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  : ملخص البحث
 فاعلیة برنامج تدریبي قائم على الرحالت المعرفیة عبر الویب"ھدف البحث الحالي إلى 

Web Quest) ( تشخیص التلمیذات بقسم التربیة الخاصة في في تنمیة مھارات الطالبات المعلمات
  "ذوات صعوبات التعلم 

وللتحقق من ذلك تم إعداد بطاقة لتحدید المھارات الالزم توافرھا في الطالبة المعلمة بقسم 
لي  واختبار تحصی، التربیة الخاصة حتى تتمكن من تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم
 باإلضافة إلى بطاقة ، لقیاس الجانب المعرفي لمھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم

 واستخدمت الباحثتان المنھج شبھ ،  لقیاس الجانب األدائي لنفس المھاراتRubricsساللم التقدیر
ُطبقت  ، عديوالتصمیم التجریبي القائم على المجموعة التجریبیة مع القیاس القبلي والب ، التجریبي

طالبھ معلمھ من طالبات قسم التربیة الخاصة بكلیة التربیة ) ٣٠(أدوات البحث قبلیًا وبعدیًا على 
بین ) ٠،٠٥( وتوصلت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى، بالجبیل

یاس الجانب متوسطي درجات التطبیق القبلي والبعدي لعینة البحث على االختبار التحصیلي لق
 ووجود ،  لصالح التطبیق البعدي، المعرفي لمھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم

بین متوسطي درجات التطبیق القبلي والبعدي لعینة ) ٠،٠٥( عند مستوىإحصائیةفروق ذات داللة 
ذات ذوات  لقیاس الجانب األدائي لمھارات تشخیص التلمیRubricsالبحث على بطاقة ساللم التقدیر

  . نتیجة الستخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب،  لصالح التطبیق البعدي، صعوبات التعلم
 ،  تشخیص صعوبات التعلم، ) Web Quest(الرحالت المعرفیة عبر الویب  :الكلمات المفتاحیة
   .  الموھوبین ذوي صعوبات التعلم،  بطيء التعلم، التفریط التحصیلي

A WebQuest-based training program to develop special education 
student teachers' skills in diagnosing pupils with learning difficulties  

Abstract 
The present study aims at identifying the A WebQuest-based training 

program to develop special education student teachers' skills in diagnosing 
pupils with learning difficulties  ،Jubail College of Education. 

A checklist was devised that identifies the competencies that should 
be available in the student teacher at the department of Special Education 
in order to be able to diagnose pupils with learning difficulties as well as an 
achievement test to measure the cognitive side of the skills of diagnosis. 
Also ،the researchers developed a rubric to measure the performance. The 
researchers used the quasi-experimental methodology. The instruments 
were administered before and after the experiment on 30 students and the 
results were: (1) the existence of statistically differences (0.05) between the 
means of scores of the pretest and posttest of the achievement test in favor 
of the posttest. (2) the existence of statistically differences (0.05) between 
the means of scores of the pretest and posttest of the rubric in favor of the 
posttest.     
key words: Web Quests ،diagnosis ،learning difficulties ،learning 
slowness ، 
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  :مقدمة
یعد مجال رعایة ذوي صعوبات التعلم من المجاالت الھامة التي شغلت المتخصصین في 

 وتبذل المؤسسات التربویة المختلفة ،  وفي المجال الطبي والنفسي والعصبي، التربیة والتعلیم
 ولدیھم القدرة على ، اد وتدریب معلمین ذوي مھارات عالیة في التشخیص جھدھا إلعدقصارى

             ) Peter ،&Henderson) 2001ومع ذلك یشیر كًال من  ، التمییز بین فئات التربیة الخاصة
 ،  والمعلمین، إلى وجود قصور في وعي ومعرفة المھنیین) Karby ، ;& Bryant) 2005و 

یزال ھناك خلط لدیھم في معرفة الحدود الفارقة التي تمییز  إذ الوالمشرفین التربویین بھذا المجال؛ 
 ،  وذوي التأخر الدراسي، ذوي التفریط التحصیلي(بین صعوبات التعلم وبین الفئات األخرى من

 فیؤدي ذلك إلى التشخیص الخاطئ للتالمیذ ، ) والموھوبین ذوي صعوبات التعلم، وبطيء التعلم
   . بات التعلمالذین یلتحقون ببرنامج صعو

ولذلك أوصت مؤتمرات كثیرة بأھمیة تنمیة مھارات تشخیص ذوي االحتیاجات الخاصة 
 ومن ، لدى جمیع المعلمین بدایتًا بمعلمة ریاض األطفال وحتى مشرفات ومعلمات التربیة الخاصة

ھنا أصبحت عملیة تدریب المعلمین أثناء الخدمة أولویة ملحة في العصر الحالي لمواكبة 
 ذلك لصقل وتنمیة قدراتھم لیصبحوا على درجة عالیة من الكفاءة ، مستجدات الحدیثة في التربیةال

   . في التشخیص
ونظرًا ألھمیة التدریب والتعلیم المستمر لتنمیة مھارات التشخیص لدى المعلمین في تحسین 

 وھاشم ، )٢٠١٦( أبو الرب، )٢٠١٧( ویؤكد ذلك دراسة البراھیم، عملیتي التعلیم والتعلم
 ، )٢٠٠٥ (Karby& Bryant ، )٢٠٠٦(mehta ، )٢٠٠٧( والسید، )٢٠١٢( یوسف، )٢٠١٣(

حیث أثبتت الدراسات فاعلیة  ، )٢٠٠١(Peter ،&Henderson، ،  )٢٠٠٢(العبد الجبار 
البرامج التي استخدمتھا في تنمیة مھارات التشخیص لدى معلمي ذوي صعوبات التعلم والمشرفین 

   . األطفال ریاض ومعلمي
 وتقدیم ما یناسبھ من ، فالتشخیص الجید یؤدي إلى تصنیف التلمیذ في الفئة المناسبة لھ

تحتاج برامج صعوبات   كما یؤدي إلى عدم تكدس غرف المصادر بفئات ال، البرامج التربویة
فئة المتفوقین  -:  مثل، وال یتم استبعاد فئات لھا أحقیة في االلتحاق ببرنامج صعوبات التعلم ، التعلم

 أو ، ذوي صعوبات التعلم التي تسبب خاصیة التقنیع أو الطمس لدیھم عدم ظھورھم كمتفوقین
 كما ُتظھر ذلك ،  ویظھرون وكأنھم تالمیذ عادیین متوسطي الذكاء، كذوي صعوبات التعلم

 وفئة المتفوقین ذوي صعوبات التعلم الذین صنفوا حسب - ، درجاتھم في التحصیل الدراسي
 فیتم ،  لدیھمالصعوبةمحددات التفوق بأنھم متفوقون عقلیًا بسبب تغطیة مجال التفوق على مجال 

 ببرنامج صعوبات التعلم لمعالجة مجال االلتحاقإھمال تشخیص صعوباتھم ویحرمون من 
  . )٢٠٠٦: الزیات.(الصعوبة النوعیة لدیھم؛ مما یؤدي ذلك إلى تفاقم الصعوبة لدیھم

الحالي یتسم بكثرة االكتشافات العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة؛ فقد أصبح ولما كان العصر 
 ، من الضروري االستعانة بالتقنیات الحدیثة التي ُیعد اإلنترنت من عناصرھا األساسیة في التعلیم

 تتسم بالعشوائیة وتستغرق ، ولكن عملیة البحث عبر اإلنترنت من خالل محركات البحث المختلفة
 من ھنا ظھرت الحاجة إلى تقنیة ،  الوقت والجھد للحصول على معلومات موثوقةالكثیر من

إلكترونیة تعلیمیة جدیدة دقیقة توجھ المتعلم نحو البحث القائم على التفاعل واالستكشاف من خالل 
 )٢٠١٣،   والجھني، صبري( وھذا ما یعرف بالرحالت المعرفیة عبر الویب، مصادر محددة

على أیدي مجموعة من الباحثین ) ١٩٩٥( المعرفیة عبر الویب عاموقد بدأت الرحالت
 ، "March,T مارش توم"و "Dodge. B. دودج بیرني"بتخصص تكنولوجیا التعلیم على رأسھم 

 وتعتمد الرحالت ، وأخذت في االنتشار باعتبارھا طریقة حدیثة للتعلیم والتعلم عبر اإلنترنت
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علم بمھام تعلیمیة متنوعة تعتمد على البحث واالستقصاء من المعرفیة عبر الویب على تكلیف المت
 وتسھل ،  وموفرة للوقت،  آمنة تتمیز بأنھا،  من قبل المعلممنتقاةخالل مصادر معلومات متنوعة 

 )٢٠١٤،  السمان(الوصول إلى المعلومات وال تشتت االنتباه عن الھدف المحدد من البحث
 ، ر الویب في تسھیل وتحسین عملیتي التعلیم والتعلمونظرًا ألھمیة الرحالت المعرفیة عب

 ، )٢٠١٦(والجمل، )٢٠١٧(قامت بعض الدراسات باستخدامھا مثل دراسة العتیبي
 ، )٢٠١٦( وزیتون، )٢٠١٦( ودیاب، )٢٠١٦( وخلیفة، )٢٠١٦(وحمادة ، )٢٠١٦(والسعیدي

 ، )٢٠١٥(امدوح، )٢٠١٥(والمنھراوي وشعیب، )٢٠١٥(والغرابلي، )٢٠١٥(والسید
 ، )٢٠١٤(صالحو) ٢٠١٤( والقاضي، )٢٠١٤( والسمان، )٢٠١٥( ومحمد ، )٢٠١٥(ومحمد

 ، )٢٠١٢(جمعة وأحمد و، )٢٠١٣(فتح اهللا و، )٢٠١٣(الجھنيوصبري و ، )٢٠١٣(الشاميو
حیث أثبتت ھذه الدراسات فاعلیة  ، )٢٠١١( والمھر، )٢٠١١(السیدو ، )٢٠١٢(عبد الجلیلو

ة عبر الویب في تنمیة بعض المھارات مثل مھارة االستیعاب اللغوي والمفاھیمي الرحالت المعرفی
 واإلبداعي ومھارات التفكیر المختلفة مثل التفكیر التأملي والریاضي والعلمي ، والفھم التاریخي

 ،  ومھارات عملیات التعلم،  والتعلم الذاتي،  ومھارات التصنیف، واالستقصائي والجغرافي
 وبعض ، عي التكنولوجي ومھارات التعامل مع التطبیقات التكنولوجیة الحدیثةومھارات الو

 والكیمیاء وطرق التدریس ،  وتنمیة التحصیل في مواد مختلفة مثل العلوم، مھارات التدریس
  . وزیادة الدافعیة لإلبداع واالتجاه نحو المواد المختلفة،  وأصول التربیة، الفقھوأصول 

ور في مھارات الطالبات المعلمات في تشخیص ذوات صعوبات ونظرًا ألنھ یوجد قص
اقترحت الباحثتان في ضوء ما أثبتتھ الرحالت المعرفیة عبر الویب  ،  كما سیتضح فیما بعد–التعلم 

من نتائج في الدراسات السابق ذكرھا االعتماد علیھا في تنمیة مھارات تشخیص التلمیذات ذوات 
 حیث ال توجد دراسة سابقة ، المعلمات بقسم التربیة الخاصة بالجبیلصعوبات التعلم لدى الطالبات 

  .في حدود علم الباحثتان تناولت ذلك
  :مشكلة البحث

من خالل عمل الباحثة األولى في اإلشراف على الطالبات المعلمات في التدریب المیداني 
 حیث ،  التعلم في تشخیص التلمیذات ذوات صعوباتالمعلمةتم مالحظة ضعف مستوى الطالبة 

اتضح أن لدیھا ضعف في إدراك الفروق بین الخصائص السلوكیة لذوي صعوبات التعلم 
 ،  وذوي التأخر الدراسي، ذوي التفریط التحصیلي( مثل ، والخصائص السلوكیة للفئات األخرى

التفریط ( حیث وجد أن الطالبة المعلمة تشخص التلمیذات المتفوقات ذوات ، )وبطيء التعلم
 على أنھم من ذوات صعوبات التعلم؛ بسبب ، ) أو المتأخرات دراسیًا،  أو بطيء التعلم، تحصیليال

 وھو محك یستخدم في تشخیص للتلمیذة على محك التباعد بین القدرة واألداء الفعلي اعتمادھا
 دون أن ترجع لألسباب الحقیقیة التي تقف خلف انخفاض التحصیل ، وتحدید ذوي صعوبات التعلم

 و تستبعد التلمیذات المتفوقات ذوات صعوبات التعلم من برنامج صعوبات التعلم بسبب ، لدراسيا
حیث أنھم یقنعون ویخفون الصعوبة   ، خاصیة التقنیع أو الطمس التي یتصف بھا المتفوقون عقلیًا

ي الفصل  وتكون درجاتھم في المستوى المتوسط كأقرانھم العادیین فالعالیةلدیھم من خالل قدراتھم 
كما یستبعد أیضًا المتفوقات عقلیًا ذوات صعوبات التعلم الدقیقة من برنامج صعوبات  ، الدراسي

التعلم ألنھم تم تحدیدھم كمتفوقات وفقًا ألدوات تشخیص المتفوقین وتم ضمھم لبرنامج التفوق العقلي 
د محكات التشخیص في المدرسة دون النظر إلى مجال صعوبتھم ومعالجتھا ألن محك التباعد كأح

یكشف عن ھؤالء التلمیذات ألن تحصیلھم مرتفع في كل المقررات  وتحدید ذوي صعوبات التعلم ال
 فینظر لھا كمتفوقة ویھمل النظر إلى ، ومنخفض في مقرر ما تعاني التلمیذة فیھ من صعوبات

