عربية ٌي اإلهارات، وتوىس، والعراؽ، وهصر، ٌو الهٌو
لىاقص هف بيف هجهوعة هف البدائؿ ويتكوف ذكاء هصور يعتهد عمى تكهمة الشكؿ ا

( سؤاؿ، وهف 82( هجهوعات وكؿ هجهوعة بٍا )0( سؤااًل هقسهة إلى )00هف )
( إلى أف بعض الدراسات التي أجريت عمى 8320جاىب آخر يشير خميؿ هعوض )

االختبار هف أجؿ تقىيىً عمى البيئة الهصرية قد توصمت إلى ىتائج توضح بأف 
(، كذلؾ يشير 0.30ػػػػػػػ 0.10طريقة التجزئة الىصفية تتراوح بيف )هعاهالت ثباتً ب

صفوت فرج إلى أف درجات الهصفوفات الهتتابعة العادي هعاهالت ثباتً هرتفعة عىد 
(، وأف هعاهالت صدقً 0.30ػػػػػػػ  0.20تطبيقً عمى عيىات هختمفة تتراوح بيف )

ػػػػػػػ  0.20لمفظية واألدائية تتراوح بيف )التالزهي باالرتباط بيىً وبيف اختبارات الذكاء ا
( أثىاء بحثً 8320(، كذلؾ قد قاهت لجىة بإشراؼ فرج عبد القادر طً )0.10

لمتحصيؿ الدراسي، والذكاء والشخصية في جاهعة عيف شهس بدراسات هيداىية عف 
ثبات اختبار الهصفوفات الهتتابعة الهعياري وصدقً في هصر، وقد وصؿ الثبات 

( طالب إلى 888إعادة التطبيؽ عمى عيىة هف طالب الجاهعة، بمغ عددٌا ) بطريقة
(، كها أف هعاهؿ صدقً عف طريؽ االرتباط بهقياس وكسمر 0.38هعاهؿ ثبات قدري )

(، 0.10( طالبًا وصؿ إلى )32بمفيو لذكاء الراشديف والهراٌقيف في عيىة هؤلفة هف )
ئة الهصرية، كها قاـ هحهد عبد الحميـ، وعمى ذلؾ تـ تقىيىً ليصمح لمتطبيؽ عمى البي

 0( بتقىيف االختبار عمى التالهيذ الصـ لألعهار هف )2008وصالح الديف الشريؼ )
اج، واسواف بجهٍورية هصر العربية وقد أظٍرت 2 – ( عاهًا بهحافظات أسيوط، وسٌو

ف ىتائج ٌذي الدراسة وجود ارتباط طردى داؿ بيف الذكاء والتحصيؿ الدراسي بكؿ ه
البىيف والبىات، وأف هتوسط األداء عمى االختبار يزداد تبعًا لمتقدـ في العهر، وأف 
الفروؽ بيف الذكور واإلىاث في األداء عمى االختبار غير دالً، وتتراوح هعاهؿ 

(، أها هؤشرات الثبات باستخداـ كيورد ريتشاردسوف 0.032 – 0.228االرتباط بيف )
 .   (0.21 – 0.18فقد تتراوح بيف )
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( هجهوعات )أ، ب، ج، د، ٌػ( كؿ 0( هصفوفة هقسهة إلي)00ويتكوف االختبار) 

( 0( هصفوفة، وكؿ هصفوفة تحتوي بأسفمٍا عمى )82هجهوعة تحتوي عمى )
هصفوفات صغيرة بحيث يختار الهفحوص هصفوفة واحدة لتكوف ٌي الُهكهمة 

ذي الهصفوفات هتدرجة الصعوبة هف دقة الهالحظة حتى  لمهصفوفة التي باألعمى، ٌو
الوصوؿ إلى قياس إدراؾ العالقات العاهة التي تتصؿ بالجواىب العقمية الهجردة، وفيها 

 يمي ٌذي الهجهوعات:
 .الهجهوعة )أ(: تتطمب تكهمة ىهط أو هساحة ىاقصة 
 .الهجهوعة )ب(: تتطمب تكهمة ىوع هف قياس التهاثؿ بيف األشياء 
 ـ في أىهاط األشكاؿ.الهجهوعة )ج(: تتطمب التغيير الهىتظ 
  الهجهوعة )د(: تتطمب إعادة ترتيب الشكؿ أو تبديمً أو تغييري بطريقة

 هىتظهة.
  دراؾ الهجهوعة )ٌػ(: تتطمب تحميؿ األشكاؿ إلى أجزاء عمى ىحو هىتظـ وا 

 العالقات بيىٍا.
(: قاهت الباحثة ببىاء االختبار التحصيمي لقياس الجواىب 2اختبار تحصيمي )

قرر العموـ ) وحدة األرض والكوف( في ضوء األٌداؼ السموكية الهتوقع الهعرفية له
 تحقيقٍا هف قبؿ الدارسيف، قد اشتهمت أسئمة االختبار عمى أسئمة االختيار هف هتعدد.

 وهف بعض األٌداؼ السموكية: 
 يذكر قاىوف حساب الهسافة بالسىة الضوئية بوضوح .8
 درب التباىة بدقة. يحدد هوقع ىجـ الشهس بالىسبة إلى هركز هجرة .2
 يعدد أٌـ أىواع التمسكوب بدقة. .2
 يحدد هوقع الشهس بداخؿ الهجهوعة الشهسية جيدًا. .2
 يصؼ شكؿ الهجرة التي تىتهي إليٍا هجهوعتىا الشهسية جيدًا. .0
 يحدد اتجاي دوراف الكواكب حوؿ الشهس جيدًا. .0
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 يرتب الكواكب تصاعديُا حسب بعدٌا عف الشهس بشكؿ صحيح. .1 

 ب تىازليًا حسب بعدٌا عف الشهس بشكؿ صحيح.يرتب الكواك .2
 يصىؼ هجهوعة كواكب الهجهوعة الشهسية. .3

 يذكر العالـ هكتشؼ قاىوف الجاذبية. .80
 يفسر سبب اختالؼ الجاذبية هف كوكب ألخر بدقة. .88
 يقارف عجمة الجاذبية بيف كؿ كوكب بدقة. .82
 يستىتج العالقة التبعية بيف كؿ هف )الشهس، األرض، القهر( جيدًا.  .82
 يذكر عدد األقهار التي تدور حوؿ كواكب الهجهوعة الشهسية جيدًا. .82
 يوضح بالرسـ هسار هىطقة حزاـ الكويكبات السيارة جيدًا. .80
 يفسر يظٍر الشٍب عمى ٌيئة سٍاـ ضوئية بدقة. .80
 يستىتج ها يحدث الحتراؽ ىيزؾ الغالؼ الجوي بدقة. .81
 يذكر هكوىات الهذىب جيدًا. .82
 الشهس بدقة. يوضح بالرسـ هدار الهذىب حوؿ .83
 يتوقع هتى يظٍر الهذىب ليراي سكاف األرض هرة أخرى جيدًا. .20

 عف طريؽ:  االختبار صدؽ هف الباحثة بالتحقؽ قاهت وقدصدؽ االختبار: 
 :صدؽ الهحكهيف 

ولمتأكد هف صدؽ االختبار قاهت الباحثة بعرض االختبار عمى هجهوعة هف 
ها اتفؽ عميً السادة الهحكهوف،  الهحكهيف في هجاؿ تكىولوجيا التعميـ، وعمى ضوء

 ىسب تراوحت قاهت الباحثة بإجراء التعديالت التي اتفؽ عميٍا هعظـ الهحكهيف، وقد
عداد االختبار في صورتً الىٍائية.800%: 20بيف ) ها الهحكهيف اتفاؽ  %(، وا 

 02( بػػػػ )2تقدير درجات االختبار: وقد قدرت الدرجة الىٍائية لالختبار التحصيمي )
 درجة(، حيث يقدر كؿ سؤاؿ بدرجة واحدة.

 (:2حساب ثبات االختبار التحصيمي )
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( بعد تطبيقً عمى التجربة 2قاهت الباحثة بحساب ثبات االختبار التحصيمي )

( طالب باستخداـ طريقة التجزئة الىصفية 80االستطالعية عمى عيىة قواهٍا )
تباط بيف درجات ىصفي لسبيرهاف، وتتمخص ٌذي الطريقة في حساب هعاهؿ االر 

االختبار، حيث يتـ تقسيـ االختبار الي ىصفيف هتكافئيف، يتضهف القسـ االوؿ هجهوع 
درجات الهتعمـ عمى األسئمة الفردية هف االختبار )س(، ويتضهف القسـ الثاىي هجهوع 
درجات الهتعمـ عمى األسئمة الزوجية هف االختبار )ص(، ثـ حساب هعاهؿ االرتباط 

 ستخداـ الهعادلة التالية:عميٍا با
 ر=          

 حيث اف :
 ر = هعاهؿ األرتباط .

