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الملخص
استهدفت الورقة العلمية الحالية وضع تصور مقترح الستخدام التعلم اإللكتروني في حل مكلك ت تعللم الرياضليات للدا لا
مت زمة داون بدولة الكويت .لتحقيق هذا الهدف استخدم فريق البحث المنهج الوصل ي التحليللي والملنهج النلويي فلي تحديلد هلم
مكك ت تعلم الرياضيات لدا ا مت زمة داون كما يراها المعلمين و ولياء األمور .ايتمدت الدراسة يلى داة رئيسية لجمع
البيانات ،و بقت هذه األداة يلى يينة من المعلمين والمعلمات و ولياء مور لا مت زملة داون .كملا قلام فريلق البحلث بعمل
مقاب ت م توحة مع ولياء مور ا مت زمة داون ،وتحلي محتوا المقررات الدراسية بمرحللة ريلاا األ لا والصل وف
األولى من المرحلة االبتدائية  .وبعد تحلي البيانلات والمعلوملات وفلق اءلراءات و لرح التحليل الكملي والنلويي ،توصل فريلق
البحث الى هم المكك ت التي تواءه ا مت زملة داون ننلاء تعللم الرياضليات بالمرحللة قبل االبتدائيلة والمرحللة االبتدائيلة.
وقد بلغت هذه المكك ت ست مكك ت ساسية .في ضوء بيعة ونوع هذه المكك ت قام فريق البحث بوضلع تصلور السلتخدام
المداخ واألساليب اإللكترونية المناسبة للتغلب يلى مكك ت تعلم مبادئ الرياضيات لدا لا مت زملة داون بدوللة الكويلت.
في ضوء هذا التصور تم وضع مجموية ملن التوصليات ال زملة لت عيل هلذا التصلور ملن قبل المعنيلين بتعلليم لا مت زملة
داون بدولة الكويت.
الكلمات الماتاحي  :التعلم اإللكتروني ،تعللم مبلادئ الرياضليات ،صلعوبات اللتعلم ،اإلياقلة العقليلة،
الكويت.

لا مت زملة داون ،دوللة

المقدم
استوءب االن جار المعرفي والتغيرات التكنولوءية السريعة التي الزملت هلذا العصلر ضلرورة لحلاح الم سسلات التعليميلة بهلذه
المتغيرات ،حيث نها باتت تواءه تحديا حو زيادة الحاءلة اللى تلوفير فلرل تعليميلة اضلافية دون الحاءلة لميإانيلات اضلافية،
لذلك فان العديد من هذه الم سسات التعليمية سعت لمواءهة هذا التحلد ملن خل ترلوير برامجهلا التعليميلة ،وذللك باالسلتعانة
بالتكنولوءيا وتوظي ها في يمليتي اللتعلم والتعلليم ل سلماح .)0202 ،وتعلرف اليونسلكو تكنولوءيلا التعلليم نهلا منحلى نالامي
لتصميم العملية التعليمية وتن يذها وتقويمهلا تبعلا ألهلداف محلددة نابعلة ملن نتلائج األبحلاج فلي مجلا التعلليم واالتصلا البكلر
مستخدمة الموارد البكرية وغير البكرية من ء اكساب التعليم مإيدا من ال عالية لمرزوح.)0202 ,
المعاقين ومتالمم ااو
يعرف ناام رياية المعاقين المعاح بأنه " ك شخص مصاب بقصور كلي و ءإئي بكك مستقر في قدراتله الجسلمية
و الحسية و العقلية و التواصلية و الن سية ،الى المدا الذ يقل من امكانية تلبية مترلباته العادية في ظلروف ماالله ملن غيلر
المعاقين و العاديين " وهذا المصرلح تندرج تحته ءميع فئات اإلياقة ل البصرية والسمعية والعقليلة والجسلمية والصلحية وذوو
صعوبات التعلم ،والمضرربين تواصليا وسلوكيا وان عاليا والتوحديين ومتعدد اإلياقة .وفئة مت زمة داون هم من ذوو اإلياقة
الذهنية .ل في مرزوح 0202 ،و العبسي)0202 ،
و ا مت زمة داون ذوو ا ياقة ذهنية بسيرة ،والذين تم دمجهم دمج ءإئي في رياا األ ا الحكومية والمرحلة
االبتدائية في دولة الكويت .وتكير كلمة "مت زمة" الى مجموية من الع مات والخصائص التي تاهر مجتمعة في آن واحد
لالملق .)١٠٠٢،وكلمة داون نسبة الى الربيب اإلنجليإ  Langdon Downالذ كان و من شخص هذه المت زمة من
خ يمله في حد الم سسات الخاصة برياية المعاقين بالواليات المتحدة األمريكية لابراهيم وآخرون.)0220،
ومت زمة داون هي يبارة ين شذوذ صبغي لكروموسومي) ي د الى وءود خلل فلي المل والجهلاز العصلبي ،ينلتج
ينه اياقة ذهنية ،واضرراب في مهارات الجسم اإلدراكية والحركية ،كما ي ديهذا الكذوذ الى ظهور م ملح وييلوب خلقيلة فلي
يضللاء ووظللائ الجسللم لالملللق .)0220،وهلي ليسللت مرضللا ًبل يرضللا يولللد بلله الر ل ل بو النصللر .)0222،وهللذا الكللذوذ
الصبغي ،ال يحدج نتيجة خل في وظي ة ءهاز من ءهإة الجسم و نتيجة لإلصلابة بملرا معلين ،كملا نله للي بالضلرورة ن