    . ا تنخفض فیھ درجاتھا فتتفاقم مشكلتھا على مر السنین ویصعب معالجتھالذيالمقرر 
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 أیضًا ضعف قدرة الطالبات المعلمات في تطبیق اختبار الذكاء وتفسیر كما رصدت الباحثة
 ،  وضعف في عمل تحلیل كیفي ألداء التلمیذات على المھمات األكادیمیة، نتائجھ بطریقة صحیحة

كما تم مالحظة أن معلمات الفصول العادیة  تحیل أي تلمیذة تعاني من انخفاض في التحصیل 
سبق عرضھ یتفق مع ما أشار  وما. دراسي تلقائیًا إلى غرفة المصادر الخاصة بصعوبات التعلمال

أنھ ینبغي على المعلم الذي یقوم بتدریس ھذه الفئة ) ٤٢ ، ٢٠٠٧" (دانیال ھاالھان وآخرون"إلیھ 
أن یعرف طبیعة صعوبات التعلم واألسباب التي یمكن أن تؤدي إلیھا ومھارات اكتشافھا 

دراسة  أوصت بھ دراسة كل من وأیضًا یتفق مع ما. صھا وأسالیب تقییمھا وعالجھاوتشخی
 ، )٢٠٠٧( والسید، )٢٠١٢( یوسف، )٢٠١٣( وھاشم ، )٢٠١٦( أبو الرب، )٢٠١٧(البراھیم
mehta)٢٠٠٦( ، Karby& Bryant) ٢٠٠٢(العبد الجبار  ، )٢٠٠٥(  ، ،Peter ،

&Henderson)والخریجات والمشرفات معلمات لتدریبیة لبضرورة إعداد برامج  ، )٢٠٠١
  . وتصنیفھم والتعامل معھمالتربویات لتنمیة مھارات تشخیص ذوي صعوبات التعلم 

اقترحت الباحثتان تقدیم برنامج تدریبي قائم على الرحالت  المشكلةومما سبق عرضھ في 
ابة عن التساؤل الرئیس لذلك جاء البحث الحالي لإلج ، المعرفیة عبر الویب لمعالجة تلك المشكلة

  -:التالي
في ) (Web Questفاعلیة برنامج تدریبي قائم على الرحالت المعرفیة عبر الویب  ما

تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات بقسم التربیة الخاصة في  تنمیة مھارات الطالبات المعلمات 
 ؟الرحمن بن فیصل التعلم كلیة التربیة بالجبیل جامعة اإلمام عبد

  :بة عن السؤال الرئیس السابق یتطلب اإلجابة عن األسئلة اآلتیةولإلجا
 المھارات الالزمة لتشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم التي ینبغي توافرھا لدى ھيما  .١

 الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة كلیة التربیة بالجبیل؟
التلمیذات ذوات صعوبات التعلم ما ھي االحتیاجات التدریبیة من المھارات الالزمة لتشخیص  .٢

 لدى الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة كلیة التربیة بالجبیل؟
ما التصمیم التعلیمي للبرنامج التدریبي القائم على الرحالت المعرفیة عبر الویب الالزم   .٣

ربیة الطالبات المعلمات بقسم التلتنمیة مھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم لدى 
 ؟الخاصة كلیة التربیة بالجبیل

ما فاعلیة تطبیق البرنامج التدریبي القائم على الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة الجانب  .٤
المعرفي لمھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم لدى  الطالبات المعلمات بقسم 

 التربیة الخاصة كلیة التربیة بالجبیل؟
برنامج التدریبي القائم على الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة الجانب ما فاعلیة تطبیق ال .٥

األدائي لمھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم لدى الطالبات المعلمات بقسم 
 التربیة الخاصة كلیة التربیة بالجبیل؟

  : أھداف البحث
  : یھدف البحث الحالي التوصل إلى

بمھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم الالزم توافرھا لدى قائمة بالكفاءات الخاصة . ١
  .الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة

 الرحالت المعرفیة في تنمیة الجانب المعرفي برنامج تدریبي قائم علىمعرفة مدى فاعلیة . ٢
  .خاصة صعوبات التعلم  لدى الطالبات المعلمات بقسم التربیة الذواتلمھارات تشخیص 
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 الرحالت المعرفیة في تنمیة الجانب األدائي برنامج تدریبي قائم علىمعرفة مدى فاعلیة . ٣
  . صعوبات التعلم  لدى الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصةذواتلمھارات تشخیص 

   . )(Web Questبرنامج تدریبي قائم على الرحالت المعرفیة عبر الوب . ٤
  : أھمیة البحث

  : التربویین والمتخصصین بالتاليالحاليحث یفید الب
 یزود أعضاء ھیئة التدریس والمؤسسات التربویة المرتبطة بذوي الفئات الخاصة بمقیاس یوضح -

كفاءات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم الالزم توافرھا لدى الطالبات المعلمات بقسم 
  .التربیة الخاصة

موذج لتطبیق الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة مھارات  یمد الباحثین في ھذا المجال بن-
  .تشخیص ذوي صعوبات التعلم

 الجانب األدائي لتقییم Rubricsیمد الباحثین في مجال الفئات الخاصة ببطاقة ساللم التقدیر -
لمھارات تشخیص ذوي صعوبات التعلم الالزم توافرھا لدى الطالبات المعلمات بقسم التربیة 

  .الخاصة
  : یقتصر البحث الحالي على: حدود البحث

طالبھ معلمة من طالبات المستوى الثامن بقسم التربیة ) ٣٠(تم اختیار عینة البحث من .١
  .الرحمن بن فیصل الخاصة جامعة اإلمام عبد

مھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم التي تكشف عنھا االحتیاجات التدریبیة  .٢
 .طالبات المعلماتمن المھارات الالزمة لل

  : البحثمنھج
متھ لظروف ءالحالي في إجراءاتھ على المنھج شبھ التجریبي وذلك لمال اعتمد البحث 

مجموعة  النظري للبحث وفي اختیار عینة البحث القائم علي اإلطار ھذا البحث وفي بناء إجراء
  . التجریبیة الواحدة التي تدرس باستخدام الرحالت المعرفیةالبحث

 :البحثفروض 
  :یحاول البحث الحالي التحقق من صحة الفروض التالیة

بین متوسطي درجات مجموعة البحث في ) 0.05(یوجد فرق ذا داللة إحصائیة عند مستوى .١
البعدي للجانب المعرفي لمھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم /التطبیقین القبلي

  .صالح التطبیق البعديلدى الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة ل
بین متوسطي درجات مجموعة البحث في ) 0.05(یوجد فرق ذا داللة إحصائیة عند مستوى .٢

البعدي للجانب األدائي لمھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم / التطبیقین القبلي
  .لدى الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة لصالح التطبیق البعدي

  ): من إعداد الباحثتان(أدوات البحث 
مقیاس لتحدید كفاءات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم الالزم توافرھا لدى الطالبات  .١

  .المعلمات بقسم التربیة الخاصة
مھارات تشخیص التلمیذات ذوات ل لقیاس الجانب األدائي Rubricsبطاقة ساللم التقدیر  .٢

  .التربیة الخاصة لدى الطالبات المعلمات بقسم ، صعوبات التعلم
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مھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم لاختبار تحصیلي لقیاس الجانب المعرفي  .٣
  . لدى الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصةالمختلفةمن بین الفئات 

  .البرنامج التدریبي القائم على استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب .٤
 :البحث مصطلحات

 :حالیة بالتعریفات اآلتیة لمصطلحات الدراسةتلتزم الدراسة ال

  : الرحالت المعرفیة -
بـأنھا استراتیجیة تعلیمیة جدیدة تھدف إلى تجول الطالب في ) ٤٤٤، ٢٠١٥(عزميیعرفھا 

 من خالل التفاعل ، موضوع أو قضیة معینة عبر اإلنترنت في ضوء مسارات محددة من قبل المعلم
  . منتقاة شبكة الویب مع مصادر المعلومات وھى مواقع في

 : برنامج تدریبي قائم على الرحالت المعرفیة
بیئة تعلیمیة ھادفة وموجھة تقوم على التفاعل :  بأنھإجرائیاولغرض البحث تعرفھ الباحثتان 

واالستقصاء من خالل مصادر تعلم یوفرھا وینظمھا الباحث على شبكة اإلنترنت لتنمیة مھارات 
 . ذوي صعوبات التعلمتشخیص وتصنیف التالمیذ من

  :  مھارات التشخیص-
بأنھ تحدید نمط االضطراب الذي أصاب ) ٢٠٠٧( وآخرون، ُیعرف التشخیص سلیمان

 وتعرف مھارات التشخیص ، الفرد على أساس األعراض والعالمات أو االختبارات والفحوص
 في أداتي البحث في في ھذا البحث على أنھا الدرجة التي تحصل علیھا الطالبة المعلمة إجرائیًا

  . البحثإجراءات  اللتان یتم إعدادھما ضمن Rubricsالتحصیل المعرفي وبطاقة التقدیر 
 :صعوبات التعلم

 اللجنة األمریكیة الوطنیة المشتركة لصعوبات التعلم التعریف اعتمدت) ١٩٩٠(في عام 
الضطرابات تظھر من أن صعوبات التعلم مجموعة غیر متجانسة من ا: " التالي لصعوبات التعلم

 واستخدام قدرات االستماع والكالم والقراءة والكتابة اكتساب فيخالل صعوبات واضحة الداللة 
 وتنتج عن خلل ،  وھذه االضطرابات توجد داخل الفرد، والحساب والتفكیر أو القدرات الریاضیة

وقد یرافق .یاة ویمكن أن تحدث عبر أي مرحلھ من مراحل الح، المركزي العصبي النظام في
صعوبات التعلم مشاكل في سلوكیات التنظیم الذاتي واإلدراك االجتماعي والتفاعل االجتماعي ولكن 

  وعلى الرغم من أن صعوبات التعلم قد تكون ، تعد في حد ذاتھا صعوبات تعلم ھذه المشاكل ال
نفعالیة أو تأثیرات  أو االضطرابات الحسیة واالالعقلي األخرى كالتخلف اإلعاقةمصحوبة بحاالت 
  اختالفات ثقافیة إال أنھا لیست ناتجة عن ھذه الحاالتأوالتدریس غیر مالئم : بیئیة خارجیة مثل

  ).٦٥ ، ٢٠١٣:  جمال، الخطیب(
التالمیذ الذین یظھرون تباینًا بین تحصیلھم : ولغرض البحث ُتعرف صعوبات التعلم بأنھا

 مستواھم التحصیلي في المواد األكادیمیة األساسیة  حیث یكون، األكادیمي وقدراتھم العقلیة
منخفض في حین أن قدراتھم العقلیة تقع ضمن المدى المتوسط أو فوق المتوسط ویتم إلحاقھم بغرفة 
المصادر بناءا على نتائج تشخیصھم على اختبارات التحصیل واالختبارات المسحیة السریعة 

  واالختبارات التشخیصیة لصعوباتوالذاكرةواالنتباه واختبارات الذكاء واالختبارات اإلدراكیة 
  .التعلم
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  :اإلطار النظري مدعمًا بالدراسات السابقة
لما كان البحث الحالي یھدف إلى تحدید فاعلیة برنامج تدریبي قائم على الرحالت المعرفیة 

لمعلمات عبر الویب في تنمیة مھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم لدى الطالبات ا
  : لذلك تناول اإلطار النظري المحاور التالیة، بقسم التربیة الخاصة

 .الرحالت المعرفیة عبر الویب -

 .مھارات تشخیص ذوي صعوبات التعلم -

 .فئات التالمیذ التي تصنف خطأ على أنھا من ذوي  صعوبات التعلم -

ویب لتنمیة مھارات عناصر تصمیم البرنامج التدریبي القائم على الرحالت المعرفیة عبر ال -
 .تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم

  .توظیف الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة المھارات المختلفة -
  : الرحالت المعرفیة عبر الویب: المحور األول

 :ماھیة الرحالت المعرفیة عبر الویب): أوًال(
 عملیتي التعلیم والتعلم قائم ُتعد الرحالت المعرفیة عبر الویب توظیف موجھھ لإلنترنت في

بأنھا استراتیجیة تقدم مھمات تعلیمیة ) ١٩ ، ٢٠١١ (طلبة ویعرفھا ، على التفاعل واالستقصاء
 تساعد المتعلم على القیام بنفسھ بعملیات مختلفة من البحث واالستكشاف ، محددة عبر اإلنترنت

  . واستخدامھا وتوظیفھا ولیس مجرد الحصول علیھا، للمعلومات
بأنھا أنشطة استكشافیة تعتمد على البحث الفعال عبر اإلنترنت ) ١٨، ٢٠١٢(ویعرفھا الفار

بھدف الوصول الصحیح والمباشر للمعلومات بأقل وقت وجھد لتنمیة القدرات الذھنیة المختلفة 
ة على  وتعتمد جزئیا أو كلیا على المصادر اإللكترونیة الموجود،  وتنمي العمل الجماعي، للمتعلم

 وتعمل على تحویل ،  وتساعد في بناء شخصیة المتعلم الباحث،  ومحددة مسبًقاوالمنتقاةاإلنترنت 
 ویمكن دمجھا بمصادر أخرى كالكتب والمجالت والعروض ، عملیة التعلیم إلى عملیة ممتعة

 . التقدیمیة واألقراص المدمجة والفیدیو التعلیمي وغیرھا
بأنھا مدخل للتدریس قائم على استخدام الكمبیوتر ): ٧٢ ، ٢٠١٢(وُیعرفھا جمعة وأحمد 

 قائم على حوسبة مخطط لھا من قبل المعلم لبیئات التعلم والتدریس ، واإلنترنت في التعلیم والتعلم
 من خالل أنشطة تساعده على بناء المعرفة بنفسھ ، تتیح للطالب فرص البحث والتقصي والتساؤل

  .ولالستزادة من المعرفة
الل استعراض التعریفات السابقة نجد أنھ قد تنوعت وجھة النظر حول الرحالت من خ

 والبعض ، المعرفیة فمنھم من رأى أنھا استراتیجیة قائمة على تقدیم مھام تعلیمیة عبر اإلنترنت
 والبعض رأى أنھا أنشطة تربویة قائمة على ، رأى أنھا تدریس قائم على توظیف االنترنت

 وبناًء عل ما سبق فإن الرحالت المعرفیة عبر ،  مصادر إلكترونیة محددةاالستكشاف من خالل
  :الویب كتعریف یجب أن یحقق الخصائص اآلتیة

 .أن تكون قائمة على استخدام اإلنترنت -

 . من قبل المعلمالمنتقاةأن تتنوع فیھا مصادر التعلم اإللكترونیة  -

 .أن تدمج ما بین التعلم الفردي والجماعي -
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 .ئمة على التقویم الذاتي للمتعلم لما اكتسبھ من خبراتأن تكون قا -

 .أن تعتمد على األنشطة التفاعلیة االستقصائیة -

 .أن تعتمد على التشویق والجاذبیة -
 :ممیزات وأھمیة الرحالت المعرفیة عبر الویب): ثانیًا(

) ٢٠١٥(وتتضح أھمیة استراتیجیة الرحالت المعرفیة عبر الویب من خالل عزمي
  .dodge(1995)، )٢٠١٢(والفار

 تحقق أھداف تعلیمیة محددة مسبقًا ومخطط لھا بعنایة. 