 الدرجات الزوجية .  Xهج س ص = هجهوع حاصؿ ضرب الدرجات الفردية 
 هج س = هجهوع الدرجات الفردية .

 هج ص = هجهوع الدرجات الزوجية .
 = هجهوع هربعات الدرجات الفردية . 2هج س
 ات الزوجية .= هجهوع هربعات الدرج 2هج ص

ذا يعىي  0.22هف الهعادلة السابقة تـ حساب هعاهؿ ثبات األختبار وكاف )   (، ٌو
اف األختبار التحصيمي ثابت، هها يعىي اف األختبار يهكف اف يعطي ىفس الىتائج إذا 

 أعيد تطبيقً عمي ىفس العيىة في ىفس الظروؼ ىفسٍا.
تخهيف بكؿ هفردة هف هفردات حساب هعاهؿ السٍولة والصعوبة الهصحح هف أثر ال

 االختبار:
وقد قاهت الباحثة بحساب هعاهؿ السٍولة والصعوبة لكؿ هفردة، وقد اعتبر الباحثوف 
اتفاقًا هع األدبيات السابقة اف الهفردات التي يصؿ هعاهؿ السٍولة لٍا أكثر هف 

ا عف ( بالغة السٍولة، كها اعتبرت اف الهفردات التي يقؿ هعاهؿ السٍولة ل0.2ٍ)
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( شديدة الصعوبة. وقد تـ حساب هعاهالت السٍولة الهصححة هف اثر التخهيف 0.2) 

ي جداوؿ " فالىجاف  "، وقد  Flanaganبأستخداـ جداوؿ خاصة بٍذا الغرض، ٌو
% هف الطالب تكوف صعبة جدا، ولذا 20اعتبرت الهفردات التي يجيب عىٍا أقؿ هف 

% هف الطالب 20يب عىٍا أكثر هف يجب حذفٍا، كذلؾ اعتبرت الهفردات التي يج
سٍمة جدًا ولذا يجب حذفٍا ايضًا، وقد وقعت هعاهالت السٍولة والهصححة هف أثر 

ي قيـ هتوسطة  0.20 – 0.20التخهيف لهفردات االختبار في الفترة الهغمقة ) ( ٌو
 (. 0.20 – 0.20لهعاهالت السٍولة ، الىٍا تقع داخؿ الفترة الهغمقة )

 حساب معامل التمييز: 
 وقد قاهت الباحثة بحساب هعاهؿ التهييز هف خالؿ تطبيؽ الهعادلة التالية :

عدد اإلجابات  –هعاهؿ التهييز = عدد اإلجابات الصحيحة في الهجهوعة العميا 
عدد افراد الهجهوعة ، ليكوف هعاهؿ التهييز ÷ الصحيحة في الهجهوعة الدىيا 

(0.00. ) 
 بار التحصيمي:تحديد زهف االخت

بعد تطبيؽ االختبار عمي أفراد عيىة التجربة االستطالعية تـ حساب الزهف الهىاسب 
 (.201،  2002لالختبار، وذلؾ بأستخداـ الهعادلة التالية: )فؤاد البٍي السيد ، 

 8ز( × 8/ ـ 2= )ـ2ز
 حيث اف:

 = الزهف الهىاسب.2ز
 = الهتوسط الهرتقب لمدرجات.2ـ
 التجريبي لمدرجات.= الهتوسط 8ـ
 = الزهف التجريبي لمدرجات.8ز

 دقيقة. 00وبمغ الزهف الهىاسب لالختبار 
 اختبار هٍارات اإلدراؾ البصري:
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و هف إعداد )السيد إبراٌيـ السهادوىى( الٍدؼ هف تطبيقً قياس الهٍارات اإلدراكية  ٌو

ار هٍارات البصرية لمتعرؼ عمى هواطف الضعؼ في اإلدراؾ البصري وتـ تطبيؽ اختب
اإلدراؾ البصري عمى طالب الصؼ األوؿ اإلعدادي لتحديد الطالب الذيف يعاىوف 

 هف صعوبات أو عجز أو قصور في هٍارات اإلدراؾ البصري.
 عيىة تقىيف االختبار الهصرية:

تـ تقىيف اختبار الهٍارات اإلدراكية البصرية عمى عيىات هف األطفاؿ في هصر هف 
ذكور ،  220طفاًل(  022البحيرة )ف =  –كفر الشيخ  –ة بعض الهحافظات: الغربي

شٍرًا،  88سىة و 82سىوات حتى  2إىاث تهثؿ تسع شرائح عهرية هف سف  231
عدادية( هف هراكز  واختيرت ٌذي العيىة هف حضاىات وهدارس حكوهية )ابتدائية وا 

ًا، وأف تمؾ وقرى الهحافظات الثالث، بحيث تهثؿ الطبقة الهتوسطة اجتهاعيًا واقتصادي
العيىة تعتبر تهٍيدًا إلجراء هزيد هف دراسات التقىيف عمى عيىات كبيرة وأكثر تهثياًل 

 لألطفاؿ الهصرييف.
ويتكوف االختبار هف سبعة اختبارات فرعية يستٍدؼ كؿ اختبار فرعى هٍارة إدراكية 

 هعيىة، ويقيس ٌذا االختبار الهٍارات السبعة التالية:
    التهييز البصريVisual Discrimination                                  
                                             الذاكرة البصريةMemory Visual  
 إدراؾ العالقات الهكاىية البصريةVisual Spatial-Relationships           
  ثبات الشكؿ بصريًاVisual Form-Constancy                             
  ذاكرة التسمسؿ )التتابع( البصريVisual Sequential Memory             
  هٍارة التهييز بيف الشكؿ واألرضية بصريًاVisual Figure-Ground          
 1- اإلغالؽ البصريVisual Closure                                       

 تصحيح االختبار:
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   يتـ تصحيح درجة االختبار كالتالي: يسجؿ كؿ استجابات الهفحوص

)االستجابة الىاجحة والفاشمة(، وبعد اكتهاؿ االختبار، تجهع االستجابات 
الصحيحة والتي تشير إلى اإلجابة الصحيحة والهطابقة لألرقاـ التي توجد بيف 

 القوسيف في بطاقة التسجيؿ. 
  حتى سقؼ االختبار لكؿ اختبار فرعى لذلؾ يعد عدد االستجابات الصحيحة

 ثـ يسجؿ الرقـ الكمى في الفراغ أسفؿ كؿ اختبار فرعى.
  يحسب كؿ استجابة صحيحة بدرجة واحدة، وبذلؾ يكوف العدد الكمي لمدرجات

 درجة لكؿ اختبار فرعى. 80
 التجربة االستطالعية لمبحث: 

االستطالعية لمبرىاهج لمتأكد هف تـ إجراء التجربة الٍدؼ هف التجربة االستطالعية: 
وضوح الهادة العمهية الهتضهىة لبرىاهج الكهبيوتر هتىوع األىشطة التعميهية بالىسبة 
لمطالب عيىة البحث، وكذلؾ والتعرؼ عمى الصعوبات التي قد تواجً الباحثة أثىاء إجراء 

 ة األساسيةالتجربة األساسية وذلؾ لتالفيٍا وهعالجتٍا قبؿ البدء في تىفيذ التجرب
تـ تطبيؽ البرىاهج الكهبيوتر هتىوع األىشطة التعميهية عيىة التجربة االستطالعية: 

في صورتً األولية عمى هجهوعة هف طالب الصؼ األوؿ اإلعدادي هف ذوي 
( عشرة  أفراد، وقد حددت الباحثة هوعدًا هع طالب 80صعوبات التعمـ ، وقواهٍا )

في تطبيؽ البرىاهج الكهبيوتر هتىوع األىشطة  العيىة االستطالعية، وقبؿ البدء
( " االختبار 8التعميهية تـ تطبيؽ أدوات القياس البحث ) االختبار التحصيمي )

التشخيصي " ، اختبار الذكاء " اختبار الهصفوفات الهتتابعة " ، االختبار التحصيمي 
بصري( قبميًا عمى (" اختبار تحصيمي في هقرر العمـو " ، اختبار هٍارات اإلدراؾ ال2)