يكون حالة ورانية،بلهو تقدير من هللا تعالى يحدج نناء انقسام الخلية يند بداية تكوين الجنين .ويلية فإن زوءين بدون تمييلإ
معرضلين ألن يوللد للديهم ل ذو مت زملة داون لالهلذلي .)0222،يمكلن تصلني ذو مت زمللة داون ضلمن اإلياقلة العقليللة
البسيرة والتي تتراوح نسبة ذكاءها ما بين22-22درءة يلى مقياس الذكاء لالروسان.)0222،
ويمكللن تصللني مت زمللة داون حسللب متغيللرات ساسللية هللي متغيللر االضللررابات الكروموسللومية ومتغيللر الص ل ات
السللريرية ومتغيللر السلللوك الحركللي لشللاهين .)0222 ،وهنللا سنص ل متغيللر االضللرراب الكروموسللومي و نوايه.فقللد شللار
شاهينل )0222الى ن هناك  3نواع من االضررابات الكروموسومية التي ت د الى ظهور مجموية يراا وصل ات داون،
وهذه األنواع تختل تبعا الخت ف الخل الحاص في الموقع الكروموسومي وهذه األنما هي:
 .0نمط ن ني الكروموسومات ل(Trisome21) )00
 .0نمط الخرأ في موقع الكروموسومل(Translocation of a portion of chromosome 21). )00
 .3النمط ال سي سائي ).(Mosaic
وفلي دراسلة لبلمونلت ) (Balmont,1971هلدفت اللى التعلرف يللى السلمات األساسلية فلي اللتعلم التلي يختلل فيهلا
األ لا ذو مت زمللة داون يللن بللاقي األ للا المعلاقين ،ظهللرت النتللائج نهللم يعللانون ملن نقللا ضللع فللي مجللاالت اإلدراك
اللمسي والقدرات الم اهيمية والتعلي واإلدراك السمعي.وفي دراسة قلام بهلا سليمون وآخلرون ) (Simon et al.,1995هلدفت
الى التعرف يلى مهارة التذكر لدا األفراد ذو مت زمة داون في يينة ملن  02فلردا ،اسلتخدم فيهلا ن نلة مهملات للتلذكر هلي:
تمييإ الوءه ،والتذكر الحر للصور والكلمات ،وتلذكر الرملوز ،وقلد ظهلرت نتلائج الدراسلة بلأن القلدرة يللى التلذكر للدا فلراد
العينة تحسنت بالممارسة واإلنارة النكرة.
اهتمام اول الكوي دذوي متالمم ااو
اهتمت دولة الكويت بالمعلاقين ذهنيلا ،فهلم ءلإء ملن المجتملع ،وتلم االهتملام ب ئلة مت زملة داون ذووا اإلياقلة الذهنيلة
نهلم قلابلين لللتعلم ،فقاملت الدوللة بلدمجهم فلي
البسيرة والتي تتراوح نسبة ذكائهم ما بين  22-22درءلة يللى مقيلاس اللذكاء
مرحلة رياا األ ا دمج ءإئي ومن نم امتد المكروع و صبح الدمج في المرحلة االبتدائية يضا.
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وتذكر ال ضالة وحسين ل )0992م هوم الدمج يلى نله العمليلة التلي تتضلمن االنتقلا بلذو االحتياءلات الخاصلة ملن
المعاقين ،من الم سسات الخاصة ووضعهم في بيئلات خلرا م توحلة قل تقييلدا لحريلاتهم قلدر اإلمكلان ،بصلورة تسلايدهم فلي
الحياة مع قلرانهم ملن األسلوياء ،و ن تتلاح لهلم ن ل ال لرل واألسلاليب المتاحلة لبقيلة فلراد المجتملع ،و ن تلوفر لهلم الخبلرات
المتعددة التي تقربهم من ساليب الحياة العاديلة وتيسلر لهلم االنلدماج ملع المجتملع وااليتملاد يللى ن سلهم بقلدر اإلمكلان فلي بيئلة
بيعية ،حتى يستريعوا التخلص من يإلتهم ين المجتمع و ن تتم يملية التعويد والتربيع والتدريب واإليداد مهنيلا فلي المجتملع
مع قرانهم األسوياء.
يتم تعليم األ ا ذوو مت زمة داون الكاير من الخبرات التعليمية التلي يلتم تقلديمها فلي ريلاا األ لا الحكوميلة فلي
دولة الكويت ولكن مع ا الة مدة الخبرة التعليميلة ،فلالخبرات تقلدم لا لا األصلحاء ملن  3-0سلابيع ،وتقلدم الخبلرات أل لا
مت زمة داون خ  2-4سابيع يتم فيها تكرار الكاير من الم اهيم العلمية والحسابية والمهارات الحياتية وقيم اءتمايية وغيرها
من خ الخبرات التعليمية المتنوية ،خل فتلرة تواءلدهم فلي ريلاا األ لا والتلي تكلون  3سلنوات .ويكلون دملج األ لا
لا
ذو مت زمة داون في فترة النكا الصباحي ،فترة المرعم ،فترة ال رصة ،وفلي بعلا األنكلرة ال صل ية ،حيلث ينتقل
مت زمة داون مع معلمتهم الى حد ال صو لحضور فترة النكا ال ص ي مع زم ئهلم ملن األ لا األصلحاء ،وهلو ملا يسلمى
بالدمج العكسي .كما ن وقت التعلم في ال ص يكون فلي الحلقلة التعليميلة وفتلرة األركلان التعليميلة ،وبعلا األنكلرة ال صل ية.
وفي هذه ال ترات الا ج ال ي ض فيها اللدمج ،حتلى يلتم تعلليم األ لا بالسلرية التلي تناسلبهم وبالوسلائ التلي تسلتاير حواسلهم
وتكد من انتباههم للدرس وللمعلمة.
