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 مطخخلص البدث:

على فئت مً فئاث التربيت الخاضت وهي ضعىباث الخعلم: ضعىبت البدث  هذف

في حعليمهم وهزا كابليتهم للخعلم  الخذيثت اإلاخبعتالخىىىلىحيا و حعلم الشياغياث أهمىرحا 

 باإلاىديالث الخعليميت وفم خؿت هيلش. الزاحي

ععععياث   كلمــــــاث م:خاخيـــــــت: ع ع ععععم الشياغع ع عععععىباث حعلع ع ع ععععز روض ضع ع ععععخعلم  الخالميع ع ع عععععىباث الع ع ضع

 الخىىىلىحيا الخعليميت الخذيثت  الخعلم الزاحي.
Abstract: 

 
This research paper came to find out one of the special needs 

categories, which are learning difficulties: the difficulty of learning 

mathematics as a model, and the modern technology used in their 

education, as well as their ability to self-learning with educational 

models according to Keeler's plan. 

Keywords: learning difficulties modern educational technology; self-

learning. 

 



ري نجاة بن لغزيب ، مزيم لحبا  

298 

 

 مقذمت: 

 اإلاعخمشيً  هزا واإلاعشفي والخؿىس الخىىىلىجييدعم هزا العطش بالخغحر         

الؿشق  وعلى والتربىيتعلى اهم اإلاجاالث خيىيت وهي اإلاجاالث الخعليميت  أزش الخؿىس 

ً  واإلاخعلمحن والباخثحناإلاهخمحن  وعلىاإلاخبعت فيها  وألاظاليب في هزا العطش الزي

ت حعليميت جشبىيت جفاعليت جىاظب اخخياحاث اإلاجخمع الزيً يععىن الى جىفحر بيئ

ختى يىاهبىن جؿىس هزا  وكذساتهمعلى جؿىيش مهاساتهم  وحعاعذهميعيشىن فيه 

 العطش.

 إشكاليت الذراضت:. 2

يىاحه اإلاعلمىن خالٌ كيامهم بمهامهم الخذسيعيت حملت مً الطعىباث و           

ت ضعىباث حعلم مخخلف اإلاىاد الذساظيت مً أضعب اإلاشاول مع اإلاخعلمحن   ولعل مشيل

 ً اإلاشىالث التي يىحهىنها ويجذون ضعىبت في الخعامل معها  فيجذون أهفعهم غحر كادسي

 ً على جطييف روض ضعىباث الخعلم فإما أن يػعىنهم في خاهت ألاغبياء أو اإلاخأخشي

اث وماهيتها  دساظيا  ويشحع رلً بالذسحت ألاولى إلى حهلهم بدليلت هزه الطعىب

إخذي  وضعىباث الخعلم واخذة مً اإلاشىالث الذساظيت التي حشحر إلى اغؿشاب في

جشجبـ هزه الطعىباث و  اهشة  همـ معالجت اإلاعلىماث(اهدباه رالعملياث اإلاعشفيت)إدسان 

باإلاىغىعاث الذساظيت ألاظاظيت  مثل ضعىبت اللشاءة  و ضعىبت الىخابت  و ضعىبت 

عابيت  باإلغافت إلى ضعىبت الخهجئت  و هي الطعىباث التي جظهش إحشاء العملياث الخ

ً كبل أؾفاٌ اإلاذاسط) عىاد    (.64 1665أضال م

وحعذ الشياغياث مً أبشص الطعىباث التي يىاحهها الخالميز روض ضعىباث 

الخعلم  و حشيل علبت هبحرة مً علباث الىجاح حعاهم مً حهت في جىميت كذساث 

والذكت في الخعبحر لذي اإلاخعلم  و مً حهت أخشي في جىظيع مجاالث  الاظخذالٌ و الخجشيذ

 ( 3 ص8115وبىشض   معاسفه و مهاساجه الخعابيت و الهىذظيت.)خاهم

ً  هخؿلع  مً ألادواث التي الشكميت ذيثت أوالخىىىلىحياث الخ وحعذ م

جخىفش اظخخذامها إلى الخخفيف مً اإلاشاول التي يعاوي منها روض ضعىباث الخعلم خيث 

الخعليميت الخلىيت مً بشامج و ألعاب و أحهضة مدمىلت لخعليم  على الىثحر مً الىظاال 

ألافشاد اإلاهاساث اإلاؿلىبت للشياغياث لخمىحن مً يجذ ضعىبت في الخعلم في اظديعاب 

للىضىٌ إلى اإلادخىي الشياض ي مً سمىص ومعادالث وسظىماث  اإلافاهيم والشمىص الشياغيت 
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مً بحن »الخعلم الزاحي باظخخذام اإلاىديالث الخعليميت "خؿت هيلش  بياهيت و يعخبر 

الاججاهاث اإلاعاضشة في حعليم فئت روض الاخخياحاث الخاضت ألن الاهفجاس اإلاعشفي يدخم 

بالػشوسة أن جلىم اإلاذسظت واللاامحن عليها بإعذاد حيل يعخؿيع مخابعت همى اإلاعشفت 

بىيت جلىم على مبذأ الخعلم الزاحي و اللابليت له وهزا ال يلىم إال باظخخذام مماسظاث جش 

ً الاهفجاس اإلاعشفي .   في مىاحهت الخدذياث الىاججت ع

 حطاؤالث الذراضت: .3

فما هي ضعىباث حعلم الشياغياث وما هي أعشاغها وما هي ؾشق حشخيطها 

ذي والىشف عليها وعالحه...؟ وماهي الخىىىلىحياث الخذيثت اإلاخبعت في حعليمها؟ وهل ل

 هزه الفئت كابليت للخعلم راجيا وفم خؿت هيلش؟

 اهذاف الذراضت:.4

الخذيثت اإلاخبعت في حعليمهم  والخىىىلىحياثالخعشف على فئت روض ضعىباث الخعلم  

 للخعلم وفم خؿت هيلش. وكابليتهم

 منهج الذراضت: 