 عيىة الهجهوعة االستطالعية. 
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التجربة األساسية لمبحث: هرت التجربة األساسية لمبحث الحالي والتي استغرقت 
فيها يقرب هف شٍريف تقريبًا في بداية الفصؿ الدراسي الثاىي هف العاـ الدراسي 

 ـ بالهراحؿ التالية:2080 – 2080
البحث بطريقة هقصودة هف الطالب الذي تـ تـ اختيار عيىة اختيار عيىة البحث: 

تشخيصٍـ هسبقًا عمى اىٍـ يعاىوف هف صعوبات تعمـ في هقرر العموـ، وعددٌـ 
 ( طالبا وطالبة تـ تقسيهٍـ بطريقة عشوائية الي:20)

ذي الهجهوعة تدرس باستخداـ برىاهج 80الهجهوعة التجريبية: وتكوىت هف ) ( طالب ٌو
 .الكهبيوتر الهتىوع األىشطة

ذي الهجهوعة تدرس باستخداـ 80الهجهوعة الضابطة: وتكوىت هف ) ( طالب ٌو
 )البرهجية التعميهية التي أىتجتٍا وزارة التربية والتعميـ(

 (2جدوؿ رقـ )
 تقسيـ عيىة البحث األساسية

 الهجهوعة
عدد الهتعمهيف عىد 

 بدء التجربة

عدد الهتعمهيف 
الذيف اجتازوا 

 التجربة
 عدد الهتغيبيف

 - 80 80 الضابطة
 - 80 80 التجريبية

 - 20 20 العدد الكمي
قبؿ بدء الهتعمهيف في دراسة الهحتوي قاـ الباحث بتطبيؽ  -تطبيؽ أدوات البحث: 

أدوات القياس كتطبيؽ قبمي عمى عيىة البحث بالصؼ األوؿ اإلعدادي، الفصؿ 
 ـ.2080/ 2080الدراسي الثاىي لمعاـ الدراسي
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قبمًيا، وذلؾ لمهجهوعتيف التجريبية  التحصيمي االختبار بتطبيؽقاهت الباحثة  

( لمهعموهات 2وذلؾ لحساب الدرجات القبمية في التحصيؿ التحصيمي ) والضابطة
الهتضهىة في هحتوى برىاهج الكهبيوتر هتىوع األىشطة، اختبار هٍارات اإلدراؾ 

 لجتٍا إحصائيًا.البصري، وهف ثـ تفريغٍا ورصدٌا في كشوؼ خاصة تهٍيدًا لهعا
 تكافؤ الهجهوعتيف التجريبيتيف في التحصيؿ الهعرفي:

تـ التأكد هف تكافؤ الهجهوعتيف الضابطة والتجريبية فيها يتعمؽ بدرجات االختبار 
القبمي الذي يقيس التحصيؿ الهرتبط بالجاىب الهعرفي لهقرر العموـ لوحدة )األرض 

"، وتـ تحميؿ  " Mann-Whitney Testوالكوف(، باستخداـ اختبار " هاف ويتىي 
ىتائج االختبار التحصيمي القبمي، وذلؾ بٍدؼ التعرؼ عمى هدي تكافؤ الهجهوعتيف 
الضابطة والتجريبية قبؿ إجراء التجربة األساسية لمبحث، باإلضافة الي داللة الفروؽ 

 بيف الهجهوعتيف فيها يتعمؽ بدرجات القياس القبمي.
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 (0جدوؿ رقـ )

في  في التطبيؽ القبمي لمهجهوعتيف الضابطة والتجريبيةالهتوسطات واالىحرافات الهعيارية وقيهة ت ودرجة الحرية وهستوي الداللة 
 لحساب التكافؤ بيف الهجهوعتيف في التحصيؿ الهعرفيMann-Whitney“اختبار "هاف ويتىي"  التحصيؿ الهعرفي باستخداـ

 الهتوسط العدد   الهجهوعات
االىحراؼ 
 الهعياري

هعاهؿ 
 الخطأ

قيهة 
 ت

درجة 
 الحرية

 الداللة
Mann-

Whitney 
U 

Z الداللة 

 تحصيمي_قبمي
 1.14 3.61 21.2 10 التجريبية

0.27 18 0.79 48.00 0.15 
0.   

   
 0.96 3.05 20.8 10 الضابطة 88

ويوضح الجدوؿ السابؽ داللة الفرؽ بيف هتوسطي درجات الطالب في التطبيؽ القبمي لمهجهوعتيف الضابطة والتجريبية في التحصيؿ 
  " Mann –Whitney“اختبار "هاف ويتىي"  الهعرفي باستخداـ

 ( الي اىً بالهقارىة بيف هتوسطي درجات التطبيؽ القبمي 0أشارت ىتائج الهعالجة اإلحصائية كها ٌي هبيىة في جدوؿ )
بالىسبة لالختبار التحصيمي لمهجهوعتيف التجريبية والضابطة ىجد اف هستوى الداللة لىتائج الهقارىة بيف الهجهوعتيف غير 

ذا يدؿ عمى تكاف0.00≥داؿ عىد هستوى   ؤ الهجهوعتيف فيها يتعمؽ بالتحصيؿ الهعرفي.، ٌو
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 تكافؤ الهجهوعتيف التجريبيتيف في القياس القبمي الختبار هٍارات اإلدراؾ البصري: 

تـ التأكد هف تكافؤ الهجهوعتيف الضابطة والتجريبية فيها يتعمؽ بدرجات االختبار القبمي الختبار هٍارات اإلدراؾ البصري، باستخداـ 
"، وتـ تحميؿ ىتائج اختبار هٍارات اإلدراؾ البصري، وذلؾ بٍدؼ التعرؼ عمى  "Mann-Whitney Testيتىي اختبار " هاف و 

 هدي تكافؤ الهجهوعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ إجراء التجربة األساسية لمبحث.
 (0جدوؿ رقـ )

في  طبيؽ القبمي لمهجهوعتيف الضابطة والتجريبيةفي التالهتوسطات واالىحرافات الهعيارية وقيهة ت ودرجات الحرية وهستوي الداللة 
لحساب التكافؤ بيف الهجهوعتيف عمى اختبار Mann-Whitney“اختبار "هاف ويتىي"  اختبار هٍارات اإلدراؾ البصري باستخداـ

 هٍارات اإلدراؾ البصري

 الهجهوعات
 

 الهتوسط العدد
االىحراؼ 
 الهعياري

هعاهؿ 
 الخطأ

قيهة 
 ت

درجة 
 الحرية

 الداللة
Mann-
Whitney 

U 
Z الداللة 

هٍارة 
التهييز 
البصري 

 0.37 1.16 6.3 10 التجريبية
1.14 18 0.27 38.00 0.94 0.35 

 0.38 1.2 6.9 10 الضابطة
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 الهتوسط العدد  الهجهوعات
االىحراؼ 
 الهعياري

هعاهؿ 
 الخطأ

قيهة 
 ت

درجة 
 الداللة الحرية

Mann-
Whitney 

U 
Z الداللة 

 قبمي
هٍارة 
الذاكرة 
البصرية 
 قبمي

 0.54 1.7 7.7 10 التجريبية

0 18 1 49.50 0.04 0.97 
 0.4 1.25 7.7 10 الضابطة

هٍارة 
العالقات 
البصرية 
الهكاىية 
 قبمي

 0.35 1.1 8.1 10 التجريبية

1.36 18 0.19 37.00 1.04 0.3 
 0.27 0.85 7.5 10 الضابطة
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 الهتوسط العدد  الهجهوعات
االىحراؼ 
 الهعياري

هعاهؿ 
 الخطأ

قيهة 
 ت

درجة 
 الداللة الحرية

Mann-
Whitney 

U 
Z الداللة 

هٍارة ثبات 
الشكؿ 
بصريًا 
 قبمي

 0.15 0.48 3.7 10 التجريبية

1.52 18 0.15 34.50 1.34 0.18 
 0.29 0.92 4.2 10 الضابطة

هٍارة 
التتابع 
ذاكرة 
البصري 
 قبمي

 0.33 1.06 7.3 10 التجريبية

1.53 18 0.14 29.50 1.61 0.11 
 0.4 1.27 6.5 10 الضابطة

 0.26 1.12 36.00 0.17 18 1.41 0.29 0.92 5.8 10 التجريبيةهٍارة 
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 الهتوسط العدد  الهجهوعات
االىحراؼ 
 الهعياري