 تنمیة مھارات التفكیر المختلفة والقدرة على البحث والتقییم الذاتي وتقییم األخر. 

 بمختلف المراحل التعلیمیة، مناسبتھا لمختلف مستویات المتعلمین . 

 والبحث والتفاعلتتضمن أنشطة تعلیمیة متنوعة قائمة على االستقصاء . 

 ومنتقاة ،  ومتعمقة، تحول مصدر التعلم من الكتاب المدرسي لمصادر تعلم إلكترونیة متنوعة ، 
 . وتوفر الوقت والجھد، مما تتغلب على تشتیت ذھن المتعلم

 تجعل دور المعلم قائم على التخطیط وانتقاء مصادر التعلم وبناء بیئة تعلم إلكترونیة تفاعلیة. 

  العمل الجماعيتنمي روح. 

 وتزید من دافعیتھم ،  وتنمي مھارات التواصل اإللكتروني بینھم، تركز على جھد المتعلمین 
 .للتعلم

  :أنواع الرحالت المعرفیة عبر الویب): ثالثًا(
الرحالت المعرفیة وفقا للفترة الزمنیة التي یقضیھا المتعلم في  Dodge(2:2001) صنف

 :ددة ھمادراسة الموضوع أو القضیة المح
 وھي التي غالبًا تقتصر على مادة دراسیة واحدة ویتم دراستھا في :الرحالت المعرفیة القصیرة .١

 ، وتستخدم غالبًا مع المتعلمین المبتدئین. فترة زمنیة قصیرة وتركز على عملیات ذھنیة بسیطة
یعاب فاعلیة الرحالت المعرفیة قصیرة المدى في تنمیة االست) ٢٠١٣(وقد أثبت فتح اهللا

 .المفاھیمي في مادة الكیمیاء لدى طالب الصف األول الثانوي
وتستخدم مع الموضوعات الدراسیة الطویلة والتي تتطلب عملیات : الرحالت المعرفیة الطویلة .٢

 . وتستخدم عادة مع المتعلمین المتمرسین على استخدامھا، ذھنیة علیا
لمدى نظرًا لوجود العدید من طویلة ا سوف یستخدم في ھذا البحث الرحالت المعرفیة

األنشطة االستقصائیة المرتبطة بالموضوعات الدراسیة التي یحتاج دراستھا لفترة تتراوح ما بین 
 والتي بحثت أثر اختالف أنماط ، )٢٠١٧( وھذا یتفق مع دراسة حسن، الثالث واألربع أسابیع

 ، دراسات العلیا بكلیة التربیةتصمیم الرحالت المعرفیة في تنمیة مھارات البرمجة لدى طالب ال
 مجموعة درست باستخدام الرحالت المعرفیة طویلة المدى ، وتكونت عینة البحث من مجموعتین

 وتوصلت الدراسة إلى فاعلیة الرحالت ، واألخرى بواسطة الرحالت المعرفیة  قصیرة المدى
  .لبرمجةالمعرفیة طویلة المدى في تنمیة الجانب المعرفي واألدائي لمھارات ا
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 : تصمیم الرحالت المعرفیة عبر الویبمعاییر): رابعًا(
 في أن ھناك مجموعة من المعاییر Dodge (2001) و ، )٢٠١١:٢٠(یتفق كال من طلبة

  :واألسس التي یجب مراعاتھا في تصمیم الرحالت المعرفیة تتمثل في اآلتي

المصاغة في شكل مشكالت ترتبط أن تقوم الرحالت المعرفیة على مجموعة من المھام التعلیمیة  -
 تحث المتعلم على التفكیر وتجنب مجرد جمع المعلومات وھذا ما تحقق في البحث حیث ، بالواقع

 حلول لھا والتي تتمثل في تنمیة مھارات تشخیص إیجادقام على مجموعة من المشكالت وكیفیة 
 .تربیة الخاصةالتلمیذات ذوات صعوبات التعلم لدى الطالبات المعلمات في قسم ال

 ، أن تعتمد الرحالت المعرفیة على تنوع مصادر المعلومات القائمة على البحث واالستقصاء -
 ، وتم توفیر ذلك في البحث من خالل االعتماد على محاضرات خاصة معدة بالعروض التقدیمیة

 وبعض ،  وكذلك مواقع تعلیمیة تھتم بتشخیص صعوبات التعلم، وكذلك لقطات فیدیو عبر الیوتیوب
سمعیة  (الملفات الخاصة باختبارات تشخیصیة لصعوبات التعلم وكیفیة تطبیقھا واختبارات إدراكیة

 .واختبار ذكاء،  واختبار انتباه وذاكره) وبصریة

تقدیم المادة بمجموعة من األدوات المختلفة كاالعتماد على الروابط الفائقة وكذلك تقسیم  -
 . بدورھا تتكون من مجموعة من الفرعیات التياألجزاءالمحتوى لمجموعة من 

سھولة التصفح واالنتقال بین المصادر المختلفة وتحدید أدوار المتعلمین في مختلف المھمات  -
 .التعلیمیة

  :دور المعلم في تصمیم الرحالت المعرفیة عبر الویب): خامسًا(
بل تركز دوره على  ،  من التقنیات التي ال تلغي دور المعلم، الرحالت المعرفیة عبر الویب

  : دور المعلم یتمثل في اآلتيأن ففي الرحالت المعرفیة عبر الویب نجد ، ما ھو أھم

 .التخطیط للمھمات التعلیمیة واألنشطة التي سوف یمر بھا المتعلم عبر الویب -

 .اختیار المواقع التي تساعد المتعلم على إنجاز المھام المطلوبة -

 تساعد المتعلم على یةھرفاقھا من عروض تقدیمیة أو فیدیومكن إإعداد المواد التعلیمیة التي ی -
 .إنجاز المھام واألنشطة

 . أو في تقییمھ ھو للمتعلمین، تحدید أسالیب التقییم التي سوف یتم إتباعھا في تقییم المتعلم لنفسھ -

 .إعداد أدوات التقییم المناسبة الجماعیة والفردیة والذاتیة -

 .نفیذ الرحالت المعرفیة عبر الویبمساعدة المتعلمین أثناء ت -

 .تحدید قنوات التواصل الجماعي بینھ والمتعلمین وبینھم البعض -

  . أثناء تعلمھمالمتعلمینمتابعة  -
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  :مھارات تشخیص ذوي صعوبات التعلم: المحور الثاني
  :ماھیة تشخیص ذوي صعوبات التعلم: )أوًال(

 من ،  فال بد أن نحدد،   صعوبات التعلمكي یتم التعرف على مفھوم مھارات تشخیص ذوي
 بأنھم التالمیذ الذین یعانون من صعوبات تؤدي ١٩٦٣ قد حدد كیرك عام ھم ذوي صعوبات التعلم؟

،  الكتابة،  التھجئة،  القراءة،  اللغة،   واحدة أو أكثر من عملیات النطقفيإلى عجز أو تأخر 
 ولكنھا سلوكي أو انفعالي اضطرابالدماغ  أو  وظیفة فيوتكون ناتجة عن خلل محتمل ،  الحساب

 ، ٢٠٠٩،  راضي، الوقفي.(التخلف العقلي أو إعاقات حسیة أو عوامل ثقافیة أو تعلیمیة ترجع إلى ال
٣٢( .  

مجموعة من اإلجراءات واألسالیب المستخدمة للحكم على نوع وأسباب : والتشخیص ھو
 واالختبارات التحصیلیة ، المقابلة والمالحظة (تشملصعوبات التعلم باستخدام أدوات التقویم والتي 

   . ) ومقاییس التقدیر، واالستبیانات ، والتشخیصیة والذكاء
والتشخیص الدقیق لذوي صعوبات التعلم  یبنى علیھ أحقیة إحالة التلمیذ لبرامج صعوبات 

 كما أنھ یقلص من .  المرجوةاألھدافالتعلم ووضع الخطة التربویة المناسبة لھ ونجاحھا في تحقیق 
 الزائف للتالمیذ من القبولعدد التالمیذ الذین یندرجون تحت مظلة صعوبات التعلم حیث یقلل من 

  .الفئات األخرى
ودقة التشخیص یحتاج إلى  معرفة المعلمین المعرفة الشاملة بالفروق بین الخصائص 

. مھ واألدوات الالزمة لتشخیص، ومحكات التعرف علیھم،  السلوكیة لھذه الفئة  والفئات األخرى
  ).٢٠١٤، الریدي ، الصایغ(

 أو الذاكرة ،  أو الكتابة، القراءة(ویتمیز طالب ھذه الفئة بعدة خصائص منھا صعوبات في 
 وقد یكون لدیھم نشاط حركي ، )أو اإلدراك الحركي، التفكیر أو اإلدراك البصري أو السمعي أو

 ویظھر علیھم  القلق بشكٍل ملحوظ في معظم یة لإلنجاز في الدافعانخفاض أو واندفاعیةزائد 
 الحیاةكما تظھر لدیھم بعض االضطرابات في استقبال اللغة أو توظیف اللغة في مواقف ،  .األوقات
 على األسئلة إجاباتھموتكون  ،ویعاني  ھؤالء التالمیذ في أخطاء تركیبیة ونحویة ، المختلفة

  .  من حیث القواعد اللغویة السلیمةومفیدة تامةكیب جمل مختصرة جدًا لعدم قدرتھم على تر
  ).٢٠١٣ ، الخطیب(

 في انخفاض التي توصلت إلى وجود ،  )٢٠١٧( البراھیم، سبق ذكره اتفق مع دراسة وما
وعي المعلمین الستخدام التقنیات المساندة الحدیثة  لتشخیص وتعلیم ذوي صعوبات التعلم وتحدید 

وركزت الدراسة على تنمیة الكفایات الواجب توافرھا في  ، رفة المصادرمدى أھلیتھم لخدمات غ
  . معلم غرفة المصادر

 التي توصلت إلى وجود مشكالت في تشخیص المعلمین ، )٢٠١٦(ودراسة  أبو الرب 
 وإجراءات ،  وتطبیق المقاییس، بیئة التعلم: (لذوي  صعوبات التعلم تمثلت في المحاور التالیة

التي توصلت لوجود انخفاض في  وعي المشرفات التربویات ، )٢٠٠٧(دراسة السید و، )التشخیص
 تمثلت في ضعف  ، ببعض مھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائیة

تطبیق المقاییس المختلفة واستخدام المحكات للتعرف على ذوي صعوبات التعلم  والخلط  بین 
 ودراسة ، الخصائص السلوكیة للفئات األخرىوي صعوبات التعلم وص السلوكیة لذالخصائ

Mehta) دال إحصائیًا في مستوى الوعي لدى معلمي انخفاض التي توصلت إلى وجود ، )٢٠٠٦ 
 ، صعوبات التعلم في المراحل األولیة والمتوسطة والثانویة  بالفروق بین مفاھیم صعوبات التعلم

 ، والخصائص السلوكیة لكل منھا،  ) وصعوبات الحساب النمائیة، افیا الدیسجر، الدیسلكسیا (التالیة
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 المھنیینالتي توصلت إلى أن ) ٢٠٠٦(Carlsonودراسة  ، مما یؤثر على دقة تشخیص الصعوبة
 Karby& Bryantودراسة  ،  في الوعي بتشخیص وعالج ذوي صعوبات التعلمانخفاضلدیھم 

ي المعلمین بالفرق بین صعوبات التعلم وبین فئات التي توصلت إلى وجود قصور في وع)٢٠٠٥(
 ، التربیة الخاصة األخرى التي تتقارب خصائصھا السلوكیة مع خصائص ذوي صعوبات التعلم

 إلى توافر المھارات التالیة في معلمي ذوي صعوبات ، )٢٠٠٢(كما توصلت دراسة العبد الجبار
: التعلم مرتبة حسب أھمیتھا على التواليالتعلم الذین لدیھم خبرة  طویلة في مجال صعوبات 

 ومھارات ،  ومھارات بیئة العمل،  ومھارات االستراتیجیات التعلیمیة، المھارات األكادیمیة(
وتوصلت ،  .وتنخفض ھذه المھارات لدى المعلمین الجدد في مجال صعوبات التعلم) التشخیص