ومن الص ات األساسية التي يتص بها الر المعاح ذهنيا هي نه ال يستريع اللتعلم بلن المسلتوا والسلرية للر ل
العلاد ملن ن ل العملر ،وذللك يعللود اللى الللنقص فلي القلدرات التللي للدا المعلاح ذهنيللا ،كملا ي حللأ يضلا بلأن هنللاك يلددا مللن
المهارات المعرفية التي يتعلمها الر العاد ين ريق اللعب دون الحاءلة اللى توءيهلات المعللم ،ولكلن بالنسلبة للمعلاح ذهنيلا
فإن التوءيه حاءة ساسية في اللعب لالإيود.)0992 ،
وكذلك هو الحا في دمج مت زمة داون فلي ملدارس التعلليم اإللإامليلالمرحللة االبتدائيلة) ،فقلد وفلرت وزارة التربيلة
بدولة الكويت ال صو الخاصلة ،والتلي تلوفر األملن والسل مة لا لا وتمكلن الت ميلذ ملن اللتعلم واالسلت ادة مملا يقلدم لهلم ملن
مناهج خاصة تلبي احتياءاتهم وقدراتهم العقلية .فيتم تدري األ ا اللغة العربية والعلوم والرياضيات والرياية الذاتية .كما يتم
دمللج للا مت زمللة داون فللي حصللص ال نيللة والموسلليقى والبدنيللة والللرح ت واألنكللرة المتنويللة ،وايجللاد صللدقاء للللداون
يت ايلون معهم في كاير من األنكرة.
ويلذكر الروسللان ل )0929ن األ لا العللاديين والمعلاقين ذهنيللا يواءهلون صللعوبات فلي اسللتيعاب الم لاهيم المرتبرللة
بالإمن ،ما م هوم اليوم والكهر والسنة ،وكذلك الم لاهيم المرتبرلة بالوقلت والنقلود واللوزن والحجلم والرلو  .وملن هنلا كانلت
همية تدري هذه الم اهيم لا ا العاديين والمعاقين ذهنيا برريقة تناسب حاءات ه الء األ ا في الر وللة المبكلرة .ويعتبلر
الحساب حد المواد األكاديمية األساسية التلي تلدرس للت ميلذ المعلاقين ذهنيلا ،وذللك ألهميتهلا فلي مواءهلة ال لرد لمواقل الحيلاة
اليومية .وفي هذا الصدد يذكر دينجر Dangerن األفراد المعاقين ذهنيا يحتاءون الى المهارات الحسابية في مواق العم كار
مللن احتياءللاتهم الللى مهللارات القللراءة .وقللد كللدت نتللائج كايللر مللن الدراسللات ن المهللارات الحسللابية تسللهم فللي اكسللاب الت ميللذ
المعاقين ذهنيا المهارات التي ت د الى تحقيق قدر من االستق في المواق الحياتية لفي :هارون.)0220 ،
تعليم الرياضيات لذوي االحتياجات الخاص ددول الكوي
بد االتجاه لتعليم الرياضيات لل ئات الخاصة يقو نتيجة يدة سباب لع من همها االهتمام بحاءلات الملتعلم ،وتعليمله
بقدر ما تسمح به استعداداته وقدراته ،وكذلك ك فرد لكي يسهم في المجتمع بقدر امكانياته ،وحتى ال يصلبح يبئلا يللى المجتملع
لسي  .)0222 ،ويذكر يبسي) )0202مجموية استراتيجيات لتدري الرياضيات لذو االحتياءات الخاصة منها لاستراتيجية
تحليل المهللارة ،اسللتراتيجية الترديللد الل اللي ،اسللتراتيجية الحللواس المتعللددة ،اسللتراتيجية النمذءللة) وغيرهللا مللن االسللتراتيجيات
المختل للة التللي تناسللب ذو االحتياءللات الخاصللة .وتحم ل التربويللون ل كللرة تعللليم الرياضلليات بالحاسللوب كاللر مللن تحمسللهم
الستخدام األساليب األخرا ،ولعل ملا دا اللى اسلتخدام الحاسلب هلو امكانياتله الهائللة وبالتلالي قلدرتهم يللى توظي له فلي تعلليم
وال  :المرحللة الحسلية
الرياضليات ل سلي  .) 0222 ،ويكلير يبسلي ) )0202اللى مراحل تلدري العلدد لا لا ملن خل
والتي تتضمن شياء يمكن التعام معها والتقا ها ولمسها  .وهذه المرحلة التي تدرس لا ا في مرحلة رياا األ ا  .نانيلا:
المرحلة شبه الحسية وتتضمن في يرا األمالة يلى األيداد ،بحيث تتضمن شلياء مصلوره و مرسلومة .وهلي ملا يلتم تربيقله
في المرحلة االبتدائية .نالاا :المرحلة المجردة وتتما في يرا األمالة يلى األيداد بحيث تتضمن كتابة اسم العدد و رمإه.
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التعلم اإللكتروني
يعرف الصالح ل )0222التعلم االلكتروني يلى نه "مإيج من الت اي ت التعليمية المتإامنلة و غيلر المتإامنلة تحلدج
بواسللرة اسللتخدام تقنيللة االنترنللت وتربيقاتهللا" .ويناللر الخللان ) )0222الللى الللتعلم االلكترونللي نلله " ريقللة ابداييللة لتقللديم بيئللة
ت ايليللة متمركللإة حللو الرالللب ومصللممة مسللبقا بكللك ءيللد ،وميسللرة أل فللرد فللي مكللان وفللي وقللت ،وذلللك باسللتخدام
خصائص ومصادر اإلنترنت والتقنيات الرقمية المترابقة مع مبادئ التصميم التعليمي المناسبة لبيئات التعلم ين بعد" .من خل
هذين التعري ين ي حأ ن الت اي مرلب مهم و ساسي في اللتعلم اإللكترونلي و ن التخرليط والتصلميم التعليملي المناسلب يرتقلي
بعمليللة الللتعلم اإللكترونللي ،ومللن هنللا تاهللر هميللة االتصللاالت مللن خلل الكللبكة العنكبوتيللة و اإلنترنللت فللي تحقيللق الللتعلم
االلكتروني ،لكن وءود االنترنت والحاسوب شر ساسي لوءود تعلم الكتروني .للتعلم اإللكتروني نمرين ساسيين:
األو :اللتعلم االلكترونلي المعتملد يللى االنترنلت  Internet - Based learningملن خل مواقلع اإلنترنلت وبيئلات اللتعلم
االفتراضية واإليمي وم تمرات ال يديو وغيرها من الوسائ التي تتيح للمتعلم الت اي ملع المعللم واللإم ء والمحتلوا
التعليمي.