هعاهؿ 
 الخطأ

قيهة 
 ت

درجة 
 الداللة الحرية

Mann-
Whitney 

U 
Z الداللة 

العالقة بيف 
الشكؿ 
واألرضية 

 قبمي

 0.4 1.27 6.5 10 الضابطة

هٍارة 
اإلغالؽ 
البصري 
 قبمي

 0.25 0.79 4.8 10 التجريبية

1.68 18 0.11 32.00 1.42 0.16 
 0.47 1.49 5.7 10 الضابطة

اإلجهالي 
 قبمي

 0.97 3.06 43.7 10 التجريبية
1.09 18 0.29 37.50 0.96 0.34 

 0.7 2.21 45 10 الضابطة
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ويوضح الجدوؿ السابؽ داللة الفرؽ بيف هتوسطي التطبيؽ القبمي لمهجهوعتيف  

اختبار "هاف  الضابطة والتجريبية في هقياس اختبار هٍارات اإلدراؾ البصري باستخداـ
 .Mann-Whitney“ويتىي" 
 ( الي اىً 0أشارت ىتائج الهعالجة اإلحصائية كها ٌي هبيىة في جدوؿ )

بالهقارىة بيف هتوسطي درجات التطبيؽ القبمي الختبار هٍارات اإلدراؾ 
البصري لمهجهوعتيف الضابطة والتجريبية، ىجد اف هستوى الداللة لىتائج 

ذا يدؿ عم0.00 ≥الهقارىة بيف الهجهوعتيف غير داؿ عىد هستوى  ى ، ٌو
 تكافؤ الهجهوعتيف فيها يتعمؽ بهٍارات اإلدراؾ البصري.

بعد االىتٍاء هف تطبيؽ برىاهج الكهبيوتر هتىوع األىشطة  -تطبيؽ أداتي القياس بعدًيا:
بعديًا، وذلؾ لمهجهوعتيف  التحصيمي االختبار التعميهية، قاهت الباحثة بتطبيؽ

( 2التحصيؿ التحصيمي ) وذلؾ لحساب الدرجات القبمية في التجريبية والضابطة
لمهعموهات الهتضهىة في هحتوى برىاهج الكهبيوتر هتىوع األىشطة، اختبار هٍارات 
اإلدراؾ البصري، وهف ثـ تفريغٍا ورصدٌا في كشوؼ خاصة تهٍيدًا لهعالجتٍا 

 إحصائيًا.
  وتـ إجراء الهعالجات اإلحصائية عميٍا باستخداـ برىاهج"SPSS"  اإلصدار

 التاسع عشر.
 ىتائج البحث: 

فيها يمي عرض لمىتائج التي أسفر عىٍا التحميؿ اإلحصائي وفؽ أسئمة البحث 
 وفروضً

  :لإلجابة عمى السؤال األول الذي ينص عمى 
ها فاعمية تىوع األىشطة ببراهج الكهبيوتر التعميهية في تىهية التحصيؿ الهعرفي لهادة 

 العمـو لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ؟
 صحة الفرض األوؿ الهرتبط بالسؤاؿ السابؽ الذي يىص عمي: والختبار
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بيف هتوسطي درجات طالب  0.00 <ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً  عىد هستوى 

الهجهوعتيف التجريبية )التي تدرس باستخداـ البرىاهج هتىوع األىشطة التعميهية( 
زارة التربية والتعميـ( و  البرهجية التعميهية التي أىتجتٍا والضابطة )التي تدرس باستخداـ

 في اختبار التحصيؿ الهعرفي لهادة العمـو لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ. 
وجاءت ىتائج التحميؿ اإلحصائي لىتائج الطالب في التطبيؽ البعدي لالختبار 

 (0التحصيمي الهعرفي لهادة العمـو كها يوضحً الجدوؿ رقـ )
ية وقيهة ت ودرجة الحرية وهستوي الداللة الهتوسطات واالىحرافات الهعيار ( 1جدوؿ )

 في التحصيؿ الهعرفي باستخداـ في التطبيؽ البعدي لمهجهوعتيف الضابطة والتجريبية
لحساب التكافؤ بيف الهجهوعتيف في  Mann-Whitney“اختبار "هاف ويتىي" 

 التحصيؿ الهعرفي

 الهجهوعات
 

 الهتوسط العدد
االىحراؼ 
 الهعياري

هعاهؿ 
 الخطأ

 تقيهة 
درجة 
 الحرية

 الداللة
Mann-

Whitney 
U 

Z الداللة 

 تحصيمي_بعدي
 0.6 1.9 53.5 10 التجريبية

10.00 18 0.00 0.00 3.81 0.00 
 1.3 4.1 39.2 10 الضابطة

ويوضح الجدوؿ السابؽ داللة الفرؽ بيف هتوسطي درجات الطالب في التطبيؽ 
اختبار "هاف  التحصيؿ الهعرفي باستخداـالبعدي لمهجهوعتيف الضابطة والتجريبية في 

 " Mann –Whitney“ويتىي" 
بقيهتي ت  80بالىسبة لبىد تحصيمى_بعدى وبهقارىة قيهة ت الهحسوبة والتي تساوى  

عىد  2.22، وتساوى   0.00عىد هستوى هعىوية  2.8الجدولتيف والتي تساوى 
يهة ت الهحسوبة ، فوجد أف ق 82وذلؾ عىد درجة حرية   0.08هستوى هعىوية  

ري بيف هتوسطي  0.08أكبر هف ت الجدولية عىد هستوى هعىوية  اذًا ٌىاؾ فرؽ جٌو
وبها أف هتوسط الهجهوعة التجريبية يساوى   0.08الهجهوعتيف عىد هستوى هعىوية 



 

732 

 مي فتحي حسن رشاد أبوبكرأ.          تعميميةفاعمية تنوع األنشطة ببرامج الكمبيوتر ال
 23.2وهتوسط درجات الهجهوعة الضابطة يساوى  8.3باىحراؼ هعياري قدري  02.0 

ًا هتوسط درجات الهجهوعة التجريبية أعمى هف هتوسط إذ 2.8باىحراؼ هعياري قدري 
االحصاء   Mann-Whitney Uالهجهوعة الضابطة ولمتأكيد تـ استخداـ اختبار 

ري بيف هتوسطي  0الالبارهيترى وكاىت قيهتً  ى تعىى اف ٌىاؾ فرؽ جٌو ٌو
 الهجهوعتيف  .
 :هستوى التهكف 

هستوى  الدرجة  الهجهوعات
 التهكف

 83.59 53.50 التجريبية
 61.25 39.20 الضابطة

 (2ويبيف الجدوؿ )
 % لصالح الهجهوعة التجريبية20هستوى التهكف عىد 

 وتأسيسًا عمى ما تقدم فإنو: 
تـ رفض الفرض الصفري وتـ قبوؿ الفرض البديؿ والذي يىص عمى يوجد فرؽ داؿ 

التجريبية بيف هتوسطي درجات طالب الهجهوعتيف  0.00 <إحصائياً  عىد هستوى 
)التي تدرس باستخداـ البرىاهج هتىوع األىشطة التعميهية( والضابطة )التي تدرس 

وزارة التربية والتعميـ( في اختبار التحصيؿ  البرهجية التعميهية التي أىتجتٍا باستخداـ
 الهعرفي لهادة العمـو لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ لصالح الهجهوعة التجريبية.

اعمية تىوع األىشطة ببراهج الكهبيوتر التعميهية عمى تىهية التحصيؿ هها يدؿ عمى ف
 الهعرفي لهادة العمـو لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ.

 
 تفسير ىتيجة الفرض األوؿ:
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تشير ٌذي الىتيجة التي توصمت إليٍا الباحثة إلى فاعمية تىوع األىشطة ببراهج 

رفي لهادة العموـ لدى الطالب ذوي الكهبيوتر التعميهية عمى تىهية التحصيؿ الهع
 صعوبات التعمـ، وترجع الباحثة ٌذي الىتيجة لألسباب التالية:

  تقديـ أىشطة تفاعمية ببرىاهج الكهبيوتر، حيث يتفاعؿ هعٍا الطالب ويقوهوف
يجابي، حيث أف التفاعؿ هف الهيزات  عمى ههارسة األىشطة بٍا بشكؿ ىشط وا 

دعـ لتحقيقً وتزيد هف االحتفاظ بالتعمـ هع  التي تعزز التعمـ الىشط، وتقدـ
 األىشطة التعميهية.  