ن والمھنیین العاملین مع ذوي  وعي المعلمیانخفاضإلى  )٢٠٠١(Peter &Henderson دراسة 
صعوبات التعلم بالصعوبات النوعیة والعدید من المفاھیم الخاصة بھذا المجال ویتضمن ھذه 

 وھي مصطلحات تستخدم كبدائل ،  والصعوبات الحركیة،  األبراكسیا، المفاھیم االرتباك الحركي
من عینة الدراسة ھم % ٧  و كشفت نتائج الدراسة عن أن، لبعضھا البعض في المملكة المتحدة

فقط % ٧ وأن ، تعنیھ األبراكسیا یعرفون ما% ٣٢ و، یعنیھ مفھوم األبراكسیا الذین یعرفون فقط ما
 كما أن ، ھم الذین یستخدمون مصطلحي الصعوبات الحركیة واألبراكسیا كبدائل لبعضھما البعض

  . ھناك خلط بین مفھوم الدیسلكسیا ومفھوم األبراكسیا
  :  محكات تشخیص ذوي  صعوبات التعلم):ثانیًا(

ثالثة ) Kirk & Gallgher,1989( إلى اعتماد) ٣٧ ، ٢٠٠٧" (یشیر البطانیة وآخرون
 وفي ضوئھا جمیعًا نشخص التلمیذ بأنھ ، محكات البد أن یشملھا أي تعریف جدید لصعوبات التعلم

  :یعاني من صعوبة تعلیمیة وھي
حیث  ،  بین التحصیل األكادیمي للتلمیذ والقدرة العقلیة العامةاالنحراف محك التباعد وُیقصد بھ -أ

 ولكن تحصیلھم ، یمكن أن یتمیز بعض التالمیذ بمستوى أعلى من المتوسط بالنسبة لقدراتھم العقلیة
 أو یكون التباعد واضح في نمو بعض الوظائف النفسیة للطفل؛ . األكادیمي یكون أقل من المتوسط

 حیث تنمو بعض تلك الوظائف بشكل عادي لدى ،  واإلدراك،  واللغة، ذاكرة وال، االنتباه: مثل
  . بینما یتأخر نمو البعض اآلخر، الطفل

 مثل ،  محك االستبعاد ویقصد بھ استبعاد التالمیذ ذوي صعوبات التعلم من اإلعاقات الحسیة-ب
 واالضطرابات ، ر وِضعاف البص،  والصم،  وِضعاف السمع،  والضعف البصري، التخلف العقلي

  . وحاالت نقص فرص التعلم،  واالندفاعیة، النشاط الزائد: االنفعالیة الشدیدة؛ مثل
محك التربیة الخاصة ویقصد بھ أن األطفال الذین یعانون من صعوبات التعلم یواجھون . جــ

ى خدمات صعوبة في االستفادة من البرامج العادیة التي ُتقدم للعادیین في المدرسة ویحتاجون إل
  ).٢٠١٦ ، السرطاوي،  السرطاوي(. خاصة

 التي توصلت إلى أن أكثر المحكات استخدامًا ، )٢٠١٢(وھذا ما أتفق مع دراسة یوسف 
 وال یوجد اختالف على المحكات المستخدمة في ، ھو محك التباعد الخارجي واالستبعاد معًا

 وتختلف ،  باختالف جنس المفحوصتشخیص ذوي صعوبات التعلم باختالف المرحلة التعلیمیة وال
 حیث كان محك التباعد ، )األكادیمیة النمائیة أو(المحكات باختالف مجال صعوبة التعلم سواًء

الخارجي والخصائص السلوكیة معًا ھو األكثر استخداما مع المتعلمین ذوي صعوبات التعلم 
 األكثر استخداما مع المتعلمین ذوي  بینما كان محك التباعد الخارجي واالستبعاد معًا ھو، النمائیة

 .صعوبات التعلم األكادیمیة
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  : أدوات تشخیص ذوي صعوبات التعلم): ثالثًا(
  : یمكن االستعانة بمجموعة من األدوات التي تمكنا من تشخیص ذوي صعوبات التعلم ومنھا

راسي أو  متعمقة عن التلمیذ سواء من الجانب الصحي أو الددراسةوھي عمل : دراسة الحالة  . أ
  .االجتماعي أو النفسي

 ، واختبارات استعداد ،  واختبارات إدراكیة، االختبارات النفس لغویة: مثل: االختبارات. ب
یتم فیھا تحدید مدى قدرة الطالب على القراءة والكتابة :  واالختبارات المسحیة، واختبارات ذكاء

  .  الطالب تشخیصیة لتحدید مواطن الضعف عندواختبارات، والریاضیات
 ، یھدف ھذا النوع من االختبارات إلى التعّرف على القدرات العقلیة للطالب: االختبارات المقننة. ج

 ومن ھذه االختبارات  اختبار المصفوفات لرافن واختبار ، وعلى قدرتھ على التكیف االجتماعي
  .  واختبار ستانفورد لقیاس القدرات العقلیة، وكسلر للذكاء

 ، ویقصد بھ مالحظة المعلمة سلوك التالمیذ من حیث تركیز انتباھھم: لمعلمینمالحظات ا. د
  .  )٢٠١٢ ، زیدان ، بعبع(.  و تأثیر بیئة التعلم في سلوك الطالب،  واندماجھم مع المعلم، وإدراكھم

  :فئات أخرى تعاني من صعوبات التعلم
  :  المتفوقون ذوي صعوبات التعلم-

والمتفوقین لیسوا في حاجة إلى خدمات توجیھیة وإرشادیة یعتقد البعض أن الموھوبین 
وعلى حل ما یعترضھم ،  أو قادرین على التعلم والنجاح بمفردھم،  نظرًا لكونھم أذكیاء أو مبدعین

 فقد كشفت نتائج العدید من الدراسات أن نسبة غیر . من مشكالت بأنفسھم ودون مساعدة من أحد
في بیئاتھم األسریة والمدرسیة والمجتمعیة ومن أخطر ، ختلفةضئیلة منھم یعانون من مشكالت م

حیث تقف حاجزًا بین ما یمتلك ، المشكالت التي تواجھھم وأعقدھا ھي ما یسمى بصعوبات التعلم
ھؤالء   و یحمل، ھذا التلمیذ من قدرات وإمكانات مرتفعة وبین إمكانیة التعبیر عنھا أو استثمارھا

 جھة ومعاناتھم من من استثنائیة ومواھب لقدرات امتالكھم بین ما معیج واضحًا تناقضًا الطالب
 ،  الفھم السمعي، التھجئة والتعبیر الشفھي (-:المجاالت التالیة في أخرى جھة من تعلیمیة صعوبات

 واالستدالل ،  المھارات األساسیة للقراءة، العملیات الحسابیة أو الریاضیة ، التعبیر الكتابي
  .)ریاضيال الحسابي أو

 ذوي"  أو "االستثنائیة ذوي" الطالب  بمجموعة التربوي األدب في ُعرفوا  وبذلك
، القریطي (.  أو ثنائیو غیر العادیة"المزدوجة الخصوصیة ذوي"  أو "الخاصة ازدواجیة الحاجات

٢٠٠٥.(  
ما ك رئیسیة مجموعات ثالث إلى التالمیذ ھؤالء یصنف. فئات الموھوبون ذوي صعوبات التعلم-

  : یلي
 :الدقیقة التعلم صعوبات ذوي الموھوبین الطالب :األولى المجموعة

أن  دون فقط موھوبون طالب أنھم على وتصنیفھم عنھم الكشف تم الذین الطالب وتتضمن
منھا ویتم التعرف علیھم بسبب ارتفاع ذكائھم  یعانون التي التعلیمیة صعوباتھم تمییز أو مالحظة تتم

 ویتمیز طالب ھذه الفئة بأن ، باعد األداء الفعلي والمتوقع منھم مع زیادة أعمارھمأو إبداعاتھم و یت
 وغیر ،  ولدیھم صعوبات ملموسة في التھجي والكتابة الیدویة، لدیھم مھارات لغویة أو لفظیة جیدة

 ویتزاید حجم االنحراف بین جوانب القوة والضعف واألداء المتوقع ، منظمین في عملھم الدراسي
  . وغالبًا ما ینظر إلیھم باعتبارھم من ذوي التفریط التحصیلي،  تزاید العمرمع
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  من الموھوبون   التعلم صعوبات  ذوي:الثانیة المجموعة
 أو اعتبار دون صعوبات التعلم ذوي من وھم یصنفون شدیدة صعوباتھم التعلیمیة وتكون

ویتمیز  ، یعرفونھا التي األعمال على ًءبنا تصنیفھم یتم  إذ، لدیھم عالیة عقلیة قدرات بتوفر إقرار
 وسرعة ،  وانسحاب من مواقف التنافس األكادیمي، طالب ھذه الفئة بأن لدیھم تشتت في االنتباه

 ویشكون من نوبات الصداع والمغص أو اآلم المعدة ،  ویستغرقون في أحالم الیقظة، االنفعال
  . في تجنب أداء المھام المدرسیة ویستخدمون قدراتھم االبتكاریة، واإلسھال المتكرر

  ثنائیو غیر العادیة المقنعة أو المطموسة: الثالثة المجموعة
 یتلقَّون ال مّمن المكتشفین غیر التالمیذ مجموع من األكبر بالمجموعة اعتبارھا ویمكن

 مالتعل وصعوبات العالیة القدرات العقلیة فھم الطالب الذین تتوافر لدیھم. تعلیمیة خاصة خدمات
 وال استثنائیة بقدرات یتمّیز ال عادي طالب وكأنھ الطفل یظھر األخرى بحیث منھما كًال وتحجب

 ألن العادي بالصف یلتحقون الطالب ھؤالء أن أیضًا الحظا  وقد، صعوبة تعلیمیة أیة من یعاني
ذوي  أو الموھوبین بالطلبة خاصة خدمات لتلقي مؤھلین غیر تالمیذًا اعتبروھم المدرسة والمعلمین

 في اختبارات ضعیفًا یكون التالمیذ من المجموعة ھذه أداء أن إلى اإلشارة  وتجدر، التعلم صعوبات
 غیر مصنفین ، وتتمیز ھذه الفئة بأنھم،  على ھذا األداء التعلم صعوبات عامل لتأثیر نتیجة الذكاء

طمس صعوباتھم  وذوو جوانب تفوق ت، أو محددین كمتفوقین عقلیًا وال ذوي صعوبات تعلم
وعادة یتعرفون علي جوانب التفوق ،  ویبدون غالبًا كتالمیذ متوسطین أو عادیین المستوي، التعلیمة

 ویحتاجون إلي فرص تعلیمیة تمكنھم من إعمال نشاطھم ، وجوانب الضعف لدیھم عندما یبلغون
  ).٢٠٠٦ ، الزیات(. العقلي أو تفكیرھم المتمیز علي نحو إبتكاري

 لھؤالء الخاطئ التشخیص أسباب أن إلى) Silverman ،2005(سلیفرمان  أشارت وقد
 األكادیمي مقارنة تحصیلھم یتم ما  وأنھ غالبًا، المتوسط یرجع إلى تحصیلھم المدرسي الطالب

 یكون ما  باإلضافة إلى أنھ عادة، العالیة بقدراتھم مقارنتھ عن عوضًا التحصیل متوسطي بالطالب
  باإلضافة إلى أن قدراتھم، داللة ذي غیر تباینًا المتوسط والتحصیل المتدني متحصیلھ بین التباین

 .المتدني تحصیلھم األحیان معظم في التعویض تضخِّم على
  :فئات أخرى تصنف خطأ على أنھم من ذوي  صعوبات التعلم: المحور الثالث

  : فئة المتفوقون عقلیًا ذوي التفریط التحصیلي-):أوًال(
حصیلي یشیر إلي مجموعة من التالمیذ یظھرون تباعدًا بین التحصیل الدراسي التفریط الت

 وذلك ال یعود ألسباب تتعلق باإلعاقة العقلیة أو صعوبات التعلم ، والقدرة أو األداء المتوقع منھم
أو  ، أسریة ، اجتماعیة ،  نفسیةأسبابوإنما یعود ألسباب خاصة تتعلق بضعف الدافعیة لإلنجاز أو 

التفریط التحصیلي بأنھ الفشل في ) ٢٠٠٦( وُیعرف الزیات، بالمدرسة تتعلق أسباب إلى ترجع
 أو القدرات العقلیة للفرد في الوصول إلي المستوي اإلمكاناتاستخدام أو توظیف الطاقات أو 

و التحصیلي أو األكادیمي المالئم لمستوي ذكائھ أو قدراتھ أو االنخفاض الدال في األداء األكادیمي أ
  .التحصیلي الفعلي عن األداء األكادیمي أو التحصیلي المتوقع

وبذلك فإن محك التباعد یشخص ھؤالء التلمیذات على أنھن من ذوات صعوبات التعلم 
   .  ببرنامج صعوبات التعلم الغیر فعالھ بالنسبة لھمإلحاقھموبالتالي یتم 

  :وتتمیز ھذه الفئة بالخصائص التالیة
، افتقار الشعور اإلیجابي بالمقدرة أو الكفاءة الذاتیة األكادیمیة،  قدیر الذات انخفاض واضح في ت-

عادات دراسیة ،  اتجاھات سالبة نحو المدرسة والعمل المدرسي، )متدن(مفھوم ذات غیر واقعي 
صعوبات في العالقات االجتماعیة وتكوین ،  مع قابلیة للتشتت وعدم التركیز، غیر منتجة
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لباحثتان بأھمیة الكشف المبكر عن المتفوقین عقلیًا ذوي التفریط التحصیلي وتنصح ا.الصداقات
 ومن ثم وضع البرامج ، وتشخیص العوامل التي تقف خلف تدني التحصیل األكادیمي لدیھم