الثاني :التعلم اإللكتروني المعتمد يلى الحاسب اآللي .وهذا النوع ملن اللتعلم يعتملد يللى الحاسلب اآلللي دون اتصلاله باالنترنلت
والذ يكم معام الوسائط المتعددة اإللكترونية المستخدمة من برمجيات و قرال مدمجلة ،ويتليح لنلا هلذا النلوع ملن
التعلم امكانية ت اي الرالب مع المحتوا التعليمي دون الت اي مع المعلم و الر ب لاليامي.) 0202 ،
ديئ التعلم االفتراضي
يعرف زيتون ل )0224بيئات التعلم االفتراضية يلى نها بيئات تعلم اصرنايية قرب ما تكون الى الواقع يصلبح فيهلا
الرالب مكاركا مستغرقا في يملية التعلم ،حيث تتم يملية التعلم فلي بيئلة شلبكية تسلمح للعديلد ملن األفلراد بالت ايل ملع مصلادر
التعلم المختل ة والتعلم في ن الوقت من خ الكبكة العالمية للمعلومات.
أهمي ديئات التعلم االفتراضي
يرا هارن ) (Haran,2007ن بيئات التعلم االفتراضية يبارة ين داة وليست ريقة في التعلم ،وظي تهلا نقل وديلم
وتعإيللإ األنمللا المختل للة للللتعلم يللن بعللد ،ومسللايدة الر ل ب فللي الللتحكم فللي سللرية تعلمهللم ،وتللوفير مصللادر متنويللة للللتعلم،
ومسايدتهم في الوصو الى الموارد التعليمية بسهولة فلي وقلت وفلي مكلان ،كملا تسلايدهم يضلا يللى االتصلا بلالمعلم
دوات االتصا المتإامنة وغير المتإامنة المتوفرة
والر ب اآلخرين وتباد المعلومات معهم ،والدخو في مناقكات من خ
في هذه البيئات ما داة المحادنة والمناقكة والبريد اإللكتروني ،واألهم من ذلك حصو الرالب يلى التغذية الراءعة يلن دائله
بكك فور .
تكنولوجيا التعليم اإللكتروني وذوي االحتياجات الخاص
ان التكنولوءيللا فكللر و داء وحلللو للمكللك ت قب ل ن تكللون مجللرد اقتنللاء معللدات لبهللاء الللدين .)0992 ،وقللد يرفللت
منامة اليونسكو تكنولوءيا التعليم يلى نها " منحى ناامي لتصميم العملية التعليمية وتن يذها وتقويمها كلها تبعا ألهلداف محلددة
نابعة من نتائج األبحاج في مجا التعليم واالتصا البكر مسلتخدمة الملوارد البكلرية وغيلر البكلرية ملن ءل اكسلاب التعلليم
مإيللدا مللن ال عاليللة ل و الوصللو الللى تعلللم فض ل و كاللر فعاليللة)لفي :م لرزوح .)0202 ،وتكللم تكنولوءي لا ذو االحتياءللات
الخاصة ءميع األدوات والمواد واألءهإة والبرمجيلات التلي تسلتخدم ملن ءل زيلادة وتحسلين القلدرات الوظي يلة واألدائيلة للدا
ذو االحتياءات الخاصة لمرزوح.)0202 ،
ولم يقتصر استخدام تكنولوءيا التعليم اإللكترونلي فلي تلدري وايصلا المعرفلة والمهلارات للمعلاقين فقلط ،بل صلبح
باإلمكان تقييم األشلخال المعلاقين .وتلذكر ملرزوحل )0202بأنله يمكلن تقيليم القلدرات العقليلة لاشلخال المعلاقين ذهنيلا يللى
النحو التالي :التقييم المبرمج آليا ،التقييم المصور ،انكاء بنوك سئلة ،ايداد حقائلب التقيليم و ملل األيملا الكخصلية للملتعلم،
استخدام التقييم البدي .
وتذكر بعا الدراسات التي استخدمت التكنولوءيا في تعليم األ لا المعلاقين اياقلة ذهنيلة ،ومنهلا دراسلة الرصليص
ل )0223والتي استهدفت قياس ايلية برنامج تعليمي بمسايدة الحاسب اآللي في تعليم مهارة الجملع للت ميلذ ذو التخلل العقللي
البسيط .وقلد تلم تصلميم هلذا البرنلامج التعليملي يلن ريلق الحاسلب اآلللي للبحلث ،وكلان المجتملع ت ميلذ معهلد األمل لا لا
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المعاقين ،وتمالت العينة من  03تلميذا وتلميذة من ذو التخل العقلي البسيط ،ومتوسط يمارهم بلين  02 – 4,2سلنوات .وقلد
حاولت تلك الدراسة قياس المتغيرات التابعة التالية :ل )0ك اءة فراد يينة الدراسة في ح مسائ ءملع رقملين بنلاتج صلغر ملن
و يساو  ،02بعد االنتهاء من تربيق البرنامج مباشلرة ل )0احت لاظ فلراد يينلة الدراسلة بمسلتوا األداء فلي حل مسلائ ءملع
رقمين بناتج ق من و يساو يكرة في اختبار المتابعة .وكان البرنامج مقسم الى ن نة مراح  :تدريب شبه محسوس بالصلور
واألصوات ،تدريب دون تماي بصور "مجرد -تذكر" ،تدريب مجرد دون تماي ويحتاج ادخا اإلءابة الصلحيحة "اسلتدياء".