  إعطاء الطالب الوقت الكافي أثىاء ههارسة األىشطة التعميهية اإللكتروىية
هكاىية تكرار الىشاط.   لالكتشاؼ والتجريب، وا 

  ًترى الباحثة أىً هف أٌـ أسباب فاعمية البرىاهج الهتىوع األىشطة ٌو أى
يساعد عمى تقديـ هقرر العموـ لوحدة األرض والكوف بطريقة غير تقميدية، 
تعهؿ عمى جذب اىتباي الطالب وتشويقٍـ لها يقدهً هف أىواع هختمفة هف 

األىشطة األىشطة )الرحالت، األلعاب، األلغاز، القصص(، وها تتصؼ بً 
التعميهية اإللكتروىية هف ههيزات والتي تشجع عمى توظيفٍا في التعميـ، حيث 
تساعدٌـ عمى فٍـ األجزاء التي قد يجدوا فيٍا صعوبة عىد دراستٍا بالطرؽ 

 التقميدية التي ال تمبي احتياجاتٍـ التعميهية. 
 عرفي وترجع أيضا الباحثة ٌذا التبايف في األداء عمى اختبار التحصيؿ اله

الهرتبط بهقرر العموـ إلى تأثير الهعالجة باستخداـ األىشطة التعميهية 
اإللكتروىية والتي وظفت فيٍا الباحثة أساليب تدريسية هىاسبة تمبى أٌداؼ 
الهقرر، حيث أف البرىاهج القائـ عمى تىوع األىشطة التعميهة اإللكتروىية ساعد 

ة الفروؽ الفردية بيف الطالب، في سٍولة ويسر عهمية التعمـ إلى جاىب هراعا
 وتقديـ التغذية الراجعة الفورية. 

 



 

733 

 مي فتحي حسن رشاد أبوبكرأ.          تعميميةفاعمية تنوع األنشطة ببرامج الكمبيوتر ال
 وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسات كاًل من: 

( ودراسة 2082( ودراسة )هحروسة أبو الفتوح، 2001دراسة )عايدة أبو غريب، 
(، ودراسة )إبراٌيـ يوسؼ، 2082( ودراسة )هجدي زاهؿ، 2002)بدرية عبد الرسوؿ، 

( ، ودراسة )فاطهة 2080يد عاهر(، ودراسة )طريفة عبد الرحهف، عبد الحه
( ،التي تؤكد عمى أف ههارسة لألىشطة اإللكتروىية ببراهج الكهبيوتر 2002الخضر،

 تعتبر بهثابة حافز قوى بالىسبة لً. وتؤثر بفعالية في التحصيؿ 
( أف استخداـ التكىولوجيا Liu Meredith & etal, 2001وأسفرت ىتائج دراسة )

التعميهية هثؿ الكهبيوتر ُيحسف هف التحصيؿ األكاديهي عىد استخداهً في تدريس 
 األىشطة. 

  :لإلجابة عمى السؤال الثاني الذي ينص عمى 
ها فاعمية تىوع األىشطة ببراهج الكهبيوتر التعميهية في تىهية اإلدراؾ لدى الطالب 

 ذوي صعوبات التعمـ؟
 حة الفرض الثاىي الهرتبط بالسؤاؿ السابؽ الذي يىص عمي:والختبار ص

بيف هتوسطي درجات طالب  0.00 <ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً  عىد هستوى 
الهجهوعتيف التجريبية )التي تدرس باستخداـ البرىاهج هتىوع األىشطة التعميهية( 

ارة التربية والتعميـ( وز  البرهجية التعميهية التي أىتجتٍا والضابطة )التي تدرس باستخداـ
 في اختبار هٍارات اإلدراؾ البصري لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ.

وجاءت ىتائج التحميؿ اإلحصائي لىتائج الطالب في التطبيؽ البعدي الختبار هٍارات 
 (3اإلدراؾ البصري كها يوضحً الجدوؿ رقـ )
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 (3جدوؿ ) 

 في التطبيؽ البعدي لمهجهوعتيف الضابطة والتجريبيةالهتوسطات واالىحرافات الهعيارية وقيهة ت ودرجات الحرية وهستوي الداللة 
لحساب التكافؤ بيف الهجهوعتيف عمى اختبار Mann-Whitney“اختبار "هاف ويتىي"  في اختبار هٍارات اإلدراؾ البصري باستخداـ

 هٍارات اإلدراؾ البصري

 الهتوسط العدد  الهجهوعات
االىحراؼ 
 الهعياري

هعاهؿ 
 قيهة ت الخطأ

درجة 
 الداللة الحرية

Mann-
Whitney 

U 
Z الداللة 

هٍارة التهييز 
 بعدىالبصري 

 0.62 1.96 13.6 10 التجريبية
5.43 18 0.00 5.50 3.40 0.00 

 0.37 1.16 9.7 10 الضابطة
هٍارة الذاكرة 

 بعدىالبصرية 
 

 0.62 1.96 14.5 10 التجريبية
5.82 18 0.00 6.50 3.35 0.00 

 0.43 1.37 10.1 10 الضابطة

هٍارة العالقات 
البصري 
 بعدى الهكاىية

 0.52 1.64 14.7 10 التجريبية
7.67 18 0.00 1.50 3.72 0.00 

 0.4 1.25 9.7 10 الضابطة
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هٍارة ثبات 
 الشكؿ بصريًا 

 بعدى 

 0.75 2.38 12.1 10 التجريبية
3.49 18 0.00 13.00 2.83 0.00 

 0.47 1.49 9 10 الضابطة

هٍارة ذاكرة 
 التتابع البصري

 بعدى

 0.4 1.25 15.3 10 التجريبية
11.30 18 0.00 0.00 3.85 0.00 

 0.45 1.43 8.5 10 الضابطة

هٍارة العالقة 
بيف الشكؿ 

واألرضية 
 بعدى

 0.65 2.06 13.3 10 التجريبية

6.53 18 0.00 0.50 3.78 0.00 
 0.34 1.08 8.5 10 الضابطة

هٍارة اإلغالؽ 
 بعدى البصري

 0.65 2.04 12.8 10 التجريبية
4.03 18 0.00 12.00 2.92 0.00 

 0.54 1.71 9.4 10 الضابطة

 اإلجهالي بعدى
 3.15 9.96 96.3 10 التجريبية

9.47 18 0.00 0.00 3.78 0.00 
 1.04 3.28 64.9 10 الضابطة
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ويوضح الجدوؿ السابؽ داللة الفرؽ بيف هتوسطي التطبيؽ القبمي لمهجهوعتيف 

اختبار "هاف  الضابطة والتجريبية في هقياس اختبار هٍارات اإلدراؾ البصري باستخداـ
 .Mann-Whitney“ويتىي" 

بقيهتي ت  3.21وبالىسبة لإلجهالي  بعدى وبهقارىة قيهة ت الهحسوبة والتي تساوى  
عىد  2.22، وتساوى   0.00عىد هستوى هعىوية  2.8الجدولتيف والتي تساوى 

، فوجد أف قيهة ت الهحسوبة  82وذلؾ عىد درجة حرية   0.08هستوى هعىوية  
ري بيف هتوسطي  اذاً  0.08أكبر هف ت الجدولية عىد هستوى هعىوية  ٌىاؾ فرؽ جٌو

وبها أف هتوسط الهجهوعة التجريبية يساوى   0.08الهجهوعتيف عىد هستوى هعىوية 
وهتوسط درجات الهجهوعة الضابطة يساوى  3.30باىحراؼ هعياري قدري  30.2
أذًا هتوسط درجات الهجهوعة التجريبية أعمى هف  2.22باىحراؼ هعياري قدري  02.3

  Mann-Whitney Uلضابطة ولمتأكيد تـ استخداـ اختبار هتوسط الهجهوعة ا
ري بيف هتوسطي  0االحصاء الالبارهيترى وكاىت قيهتً  ى تعىي اف ٌىاؾ فرؽ جٌو ٌو

 الهجهوعتيف .
 :قياس الفاعمية الداخمية لمبرنامج 

لمتأكد هف فاعمية البرىاهج قاهت الباحثة بحساب ىسبة الكسب الهعدؿ لبالؾ كها في 
 ( 80جدوؿ رقـ )

 (80جدوؿ رقـ )
بعدي عمى إختبار  –بياف الفاعمية بيف هتوسطات درجات الهجهوعة التجريبية قبمي 