اظخخذمىا في هزه الذساظت الخاليت مىهج دساظت خالت ألهه اإلاىهج الزض يهخم 

 .ذساظت حميع الجىاهب اإلاخعللت بذساظت الظىاهش والخاالث الفشديت بمىكف واخذب

 الجانب النظزي للذراضت:.2

 صعوباث حعلم الزياطياث:  2.2

 حعزيف الزياطياث: -

عععيت لىىعه يبدععث فعي ألاسكععام علعم عللعي مجععشد فهعى ال يبدععث باإلادعىظعاث الخ 

ٌ الهى  واليعب ذظيت على أنها مىاد خعيت مطىىعت هما أن الهىذظت ال جبدث في ألاشيا

معً مععىاد يمىععً إخعاظععها  وإهمعا يععخم البدععث فععي الشياغععياث فعي ألاعععذاد علععى أنهععا سمععىص 

مجشدة وفي ألاشياٌ الهىذظيت على أنها وعب ومعاخاث ولزلً يخؿلب فهم الشياغعياث 

فهعم ؾبيععت الشياغعياث والتعي جىؿلعم معً وىهععه علعم عللعي مجعشد معً اإلادعىظعاث واهععه 

جشاهمعععي يخؿلععب فهعععم الالخعععم مىععه إدسان الععععابم معععً الععخعلم )البؿايىعععت و خعععشون   علععم

 ( 141  ص8112
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 حعزيف صعوباث حعلم الزياطياث:- 

ععععى   ع ععععت إلع ععععياليىليا الىماايع ععععياث أو الذيعع ععععم الشياغع عععععىباث حعلع ععععؿتع ضع ععععحر مطع يشع

اغؿشاب معشفي في مشخلت الؿفىلت أو اغؿشاب الاهدعاب العىض للمهعاساث الخععابيت. 

(  وغالبا ما جبذأ ضعىباث الخعلم في اإلاشخلت الابخذاايت وجيخلل 384  ص8111بشاهيم  )إ

 .الى اإلاشخلت اإلاخىظؿت وحعخمش ختى اإلاشخلت الثاهىيت وسبما جمخذ إلى اإلاشخلت الجامعيت

أضــباص صــعوباث حعلــم الزياطــياث: يجمــ  البــاخثوي  اــو أي جــذر ظ القوا ـــذ  2.2

 :رص الشاملت بها الكثير من الظعف التي جخمثل فيما يايألاضاضيت للزياطياث في املذا

 عذم الاهخمام اليافي بػشوسة جىافش اإلاعلىماث العابلت. 

  ًالعععشعت أو ؤلايلععاس العععشيع فععي جلععذيم العذيععذ مععً اإلافععاهيم  وعععذم الخأهععذ معع

 .هػمها او اظديعابها

 عععا عععتراجيجياث جىع ٌو الافخلعععاس إلععععى التععععرابـ اإلاىؿلععععي فععععي عععععذم عععععشع و جلععععذيم اظع

 .الشياغياث

  ظىء الاجطاٌ و الخىاضل و الافخلاس الى الترهحز و اإلاماسظت اليافيت خالٌ العذيذ

 .مً ألاوشؿت الخذسيعيت

  ععذم الاهخمعام بخلععذيم اإلاماسظعت اإلاىحهععت لالهخلعاٌ بالخالميعز الععى مماسظعت جىععاٌو

 .الشياغياث راجيا و على هدى معخلل

م مظـاهز صـعوباث حعلـم الزياطــياث مظـاهز صـعوباث حعلـم الزياطـياث: مـن أهـ 3.2

 :نجذ

 غعف ألاعذاد اإلاعبم لخعلم الشياغياث 

  اغؿشاب إدسان العالكاث اإلاياهيت 

  اغؿشاباث ؤلادسان البطشض والخعشف على الشمىص 

 اغؿشاباث اللغت وضعىبت كشاءة وفهم اإلاشىالث الشياغيت 

   ( 34-33  ص8115اغؿشاباث الزاهشة )مشالي 

 :لزياطياثأنواع صعوباث حعلم ا 4.2

 ضعىباث الخمىً مً الخلاام العذديت الشياغيت ألاظاظيت 
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  عععابيت الاعععععيؿت: مفهععععىم ألاعععععذاد ضعععععىبت الخميحععععز ضعععععىباث فععععي اإلاهععععاساث الخعع

 .الشياض ي

  ضععىبت حعلعم لغعت الشياغعياث  ضعععىبت الععذ  ضععىبت ؤلادسان البطعشض اإلايععاوي

 لألشياٌ الهىذظيت  الاسجبان في جدذيذ الاججاه... 

  الزاهشة كطحرة اإلاذيضعىبت 

 الللم والىظش هدى الزاث 

    ( 144-143  ص8112الىمـ اإلاعشفي )البؿايىت 

 قياص و حشخيص صعوباث الزياطياث:-2-5

ييبغي أن يخػمً حشخيظ ألاداء ألاواديمي للؿالب حشخيطا لللذساث  

الشياغيت  خيث مً اإلامىً أن يبذأ الخلييم بخدليل عيىاث مً أعماٌ الؿالب  و 

( ومً اإلافيذ 181 ص 8118ذيذ فيما إرا واهذ أخؿاءه جدبع همؿا معيىا )أبى الذياس  جد

اظخخذام أظاليب الخلييم اإلاعخمذة على اإلانهاج الذساس ي  و جدليل اإلاىكف الخعليمي 

للىكىف على مشىالث الؿالب اإلادذدة هزا إلى حاهب إحشاء ملابلت مع الؿالب و جيليفه 

خؿىاث عمليت الخل مما يعاعذ في الىكىف على كذسة بدل مشيلت معيىت  وجىغيذ 

الؿالب على الخفىحر  ومً اإلاهم إحشاء أهثر مً ملابلت لخجىب الخشوج بيخااج مدعشعت 

عً ؾبيعت ضعىباث الؿالب  ومً هاخيت أخشي يمىً جىظيف اإلاالخظت لذساظت ظلىن 

الطفيت )البؿايىت  الؿالب مً خالٌ الىظااف اإلاجزليت اإلاخخلفت  ومً خالٌ اإلاىاكشاث 

 (.885  ص 8112

 الخعليميت الحذيثت: . الخكنولوجيا6.2

 حعزيف الخكنولوجيا الخعليميت الحذيثت:  2.6.2

العمليت التي حعتهذف حعلعيم ؤلاوععان  معً خعالٌ ألاظعاليب اإلاىهجيعت الىظاميعت  

 وجدليم ألاهذاف الخعليميت بىفاءة وفاعليت.