 بما ُیمكن المختصین ، العالجیة المناسبة لھم التي تستثیر جوانب القوة وتوظفھا توظیفًا منتجًا وفعاًال
  .لمسیرة األكادیمیة لھممن تصحیح ا

  :  فئة المتأخرین دراسیًا-: )ثانیًا(
،   في التحصیل الدراسي في بعض المواد أو جمیعھاانخفاضاھم التالمیذ الذین یظھرون 

نتیجة  ، حیث یقل تحصیلھم عن مستوى قدراتھم العقلیة أو عن مستوى أقرانھ في الصف الدراسي
أو المرور بخبرات ،  أو تكرار مرات الرسوب،  اد األسرةوفاة أحد أفر مرورھم بخبرات سیئة مثل

 التحصیل الدراسي لدیھم إلى صعوبات نمائیة أو انخفاضیرجع  مؤلمة ولكن ال انفعالیة أو نفسیة
  .حسیةإلى إعاقة 

  :وتتمیز ھذه الفئة بالخصائص التالیة
ر بالنقص و النبذ من یؤدي الفشل المتكرر في المواقف األكادیمیة لھؤالء التالمیذ إلى الشعو

كما یعانون  ، المدرسة  ومن المنزل ولدیھم عدوانیة  نحو زمالئھم والمعلمین والمدرسة بصفة عامة
وھؤالء  ، المجتمعتھم سلبیة نحو أنفسھم والمدرسة وواتجاھا،  والھروب من المدرسةاالنطوائیةمن 

 القانون وقد یجدون في االنحراف التالمیذ سھل انقیادھم وانضمامھم للمنحرفین والخارجین على
تنفیسا عما یحسون بھ من نقص وقد تشبع تلك الجماعات المنحرفة فیھم ما عجزت المدرسة عن 

،  عوض اهللا ،  سالم(. إشباعھ من الحاجة إلى االنتماء والتقبل وتحقیق الذات واالحترام ونحوھا
٢٠٠٣.(  

  :  فئة بطئ التعلم-: )ثالثًا(
ینخفض تحصیلھم الدراسي عن المتوسط في جمیع المقررات الدراسیة ھم التالمیذ الذین 

  . العقلیةویرجع تدني التحصیل األكادیمي لدیھم إلى اإلعاقة 
اإلعاقة العقلیة على أنھا تمثل مستوى من األداء " . م١٩٧٣ عرف جروسمان في عام 

حب ذلك قصور في ویصا ، الوظیفي العقلي الذي یقل عن متوسط الذكاء بانحرافین معیاریین
 ، الخطیب(". ١٨مائیة منذ المیالد وحتى سن  ویظھر في مراحل العمر الن، السلوك التكیفي

 )٢٠١١،  الحدیدي
  :وتتمیز ھذه الفئة بالخصائص التالیة

معدل نموھم الجسمي أقل من المتوسط بالنسبة ألقرانھم العادیین فھم أقل طوال وأثقل وزنا وأقل  -
  .لدرجة التي تستدعى عالجًا خاصًاتناسقا ولكن لیس با

  .  ُیظھر بعضھم ضعف في السمع أو عیوب في الكالم أو عیوب في اإلبصار أو ضعف عام- 
یجد التلمیذ بطئ التعلم صعوبة في تعلم األشیاء العقلیة المرتبطة بالذكاء ولكنھ یحرز تقدمًا في 

ني على الرغم من عدم تمكنھ من نواحي أخرى غیر عقلیة مثل القدرة المیكانیكیة والتذوق الف
   . القراءة والكتابة و حل مسائل الحساب

 ویرتفع لدیھم مستوى اإلحباط ، االنفعالي یعاني ھؤالء التالمیذ من انخفاض واضح  في النضج -
 تحصیلھم الدراسي وھذا السبب انخفاضویفتقدون الثقة بالنفس وینخفض لدیھم تقدیر الذات بسب 

) ١(والجدول  ، )٢٠٠٣ ، الروسان.(طًأ على أنھم من ذوي صعوبات التعلمیؤدي إلى تشخیصم خ
  .یوضح الفروق بین الفئات الثالثة من حیث سبب تدني التحصیل الدراسي والقدرة العقلیة
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  )١(جدول 
  اسیًار التعلم و المتأخرین دئيیوضح الفروق بین صعوبات التعلم وبین بطی

جوانب 
  االختالف

التالمیذ بطيء   التعلمالتالمیذ ذوي صعوبات
 التعلم

  التالمیذ المتأخرین دراسیا

 سبب -١
تدني 

التحصیل 
  الدراسي 

  

تحصیل التلمیذ منخفض في مادة أو 
أكثر من المواد التي تحتوي على 
مھارات التعلم األساسیة مثل 

 –  التھجي -  الریاضیات-القراءة (
 بسبب ، )  اإلمالء- التعبیر الكتابي

عملیات اضطراب في بعض ال
 ،  التركیز، االنتباه(الذھنیة مثل       

  . الخ..،  التفكیر، اللغة

تحصیل التلمیذ 
منخفض في 
جمیع المواد 

 ، بشكل عام
بسبب انخفاض 

  .الذكاء العام
  

تحصیل التلمیذ منخفض 
 بسبب ، في جمیع المواد

 ، عدم وجود دافعیة للتعلم
 أو ، أو مشكالت صحیة

أسریھ أو نفسیھ أو 
  .مدرسیھ

 معامل -٢
الذكاء 

القدرة (
  ).العقلیة

  .ذكاء التلمیذ عادي أو مرتفع
 درجة ٩٠معامل ذكاء التلمیذ من 

  .فما فوق

مستوى ذكاء 
التلمیذ یعد ضمن 

  .الفئة الحدیة
معامل ذكاء 

 ٨٤ -٧٠التلمیذ 
  درجة

  .ذكاء التلمیذ عادي غالبا
  معامل ذكاء التلمیذ

  . درجة فما فوق٩٠من 

عناصر تصمیم البرنامج التدریبي القائم على الرحالت المعرفیة عبر الویب لتنمیة : المحور الرابع
  :مھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم

تم تصمیم البرنامج التدریبي القائم على الرحالت المعرفیة عبر الویب من خالل االعتماد 
فیة عبر الویب كما یراھا كًال من على العناصر األساسیة التي یجب أن تتوافر في الرحالت المعر

  :على النحو التالي) ٢٠١٥( عزمي، )٢٠١٦(یرى الجھني
وتتضمن تھیئة الطالبات لموضوع الرحالت المعرفیة بھدف رفع حماسھم وإثارة :  المقدمة .١

 ومن خالل اعتماد موضوع الرحلة المعرفیة على مشكلة یقابلھا الكثیر ، دافعیتھم للموضوع
 .من الطالبات في التدریب المیداني اكتسب الموضوع ھنا أھمیتھ وجاذبیتھ

وتضمنت الرحلة المعرفیة مجموعة من المھام األساسیة والفرعیة المثیرة : المھمات التعلیمیة .٢
تطبیق :فكیر المختلفة وتمثلت في المھام التالیة الطالبات والقائمة على مھارات التالھتمام

المقاییس المختلفة الموجودة في برنامج الرحالت المعرفیة لتشخیص ذوي صعوبات التعلم 
 .والتمییز بین الفئات التي یحدث بینھا وبین صعوبات التعلم خلط أثناء عملیة التشخیص

وفر مجموعة متنوعة من المھام وبالرحلة المعرفیة عبر الویب الخاصة بالبحث نجد أنھا ت
فمنھا مھمات تعتمد على صیاغة المادة حیث تقوم الطالبات بصیاغة المادة بلغتھا الخاصة من خالل 

 وكذلك مھمات خاصة بالبحث والتنقیح في المصادر المختلفة ، اإلجابة على أسئلة معدة لذلك
بداع من خالل التصمیم أو التخطیط  ومھمات تحث الطالبات على اإل، المتوفرة بالرحالت المعرفیة

 أھم محكات استنتاجلعمل یحقق مجموعة من األھداف التعلیمیة للرحلة المعرفیة عبر الویب مثل 
 ومھمات تحث ،  بین ذوي صعوبات التعلم والفئات القریبة منھا بالخصائص المختلفةزیالتمی

 ومھمات ، ل وجھات النظر المختلفةالطالبات على المناقشة والحوار عبر الرحالت المعرفیة وتباد
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 ومھمات قائمة على مھارة التحلیل من ، قائمة على التطبیق ألدوات تشخیص ذوات صعوبات التعلم
 ، خالل تحلیل أوجھ التشابھ واالختالف بین مختلف الفئات التي تقترب من ذوي صعوبات التعلم

قدرة على التشخیص الصحیح واتخاذ وكذلك مھارات قائمة على إصدار القرار والحكم من خالل ال
  .القرار المناسب لطبیعة الحالة التي تتعامل معھا وتصنفھا في فئتھا الصحیحة

یتضمن ھذا الجزء من الرحلة المعرفیة على الخطوات التي ستقوم بھا : العملیات والمصادر .٣
 وتتسم ، ألھدافالطالبات لتحقیق األھداف التعلیمیة المحددة والمصادر المختلفة لتحقیق تلك ا
 .مصادر المعلومات في الرحلة المعرفیة الخاصة بالبحث بالتنوع والدقة والثقة

وتم االعتماد في الرحلة المعرفیة الخاصة بالبحث على التقویم  الذاتي من خالل : التقویم .٤
 وكذلك التقویم من خالل استخدام ساللم التقدیر الذاتي ،  االختیار من متعددأسئلةاستخدام 

Rubrics للمھارات المتضمنة في الرحلة إتقانھا التي تتمكن من خاللھا الطالبة تقییم مستوى 
 .المعرفیة

وتتضمن  تلخیص واستنتاج ألھم النقاط التي تستند علیھا الرحلة المعرفیة والنقاط : الخالصة .٥
وبین التي یجب أن تنتبھ إلیھا الطالبات في تشخیص ذوي صعوبات التعلم وعدم الخلط بینھم 

ن دراسیًا الذین ری التعلم أو المتأخئيالفئات القریبة منھا مثل ذوي التفریط التحصیلي أو بطی
 .یرجع تأخرھم الدراسي ألسباب بیئیة

 یتمكن زمالء حتىوتتضمن  عرض ھذه التجربة أو توصیات : صفحة عضو ھیئة التدریس. ٦
  . آخرینمع طالب   من توظیفھا في كلیات أوآخرین

  :توظیف الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة المھارات المختلفة: لخامسالمحور ا
تعد الرحالت المعرفیة عبر الویب تخطیط محوسب من قبل المعلم لبیئات التعلم التي سوف 

 من خالل المھام والنشطة المختلفة التي یمر بھا الطالب في ضوء ، یمر بھا الطالب في تعلمھ
 ولما لھا من قدرات على تنمیة الجانب المھاري بشقیھ األدائي ، ل المعلم من قبمنتقاةمصادر تعلم 

 أثبتت بعض الدراسات فاعلیة الرحالت المعرفیة في تنمیة بعض المھارات مثل  ، والمعرفي
استخدام الرحالت المعرفیة عبر  والتي بحثت فاعلیة ، )٢٠١٧(الدراسة التي أجراھا عبد المجید

 اآللي وأثرھا على تنمیة التحصیل ومھارات التواصل اإللكتروني لدى الویب في تدریس الحاسب
 ،  وتكونت عینة الدراسة من مجموعتین مجموعة تجریبیة وأخرى ضابطة، طالب جامعة القصیم

وتوصلت النتائج إلى وجود اثر إیجابي الستخدام الرحالت المعرفیة في تنمیة التحصیل الدراسي 
  . لدى طالب المجموعة التجریبیةومھارات التواصل اإللكتروني

أثر استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب  إلى تحدید ، )٢٠١٦(كما ھدفت دراسة السبیعي
في تنمیة مھارات استخدام المكتبات الرقمیة لطالب الدبلوم التربوي بكلیة التربیة والعلوم واتجاھھم 

نتائج إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین  وتوصلت ال، طالبًا) ٢٨( وتكونت عینة البحث من ، نحوھا
متوسط درجات مجموعة الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي على مقیاس مھارات استخدام 

  .المكتبات الرقمیة ومقیاس االتجاه نحو استخدام المكتبات الرقمیة لصالح التطبیق البعدي
اس فعالیة استخدام  التي ھدفت إلي الكشف عن قی، )٢٠١٦(وكذلك بینت دراسة زیتون

الرحالت المعرفیة بمقرر المناھج في تنمیة مھارات االستقصاء والتحصیل الدراسي لدي طالب 
وأشارت النتائج إلي وجود فروق دالة إحصائیًا بین المتوسطات . الفرقة الرابعة بالتربیة الموسیقیة

ھارات طرح األسئلة والبحث الحسابیة للتطبیقین القبلي والبعدي الختبار مھارات االستقصاء في م
 وغیر دالة بالنسبة إلي ، وجمع البیانات وتحلیلھا ومجمل المھارات بالنسبة إلي المجموعة التجریبیة
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المجموعة الضابطة في ثالث مھارات ھي طرح األسئلة والبحث والتفسیر لكنھا دالة في مھارات 
  . التحلیل وفي مجمل المھارات

 إلى فعالیة إستراتیجیة الرحالت المعرفیة ، )٢٠١٥(شعیبكما ھدفت دراسة المنھراوي و
في تنمیة التحصیل وأداء طالبات دبلوم مراكز مصادر التعلم لمھارة التصنیف المتضمنة  عبر الویب

 . واتجاھاتھن نحو ھذه الرحلة، في مقرر مصادر التعلم والمعلومات
لمعرفیة عبر االنترنت في  إلى فاعلیة استخدام الرحالت ا، )٢٠١٥(وھدفت دراسة السید

شعبة "تنمیة بعض مھارات التدریس وخفض القلق التدریسي لدى طالب الدبلوم العام في التربیة 
طالب وطالبة من طالب الدبلوم العام شعبة الریاضیات ) ١٦( لعینة تكونت من ، "الریاضیات