 هٍارات اإلدراؾ البصري

 الهتغير
هتوسط 
 القبمي

هتوسط 
 البعدي

قيهة ثابت 
 باالؾ

 الداللة

 يوجد فاعمية 8.203 82.0 0.2هٍارة التهييز 
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 البصري 

هٍارة الذاكرة 
 البصرية

 يوجد فاعمية 8.222 82.0 1.1

هٍارة العالقات 
 الهكاىية البصري

 يوجد فاعمية 8.222 82.1 2.8

هٍارة ثبات 
 الشكؿ بصرياً 

 يوجد فاعمية 8.202 82.8 2.1

هٍارة ذاكرة 
 يوجد فاعمية 8.220 80.2 1.2 التتابع البصري

هٍارة العالقة 
بيف الشكؿ 

 واألرضية
 يوجد فاعمية 8.202 82.2 0.2

اإلغالؽ هٍارة 
 يوجد فاعمية 8.282 82.2 2.2 البصري

 يوجد فاعمية 8.220 30.2 22.1 الهجهوع
 يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف ٌىاؾ فاعمية لجهيع هٍارات اإلدراؾ البصري واإلجهالي

 وتأسيسًا عمى ها تقدـ فإىً: 
تـ رفض الفرض الثاىي، وتـ قبوؿ الفرض البديؿ الذي يىص عمى يوجد فرؽ داؿ 

بيف هتوسطي درجات طالب الهجهوعتيف التجريبية  0.00 <إحصائياً  عىد هستوى 
)التي تدرس باستخداـ البرىاهج هتىوع األىشطة التعميهية( والضابطة )التي تدرس 
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ارة التربية والتعميـ( في اختبار هٍارات وز  البرهجية التعميهية التي أىتجتٍا باستخداـ

 اإلدراؾ البصري لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ لصالح الهجهوعة التجريبية.
هها يدؿ عمى فاعمية تىوع األىشطة ببراهج الكهبيوتر التعميهية عمى تىهية اإلدراؾ 

 البصري لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ.
 تفسير ىتيجة الفرض الثاىي:

ي الىتيجة التي توصمت إليٍا الباحثة إلى فاعمية تىوع األىشطة ببراهج تشير ٌذ
الكهبيوتر التعميهية عمى تىهية اإلدراؾ البصري لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ، 

 وترجع الباحثة ٌذي الىتيجة لألسباب التالية:
  البصري وترجع أيضا الباحثة ٌذا التبايف في األداء عمى اختبار هٍارات اإلدراؾ

إلى تأثير الهعالجة باستخداـ األىشطة التعميهية اإللكتروىية والتي وظفت فيٍا 
الباحثة أساليب تدريسية هىاسبة لتىهية هٍارات اإلدراؾ البصري، حيث أف 
البرىاهج القائـ عمى تىوع األىشطة التعميهة اإللكتروىية ساعد في سٍولة ويسر 

الفردية بيف الطالب، وتقديـ التغذية  عهمية التعمـ إلى جاىب هراعاة الفروؽ
 الراجعة الفورية.

  قد روعي عىد تصهيـ البرىاهج )التصهيـ الجرافيكي( لمشاشات هف حيث لوف
الخمفية والعىاصر الهقدهة والهعروضة عميٍا، وهوقع وترتيب ٌذي العىاصر عمى 

ئية الشاشة، والتىوع في استخداـ عىاصر الوسائط الهتعددة وهىٍا الصور )ثىا
 األبعاد، ثالثية األبعاد(، والفيديو، والرسوهات الثابتة والهتحركة.

  تـ تصهيـ أىشطة البرىاهج بحيث تستغرؽ وقت هىاسب لتىفيذٌا، هها أدى إلى
عدـ الشعور بالهمؿ أثىاء ههارسة األىشطة والشعور باإلىجاز، وسرعة االىتقاؿ 

ية هها عزز الشعور هف ىشاط إلى آخر، وكؿ ىشاط يتبعً تغذية راجعة فور 
بالىجاح لٍؤالء الطالب حيث الحظت الباحثة أىٍـ كاىوا يقضوف هدة طويمة حتى 

 بعد اىتٍاء هدة جمسة البرىاهج.
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   استخداـ البرىاهج الهعد باالعتهاد عمى األىشطة التعميهية اإللكتروىية وها بٍا هف

بحث هف خصائص ههيزة إذ تتهيز بإثارة االٌتهاـ وهساعدة الطالب عيىة ال
األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ عمى تىهية هٍارات اإلدراؾ البصري كها أف ٌذي 
األىشطة بها تتضهف هف هثيرات بصرية هختمفة كالصور والتأثيرات الموىية 
ا هف العىاصر التي تعهؿ عمى جذب اىتباي الهتعمـ  لمىصوص والصور وغيٌر

والتدريب والهراف هف خالؿ لمهحتوى التعميهي كها أىٍا توفر فرصة أكبر لمتعمـ 
أكثر هف حاسة في وقت واحد، وتىوع أشكاؿ وطريؽ تقديـ الهعموهات التي 

قصص  –رحالت  –ألغاز  –تضهىٍا البرىاهج الهعد لمبحث الحالي هف) ألعاب 
( باإلضافة إلى هراعاة الفروؽ الفردية وتحوؿ الهتعمـ هف هتمقي إلى عىصر ىشط 

وجود فروؽ في اختبار هٍارات اإلدراؾ البصري هتفاعؿ األهر الذي أدي إلى 
بيف هتوسطي درجات الكسب ألفراد هجهوعة البحث التجريبية في التطبيؽ 

 البعدي.
 وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسات كاًل من:

(، دراسة )سهر 2003(، دراسة )دعاء عبد المطيؼ، 2082دراسة )شيهاء حساىيف، 
( والتي تؤكد عمى فاعمية األىشطة 2008ف عادؿ، (، دراسة )بٍاء الدي2082سالـ، 

 ببراهج الكهبيوتر عمى تىهية اإلدراؾ البصري  
 ثالثًا: توصيات البحث:

 هف خالؿ الىتائج التي تـ التوصؿ إليٍا فإىً يهكىىا استخالص التوصيات اآلتية: 
االٌتهاـ بتوظيؼ األىشطة التعميهة اإللكتروىية في تقديـ هقررات هتعددة  -8

لها حققتً هف فاعمية في تىهية هٍارات اإلدراؾ البصري لمطالب ذوي 
 صعوبات التعمـ. 

استخداـ األىشطة التعميهية اإللكتروىية في عالج صعوبات اإلدراؾ األخرى  -2
 لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ.
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هصههيف براهج الكهبيوتر عمى تصهيـ األىشطة التعميهة ضرورة تدريب  -2

 اإللكتروىية بحيث تتىاسب هع خصائص فئة صعوبات التعمـ. 
إتاحة الفرصة الكاهمة لههارسة األىشطة التعميهية اإللكتروىية هثؿ )األلعاب  -2

ا هف األىشطة التي تىهي اإلدراؾ  واأللغاز والرحالت والقصص(، وغيٌر
 البصري. 

ألىشطة التعميهة اإللكتروىية في عالج صعوبات اإلدراؾ األخرى استخداـ ا -0
 لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ.

 رابعًا: هقترحات ببحوث هستقبمية:
عمى ضوء ىتائج البحث وهف خالؿ ها توصؿ إلية الباحث هف ىتائج وهف خالؿ 

إجراء هزيد هراجعة األدبيات والدراسات والبحوث السابقة الهرتبطة، فإىً يهكف اقتراح 
 هف البحوث التالية:

إجراء دراسة ههاثمة لٍذا البحث تتىاوؿ استخداـ األىشطة التعميهية  -8
 اإللكتروىية في عالج صعوبات تعمـ هقررات دراسية أخرى.  

إجراء دراسة ههاثمة لٍذا البحث تتىاوؿ استخداـ األىشطة التعميهية   -2
 وبات التعمـ.  اإللكتروىية في عالج هٍارات اإلدراؾ األخرى لصع

إجراء دراسة ههاثمة لٍذا البحث تتىاوؿ استخداـ األىشطة التعميهية  -2
اإللكتروىية في عالج هٍارات اإلدراؾ األخرى لفئة الهتفوقيف ذوي 

 صعوبات التعمـ.
 إجراء دراسة تتعمؽ بصعوبات تصهيـ األىشطة التعميهية اإللكتروىية. -2
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 قائمة المراجع 

 أواًل: المراجع العربية: 
(. أثر اختالؼ ىهط 2088إبراٌيـ يوسؼ هحهد، عبد الحهيد عاهر عبد العزيز)

التفاعؿ اإللكتروىي وأسموب توجيً األىشطة اإللكتروىية عمى تىهية هٍارات تشكيؿ 
الهؤتهر السىوي العربي السادس، الخزؼ والقيـ الجهالية لدى طالب التربية الفىية. 