                              أهميت جكنولوجيا الخعليم الحذيثت: 2.6.2

  معععاعذة الؿعععالب علعععى اإلاشععاسهت فعععي الخعلعععيم بشعععيل إيجععا ي  ععععً ؾشيعععم جىىيعععع

 ؾشيلت عشع الذسوط مً خالٌ  لياث وأدواث حذيذة.
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  حعاعذ جىىىلىحيا الخعليم اإلاذسط على اظخخذام ؾشق مخؿىسة في عشع اإلاىاد

 .الذساظيت  ومً زم ظهىلت حعشف الؿالب على اإلاعلىماث

  حعاهم جىىىلىحيا الخعليم في سفع ؤلاهخاحيعت للمىظىمعت الخعليميعت علعى الجعاهبحن

الىعععىوي والىمعععي  والجاهعععب الىعععىوي يخمثعععل فعععي اخخيعععاس معععىاد دساظعععيت لهعععا فااععععذة 

 خياجيت  والجاهب الىمي يخمثل في حجم اإلاعلىماث التي يمىً اهدعابها.

 عععا الخعلععععيم علعععى ججىععععب اليعععععيان  وظعععشعت ا لخععععزهش مععععً خععععالٌ حعمعععل جىىىلىحيع

 الىظاال اإلاشىكت واإلادفضة.

  ًجدفعض الؿععالب علععى الخفىحععر  ومععً زععم جدشيعش ملىععت ؤلابععذاس لععذي الععبعؼ ممعع

 يدخاحىن للذافعيت.

   معً الاعخمععاد علععى أهمعاؽ الخعلععيم الخلليذيععت 
م

اخخطعاس الىكععذ فعي الخعلععيم  بععذال

 والتي جدخاج لىكذ صمجي هبر.

  الفشضعت لجميعع الؿعالب  وخلعم هىعيعاث حعاعذ جىىىلىحيا الخعليم علعى إجاخعت

 أخشي  مثل الخعليم الخعاووي  والخلييم الزاحي للؿالب.

مكونـاث جكنولوجيــا الخعلـيم كنظــام: أي نظـام يخكــوي مـن مــذخالث و مليــاث  4.6.2

 داخليت ومخزجاث، ويمكن أي جخمثل جكنولوجيا الخعليم كنظام فيما ياي:

 :)املذخالث )النظزياث املعزفيت 

ىف دساس ي أو حاهب معشفي مجمىعت مً اللىاعذ وألاظغ والفشوع ليل ض 

واإلافاهيم  وحميع ما ظبم هخاج الخبراث ؤلاوعاهيت  ومً اإلاهم أن حعدىذ جلً الىظشياث 

ا للمىظىس العلمي. ً وإزباجاث الحذاٌ فيها  وي يخم اعخمادها والعمل بها  وفلم  إلى كشاا

 ياث(:العملياث الذاخليت )مصادر الخعلم والخقن 

ً الخقنياث  : وهي عباسة عً الؿشق التي حعاعذ على جدليم ألاهذاف  وييىن رل

باالعخماد على ألادواث وآلاالث وألاحهضة  مثل أحهضة الخاظب آلالي واليامحراث وشاشاث 

 ً العشع  وول ما يعخجذ مً جلىياث. واإلاطادس جدىىس اإلاطادس اإلاخعللت بالخعليم  ويمى

ً الخعلم.أن هطىفها هما يلي: ا  لعىطش الاششض  أظاليب الخعليم  أماه

واإلاخشج النهابي مً هظام جىىىلىحيا الخعليم يخمثل في جدليم الخعلم  )الخعلم(:املخزجاث

 بىفاءة وفاعليت.
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املشــاكل واملعوقـــاث التــي جواجـــت اضــخخذام جكنولوجيـــا الخعلــيم وكيـــف يمكـــن  5.6.2

  الخغلب  ليها:

لخعليم كذ يىاحه بىثحر مً اإلاشاول واإلاعىكاث  جؿبيم أو اظخخذام جىىىلىحيا ا

 ً ومً أبشصها ما يلي: عذم جىافش اإلاادياث لجلب الخلىياث اإلاىاظبت.  ملاومت الخغيحر م

أصخاب ألافياس الخلليذيت  عذم كذسة اإلاعلمحن أو اإلاذسبحن على فهم الؿشق والخىىىلىحيا 

 (.8114)مىكع مبخعث الخذيثت  اظخخذام جىىىلىحيا الخعليم في غحر مدلها. 

 . الخعلم الذاحي:  7.2

 حعزيف الخعلم الذاحي:2.7.2  

هى اليشاؽ الىاوي للفشد الزض يعخمذ خشهخه ووحهخه  :2977حعزيف منصور 

ً الاهبعار الذاخلي والاكخىاس الذاخلي بهذف حغيحر لشخطيخه هدى معخىياث أفػل  م

ً الىماء والاسجلاء )مىطىس    (.33ص 1644م

 ":2972ذي وآخزوي حعزي:ا للخعلم الذاحي ل " لبيشوص أورد النج 

ألاظلىب الزض يلىم فيه اإلاخعلم بىفعه باإلاشوس على مخخلف اإلاىاكف الخعليميت  

الهدعاب اإلاعلىماث واإلاهاساث بالشيل الزض يمثل فيه اإلاخعلم مدىس العمليت الخعليميت  

يت مخخلفت يجذ فيها وهزا يخم عً ؾشيم جفاعله مع بيئخه حشمل على مىاكف حعليم

 (. 816  ص 8113اإلاخعلم اشباعا لذوافعه. )الىجذض و خشون  

 مكوناث الخعلم الذاحي: 2.7.2

حعخبععر ميىهعععاث الععخعلم العععزاحي همدععذداث عامعععت عععً كعععذسة الفععشد فعععي الخىظعععيم  