  .درست باستخدام الرحالت المعرفیة عبر االنترنت
 إلى أثر التفاعل بین البرنامج القائم على الرحالت ، )٢٠١٤(وھدفت دراسة القاضي

والذكاء االنفعالي في تنمیة الدافعیة لإلبداع واالتجاه نحو كلیة االقتصاد المنزلي لدى  المعرفیة
  .طالبات الفرقة األولى بكلیة االقتصاد المنزلي

میة التحصیل  إلى فاعلیة الرحالت المعرفیة في تن، )٢٠١٣(كما توصلت دراسة الشامي
 وتنمیة اتجاھاتھم ، الدراسي للطالبات المعلمات بكلیة االقتصاد المنزلي لمقرر مادة أصول التربیة

 .  وإلى وجود عالقة موجبة دالة بین الرحالت المعرفیة والتحصیل الدراسي، نحو استخدامھا
مھارات  إلى أن الرحالت المعرفیة عبر الویب تعزز من ، )٢٠١١(وتوصلت دراسة السید

 ، التفكیر لدى طالب تكنولوجیا التعلیم واتجاھاتھم نحوھا مما یزید من دافعیتھم لالنجاز الدراسي
  .بغض النظر عن كون مصادر التعلم تم توفیرھا بشكل كلي أم بشكل جزئي

ویتضح من العرض السابق للدراسات السابقة فاعلیة الرحالت المعرفیة في تنمیة المھارات 
  ومھارات عقلیة مثل ،  مھارات أدائیة مثل مھارات البرمجة والتواصل اإللكترونيالمختلفة سواء

 ولكن لم تتناول أي من الدراسات السابقة  المھارات الخاصة بتشخیص ، مھارات التفكیر المختلفة
  .ذوي االحتیاجات الخاصة

  :إجراءات البحث
  :تمثلت إجراءات البحث في الخطوات اآلتیة

 اإلطار وإعداد ،  واألدبیات المرتبطة بموضوع البحث على الدراسات السابقةاالطالع): أوًال(
  . للدراسةالنظري 

  : تحدید المھارات الالزمة للطالبات المعلمات لتشخیص ذوات صعوبات التعلم): ثانیًا(
 المھارات الالزمة لتشخیص التلمیذات ھيما  "ولإلجابة عن السؤال األول والذي نصھ

تعلم التي ینبغي توافرھا لدى الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة كلیة التربیة ذوات صعوبات ال
 :اتبعت الباحثتان ما یأتيالرحمن بن فیصل ؟  بالجبیل جامعة اإلمام عبد

عمل استطالع رأي حول المھارات الالزمة لتشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم التي  .١
 مات بقسم التربیة الخاصة كلیة التربیة بالجبیل جامعة اإلمام عبدینبغي توافرھا لدى الطالبات المعل

 . الرحمن بن فیصل
ت والكفایات الواجب توا افرھا في معلم ذوي اتحلیل نتائج الدراسات السابقة التي تناولت المھار .٢

 . صعوبات التعلم
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ات تشخیص وفي ضوء نتائج االستطالع وتحلیل نتائج الدراسات السابقة تم وضع قائمة بمھار .٣
الالزم توافرھا لدى الطالبات المعلمات في قسم التربیة الخاصة بكلیة ذوات صعوبات التعلم 

 وعرضھا على مجموعة من السادة المحكمین والتعدیل في ضوء آرائھم حتى تم ، التربیة بالجبیل
  .الوصول إلى مقیاس لمھارات تشخیص ذوات صعوبات التعلم

  : التدریبیة من المھارات الالزمة لتشخیص ذوات صعوبات التعلمتحدید االحتیاجات ): ثالثًا(
ما ھي االحتیاجات التدریبیة من المھارات " وذلك لإلجابة على السؤال الثاني والذي نصھ

الالزمة لتشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم لدى الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة 
 :اآلتيتم إجراء كلیة التربیة بالجبیل؟ 

تم بناء استبیان خاص لتحدید االحتیاجات التدریبیة من المھارات الالزمة لتشخیص ذوات  .١
  . صعوبات التعلم

للتحقق من صدق القائمة تم عرضھا علي  مجموعة من السادة المحكمین من أساتذة التربیة  .٢
 . وتم التعدیل علیھا وتم تحویلھا الكترونیًا، الخاصة

 على مجموعة من Googleكترونیًا من خالل الخدمات التي یقدمھا موقع  إلاالستبیانتم عرض . ٣
 الرحمن بن فیصل اإلمام عبدالطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة بكلیة التربیة بالجبیل جامعة 

 االستجابات ومعالجتھا إحصائیًا للوصول تفریغ وبعد تطبیق االستبیان تم ، )٣٠(والذي بلغ عددھم
 وتم حساب الوزن ، االحتیاجات من مھارات التشخیص الالزمة للطالبات المعلماتإلى أولویات 

        . )٢(جدول  كما في  المھارةالنسبي لكل 
  )٢(جدول 

یوضح الوزن النسبي لالحتیاجات التدریبیة من مھارات تشخیص ذوات صعوبات التعلم التي ینبغي 
  المعلمةتوافرھا في الطالبة 

 الكفاءات م حتیاجدرجة اال

 قلیلة متوسطة ماسة

الوزن 
 (%)النسبي

 87.8% ٣ ٥ ٢٢  .توافر المھارات المعرفیة الالزمة للتشخیص ١
  83.3% ٥ ٥ ٢٠ . مھارات تصنیف ذوي صعوبات التعلمامتالك ٢
  80% ٦ ٦ ١٨ .المھارات التربویة الالزمة لعملیة التشخیص ٣
 87.8% ٣ ٥ ٢٢ .المھارات المھنیة الالزمة لعملیة التشخیص ٤

 92.2 % ٢ ٣ ٢٥ .مھارة تطبیق المقاییس واالختبارات التشخیصیة ٥

 التدریبیة للطالبات المعلمات من مھارات االحتیاجاتأن أبرز ) ٢(یتضح من الجدول 
، )١( و، )٥(م وتبین أن أبرز االحتیاجات یظھر في االحتیاج رقم  صعوبات التعلتشخیص ذوات

  .یب وھى ما تم بناء البرنامج التدریبي في ضوئھا على الترت، )٤(و، )٢(و
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  :تصمیم البرنامج التدریبي القائم على الرحالت المعرفیة): رابعًا(
ما التصمیم التعلیمي للبرنامج التدریبي " وذلك لإلجابة على السؤال الثالث والذي ینص على

الطالبات المعلمات  التشخیص لدى القائم على الرحالت المعرفیة عبر الویب الالزم  لتنمیة مھارات
 :تم إجراء اآلتي؟ بقسم التربیة الخاصة كلیة التربیة بالجبیل

تم تصمیم البرنامج التدریبي القائم على الرحالت المعرفیة عبر الویب من خالل الخطوات 
  :والتي تضمن الخطوات التالیة) ٢٠١٢(التالیة تبعًا لنموذج الفار

 تم تحدید موضوع الرحالت المعرفیة عبر الویب من مشكلة :فیةتحدید موضوع الرحالت المعر -
البحث حیث تناول البرنامج التدریبي القائم على الرحالت المعرفیة عبر الویب مھارات تشخیص 

 :التلمیذات ذوات صعوبات التعلم وتم تحدید المادة العلمیة بحیث تتضمن

 .تعریف ذوي صعوبات التعلم -

 .خصائص ذوي صعوبات التعلم -

 .كیفیة تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم -

 . ذوات صعوبات التعلمالتلمیذاتأدوات ومحكات تشخیص  -

  .وكیفیة التمییز بینھم  التي تشخص بالخطأ أنھا صعوبات التعلماألخرىالفئات  -

 حیث تمثل الھدف العام للبرنامج في تنمیة مھارات تشخیص التلمیذات :تحدید أھداف البرنامج -
 وتم توضیح ، بات التعلم لدى الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة بتربیة الجبیلذوات صعو

 .الھدف العام من البرنامج واألھداف السلوكیة عبر الویب في الجزء الخاص بالمقدمة

 وفقًا لطبیعة الرحالت المعرفیة عبر الویب تم صیاغة محتوى :مات التعلیمیةمھتصمیم ال -
 ، وعة من المھمات التعلیمیة وتم وضعھا عبر الویب في عنصر المھماتالبرنامج في صورة مجم

 وأن تتطلب مستوىات علیا من ،  تتناسب مع خبرات الطالبات المعلماتأنوالتي مراعاة فیھا 
 . وأن تكون جذابة للطالبات المعلمات، التفكیر ولیس مجرد المعرفة والحفظ

من إنجاز المھمات المحددة مسبقًا تم وضع بعض  لكي تتمكن الطالبات :تحدید موارد البرنامج -
 والیت تم إعدادھا وفق ، Power pointالمحاضرات  المعدة من خالل برنامج العروض التقدیمیة

 أو من خالل ،  وروابط للقطات فیدیو  معروضة على الیوتیوب، معاییر إعداد العروض التقدیمیة
م وتم وضع تلك الروابط والمحاضرات في روابط لمواقع تعلیمیة متخصصة في صعوبات التعل

 النقاط التي یتضمنھا ألھم باإلضافة إلى وجود ملخص ، العنصر الخاص بمصادر المعلومات
 باإلضافة إلى وجود تقییم ذاتي ، البرنامج التدریبي في عنصر الخالصة الموجود عبر الویب

 ،  صورة االختیار من متعددیطبق من قبل الطالبة  وتم استخدام بعض األسئلة الموضوعیة في
 . لتقیم جانب المھارات بشكل ذاتيRubricsباإلضافة إلى ساللم التقدیر 

 تم التحقق من صدق البرنامج من خالل عرضھ على مجموعة من السادة :صدق البرنامج -
 ، المحكمین المتخصصین في مجال تكنولوجیا التعلیم والمتخصصین في مجال التربیة الخاصة

 للتأكد من سالمة ،  الناحیة التقنیة والتربویة المتخصصة في مجال التربیة الخاصةللتأكد من
 ووضوح ، البرنامج التقنیة مثل عمل جمیع الروابط وضوح الخطوط ووضوح المھمات التعلیمیة

 وتم تعدیل بعد ،  باإلضافة إلى سالمة البرنامج من الناحیة التربویة، لقطات الفیدیو الملحقة
 . أو لعدم وضوحھا، ثل لقطات على الیوتیوب لطولھاالروابط م
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من خالل عرضھ على عینة تجریبیة من الطالبات للتحقق من سالمة البرنامج : تقویم البرنامج -
 ومن ثم االعتماد على تقویم البرنامج من خالل قیاس مدى تأثیره ، من الناحیة التقنیة والتربویة

دى الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة بتربیة على مھارات تشخیص ذوي صعوبات التعلم ل
لقیاس المھارات  Rubrics   من خالل تطبیق االختبار التحصیلي وبطاقة ساللم التقدیر ، الجبیل

 البرنامج التدریبي متوفر على وأصبح ، الخاصة بتشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم
  .w?php.webquest/com.zunal://http=372184الرابط التالي 

  :إعداد أدوات البحث :خامسًا
  : اختبار الجوانب المعرفیة لمھارات تشخیص ذوات صعوبات التعلم): ١(
ختبار المتطلبات المعرفیة لمھارات تشخیص ذوي صعوبات التعلم وفًقا للخطوات اعداد إ تم. ١

  :ةالتفصیلیة اآلتی
 حیث ھدف :تشخیص ذوي صعوبات التعلمتحدید الھدف من اختبار الجوانب المعرفیة لمھارات . أ

االختبار إلى قیاس مدى اكتساب الطالبات المعلمات للمتطلبات المعرفیة الخاصة بمھارات تشخیص 
  .ذوي صعوبات التعلم

 بلوم فى ضوء تصنیف وذلك ،  تحلیل محتوى البرنامج التدریبيتم: إعداد جدول المواصفات. ب
  .األھمیة النسبیة لموضوعات التدریب وذلك لتحدید ، ) تقویم-تطبیق – فھم – معرفة(
 بصیاغة مفردات االختبار من تان الباحثتقام: تحدید نوع المفردات وصیاغة أسئلة االختبار. ج

  .نوع االختبار من متعدد
ختیار من  من نوع اال سؤاًال)٣٠(ولیة من صورتھ األفيتكون االختبار : وضع تعلیمات االختبار. د

  . وتم وضع تعلیمات االختبار، متعدد
عرضت الباحثتان االختبار على : على السادة المحكمین عرض الصورة األولیة لالختبار. ه

 ، جرائیة المحددةھداف اإل مدى مناسبة االختبار لألفيرائھم آبداء  إل؛مجموعة من السادة المحكمین
  . المة مفردات االختباروالتأكد من س

قامت الباحثتان  ، من خالل استعراض آراء السادة المحكمین:الصورة النھائیة لالختبار.  و
 حیث تم إعادة صیاغة بعض ؛ بنود االختبارفيبالتعدیالت المقترحة من قبل السادة المحكمین 

في صورتھ النھائیة  وبذلك تضمن االختبار ، المفردات وتغییر بعض االستجابات وإضافة بعضھا
  .مفرده) ٢٥(من

قامت الباحثتان بتطبیق االختبار على عینة استطالعیة من :التجربة االستطالعیة لالختبار. ز
 بغرض تحدید الزمن ؛ طالبھ معلمھ من المستوى الثامن)٢٠( وبلغ عددھا، الطالبات المعلمات

لة وصعوبة مفرداتھ وقدرتھا  وكذا معامل سھو،  وحساب مدى صدقھ وثباتھ، المناسب للتطبیق
  :یلي كما ، على التمییز