تطوير براهج التعميـ العالي الىوعي في هصر والوطف العربي في ضوء -لثالدولي الثا
 . 2088إبريؿ  82-82في الفترة  هتطمبات عصر الهعرفة

، 8التطبيؽ(، طَ (. صعوبات التعمـ )الىظرية 2000أساهة هحهد البطايىة، آخروف )
 األردف: دار الهيسرة لمىشر.

ثيقة هرجعية، البعد األكاديهي (، هظاٌر صعوبات التعمـ. و 2002أهؿ الىحاس )
 )القراءة، الكتابة، الحساب( ،هركز التدريب التىهوي، هعٍد الهمكة زيف الشرؼ التىهوي.

(. صعوبات التعمـ، الهشكمة، األعراض، الخصائص، 2002أىور هحهد الشرقاوي)
 .20-0هجمة عمـ الىفس، العدد، يوليو، القاٌرة: الٍيئة الهرية العاهة لمكتاب، ص ص: 

(. توظيؼ األىشطة اإللكتروىية إلكساب طفؿ 2003إيهاف عمى هحهد هتولي )
تكىولوجيا التربية: دراسات وبحوث، ع. خاص، )هايو الروضة هبادئ البرهجة، هجمة 

 .822-821(، ص ص 2003
(. فعالية التعميـ العالجي بهساعدة 2082أيهف الٍادي هحهود، غالب بف حهد الىٍدي)

بالكهبيوتر في تىهية بعض هٍارات اإلدراؾ البصري لمتالهيذ ذوي صعوبات التعمـ 
(، ص ص. 2082، )أغسطس، الخاصة هجمة التربيةبالصؼ الثاىي االبتدائي، 

808 – 821 . 

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=36795
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=36795
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=36795
javascript:__doPostBack('ctl00$main$lnkBtnJournal','')
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(. أثر استخداـ األىشطة اإللكتروىية في 2002بدرية عبد الرسوؿ هحهد الكىدري )

التعمـ الهدهج عمى التحصيؿ الدراسي ورضا الهتعمهيف عف هقرر التربية البيئية في 
 ، جاهعة الخميج العربي، ههمكة البحريف.رسالة هاجيستيرجاهعة الكويت، 
 (. تدريس األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ، عهاف: دار الهيسرة.2003بطرس حافظ )

(. تصهيـ برىاهج أىشطة في التربية الفىية لألطفاؿ 2008بٍاء الديف عادؿ البيً )
، كمية رسالة هاجستيرهتوسطي اإلعاقة الذٌىية لتىهية اإلدراؾ البصري لموف والشكؿ، 

 التربية، جاهعة حمواف
 (. أساسيات صعوبات التعمـ. عهاف: دار صفاء لمىشر والتوزيع.2000جهاؿ هثقاؿ)

 –التعمـ اإللكتروىي )الهفٍـو  –(. رؤية جديدة في التعميـ 2000حسف حسيف زيتوف )
 الرياض: الدار الصولتية لمىشر والتوزيع التقييـ(، –التطبيؽ  –القضايا 

ة والىفسية، القاٌرة: (: هعجـ الهصطمحات التربوي2002حسف شحاتً، زيىب الىجار)
 الدار الهصرية المبىاىية، الطبعة األولى. 

(. فاعمية برىاهج كهبيوتري هقترح هتعدد الوسائط في 2003دعاء عبد المطيؼ عثهاف)
تىهية بعض الهٍارات اإلدراكية وهٍارات التواصؿ لدى األطفاؿ ذوي االحتياجات 

، كمية التربية، جاهعة ير هىشورةرسالة هاجيستير غالخاصة )فئة الهعاقييف عقميًا(، 
 اإلسكىدرية.

(. الهخ وصعوبات التعمـ " رؤية في إطار 2001سميهاف عبد الواحد يوسؼ إبراٌيـ)
 ، القاٌرة: هكتبة األىجمو الهصرية.8عمـ الىفس العصبي الهعرفي". ط

(. برىاهج قائـ عمى أىشطة المعب في تىهية اإلدراؾ 2082سهر سالـ الراشدي )
لدى األطفاؿ الهتفوقيف عقميًا ذوي صعوبة االستعداد القرائي في الههمكة البصري 

 ، كمية رياض األطفاؿ، جاهعة القاٌرة.رسالة هاجيستير غير هىشورةالعربية السعودية، 
(. اضطرابات طفولة الهبكرة، هركز الطفولة خبراء التربية 2082سٍير كاهؿ أحهد )

 والتعميـ والتدريب: الرياض، الههمكة العربية السعودية. 
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(. أثر استخداـ برىاهج التحكـ في الذات عمى استراتيجيات 2000السيد أحهد صقر) 

، توراي غير هىشورةرسالة دكتجٍيز الهعموهات لدى األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ، 
 كمية التربية بكفر الشيخ، جاهعة طىطا.
(. صعوبات التعمـ تاريخٍا وهفٍوهٍا، 2002السيد عبد الحهيد سميهاف السيد )

، القاٌرة: سمسمة الفكر العربي في التربية الخاصة، دار 2تشخيصٍا وعالجٍا. ط
 الفكر العربي.

دراؾ الحسي البصري والسهعي. (. اإل2008السيد عمى سيد أحهد، فائقة هحهد بدر) 
 ، القاٌرة: هكتبة الىٍضة الهعرفية.8ط

(. تىهية الهفاٌيـ اإلدراكية باستخداـ أىشطة 2082شيهاء حساىيف أهيف عبد العزيز)
، كمية رياض األطفاؿ، رسالة هاجيستير غير هىشورةالمعب لدى األطفاؿ الذاتوييف، 

 جاهعة القاٌرة.
(. برىاهج هقترح لعالج صعوبات تعمـ القراءة والكتابة لدى 2002صالح عهيرة )

رسالة تالهيذ غرفة الهصادر بالهدارس االبتدائية التأسيسية بدولة اإلهارات الهتحدة، 
 ، هعٍد الدراسات العميا لمطفولة، جاهعة عيف شهس. دكتوراي غير هىشورة

عمية برىاهج كهبيوتري قائـ عمى األىشطة (. فا2080طريفة عبد الرحهف خميفة الهمحـ)
لتدريس الجغرافيا في تىهية التحصيؿ وبعض هٍارات التفكير األساسية لدى تمهيذات 

، هعٍد رسالة هاجيستير غير هىشورةالهرحمة الهتوسطة بالههمكة العربية السعودية، 
 الدراسات التربوية، جاهعة القاٌرة.

ات تربية طفؿ ها قبؿ الهدرسة في بعض (. اتجا2001ٌعايدة عباس أبو غريب )
دوؿ العالـ، الهؤتهر العمهي السىوي الخاهس، تربية طفؿ ها قبؿ الهدرسة، الواقع 
وطهوحات الهستقبؿ، القاٌرة، هركز الكتاب لمىشر بالتعاوف هع الهركز القوهي لمبحوث 

 التربوية والتىهية". 
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هحهد ىجيب الصبوة، جهعة سيد  عبد الحميـ هحهود السيد، شاكر عبد الحهيد سميهاف،
، 2(. عمـ الىفس العاـ. ط8333يوسؼ، عبد المطيؼ هحهد، هعتز سيد، سٍير فٍيـ )

 القاٌرة: دار الغريب لمطباعة والىشر.
(، أثر استخداـ أىشطة إثرائية 2002عبد العزيز بف درويش بف عابد الهالكي )

لدى تالهيذ الصؼ  بواسطة برىاهج حاسوبي في عالج صعوبات تعمـ الرياضيات
، كمية التربية، جاهعة أـ القرى، رسالة هاجيستير غير هىشورةالثالث االبتدائي، 

 الههمكة العربية السعودية.
(. فاعمية استخداـ أسموبي تحميؿ 8331عبد الىاصر أىيس، هعاطي هحهد إبراٌيـ)

ي القراءة الهٍهة وتحميؿ العهميات العقمية في عالج التالهيذ ذوي صعوبات التعمـ ف
، العدد 2بالصؼ الثالث االبتدائي، هجمة كمية التربية ببىٍا، جاهعة الزقازيؽ، الهجمد 