العععزاحي لخعلمعععه  وحشعععمل زعععالر مدعععاوس سايععععيت هعععي: اإلاعشفعععت  معععا وساء اإلاعشفعععت  ميىهعععاث 

 (.885  ص 8115لدؿاوي  الذافعيت )ال

 جكنولوجيا حعليميت قائمت  او الخعلم الذاحي:  3.4

هععي ؾشيلعععت مىهجيعععت يععشاد بهعععا جدليعععم أهبععر كعععذس ممىعععً مععً الىفايعععت الخعليميعععت 

(. ومً بحن هزه الخىىىلىحيعا 24  ص1655والتربيت في اإلاجالحن الىمي والىىوي )الخيلت  

 الخعليميت هجذ:

 :Programmed Instructionالخعليم املبرمج  -

يعدىذ الخعليم اإلابرمج إلى: غشوسة جدذيذ ألاهذاف وجدذيذ معخىي اإلاخعلمحن   

وجدليل اإلاادة الخعليميت وججضاتها  وإيجاد الخلييم اإلاىاظب لخلذيم اإلاادة الخعليميت 
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  8114وجلذيم الخعضيض الفىسض للمخعلم وهزا الخلىيم الزاحي له. )الضغلىٌ واإلاداميذ  

 (.883ص 

  الخعلم بالحاضب آلالي: -

حعذ مً أهم الىظاال الخعليميت التعي لهعا أزعش مهعم فعي العمليعت الخعليميعت الزاجيعت 

ً امياهياث جلىيت كادسة على اهجاص الخعليم اإلاشترن او الفشدض)الزاحي( للؿلبت  إلاا جىفشه م

 (.86  ص8113اإلاخعلمحن )الخيلت  

  ":Packages Instructionالخعلم الحقائب"الزسم الخعليميت  -

حععععذ الخلااعععب الخعليميعععت مععععً ألاهظمعععت الخعليميعععت اإلاخياملععععت خيعععث انهعععا جطععععمم 

بؿشيلت مىهجيت حعاعذ اإلاخعلمحن على الخعلم الفععاٌ  وحشعخمل علعى مجمىععت معً اإلاعىاد 

الخعليميعععت اإلاترابؿعععت راث أهعععذاف مخععععذدة ومدعععذدة يععععخؿيع اإلاعععخعلم إن يخفاععععل معهعععا 

 (.838  ص 8116ىه الخاضت )الطيفي معخمذا على هفعه وبدعب ظشع

  نظام الخعليم الشخص ي )ال:زدي او الذاحي(: -

 ً وغعها ولحر وحعخبر مً اخذي همارج وؾشق الخذسيغ الجذيذة وهي معخمذة م

الىظشيت العلىهيت او هظشيت اإلاثحر والاظخجابت وهظشيت الخعلم الاحخماوي  ووششها ظىت 

 وجػمىذ زالر عىاضش أظاظيت هي: 1635

ف لتخؿت  جلىيما إلاشاخل جؿبيم الخؿت  ملاسهت الخؿت مع أهظمت حعليميت وض

 (131 -183  ص 8113أخشي خذيثت للخعلم الفشدض )الخؿيب  

عشفعععذ بىظععام الخعلعععيم الشخ ععع ي أو  الخعزيــف بنظـــام الخعلــيم الـــذاحي لكيلــز:

العىطش الفشدض وجلىم بخدىيل العمليت التربىيت إلى عمليت فشديت  ولىً دون الخخلي عً 

 ؤلاوعاوي وبذون اغافت عىامل جذسيب باهػه الخياليف. 

 خصائص نظام الخعليم الذاحي  نذ كيلز: 3.7.2

  إمياهيعععت حعلعععم الفعععشد جبععععا لععععشعخه الزاجيعععت  خيعععث يععععمذ ليعععل معععخعلم بدشيععععت

 الاهخلاٌ بحن أحضاء ومىغىعاث اإلاىهج جبعا لعشعخه.

  ملععععشساتهم بىجععععاح  ورلععععً  الاظععععخعاهت بععععبعؼ الؿععععالب اإلاخععععذسبحن الععععزيً انهععععىا

لالظععخفادة مععنهم همعععاعذيً فععي شعععشح وجىغععيذ بعععؼ الىلععاؽ الغامػععت علعععى 

 الؿالب.
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  الػعغـ أو الععخدىم فعي معععخىي الاجلعان وهععى مععا يؿلعم عليععه اظعم الىفععاءة فععال

يععمذ للؿالعب بعان ييخلعل معً وخعذة إلعى أخعشي كبعل الخأهعذ معً اجلاهعه للىخعذة 

ععععى معععععخىي ألاداء  ععععلىهيت ألاولععععى  ووضععععىله إلع ععععي ألاهععععذاف العع ععععلفا واإلاى ععععع فع ظع

 الخاضت بالىخذة مىغىس الذساظت  وهىا يظهش مفهىم الخعلم مً احل الاجلان.

  الالتزام باإلاىخىب)العلذ( بحن الؿالب وألاظخار الزض يى ع فيه الششوؽ  مثل

ما الزض يجب إن يخعلمعه الؿالعب ومعاهي الؿشيلعت أو ألاظعلىب العزض ظعيظهش بعه 

 وماهي اإلاطادس اإلاخىىعت التي ييبغي إن يشحع إليها الؿالب...؟ الؿالب جدطيلهم؟

 خطت" كيلز" في الخعليم الذاحي: 4.7.2

يلىم اإلاعلم بخػمحن مظاهش الطعىبت عىذ الؿالب في ملشس معحن  بعذها يلىم 

ً الىخذاث الطغحرة  زم يلىم بخجهحز اإلاىاد الخاضت  بخلعيم اإلاادة العلميت إلى ظلعلت م

بيععل وخعععذة والتعععي جخيعععىن معععً أهعععذاف حعليميعععت وأظعععئلت مععععاعذة للذساظعععت وإيػعععاخاث 

للىلععاؽ الغامػععت. يلعععىم الؿالععب بلععشاءة معععىاد الىخععذة و يععذسط ؤلاحابعععاث علععى ألاظعععئلت 

اإلاعاعذة زم يخلذم إلى اخخباس مطغش يخألف مً مجمىععت فشعيعت معً ألاظعئلت اإلاععاعذة 