و شارت نتائج هذه الدراسة الى فعالية البرنامج في تحقيق الهدف من ترويره.
وتوصلت دراسة تودي ل )Tudela, 2006الى وءود فروح ذات داللة بين المجمويتين الضابرة والتجريبيلة لصلالح
المجموية التجريبية التي ايتمدت يلى تدري الحساب بواسرة الكمبيوتر وكانت يينة الدراسة يبارة ين المجموية التجريبيلة
ل 2ذكور و 0اناج) متوسط يمارهم بلين  2,3سلنوات والمجمويلة الضلابرة ل  3ذكلور و 2انلاج) متوسلط يملارهم بلين 2,2
ءملليعهم للا مت زمللة داون .وحاولللت الدراسللة المقارنللة بللين مجمويللة تللتعلم األيللداد الحسللابية مللن خ ل برنللامج تعليمللي
بللالكمبيوتر تعرللي األ للا ا لتعليمللات بجم ل قصلليرة وواضللحة وتعرللي يضللا التغذيللة الراءعللة يلللى اءابللاتهم بصللورة فوريللة
وبرريقللة تايللرهم للللتعلم ول سللتمرار فللي البرنللامج التعليمللي ،ومجمويللة تربللق األنكللرة مللن خل الورقللة والقلللم ويقللوم المعلللم
بإيراء التعليمات ذاتها التي في البرنامج لكن يلن ريلق المعللم ن سله دون اإلشلارة لإلءابلة الصلحيحة ،فابتلت فايليلة اسلتخدام
البرنامج التعليمي بالكمبيوتر يلى تعلم األيداد الحسابية.
كما نبتت دراسة المالكي ل )0222والتي كانت بعنوان نر استخدام نكرة انرائية بواسلرة برنلامج حاسلوبي فلي يل ج
صعوبات تعلم الرياضيات لدا ت ميذ الصل الااللث االبتلدائي .وحاوللت الدراسلة اإلءابلة يلن التسلال التلالي :ملا ال لروح بلين
نتللائج الت ميللذ ذو صللعوبات تعلللم الرياضلليات الللذين يدرسللون بواسللرة برنللامج حاسللوبي والت ميللذ الللذين يدسللون بالررقللة
االيتيادية في ح مسائ الحقائق األساسية لعمليلة الجملع فلي الصل الااللث االبتلدائي تكونلت يينلة الدراسلة ملن  22تلميلذا تلم
اختيارهم برريقة مقصودة بناء يلى ترشيح المعلملين بوءلود صلعوبة للديهم فلي تعللم الرياضليات وتلم تقسليمهم اللى مجملويتين
ضابرة وتجريبية في ك مجموية  32تلميذا وقد ظهرت النتلائج وءلود فلروح داللة احصلائيا بلين االختبلار القبللي والبعلد فلي
التحصي واألداء بين مجمويتين الدراسة لصالح المجموية التي تعلمت بنمط التعليم المحوسب ل المجمويلة التجريبيلة) مملا د
يلى فايلية البرنامج.
استخدام ديئات التعلم االلكتروني في حل مشكالت تعليم الرياضيات لدى أفطاا متالمم ااو :
استنادا الى ما سبق من تعري ات وخصائص لمت زمة داون  ،وما ءرا من دراسلات فلي هلذا الكلأن ،وملا توليله دوللة
الكويت من اهتمام وحرل لهذه ال ئة من الت ميذ ين ريق دمجهم في المجتمع ،وتعليمهم وتدريبهم وايصالهم لدرءلة االيتملاد
يلى الن  ،ومساهمة الدولة مع األسرة في ءعلهم شخاصا فعاليين في المجتملع ،واسلتنادا اللى هميلة وامكانيلة توظيل وسلائ
االتصا الحدياة المتمالة في اإلنترنت ،وبيئة التعلم اإللكتروني ،وبيئلة اللتعلم االفتراضلي ،وملا يمكلن ن تقدمله هلذه البيئلات ملن
تسلهي وتيسلير لللتعلم والتواصل المسلتمر بلين الملتعلم والمللادة التعليميلة والمعللم والمتعلملين ،فقللد تلم اءلراء دراسلة اسللتر يية
للتعللرف يلللى هللم المكللك ت التللي تواءلله للا مت زمللة داون ننللاء تعلللم الرياضلليات بالمرحلللة مللا قب ل االبتدائيللة والمرحلللة
االبتدائية ل الص األو والااني) ،تمهيدا القتراح حلو الكترونية للتغلب يلى هلذه المكلك ت بااليتملاد يللى تكنولوءيلا اللتعلم
اإللكترونللي المناسللبة .بقللت الدراسللة االسللتر يية يلللى معلمللات ومعلمللين مت زمللة داون بالمرحلللة قبل االبتدائيللة ،والمرحلللة
االبتدائية الص ين األو والااني االبتدائي بدولة الكويت ،كما ءريت بعا المقاب ت مع يينلة ملن وليلاء ملور لا مت زملة
داون.