 ھ استغرقتالذيحساب زمن االختبار عن طریق حساب متوسط الزمن  تم: حساب زمن االختبار* 
 وجد أن ، ھجابة علی وأخر طالبة معلمة انتھت من اإل، نتھت من االختباراأول طالبھ معلمھ  

  . دقیقة)٣٠(لكالزمن المناسب لتطبیق االختبار بناًء على ذ
رض االختبار على ع من خالل ،  الظاھريصدقال الباحثة ستخدمتا: حساب صدق االختبار* 

 من خالل حساب ،  وقد تم  حساب الصدق الذاتي، مجموعة من السادة المحكمین في خطوة سابقة
ن وھى نسبة یمك) ٠٫٨٩( الصدقوقد بلغت قیمة معامل. الجذر التربیعي لمعامل ثبات االختبار

  .االطمئنان إلیھا
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وكانت ) SPSS(برنامجختبار باستخدام لال  ألفا حساب معامل ثباتتم:حساب ثبات االختبار* 
  . ألن تلك المعادلة تعطي الحد األدنى للثبات یمكن الوثوق بھا نظرًا،  وھى نسبة مرتفعة)٠٫٨٥(
 ، ستطالعیةى العینة اال تطبیق اختبار علبعد: تحدید معامل السھولة والصعوبة ومعامل التمییز* 

 ،  معامل السھولة والصعوبة والتمییز لمفردات االختباربقامت الباحثة برصد الدرجات وحسا
 ، )٧٨٠-٢٨٠( بینما تراوح معامل الصعوبة بین، )٧٢٠-٢٢٠(وقد تراوح معامل السھولة بین

  ).٥٠ - ٤٣(وكان معامل التمییز بین
  : التشخیصمھاراتلقیاس الجانب األداء في "  Rubricsرك روب"إعداد بطاقة تقییم األداء ):٢(

 التشخیصیة مھاراتلقیاس الجانب األداء في ال"  Rubricsروبرك " تم إعداد بطاقة تقییم األداء 
  : وفق الخطوات اآلتیة ، المحددة في البرنامج التدریبي القائم على الرحالت المعرفیة عبر الویب

 بطاقة التقییم في ھذا البحث ھدفت":  Rubricsروبرك "ة التقییم تحدید الھدف من بناء بطاق.أ
من أداء المھارات الخاصة بتشخیص ذوي صعوبات  ، مدي تمكن الطالبات المعلماتقیاس إلى 

  .التعلم
 تان الباحثحددت":  Rubricsروبرك "تحدید المھارات التي تتضمنھا بطاقة التقییم . ب

جوانب األداء لمھارات تشخیص ذوي صعوبات ظھر فیھا تن توقع أی التي ، المحاور الرئیسة
  : وھي، التعلم

 المھارات المھنیة الالزمة لعملیة التشخیص . 

 المھارات التربویة الالزمة لعملیة التشخیص . 

  مھارة تطبیق المقاییس واالختبارات التشخیصیة . 

  ان باالطالع على الدراسات  قامت الباحثت، الخطوات السلوكیة لكل مھارة في كل مستوىولتحدید
الخطوات وكتابة  ،  تناولت المھارات الواجب توافرھا في معلم صعوبات التعلمالتي ، والبحوث

 .  وتحدید المستویات الثالثة لھا، الخاصة بكل مھارة
 أخذت الباحثتان بالتقدیر الثالثي في البحث الحالي؛ لمالءمتھ ألھداف :التقدیر الكمي للمھارات.ج

 ، درجات) ٣( ھي األداء بدرجة كبیرة،  وتم تحدید مستویات األداء في ثالثة مستویات، سةالدرا
  .درجة واحدة) ١( منخفضة، درجة) ٢(ومتوسطة

االنتھاء من تحدید الھدف من بناء بعد ":  Rubricsروبرك "الصورة األولیة لبطاقة التقییم . د
 ،  لھالبطاقة إلى المھارات الفرعیة المكونةالرئیسة لالمھارات  وتحلیل Rubrricبطاقة التقییم 

 وبعد تحدید تعلیمات ، وتحدید ُأسلوب المالحظة والتقدیر الكمي للمھارات المطلوبة من المتدربین
مھارات ) ٣( أصبح لدینا صورة أولیة لبطاقة التقییم تتكون من، Rubricبطاقة التقییم روبرك 

  .مھارة فرعیھ) ٣٠ (أساسیة و
من خالل عرضھا  ، تقدیر صدق بطاقة التقییموتضمن : Rubricsالتقییم روبرك ضبط بطاقة .ه

على مجموعة من السادة المحكمین في مجال التربیة الخاصة؛ وذلك ألخذ آراء السادة المحكمین في 
 وصحة ،  وقدرة البطاقة على قیاس ما وضعت لقیاسھ، مدى وضوح مفردات البطاقة وشمولھا

 اتفاقوبلغ نسبة ،   وتم حذف بعض المھارات الفرعیة، العلمیة واللغویةالمفردات من الناحیة 
   %).٨٥(المحكمین 
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 باستخدام كما تم حساب ثبات البطاقة وثبات مفرداتھا وتم حساب ثبات بطاقة ساللم التقدیر 
 وبلغ معامل ثبات البطاقة باستخدام معادلة ألفا) Spss (باستخدام وجتمان ، معادلة ألفا كرونباخ

   . وھي معامالت ثبات مرتفعة) ٠،٨٢ ( وباستخدام معادلة جتمان، )٠،٧٨(كرونباخ 
 من ةبعد انتھاء الباحث: لمھارات البالك بورد Rubrics الصورة النھائیة لبطاقة التقییم روبرك . و

 التي تكونت من ، أصبحت البطاقة في صورتھا النھائیة ، تقدیر صدقھابطاقة التقییم وحساب ثبات 
 بثالثة Rubrics  مقسمة على ساللم التقییم روبرك ، مھارة فرعیة) ٢٥( و، مھارات أساسیة) ٣(

  . مستویات مختلفة من األداء
  :تجربة البحث: سادسًا

 على طالبات ٢٠١٧/٢٠١٨تم تطبیق البرنامج خالل الفصل الدراسي األول من العام 
 .المستوى الثامن بقسم التربیة الخاصة بتربیة الجبیل

  :نتائج البحث وإجابة أسئلة البحث
  من ، لحساب داللة الفروق بین المتوسطات الحسابیة" ت"قامت الباحثتان باستخدام اختبار * 

 توصلت إلیھا الباحثتین من رصد درجات التيلمعالجة النتائج ) (SPSS.23خالل استخدام برنامج 
تم استخدام معادلة الكسب لبالك ، ویب  ولقیاس فاعلیة الرحالت المعرفیة عبر ال، مجموعة البحث

(Black) ، وذلك للمقارنة بین المتوسط القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي وبطاقة ساللم التقدیر
Rubricsوذلك حسب المعادلة  ،  لمھارات تشخیص ذوي صعوبات التعلم

  ).٤٧ص،٢٠٠٢،السید:(اآلتیة
   س- ص +  س -ص= نسبة الكسب المعدل 

   س                    -   د            د                             
  . متوسط درجات الطالبات في التطبیق البعدي: حیث ص

  .متوسط درجات الطالبات في التطبیق القبلي: س
    . القیمة العظمي لدرجة المھارة: د

قائم على الرحالت  ما فاعلیة تطبیق البرنامج التدریبي ال"إجابة السؤال الرابع والذي ینص على 
المعرفیة عبر الویب في تنمیة الجانب المعرفي لمھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم 

 والذيالفرض األول  تم اختبار" لدى  الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة كلیة التربیة بالجبیل؟
 متوسطي درجات مجموعة بین) 0.05(یوجد فرق ذات داللة إحصائیة عند مستوى: ینص على أنھ

البعدي للجانب المعرفي لمھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات / البحث في التطبیقین القبلي
  ".التعلم لدى الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة لصالح التطبیق البعدي

  للتعرف على داللة  T- Test"ت "اختباروللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام 
 بین متوسطي درجات مجموعة البحث على االختبار التحصیلي لقیاس الجوانب المعرفیة الفرق
  . یوضح ذلك) ٣( والجدول رقم ، ت تشخیص ذوي صعوبات التعلمالمھار
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  )٣( جدول
/ وداللتھا اإلحصائیة للفرق بین متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبیقین القبلي) ت(قیمة

  حصیلي للجانب المعرفي لمھارات تشخیص ذوي صعوبات التعلمالبعدي في االختبار الت

  المتوسط  التطبیق
 االنحراف
  المعیاري

درجة 
مستوى   "ت"قیمة  الحریة

  الداللة

نسبة 
الكسب 
  المعدل

 2.28869 22.3333  البعدي

 2.83347 16.2000  القبلي
28  6.522 0.000  0.942  

؛ مما )٠٫٠٠٠(بمستوى داللة) ٦٫٥٢٢(المحسوبة) ت( أن قیمة ، )3(یتضح من الجدول 
بین متوسطي درجات مجموعة ) 0.05(یدل على وجود فرق ذي داللة إحصائیة عند مستوى 

البعدي لصالح التطبیق البعدي على االختبار التحصیلي لقیاس الجوانب / البحث في التطبیقین القبلي
قق من صحة الفرض األول  وبذلك قد تم التح، المعرفیة لمھارات تشخیص ذوي صعوبات التعلم

 .للبحث
 استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في في) Black(للتحقق من نسبة الكسب المعدلة و

نسبة الكسب " تم حساب قیمة ، تنمیة الجانب المعرفي لمھارات تشخیص ذوي صعوبات التعلم
البعدي لالختبار / قبليللمقارنة بین متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبیقین ال" المعدل لبالك

على االختبار ) ٠٫٩٤٢( حیث وصلت نسبة الكسب المعدل لبالك ، التحصیلي المعد لذلك
ولكنھا لم تصل إلى نسبة الكسب المعدل ، وھي قیم قریبة من الواحد الصحیح ومرتفعة، التحصیلي

 ).١٫٢(كما حددھا بالك
 البرنامج التدریبي القائم على  ما فاعلیة تطبیق"إجابة السؤال الخامس والذي ینص على 

الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة الجانب األدائي لمھارات تشخیص التلمیذات ذوات 
تم اختبار " ؟صعوبات التعلم لدى الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة كلیة التربیة بالجبیل

بین ) 0.05(یة عند مستوىیوجد فرق ذات داللة إحصائ ": ینص على أنھوالذيالثاني الفرض 
البعدي للجانب األدائي لمھارات تشخیص / متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبیقین القبلي

التلمیذات ذوات صعوبات التعلم لدى الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة لصالح التطبیق 
  ".البعدي

لتعرف على داللة الفرق   ل T Test"ت "اختباروللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام 
  . یوضح ذلك) ٤( والجدول ، بین متوسطي درجات مجموعتي البحث على مقیاس عادات العقل

  )٤(جدول
/ وداللتھا اإلحصائیة للفرق بین متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبیقین القبلي) ت(قیمة

  عوبات التعلمالبعدي في بطاقة ساللم التقدیر للجانب األدائي لمھارات تشخیص ذوي ص

االنحراف   المتوسط  التطبیق
  المعیاري

درجة 
مستوى   "ت"قیمة  الحریة

  الداللة
نسبة الكسب 

 المعدل

  4.23365 67.7333  البعدي

 13.76261 40.5333  القبلي
28  7.316 0.000  1.15  
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 ، )٠٫٠٠٠(؛ بمستوى داللة )٧٫٣١٦(المحسوبة ) ت( أن قیمة ، )٤(یتضح من الجدول 
بین متوسطي درجات مجموعة ) ٠٫٠٥(لى وجود فرق ذي داللة إحصائیة عند مستوى مما یدل ع

البعدي لصالح التطبیق البعدي على بطاقة ساللم التقدیر لقیاس الجانب / البحث في التطبیقین القبلي
 وبذلك تم التحقق من صحة الفرض الثاني ، األدائي لمھارات تشخیص ذوات صعوبات التعلم

  .للبحث
من فعالیة استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة الجانب األدائي للتحقق و

للمقارنة " نسبة الكسب المعدل لبالك" تم حساب قیمة ، لمھارات تشخیص ذوات صعوبات التعلم
البعدي على بطاقة ساللم تقدیر الجانب / بین متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبیقین القبلي

) 1.15( حیث وصلت نسبة الكسب المعدل لبالك ، شخیص ذوات صعوبات التعلماألدائي لمھارات ت
 حیث تصل إلى القیمة التي حددھا بالك ، ومرتفعة) ١٫٢(وھى تقریبًا، على البطاقة المعدة لذلك

فاعلیة استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة یدل على   مما، )١٫٢(للفاعلیة المرتفعة
  . لمھارات تشخیص ذوات صعوبات التعلمالجانب األدائي 

  :مناقشة النتائج وتفسیرھا
أشارت نتائج البحث إلى أن الجانب المعرفي واألدائي لمجموعة البحث في التطبیق البعدي 

 مما یدل على أھمیة ، على االختبار التحصیلي وبطاقة ساللم التقدیر أفضل من  التطبیق القبلي
 الویب في تنمیة مھارات تشخیص ذوات صعوبات التعلم لدى  استخدام الرحالت المعرفیة عبر

  .الطالبات المعلمات بقسم التربیة الخاصة بتربیة الجبیل بشقیھا المعرفي واألدائي
مما یدل على فاعلیة استخدام الرحالت المعرفیة في تنمیة مھارات تشخیص ذوات 

لمعلمات بقسم التربیة الخاصة بكلیة لدى الطالبات ا) المعرفي واألدائي (صعوبات التعلم  بشقیھا
 وھذا یتفق مع بعض الدراسات السابقة التي أشارت إلى فاعلیة الرحالت المعرفیة ، التربیة بالجبیل