أو أظئلت جشجبـ بها اسجباؾعا وزيلعا  همعا يلعىم اإلاعلعم بخلعىيم ؤلاحابعاث وجلعذيم هخعااج راتها 

فىسيعت فعإرا أظهعشث إحابعاث الؿالعب علعى ألاظعئلت دسحعت عاليعت معً الاجلعان معً ؤلاحابعاث 

أمععا إرا لعم يطععل  م إلععى الىخعذة الخاليعت خعععب ملذسجعهالصعخيدت خييئعز يعععخؿيع الخلعذ

ان اإلاؿلععىب فعليععه إن يععذسط اإلاععىاد مععشة أخععشي ومععً زععم أداء الؿالعب إلععى معععخىي الاجلعع

 (.36-35  ص 8111يخلذم لالخخباس اإلاطغش ختى يطل إلى اإلاعخىي اإلاؿلىب.)حامل  

 . الجانب الخطبيقي:3

 :الذراضت الاضخطال يت 2.3

 :أهذاف الذراضت الاضخطال يت 2.2.3

 ى مععخىاه جدذيذ اإلاعخىي الطفي الزض ظخجشي عليه الذساظت والزض جظهش عل

ضعىباث حعلم الشياغياث  وهزا باالعخماد علعى أساء اإلاعلمعحن بدىعم اخخيعاههم 

 .اليىمي مع الخالميز

  ععععذ ع ععععي الخباعع ع ععععالٌ مديع ع ععععً خع ع ععععياث مع ععععم الشياغع ع عععععىباث حعلع ع ععععت روض ضع ع ععععذ فئع جدذيع

 .والاظدبعاد
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 خذود الذراضت الاضخطال يت:2.2.3

لذساظيت اهؿللذ الذساظت مً بذايت شهش حاهفي إلى نهايخه مً العىت ا 

( وأحشيذ الذساظت على معخىي ابخذاايت بمذيىت باجىت وهي ابخذاايت 8181.8116)

 .باجىت -الشهيذة مباسهت بىسعيت

  ينت الذراضت الاضخطال يت: 3.2.3

 5اشخملذ الذساظت على جالميز العىت الثالثت ابخذابي الزض جبلغ أعماسهم بحن ) 

جلميععزا. وكععذ جعم اخخيععاس عيىععت  18دئ ألامعش ( ظععىىاث  وكعذ بلععغ عععذد الخالميعز فععي بععا6إلعى 

الذساظت بؿشيلت كطذيه اعخمادا على جششيداث اإلاعلمحن الزيً كذم لهم ششح وافي عً 

الخطعااظ التععي يجععب ان جخععىافش مبعذايا فععي هععزه الخععاالث واإلاخمثلعت فععي: عععذم وحععىد أض 

 .ياغياثإظهاس ضعىباث في حعلم الش \إعاكاث ظمعيت أو بطشيت أو علليت أو خشهيت  

 :أدواث الذراضت: جم الا خماد  او ما ياي 4.2.3

 :ورلً مً احل اظدبعاد خاالث في حاهعب اللطعىس الخعغ ض  املل:اث الصحيت

 أو الخشوي أو العللي

 :واإلاخمثلت في الىعشاط الخعاص بأوشعؿت الشياغعياث ودفعاجش  السجالث الذراضيت

الخدطعيل هشف اإلاعذٌ وول رلً مً احل الخأهعذ معً وحعىد جبعايً بعحن هخعااج 

 .الذساط ض العام واللذساث العلليت باعخباسه مديا مً مدياث الدشخيظ

 :وكذ جم جؿبيم أداة اإلالابلت واإلاخمثلت في املقابلت: 

 أبعععععاد  4: و جدخعععىض علععععى اضـــخمارة جدذيــــذ املطـــخوو الاقخصــــادي و الاجخمــــا ي

ً و معخىاهم الخعليمي و الىغعيت معلىماث أخشي  أظاظيت هي: وظيفت الىالذي

فعالغشع مععً جؿبيلىععا لهععزه الاظععخماسة هععى جدليععم مدععً الاظععدبعاد) اظععدبعاد 

 .)الخالميز الزيً يعاهىن مً خشمان عاؾفي و اكخطادض و احخماوي

 : وللععذ جعععم الاعخمععاد عليععه الظعععدبعاد  اخخبــار الــذكاص املصــور كخمـــذ سكــي صــال

يت اإلاخذهيت الخالميز روض اللذساث العلليت العاليت والخالميز روض اللذساث العلل

 . والاعخماد على الخالميز مخىظؿي اللذساث العلليت
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 :نخائج الذراضت الاضخطال يت 5.2.3

 مدك الاضدبعاد:

( حعاهيععان مععً كطععىس خذععع ي وهععزا بععالشحىس إلعععى 8خيععث جععم اظععدبعاد خعععالخحن ) 

( خععاالث حعععاوي مععً 3اإلالعف الطععلي للخالميععز يخمثععل فعي غعععف فععي الىظععش وجعم اظععدبعاد )

كخطععععادض خعععععب اظعععخماسة اإلاعععععخىي الاكخطععععادض والاحخمعععاوي اإلاعععععخخذمت فععععي خشمعععان ا

( خاالث حعاوي مً خشمعان ععاؾفي )خالعت ؾعالق وخالعت 8الذساظت باإلغافت إلى اظدبعاد )

 .( خاالث3ألام مخىفيت(. ليطل عذد الخاالث إلى )

 مدك الخبا ذ:

ألاس ععع جعععم  (3بخؿبيععم اخخبععاس العععزواء اإلاطععىس ألخمععذ صوعععي ضععالع علععى الخعععاالث ) 

اظعدبعاد زعالر خعاالث ورلعً بععالشحىس إلعى كاامعت جطعييف الععزواء وحعذها أنهعم غعمً فئععت 

 . وبىاءا على رلً خذدث عيىت الذساظت بدالت واخذة) )الزوي حذا

 :الذراضت ألاضاضيت .2.3

في:ـزي  9في:ـزي إلـو  5خذود الذراضت ألاضاضيت: جمثلذ في ال:ترة املمخـذة بـيي  2.2.3