تطبيق الدراس االستطالعي
لتحديد مكك ت تعلم الرياضيات ،تم ايداد استمارة مقابلة شبه مغلقة ،حيث اشتملت االستمارة يلى سئلة مغلقة النهاية
ل 02سئلة) ،و خرا م توحة النهاية ل 2سئلة) للتعرف يلى هم مكك ت تعللم الرياضليات أل لا ريلاا األ لا والمسلتوا
األو والااني االبتلدائي كملا يراهلا معللم مت زملة داون ،و وليلاء األملورلاآلبلاء واألمهلات) .وقلد بلغلت يينلة المقابللة  02معلملا
ومعلمة ،وخمسة آباء و مهات.
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نتائج الدراس االستطالعي
بعد تحلي استجابات يينة الدراسلة االسلتر يية تحللي كميلا ونوييلا ،تبلين ن مكلك ت تعللم الرياضليات للدا لا مت زملة
داون بالمرحلة قب االبتدائية واالبتدائية ل الص األو والااني) األكار شيويا كما يراها يينة الدراسلة قلد بلغلت سلت مكلك ت
ساسية يمكن تلخيصها في الجدو التالي.
ءدو ل)0
مكك ت تعلم الرياضيات األكار شيويا لدا ا مت زمة داون كما يراها المعلمون و ولياء األمور
تكرار االتااق عليها دين أفراا ترتيب المشكل حسب ارج
المشكل
التكرار
العين ( = )12
4
02
.0مكك ت في نرق بعا األيداد
2
04
.0صعوبة التمييإ بين العددين  0و 2
3
02
.3صعوبة التمييإ بين العددين  2و 2
2
04
.4صعوبة العد اآللي من العدد  0الى 02
0
02
.2صعوبات في مهارة الجمع
0
09
.2مكك ت في تقدير قيمة العم ت الورقية
ويتضح من ءدو ل )0ن صعوبة لمككلة) مهارة الجمع حصلت يلى يللى تكلرار كلأكبر مكلكلة تواءله لا مت زملة داون
من مناور المعلمين و ولياء األمور  ،يليها مككلة تقدير قيمة العم ت النقدية الورقية ،نلم صلعوبة لمكلكلة) التمييلإ بلين العلددين
 2 ،2وتأتي في نهاية القائمة مككلة لصعوبة العد اآللي من العدد  0اللى العلدد  .02وتعلد هلذه النتيجلة منرقيلة اللى حلد بعيلد ألن
مهارة الجمع تُعد مهارة مركبلة نالرا الحتوائهلا يللى يمليلة و يلداد يجلب نرقهلا ومعرفلة قيمتهلا .ومكلكلة تقلدير قيملة العمل ت
النقدية الورقية مككلة مركبة يضا لاهور رقام كبيرة تتخرى العدد  02في بعلا العمل ت الورقيلة مال  022فلل  .وصلعوبة
التمييإ بين العدد  ،2والعدد  2وخاصة اذا ما ُكتبا باألرقام الهندية ،فيجد المتعلم صعوبة في تحديد اتجاه الرقم ومن نم يجد مككلة
في التمييإ بينهما ومن نم معرفة مدلولهما.
التصور المقترح الستخدام ديئ التعلم اإللكتروني في حل مشكالت تعلم الرياضيات لدى أفطاا متالمم ااو
وألهمية استخدام تكنولوءيا التعليم والتعلم اإللكتروني مع بناءنا من ذو االحتياءات الخاصة يلى اخت ف حاءلاتهم،
وما يمكن ن تقدمه اإلمكانيات التكنولوءية ل رتقاء بتعليم هذه ال ئة ،وتح يلإهم وزيلادة دافعلي يللى اللتعلم ،واالهتملام بمعلارفهم
ومعلوماتهم وح المكك ت التعليميلة للديهم ،وملا يمكلن ن يقلدم تعللم الرياضليات ملن حللو وتكيل لهلذه ال ئلة ننلاء معلام تهم
خارج سوار المنإ و المدرسة ،فقد قام فريلق البحلث بوضلع تصلور يمكلن ملن خ لله دملج بيئلة اللتعلم اإللكترونلي ملن خل
النمذءة الت ايلية القائم ة يلى ال يديو اإللكتروني في التغلب يلى مكك ت تعلم الرياضيات لدا ا مت زملة داون التلي سلبق
اإلشارة اليها في ءدو ل .)0ويمكن تلخيص التصور المقترح في ءدو ل )0التالي.
ءدو ل)0
التصور المقترح الستخدام بيئة التعلم اإللكتروني الت ايلي في ح مكك ت تعلم الرياضيات
أل ا مت زمة داون بدولة الكويت
أسلللللللوخ التللللللد ل نلللوأل األنشلللط
النشافط المنهجي
المشكل
فطريق عرض النشافط
اإللكترونللللللللللللللللللللي اإللكترونيللللللللللل
المناسب
المناسب
( )2مشكالت في تسلللجي لنرلللق األيلللداد النمذءللللللللللللللللللللللللللللة نكللرة التكللرار ملللن خللل المعمللل االفتراضلللي حيلللث
يمكللن وءللود معلللم التخا للب المخللتص
والتذكر
للر للل ومكلللاركتها ملللع اإللكترونية
نطللق دع ل
الللذ يمكنلله ن يت ايل مللع المللتعلم وهللو
الإم ء.
األعداا
فللي ال صللل و حتللى المنلللإ  ،وتلللدريب
المعم االفتراضي
الملللتعلم يللللى نرلللق األيلللداد المختل لللة.
واللللللذ يمكنللللله ملللللن خللللل المعمللللل
االفتراضللي تسللجي صللوت الر ل ين لد
نرق الكلمات ومكاركتها مع زم ئه.