 201-832، أكتوبر، ص20
 طبيعتٍا :التعميـ هجاؿ في التكىولوجية (. الهستحدثات8330عمي ) هحهد عمي

 خاص عدد الرابع، الكتاب السادس، الهجمد التعميـ، تكىولوجيا هجمة وخصائصً،
 .222-210ص ،"والتطبيؽ الىظرية التعميـ تكىولوجيا" لرابع العمهي بالهؤتهر

(. استخداـ بعض أساليب التفاوت في تحديد صعوبات 2002عهاد أحهد حسف )
التعمـ لدى تالهيذ الهرحمة االبتدائية، هجمة كمية التربية بأسيوط، جاهعة أسيوط، 

 .200: 282، يىاير، ص ص :8، العدد 20الهجمد
(. التعميـ اإللكتروىي هف التطبيؽ إلى االحتراؼ 2003ريب إسهاعيؿ زاٌر )الغ

 والجودة، القاٌرة: عالـ الكتب. 
 (. الهقررات اإللكتروىية، القاٌرة: عالـ الكتب. 2003الغريب إسهاعيؿ زاٌر )
(. أثر استخداـ األىشطة التفاعمية الهدعهة بالوسائط 2002فاطهة هحهد الخضر)

تعميـ عف بعد عمى التحصيؿ األكاديهي، واالحتفاظ بالهعموهات، ودرجة الهتعددة في ال
 ، جاهعة الخميج العربي، ههمكة البحريف.رسالة هاجيستير الرضا عمى هقرر جاهعي،
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 الجهعية :، القاٌرة2ط التعميـ، تكىولوجيا توظيؼ (.8331) سيد الحميـ عبد الباب فتح 

  .التعميـ لتكىولوجيا الهصرية
(. سيكولوجية األطفاؿ غير العادييف واستراتيجية التربية 8322الرحيـ)فتحي عبد 

 الخاصة، الجزء الثاىي الكويت: دار التعمـ.
(. صعوبات التعمـ: األسس الىظرية والتشخيصية 8332فتحي هصطفى الزيات )

، القاٌرة: سمسمة عمـ 8والعالجية: اضطراب العهميات الهعرفية والقدرات االكاديهية ط
 الهعرفي. الىفس

(. قضايا هعاصرة في صعوبات التعمـ. القاٌرة: دار 2001فتحي هصطفى الزيات )
 الىشر لمجاهعات 

 (. صعوبات التعمـ، القاٌرة: دار الىشر لمجاهعات.8332فتحي هصطفى الزيات)
(. القيهة التىبؤية لهقاييس تقدير الخصائص السموكية 2008فتحي هصطفى الزيات)
الكشؼ عف الهتفوقيف عقميًا، في سمسمة عمـ الىفس الهعرفي  واختبارات الذكاء في

 . 000: 001(، دراسات وبحوث، القاٌرة: دار الىشر لمجاهعات، ص0)
(. صعوبات االدراؾ في ضوء بعض 2000فضموف سعد هصطفى الدهرداش )

رسالة هاجيستير غير الهتغيرات الديهوجرافية في الحمقة االولى هف التعميـ األساسي، 
 ، كمية التربية جاهعة طىطا. ورةهىش

(. صعوبات التعمـ األكاديهية والىهائية. ترجهة زيداف 8322كريؾ، كالفىت )
 السرطاوي، عبد العزيز السرطاوي، الرياض: هكتبة الصفات الذٌىية.

(. كيؼ ىوظؼ الهستحدثات 2001هجدي عبد الىبي ٌالؿ، عصاـ توفيؽ قهر )
 ، عهادة الهكتبات والهعموهات، جاهعة طيبة.2، طالتكىولوجية في األىشطة الهدرسية

(. هقررات األىشطة اإللكتروىية أداة فعالة في التعميـ والتعمـ 2082هجدي عمى زاهؿ)
 جاهعة القدس.  –هركز التعميـ الهفتوح  –دورية هتخصصة في التعميـ اإللكتروىي  –
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كتروىية في تىهية (. توظيؼ األىشطة اإلل2082هحروسة أبو الفتوح سالـ الشرقاوي)

، هعٍد رسالة دكتوراي غير هىشورةبعض الهٍارات لذوي االحتياجات الخاصة، 
 الدراسات التربوية، جاهعة القاٌرة.

 وهكتبة دار طىطا: ،"التعميهية والوسائؿ التعميـ تكىولوجيا (.2000)عمي  هحهد السيد
 والتوزيع. والىشر لمطبع االسراء

(. أثر استخداـ األىشطة 2002هجدي سميهاف هشاعمً )هحهد عبد الرحهف الطوالً، 
الهعتهدة عمى هصادر التعمـ اإللكتروىي في تىهية هٍارات التفكير العميا لدى طمبة 

 الجاهعة العربية الهفتوحة باألردف، األردف، عهاف.
(. هفٍوهات الهىٍج الدراسي والتىهية الهتكاهمة في 2000هحهود صالح الديف عرفة )

 عرفة، القاٌرة: عالـ الكتب. هجتهع اله
(. أثر تدريب اإلدراؾ البصري في تحسيف هٍارات 2082هروى سالـ سالـ هحهد )

القراءة والكتابة لمتالهيذ ذوي صعوبات التعمـ بالحمقة األولى هف التعميـ األساسي، 
 هعٍد الدراسات التربوية، جاهعة القاٌرة.رسالة دكتوراي غير هىشورة، 

(. الفروؽ في هٍارات اإلدراؾ البصري بيف التالهيذ 2082صياح )هىصور عبد اهلل 
ذوي صعوبات القراءة وكؿ هف التالهيذ العادييف و الفائقيف في القراءة بالصؼ الرابع 

هركز الهعموهات التربوية االبتدائي في ههمكة البحريف، هجمة التربية الخاصة، 
 .280-202(، ص ص2082والىفسية والبيئة، )يوليو،

(. التعميـ اإللكتروىي في هدارس وزارة التربية، الكويت، هتاح 2001هىصور غموـ )
عمى: 

www.pssos.org.sa\arabic\pssolibrary\nadwa01\nadwat\ppt\14.ppt
. بىاء برىاهج تدريبي قائـ عمى الىظرية السموكية (2001هىصور هىيؼ جدعاف ).

الهعرفية وقياس أثري في تىهية هٍارات اإلدراؾ السهعي والبصري لدى األطفاؿ ذوي 

http://www.pssos.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/nadwat/ppt/14.ppt
http://www.pssos.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/nadwat/ppt/14.ppt
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، كمية رسالة دكتوراي غير هىشورةصعوبات التعمـ بهرحمة الروضة في دولة الكويت،  

 االدراسات التربوية العميا، جاهعة عهاف العربية لمدراسات العمي
(. األبعاد العمهية والتطبيقية في التعميـ اإللكتروىي، عهاف، 2000هٍىد هحهد البياتي )

 األردف: الشبكة العربية في التعميـ الهفتوح والتعميـ عف بعد.
، القاٌرة: 2(. صعوبات التعمـ والتعميـ العالجي، ط2000ىبيؿ عبد الفتاح حافظ )

راء الشرؽ.  هكتبة ٌز
(. االىشطة التعميهية ودور الهشرؼ والهعمـ في تصهيهٍا 2000)ٌادى أحهد الفراجي

 وتقويهٍا، دائرة اإلشراؼ التربوي، وزارة التربية والتعميـ، المقاء التربوي الخاهس، هسقط. 
(. صعوبات التعمـ بيف الىظرية والتطبيؽ، القاٌرة: هكتبة األىجمو 2080ٌال السعيد )

 الهصرية.
اعمية استخداـ استراتيجية التدريس الهعهمي في تىهية (. ف2088ٌويدا هحهود سيد )

اإلدراؾ البصري لدى تالهيذ الهرحمة االبتدائية الهتفوقيف عقميا ذوي صعوبات التعمـ 
كمية التربية جاهعة أسيوط الهجمد السابع والعشريف، -في الرياضيات، الهجمة العمهية

 . 20ص 
(. فاعمية برىاهج 2082هد )واصؼ هحهد سالهة العايد، السيد يحيى هحهد هح

تدريبي لتىهية اإلدراؾ البصري وأثري عمى التهييز بيف األحرؼ الهتشابٍة في المغة 
العربية لدى تالهيذ الهرحمة األساسية لذوي صعوبات التعمـ في هحافظة الهجهعة، 

 .200 – 811(، ص ص. 2082، )هايو 2الهجمة هج.
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