الذراضـــت  اــــو خالـــت مخواجـــذة بابخذائيــــت الشـــ يذة مباركـــت بور يــــت وأجزيـــذ  2222

 .بمذينت باجنت

 :أدواث الذراضت ألاضاضيت 2.2.3

 اضخمارة دراضت خالت:

جمثل دساظت خالت هىعا مً البدعث اإلاخعمعم ععً العىامعل اإلاعلعذة والتعي حععهم  

أو في فشديت ووخذة احخماعيت ما  شخطا وان أو أظعشة أو حماععت أو مسظععت احخماعيعت 

مجخمعععا مدليععا فبىاظعععؿتها ججمععع البياهعععاث اإلاالامععت ععععً الخالععت: الىغعععع اللععاام لتخالعععت 

وخبراتها اإلااغيت عالكتها مع بيئتها. و عذ الخعمم في العىامل واللىي التعي جدىعم ظعلىهها 

وجدليل هخااج جلً العىامل وعالكاتهعا يععخؿيع الباخعث أن يي ع ر ضعىسة شعاملت مخياملعت 

 (.84  ص8112يبن  لتخالت هما هي )بع

وكذ اعخمذ في هزه الذساظت الخاليت على اظخماسة دساظت خالت لجمع أهبر عذد  

معً اإلاعلىمععاث ععً الخالععت ورلععً بإسظعالها لععىلي ألامعش وجخمثععل مدععاوس هعزه الاظععخماسة فععي: 

 .اإلاعلىماث ألاظشيت. اإلاعلىماث الصخيت  اإلاعلىماث الخاضت باإلاعخىي الخعليمي
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ع ع ع ع ععععي الضيع ععععاده بؿاسيععععت فخلع ععععم اعخمع ععععياث: جع ععععم الشياغع عععععىباث حعلع ععععخيظ ضع اث لدشع

للدشخيظ الذكيم لخاالث الطعىبت هل هي ضعىبت فعي ؤلادسان الععم؟ي؟ أو ضععىبت فعي 

ؤلادسان البطععشض؟ أو ضعععىبت فععي ؤلادسان؟ او ضعععىبت فععي الاهدبععاه؟ "أحابععذ عليهععا معلمعععت 

 ."الخالت

 : زض وجدليل نخائج الذراضت ألاضاضيت 3.2.3

 دراضت خالت:   زض نخائج -

 يوض  نخائج ج:ز غ اضخمارة دراضت خالت: :2الجذول 
الخالت العالاليت مع  الخالت الصخيت اإلاعلىماث الشخطيت

 العاالت

 الخالت الخعليميت والثلافيت

 الاظم و الللب: ب. ط-

 ظىىاث 6العمش: -

 الجيغ: أهثى

حيذة ال حعاوي مً 

 أض

 مشىالث صخيت

عالكت حيذة مع 

 تهاوالذيها وإخى 

 مخىظؿت 

ٌ  5الخالت )ب. ط( جلميزة في الطف الثالث جبلغ مً العمش ظىىاث جضاو

الذساظت بايخذاات الشهيذة مباسهت بىسعيت بمذيىت باجىت  رو خالت صخيت حيذة حعيش في 

ـ عاالت مخىظؿت الذخل وجخمخع بعالكت حيذة مع والذيها وإخىتها  .وظ

 ي صال   او الحالت:  زض نخائج اخخبار الذكاص املصور كخمذ سك -

 .: يوض  نخائج اخخبار الذكاص كخمذ سكي صال 2الجذول 
 الخدليل الىضفي لليعب وعبت الزواء

 دسحت 109

 

دسحت وبالخالي فهي حعذ في فئت الزواء اإلاخىظـ اإلادطىسة بحن  116بلغذ وعبت رواء الخالت 

رواء الخالميز روض  ( مما يذٌ أن الخالت جخمخع بمعخىي رواء مخىظـ ومعخىي 181و 61)

 ضعىباث الخعلم يىذسج غمً الفئت اإلاخىظؿت.

بعذ جفشيغ اخخباس الزواء اإلاطىس ألخمذ صوي ضالع  فالخالت راث وعبت رواء 

وهزا ما يذٌ خعب ظلم اإلاعايحر اإلاشفم مع الاخخباس على أن الخالت جىذسج  116جلذس ب 

 .خدطيل في مادة الشياغياثفي معخىي الزواء اإلاخىظـ إال أنها جظهش جذوي في ال

  زض نخائج بطاريت فخحي الشياث لدشخيص صعوباث حعلم الزياطياث: 

: يوضـــ  نخــــائج الخقـــذيز الدشخيصــــ ي لصـــعوباث حعلــــم الزياطـــياث ل:خحــــي 3الجـــذول 

 .الشياث

 مذو خذة أو شذة الصعوبت الزياطياث الذرجت

 مخوضطت 58 62أقل من  41 
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فخلعي الضيعاث لدشعخيظ ضععىباث حعلععم  وخععب معا جىضعلذ إليعه هخعااج بؿاسيععت

وهي جىذسج في خذود اإلاخىظعؿت خععب  25الشياغياث فان الخالت جبذض ضعىبت جلذس ب 

 .اإلاعياس اإلاعخمذ الزض يدذد مذي أو شذة الطعىبت

 جطبيق خطت كيلز  او الحالت التي حعاني من صعوباث في حعلم الزياطياث:

 ( بخؿت ولحر وهيفيت جؿبيلها.أٌو خؿىة جم حعشيف اإلاعلمت والخالت )ب. ط 

  بعععذ الاؾععالس معععع اإلاعلمععت علععى اإلالعععشس الذساسعع ي جععم جطعععميم دليععل للذساظععت وفعععم

البرهامج اإلالشس مً ؾشف الىصاسة الىضيت  ويعخمذ علعى خؿعت هيلعش ويشعمل علعى 

والجمع والؿشح بإغافت أو ؾشح  66إلى  1الىخذة الخعليميت ألاولى )ألاعذاد مً 

إلى العششة اإلاىاليت وملاسهت ألاؾىاٌ والخىلل على مشضعىفت عذد ضغحر باإلجمام 

 بالخىلل في الفػاء الفحزيابي أو على الخمثيل والخجميع بالعششاث واإلائاث(.