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المشكل

النشافط المنهجي

( )1صللللللللللللعود
التمييللب دللين
العللللللداين 1
و6

تعليم لاليمين واليسار)

( )3صللللللللللللعود تعلللللليم م هلللللوم لفلللللوح
التمييللب دللين وتحللللللت) مللللللن خلللللل
العللللللداين  7العاب تعليمية الكترونية
و8
( )4صعود العد ظهللور شخصللية محببللة
اآللللللي مللللن لا لللللا تقلللللوم بالعلللللد
العلدا  2إلل اآللللللي بعللللدة صلللللوات
وتلللرك المجلللا إليلللادة
12
سماع الصوت كار ملن
مره ليتسنى التكرار ملع
الكخصية.
( )5صللللللللعودات تعلللللليم م هلللللوم يمليلللللة
فلللي مهلللار الجملللع بلللالتربيق يللللى
مواق حياتية
الجمع

أسلللللللوخ التللللللد ل نلللوأل األنشلللط
اإللكترونللللللللللللللللللللي اإللكترونيللللللللللل
المناسب
المناسب
نكرة التصميم مللن خ ل س ل ا حللد المتعلمللين لمللتعلم
سلوب
آخر مجموية سئلة ين العلدد  0وكي يلة
التحد واالستجابة والربط
كتابتلللله ،وامكانيللللة تصللللني يناصللللره
وكلللذلك العلللدد  .2ويمكلللن التلللدرج فلللي
تعليمهم ءهة اليمين واليسار.
األلعللللللللللللللللللللللللللللاب نكلللللرة ذهلللللن من خ استراتيجية اكتكاف الخرأ فلي
يدوية ليملية) الصورة ،يتم يرا صور فيها مع يدد
اإللكترونية
ما ويناصر يمكن ايلادة ترتيبهلا وازاللة
بعللا يناصللرها ،واكتكللاف العناصللر
التي ال تناسب العدد الموءود.
ال يللديو اإللكترونللي نكرة المحاكاة ظهور شخصية كرتونية محببلة لا لا
وظهورهلللا تصلللعد سللللم مكتلللوب يليللله
اإللكترونية
الت ايلي
األيللداد المرلللوب تعلمهللا وتللرك مجللا
للر لترديد العدد بعد الكخصلية ليلتعلم
ت ايلللل المكللللاركة
العللد التصللايد  ،ومللن نللم يبللد الت اي ل
في التعلم
والمكللاركة فللي الللتعلم مللن خل ترتيللب
ام ء ال راغات
الر لايداد تصايديا وم ء ال راغات
باأليداد الناقصة وكذلك الحلا فلي حلا
العد التنازلي.
ال يللديو اإللكترونللي نكرة التصميم اسللتخدام القصللة القائمللة يلللى األسلللئلة،
واللعللللللللللللللللللللب حيث يتم س ا الر ين حداج القصة
الت ايلي
المرتبرللة بعمليللة الجمللع بعللد ك ل مقرللع
اإللكتروني
تعلمي ءديد.
القصللة اإللكترونيللة
القائمة يلى األسئلة
من خ وءود الغاز حسلابية مصلورة،
وترتيلللللب الصلللللورة و ءمللللللة الجملللللع
الغللللللللاز حسللللللللابية
بالترتيب الصحيح.
ل حجية)
فطريق عرض النشافط

يرا فيديو تعليمي مع نكرة تابعة لله
مرتبرة بعمليات الجمع.
( )6مشكالت في تلللدريب األ لللا يللللى األلعللللللللللللللللللللللللللللاب نكللللرة الللللتعلم مللن خ ل قصللة مصللوره تخت للي بعللا
حدانها والتي ترتبط بلالعم ت الورقيلة،
تقللدير قيم ل يمليللللللة الجمللللللع بللللللين اإللكترونيللللللللللللللللللللة الجمايي
والعللللللللللللروا فيقوم الملتعلم بمل ء فراغلات القصلة بملا
العملللللللللللالت يملتلللين إليرلللاء يمللللة الت ايلية
يناسب حدانها التالية ،مما يكجع الملتعلم
اإللكترونية
ورقية ءديدة .
الورقي
يلى المحاولة وانارة ذهنه للتعلم.
القصللللللللللة غيللللللللللر
المكتملة
الخاتم والتوصيات
ان ترلور وسلائ االتصلاالت واألءهلإة والبلرامج توءلب يلينلا كمختصلين فلي التعلليم اإللكترونلي ن نرويهلا ءميعلا
لخدمة المجتمع وباألخص من هم بحاءة لتعليم يُعرا برريقة تجذب انتباههم وتعريهم المعلومات بحيلث ال يكلعرون بالملل و
التعب ،كما ن فكرة انتقا التعلم من المدرسة الى البيت تجع لها مإايا متعددة من الناحية االءتمايية والعا ية والن سلية يللى
الر المعاح و سرته والمعلمين ،مما يصب في صالح الر وال والمجتمع بكك يام .
وبعد ن تعرفنا يلى همية وسائ االتصا الحدياة كاإلنترنت ،وملا يقدمله اللتعلم اإللكترونلي وبيئلة اللتعلم االفتراضلية
من تسهي وتيسير للعمليل ة التعليميلة ،والتواصل المسلتمر بلين الملتعلم والملادة العلميلة والمعللم والمتعلملين ،وملا يمكلن ن تقدمله
النمذءللة اإللكترونيللة بواسلللرة ال يللديو الت للايلي ملللن اسللتخدامات وتربيقللات فلللي الللتعلم اإللكترونللي ،تسلللايد بناءنللا ملللن ذو
االحتياءات الخاصة يللى اخلت ف حاءلاتهم ،تبلين لنلا ن هلذا التصلور المقتلرح يمكلن ن يسلايد فلي االرتقلاء بتعلليم هلذه ال ئلة
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وتح يإهم وزيادة دافعيتهم يلى التعلم واالهتمام بمعارفهم ومعلوماتهم وحل المكلك ت التعليميلة للديهم بصل ة ياملة ،ومكلك ت
تعلم الرياضيات بص ة خاصة .وفي ضوء ما تقدم يقدم فريق البحث التوصيات اآلتية كمنرلق لت عي التصور المقترح:
 يوصي فريق البحث بضرورة وضع نكرة منهجية ضمن مناهج تعلليم ال ئلات الخاصلة بصل ة ياملة وفئلة مت زملة داونبص ة خاصة ،بحيث تسمح بدمج ال يديو الت ايلي القائم يلى النمذءة المعرفية اإللكترونية في تعليم ال ئات الخاصة.