 ب. ط( دليععل الذساظععت الععزض يىحععه العمععل فععي الىخععذة  بععذها ظععلمذ لتخالععت(

عععذد والجمععع والؿعشح بإغععافت أو ؾعشح  66إلعى  1الخعليميعت ألاولععى )ألاععذاد مععً 

ضععغحر باإلجمعععام إلعععى العشعععشة اإلاىاليعععت وملاسهعععت ألاؾعععىاٌ والخىلعععل علعععى مشضعععىفت 

 بالخىلل في الفػاء الفحزيابي او على الخمثيل والخجميع بالعششاث واإلائاث(.

  بعذ رلً ؾلب مً الخالت )ب. ط( دساظت الىخذة الخعليميت ألاولى راجيا خعب

 كذستها   وظشعتها وفي أض صمان وميان.

 يخهعي الخالعت )ب. ط( مععً الىخعذة ألاولعى وحشععش بالشغبععت فعي الخلعذم الععى بععذما ج

الىخعذة اإلاىاليعت حعلعم اإلاعلمععت بعزلً فخعؿعي لهعا اخخبععاس راحعي جلعىم الخالععت )ب. 

 ط( بدله وخذها دون معاعذة وفي اللعم وبىحىد اإلاعلمت.

  زض نخائج جطبيق خطت كيلز  او الحالت:   

  ليها في الاخخباراث املقذمت للحالت: يوط  النقاط املخدصل: 4الجذول 
 ..(\22النقطت املخدصل  ليها ) الاخخبار

 6،5\22  99إلو  2ألا ذاد من 

الجم  والطزح بإطافت او طزح  ذد صغير باإلجمام إلو 

 العشزة املواليت

22\5 

 7\22 مقارنت ألاطوال

الخنقل  او مزصوفت بالخنقل في ال:ظاص ال:يزيائي أو 

 ل او الخمثي

22\6 

 6،5\22 والخجمي  بالعشزاث واملئاث.
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ً خالٌ هخااج الاخخباساث الخمغ التي كذمذ لتخالت )ب. ط( انها راث  يخضع م

ً بالعىدة الى اإلاذة التي اظخغشكتها في ول وخذة  ـ في الخدطيل الزاحي ورل معخىي مخىظ

معععت وهعععزا مععع ععععذم العععخمىً مععً ألاهعععذاف اإلاععععؿشة مععً وعععل وخعععذة الا بععالشحىس العععى اإلاعل

ت لهعا وهععزا معا يى عخه الجععذٌو الخدطعل علعى عالمععاث مخىظعؿت فعي الاخخبععاساث واإلالذمع

 . 3سكم

 جدليل ومناقشت  امت للنخائج:   4.2.3

ً ضعىبت في حعلم  ً خالٌ ول هزه الىخااج بأن الخالت )ب. ط( حعاوي م يخضع م

خدطعل عليهعا فعي الشياغياث جلذس باإلاخىظؿت جبرص في ضىسة وا خت معً خعالٌ الىخعااج اإلا

مادة الشياغياث ظعىاء فعي الخلىيمعاث أو معً خعالٌ الاؾعالس علعى دفعاجش ألاوشعؿت الخاضعت 

بالشياغياث أو مً خالٌ هخااج بؿاسيت الدشعخيظ لطععىباث حعلعم الشياغعياث "مععخىي 

"  أو مععً خعععالٌ هخععااج اإلالابلععت التعععي أظهععشث أن هععزه الىخعععااج ساحعععت إلععى جيعععىيً  مخىظعـع

ً ما دة الشياغياث هاحم عً جلً ألافياس والاعخلاداث و ألاخيام الخاؾئت مفهىم ظلبي ع

التي جيىهذ لذي الخالت مً اإلاديـ الزض يعيش فيه والزض يعخبر مادة الشياغياث بعبعع 

هبحعر وعلبعت ضععبت للمخعلمعحن ممعا سيع  لذيعه أنهعا معادة ضععبت وال يععخؿيع جلعذيم هخععااج 

 .ابها لها وإلافاهيمها و مبادئهادعحيذة فيها وهزا ما ازش على أدائها واه

وعىععذ جؿبيععم خؿععت هيلعععش للععخعلم الععزاحي جبععحن أنهعععا راث معععخىي مخىظعـع  فعععي  

والتععي  8112الخدطعيل الععزاحي وهعزا مععا حعاء مىافيععا لذساظععت ظعالي مدمععذ عبعذ اللؿيععف 

أهعععذث إن الععععخعلم الفععععشدض يععععاعذ علععععى جدليععععم هخععععااج إيجابيعععت لعمليععععت الععععخعلم لجميععععع 

  وجىفيم 1664خالف معخىياتهم. وأيػا مع دساظت اخمذ عفذ مطؿفىالخالميز على اخ

خيث جىضلىا إلى إن معظم اإلاخعلمعحن يمىعنهم حعلعم اإلاىغعىس  1665مشوي مدمىد الخيلت

الذساسع ي اإلاؿلعىب معنهم بمعععخىي اجلعان مدعذد إرا اخعز بعععحن الاعخبعاس مععشفتهم العععابلت 

 م يدىاظب مع معؿياتهم الشخطيت. بالىخذاث وجخىافش لهم جذسيغ حيذ ووكذ وافي للخعل

ويشحعع الباخثععان رلعً إلععى أن اظعتراجيجيت وأظععلىب جفشيعذ الععخعلم خععب خؿععت 

هيلش اإلاخبعت مع الخالت ال يدىاظب مع معخىاها العللعي او اإلاعشفعي أو الخعليمعي أو الذساسع ي 

وخاضععت أنهععا حعععاوي مععً ضعععىباث حعلعععم خاضععت بالشياغععياث أو انهععا لععم جععخلً الىخعععذاث 

ل حيذ وأيػا إلى عذم جىفحر الخغزيت الشاحعت الفىسيعت ألداء الخالعت علعى الاخخبعاساث بشي