 كمللا يوصللي فريللق البحللث بتللوفير قنللوات مسللتمرة لتللدريب معلللم ال ئللات الخاصللة يلللى دمللج بيئللة الللتعلم اإللكترونللي،واالفتراضي ،بحيث تكون روافد تحتو يلى مقا ع تعليمية الكترونية في مجا تعلم الرياضيات.
 ويوصي فريق البحث بتهيئة وتخريط دورات مناسبة ألولياء األمور ملن بلاء و مهلات ،بحيلث يكلون للديهم اللويي الل زملنق ل واسللتخدام تكنولوءيللا الللتعلم اإللكترونللي ال زمللة لمسللايد للا مت زمللة داون ننللاء تواءللدهم فللي المنللاز وفللي
المتنإهات العامة.
 كما يوصي فريق البحلث بتبنلي و ايلداد ا لار يلام يعكل السياسلات واآلليلات و دوات التن يلذ ال زملة للدمج التكنولوءيلالا ملن
الذكية وبيئات التعلم اإللكتروني واالفتراضي يلى مستوا كافلة الملدارس والمراحل التعليميلة التلي تستضلي
ذو االحتياءات الخاصة.
 ويوصي فريق البحث يضا بضرورة االستعانة بالمتخصصين في تكنولوءيا اللتعلم اإللكترونلي ،والمختصلين فلي المنلاهجوالتدري  ،ويلم ن ال ئات الخاصة يند وضع األنكرة التعليمية اإللكترونية لل ئات الخاصة.
المراجع
أوالً :المراجع العردي :
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] [6بو النصلر ،ملدحت .ل.)0222اإلعاقل العقليل :الماهوم واألنلواأل ودلرامج الرعايل  .القاهرة:مجمويلة النيل العربيلة-022،
.029
] [7الهذلي ،آمنة يوده .ل .)0222اراس مرجعي عن متالمم ااو  .كلية العلوم ،ءامعة الرائ  ،المملكة العربية السعودية.
] [8الروسان،فاروح.ل.)0222سيكولوجي األفطاا غير العاايين .يمان :دار ال كر .003-000،
] [9شاهين ،يوني معين .ل .)0222األفطاا ذوي متالمم ااو مرشد اآلداء والمعلمين .يمان :دار الكروح.
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] [10ال ضالة ،منيرة محمد وحسن ،محمد يبد هللا .ل .)0992تجلارب دملج ذو االحتياءلات الخاصلة فلي دوللة الكويلت وزارة
التربيللة .نللدو امللج األشللخاا ذوي االحتياجللات الخاصل فللي او مجلللس التعللاو الخليجللي التطلعللات والتحللديات –
البحرين.022-042 :
] [11الإيود ،نادر فهمي .ل .)0992تعليم األفطاا المتخلاين عقليا ً .يمان :دار ال كر للرباية والنكر والتوزيع.
] [12هارون ،صالح يبد هللا .ل .)0220منهج المهارات الحسادي للتالميذ المتخلاين عقليا واستراتيجيات تدريسها .الريلاا:
مكتبة الص حات الذهبية.
] [13سي  ،خيرية رمضان .ل .)0222تعليم وتعلم الرياضيات .الكويت :ذات الس س .
] [14الصالح ،بدر بن يبدهللا .ل .)0222التصميم التعليمي وتطبيقه في تصميم التعلم اإللكتروني عن دعد ،التعليم عن دعلد دلين
النظري والتطبيق .الكويت مانة لجنة مسئولي التعليم ين بعد بجامعات وم سسات التعليم العالي بدو مجل التعلاون
لدو الخليج العربي.
] [15الخان ،بدر .ل .)0222استراتيجيات التعلم اإللكتروني .ترءمة يلى الموسلو  ،سلالم اللوائلي ومنلى التيجلي ،سلوريا :دار
الكعاع.
] [16اليامي ،شيخه مهد .ل .)0202اثر التعلم التشاركي في ديئل اللتعلم االفتراضلي علل التحصليل الدراسلي ورضلا الطلالخ
عن التعلم .رسالة ماءستير ،ءامعة الخليج العربي-مملكة البحرين.
] [17زيتون ،كما يبد الحميد.ل .)0224تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت .القاهرة :يالم الكتب.
] [18بهاء الدين ،حسين كام  .ل .)0992التعليم والمستقبل .القاهرة :دار المعارف.
] [19الرصيص ،ريلم فهلد .ل .)0223فاعليل درنلامج تعليملي دمسلاعد الحاسلب اآلللي فلي تعلليم مهلار الجملع للتالميلذ ذوي
التخلف العقلي البسيط .رسالة ماءستير ،ءامعة الخليج العربي ،المنامة ،البحرين.
] [20المللالكي ,يبللد العإيللإ .ل .)0222أثللر اسللتخدام أنشللط اثرائي ل دواسللط درنللامج حاسللودي فللي عللال صللعودات تعلللم
الرياضلليات لللدى تالميللذ الصللف الثاللل .االدتللدائي .رسللالة ماءسللتير ،كليللة التربية،ءامعللة م القللرا ،المملكللة العربيللة
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