الزاجيت اللطحرة  في نهايت ول وخعذة حعليميعت وهعزا معالم يععاعذ الخالعت علعى الخععشف إلعى 
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أخؿائهعا ودساظعتها وجصعخيدها وبالخعالي جيععىن مععضصة لعه. أو أن الخالعت ممىعً ان جخدطععل 

 أظاليب أو اظتراجيجياث خذيثت أخشي.  على هخااج أفػل باجباس

  خاجمت:.4 

هطععععىباث العععخعلم و  هععزه الذساظعععت اللعععذ الػعععىء علعععى عععذة مىاغعععيع بدثيعععت 

التربيعت  وعلى فئت هامت مً فئعاثالخىىىلىحيا الخذيثت  ومىغىس اللابليت للخعلم الزاحي 

ً الخالعت الا وهعي ضععىباث حعلعم الشياغعياث  و جىضعلذ الذساظعت العى ععذم جمىع الخاضعت 

معً العخعلم وفعم هععزه الخىىىلىحيعا  واسحعع الباخثخععان رلعً ألنهعا حعععاوي معً ضععىباث فععي 

غىء ما اظفشث عليه هخااج الذساظت الخاليت هلترح الخىضياث  خاضت وفيبطفت  الخعلم

 الخاليت:

  الذساظاث اإلاعخلبليت في مجاٌ التربيت الخاضت  وخاضت روض ً احشاء اإلاضيذ م

ً الاهخمام. عؿائهاوإضعىباث الخعلم   اإلاضيذ م

  جديذ للخلميز ان يعهم في عمليت الخعلم معخمذا  وأظاليبجبجي ؾشق جذسيعيت

 كابليخه للخعلم. ووفمعلى راجه 

  الخىىىلىحياث الخعليميت الخذيثت في الخعلم ٌ  واإلاشاهض في اإلاذاسط  والخعليمادخا

  الخعليميت العاديت والخاضت.

  . قائمت املزاج :5

ععععشا  - ععععت إبع ع ععععخعلم الىماايع عععععىباث الع ععععي ضع ععععع فع ععععذ يىظعععععف  اإلاشحع ععععذ الىاخع ععععليمان وعبع هيم  ظع

 (.8111  1والاواديميت والاحخماعيت والاهفعاليت )مطش: مىخبت ألااهجلى اإلاطشيت  ؽ

 (.1665عىاد  أخمذ مدمذ  ضعىباث الخعلم  )ألاسدن: داس اإلاعحرة   -

بعععت ألاهجلعععى اإلاطعععشيت  مىطععىس  ؾلععععذ  العععخعلم الععزاحي واسجلعععاء الشخطعععيت )مطععش: مىخ-

1644.) 

البؿايىعت  أظعامت مدمععذ و الششعذان  مالععً اخمعذ و  خعشون  ضعععىباث العخعلم الىظشيععت -

 (8112واإلاماسظت  )ألاسدن:داس اإلايعشة لليشش و الخىصيع 

الخيلت مدمعذ مدمعىد  جىىىلىحيععا الخعلعيم بعحن الىظشيععت والخؿبيم )عمعان: داس اإلايعععشة -

 (.1665لليشش والخىصيع 

لخيلت مدمعذ مدمعىد  ؾشااعم الخعذسيغ و اظعتراجيجياجه ) الامعاساث العشبيعت اإلاخدعذة:داس ا-

 (.8113الىخاب الجام؟ي  
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عععا الخعلعععيم والععععخعلم العععزاحي  )الاسدن:وااععععل لليشععععش و - الخؿيعععب  لؿفععععي مدمعععذ  جىىىلىحيع

 (.8113  1الخىصيع  ؽ

سدن: داس اإلايعععععشة ألا الضبحعععرض  شعععشيفت عبعععذ   و خعععشون  أظاظعععياث التربيعععت الخاضعععت  )-

 (.8113والخىصيع   لليشش 

الضغلعىٌ  عمععاد عبععذ الععشخيم واإلاداميععذ  شعاهش عللععه  ظععييىلىحيت الخععذسيغ الطععفي  -

 (.8114)الاسدن: داس اإلايعشة لليشش والخىصيع  ؽ 

  )الاسدن : داس أظعامت لليشععش 1الطعيفي عاؾف  اإلاعلعم و اظعتراجيجياث العخعلم الخعذيث -

 (1 8116والخىصيع  ؽ 

الىجذض  أخمذ وساشذ على و خشون  ؾشق وأظاليب واظتراجيجياث فعي جعذسيغ العلعىم  -

 (.8113)اللاهشة: داس الفىش العش ي  

بعيبن  هاديت  مداغشاث في جلىياث البدث وؤلاخطاء الخؿبيلي جخطظ علم الىفغ  -

 (8112حامعت باجىت  الجضااش  

بععععاإلاىديالث الخعليميععععت )الاسدن: داس حامل عبعععذ الشخمععععان عبععععذ العععععالم  العععخعلم الععععزاحي -

 (.8111  1اإلاىاهج لليشش والخىصيع  ؽ

مشعالي  إيهعاب عبععذ العظعيم  ضعععىباث حعلعم الشياغعياث حشخيطععها وعالحهعا بععالخعضيض  -

 (.8115  1)مطش: داس اليشش لتجامعاث  ؽ

 خاهم أم الجياللي وبىعشض  عبعذ الخميعذ  أزعش اظعخخذام بشهعامج حعليمعي كعاام علعى هظشيعت

الزواءاث اإلاخعذدة إلاعالجت ضعىباث حعلم الشياغياث لذي جالميز العىت الثالثعت ابخعذابي 

 (8115حامعت ظعيذة  الجضااش 

اللدؿاوي عبععذ    أزعععش العععخعلم العععزاحي فعععي حعضيعععض الىضعععىٌ الفععععاٌ إلاطعععادس اإلاعلىمعععاث -

مشاث لؿععالب وليعععت الهىذظعععت بجامعععت اإلالعععً عبعععذ العضيض"دساظععت ججشيايعععت"  شعععبىت اإلاعععسج

 .8115 العشبيت  اإلاسجمش العلمي ألاواديمي الذولي الخاظع  جشهيا

(  جىىىلىحيعا الخعلعيم  حعشيفهعا 8114الاواديميت )ىكع مبخعث للذساظاث والاظدشاساث م
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