دراسة : عبر الویب في تنمیة المھارات المختلفة لدى الطالب في التعلیم الجامعي مثل
 ، )٢٠١٤( والقاضي، )٢٠١٥( السید، )٢٠١٦( زیتون، )٢٠١٧( عبد المجید، )٢٠١٧(حسن

  ).٢٠١١(السید) ٢٠١٣(والشامي
  :توصیات البحث

ترى الباحثتان أن ھناك عددًا من التوصیات الناتجة من ھذا البحث والتي تأمل أن تلقى 
  :قبوًال في مؤسسات التعلیم العالي تتمثل في

ت التربیة  معلماإعداد البحث لدى المتخصصین والقائمین على تطویر برامج أداتياستخدام  -
  . الخاصة

االھتمام بتدریب أعضاء ھیئة التدریس على استخدام الرحالت المعرفیة لتدریب الطالب   -
 .بالجامعة على مختلف المھارات وجوانب التعلم المختلفة

  .تدریب الكوادر العاملة مع ذوي صعوبات التعلم على استخدام االختبارات والمقاییس -

 معلمات التربیة الخاصة إعدادلقائم على الرحالت المعرفیة في االستفادة من برنامج التدریب ا -
  .داخل الجامعات

 االستفادة من مخرجات البحث في تصمیم برامج التدریب للمعلمات أثناء الخدمة بوزارة -
 .التربیة والتعلیم
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        :مقترحات البحث
  :ن القیام بالدراسات اآلتیةتیتقترح الباحث

 المعرفیة عبر الویب في  تنمیة مھارات المعلمات بریاض األطفال فاعلیة استخدام الرحالت -
 . الحتیاجاتھمعلى تشخیص األطفال ذوي الصعوبات النمائیة ووضع البرامج التربویة المناسبة 

فاعلیة استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في  تنمیة مھارات المعلمات على تشخیص فئات  -
 أخرى من فئات التربیة الخاصة 

فاعلیة استخدام تطبیقات الحوسبة السحابیة في تنمیة مھارات المعلمات على تشخیص بطئ  -
 .التعلم

إجراء دراسة مماثلة تشمل تنمیة مھارات الطالبات المعلمات على التشخیص في أقسام التربیة  -
 . األخرىالخاصة في كلیات التربیة 

 التالمیذ من ذوي صعوبات التعلم لدى فاعلیة الفیدیو التفاعلي في تنمیة مھارات تخطیط وعالج -
  .معلمي فئات التربیة الخاصة
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 :مراجع البحث
 :المراجع العربیة: أوًال
 التعلم  صعوبات الطلبة لذوي تشخیص مشكالت ، )٢٠١٦( محمد عمر محمد،  الربأبو

مجلة الشمال للعلوم  ، عربیةالتعلم في المملكة ال صعوبات اختصاصيمن وجھة نظر 
 . السعودیة– جامعة الحدود الشمالیة –اإلنسانیة 

 استخدام التقنیات المساندة للتالمیذ ذوي صعوبات ، )٢٠١٧ ( ھند بنت حمد، البراھیم 
 مجلة ، دلیل إرشادي لمعلمي التالمیذ ذوي صعوبات التعلم: التعلم في غرف المصادر

  .  جامعة عین شمس،  والعلوم التربویةلآلداب كلیة البنات ، البحث العلمي في التربیة مصر

 /846345/Record/sa.edu.iau.library.com.mandumah.search://http  

 ٢ط (، صعوبات التعلم النظریة والتطبیق): ٢٠٠٧(وآخرون ،  أسامة محمد،  البطانیة( ، 
 . دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان

 الرحالت المعرفیة عبر الویب في ةاستراتیجیفاعلیة . )٢٠١٦(.  تغرید طربریش، ھنيالج 
مجلة . التحصیل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي

  مسترجع من .   ٦٦٤ -٦١٤ ،٣ع، ٣٢ مج، مصر- كلیة التربیة بأسیوط 

 775506/Record/com.mandumah.search://http 

 فاعلیة الرحالت المعرفیة عبر الویب في االستیعاب . )٢٠١٦(.  توكل محمد سعد، الجمل
المفاھیمي وتنمیة مھارات التفكیر التأملي من خالل مادة الفقھ لدى طالب المرحلة الثانویة 

.  ٢٤٥ -١٩٧ ،٧٧ ع،  السعودیة- وعلم النفس دراسات عربیة في التربیة . األزھریة
 Record/com.mandumah.search://http/761266 مسترجع من

 دار ، عمان، الطبعة الخامسة، التدخل المبكر):٢٠١١(منى، والحدیدي،  جمال، الخطیب
 .الفكر

 ١ ط، مدخل إلى صعوبات التعلم مكتبة المتنبي. )٢٠١٣(.  محمد، جمال،  الخطیب . 

 دار الفكر، عمان، الطبعة الثانیة، مقدمة في اإلعاقة العقلیة ):٢٠٠٣(فاروق، الروسان. 

 القیمة التنبؤیة لتحدید وتشخیص صعوبات التعلم بین “. )٢٠٠٦.( فتحي مصطفى، الزیات
 ، الریاض ، مؤتمر الدولي لصعوبات التعلمال، ”نماذج التحلیل الكمي ونماذج التحلیل الكیفي

 .١٥ ص٢٠٠٦ نوفمبر٢٢ - ١٩ ،  العربیة السعودیةالمملكة

 أثر استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة . )٢٠١٦(.  محمد ناصر، السبیعي
مھارات استخدام المكتبات الرقمیة لطالب الدبلوم التربوي بكلیة التربیة والعلوم واتجاھھم 

  . ٣ع، ٢٢ مج، مصر - واجتماعیةدراسات تربویة . نحوھا

 فاعلیة برنامج تدریبي مكثف في تنمیة ، )٢٠٠٧( السید، سلیمان،  نالرحم عبد، السید 
 مھارات تشخیص التلمیذات ذوات صعوبات التعلم وعي المشرفات التربویات ببعض

بالمملكة العربیة  وعالج بعض صعوبات القراءة بمحافظة خمیس مشیط االبتدائیةبالمرحلة 
مسترجع من . مصر– واجتماعیةمجلة دراسات تربویة ، "دراسة تجریبیة" السعودیة 

24449/Record/sa.edu.iau.library.com.mandumah.search://http  
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 كتاب مترجم صعوبات التعلم . )٢٠١٦(مصطفى،  العزیز عبد ، زیدان أحمد ، السرطاوي
  . ٢ط  ، مسیرة للنشر والتوزیع والطباعةدار ال ، األكادیمیة والنمائیة

 أثر استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب على تنمیة . )٢٠١٦(.  حنان أحمد، السعیدي
المجلة التربویة . مھارات تدریس الریاضیات لدى الطالبات المعلمات بكلیة التربیة في أبھا

.  ٤٩ - ٣٣ ،٢ع، ٥مج،  األردن-  الجمعیة األردنیة لعلم النفس -الدولیة المتخصصة 
 Record/com.mandumah.search://https/844166 مسترجع من

 عبر شبكة االنترنت لتنمیة  استخدام الرحالت المعرفیة. )٢٠١٥(. اهللا  صباح عبد، السید
" لعام في التربیة  طالب الدبلوم ابعض مھارات التدریس و خفض القلق التدریسي لدى

. ١٠١ - ٥٤ ،٧ع، ١٨ مج،مصر -مجلة تربویات الریاضیات . " شعبة الریاضیات
  https://search.mandumah.com/Record/685918 مسترجع من

 أثر اختالف أسلوب البحث في الرحالت المعرفیة . )٢٠١١(.  ھویدا سعید، السیدWeb 
Quest لدى طالب تكنولوجیا التعلیم و اتجاھاتھم : إلنجاز الدراسيعلى تنمیة الدافعیة ل

 مسترجع من. ٤١٠ -٣٦٧ ،٣ج ، ١٤٦ ع ،  مصر- ) جامعة األزھر (التربیة. نحوھا
341804/Record/com.mandumah.search://http 

 في تنمیة ) الویب كویست (فاعلیة الرحالت المعرفیة. )٢٠١٤(.  إبراھیم محمد، السمان
 ، ١ع ، ٥١ مج ،  مصر-اإلدارة . مھارات التفكیر الریاضي لدي طالب المرحلة اإلعدادیة

 Record/com.mandumah.search://http/506783 مسترجع من. 20 - 27

 فاعلیة الرحالت المعرفیة في تنمیة مستوي . )٢٠١٣(. اس عبد المعز إین، الشامي
التحصیل المعرفي واالتجاه نحو استخدامھا لدى الطالبات المعلمات بكلیة االقتصاد 

 مسترجع من. ٥٦٢ - ٥٣٩ ،٤ج، ١٥٦ ع،  مصر- ) جامعة األزھر (التربیة. المنزلي
771067/Record/com.mandumah.search://http 

 ١التقییم والتشخیص في التربیة الخاصة  ط. )٢٠١٤ (. ھویدا،  الریدي ، أمال،  الصایغ 
 .  للنشر والتوزیعالدوليدار النشر 

 أثر برنامج تدریبي قائم على الرحالت المعرفیة . )٢٠١٧(.  متعب غزاي مھدي، العتیبي
مجلة . ة استیعاب المقروء باللغة اإلنجلیزیة للطالب الموھوبین في القریاتفي تنمیة مھار

 مسترجع من. 102 - 149 ، ١ع، ٣٣ مج،مصر- كلیة التربیة بأسیوط 
810400/Record/com.mandumah.search://http 

 المھارات الضروریة لمعلمي األطفال ذوي ) ٢٠٠٢ (دالعزیز محم  عبد، العبد الجبار
العلوم التربویة ، ١٤مجلة جامعة الملك سعود م:  لھاامتالكھمصعوبات التعلم أھمیتھا ومدى 

   . )٢٠٦ -١٧٥ ص، )١(والدراسات اإلسالمیة 

 (أثر استراتیجیة الرحالت المعرفیة عبر الویب. )٢٠١٥(.  أریج طالل، الغرابلى Web 
Quest (لمبحث العلوم واتجاھاتھم نحوھا األساسيلى تحصیل طلبة الصف الثامن ع 

 .  الزرقاء، الجامعة الھاشمیة )رسالة ماجستیر غیر منشورة(

 ١ ط، تربویات تكنولوجیا القرن الحادي والعشرین. )٢٠١٢.( إبراھیم عبد الوكیل، الفار ، 
 . دار الفكر العربي، القاھرة
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 أثر التفاعل بین الرحالت . )٢٠١٤(.  وسام على، بط وجل،  لمیاء محمود، القاضي
 نحو كلیة واالتجاهوالذكاء اإلنفعالي في تنمیة الدافعیة لإلبداع  WEB QUEST المعرفیة

 . ٧٣٨ - ٦٦٥ ،٢ج، ١٦١ ع،  مصر- ) جامعة األزھر (التربیة. اإلقتصاد المنزلي

 صھم واكتشافھم ورعایتھم خصائ: الموھوبون والمتفوقون) ٢٠٠٥(عبد المعطي ،  القریطي
 .العربي دار الفكر: القاھرة

 الویب  ، فاعلیة الرحالت المعرفیة عبر الویب. )٢٠١١(.  أسماء عبد المنعم، المھر
مجلة كلیة . كویست في تنمیة التحصیل المعرفي لدى طالب كلیة التربیة النوعیة بطنطا

    .٤٢٦ - ٣٨٥ ،٤٣ ع ، مصر- جامعة طنطا -التربیة 

 فعالیة إستراتیجیة الرحالت . )٢٠١٥(.  إیمان محمد،  و شعیب، . دالیا محمد، نھراويالم
لالرتقاء بمستوي تحصیل وأداء طالبات دبلوم مراكز مصادر  "Web Quest" المعرفیة

دراسات تربویة . التعلم في مقرر مصادر التعلم والمعلومات واتجاھاتھن نحو ھذه الرحلة
 مسترجع من .١٤٢ -٩٣ ،١ع، ٢١ مج، مصر -  واجتماعیة
740931/Record/com.mandumah.search://http 

 دار المسیرة للنشر ، صعوبات التعلم النظري والتطبیقي. )٢٠٠٩(.  راضي، الوقفي 
 .١ ط،  عمان، والطباعةوالتوزیع 

 دار النشر  ، ١مبادئ القیاس والتشخیص  ط. )٢٠١٢(.  سحر، وزیدان، نادیھ ، بعبع
  . الدولي

 فاعلیة تدریس الكیمیاء العضویة ". )٢٠١٢: ( بارم، أحمد ،  علي عبد الرحمن، جمعة
في تحصیل طالب المرحلة الثالثة  (Web Quest) باستخدام استراتیجیة الویب كویست

 .١٢٢ -٧٠ ص ص ، )٩٤( العدد ،  مجلة الفتح، " جامعة السلیمانیة-كلیة العلوم

 أثر اختالف أنماط تصمیم الرحالت المعرفیة . )٢٠١٧(.  إسماعیل محمد إسماعیل، حسن
دراسات . عبر الویب لتنمیة مھارات البرمجة لدى طالب الدراسات العلیا بكلیة التربیة

  .٢٢٤ -١٨٣ ،٨٥ ع،  السعودیة-عربیة في التربیة وعلم النفس 

 استراتیجیة الرحالت المعرفیة عبر الویب كویست استخدام. )٢٠١٥(.  حمدي أحمد، حامد 
 لتنمیة مھارات التفكیر العلمي لدى تالمیذ الصف الثاني االجتماعیةفي مادة الدراسات 

. ١٩٠ -١٤٤ ،٧٤ ع، مصر-مجلة الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعیة . اإلعدادي
 Record/com.mandumah.search://http/741663 مسترجع من

 تطویع ویب كویست. )٢٠١٦(.  أمل إبراھیم إبراھیم، حمادة Web Quest  للطالب
دراسات عربیة في التربیة وعلم . المعاقین سمعیًا وأثره على تنمیة الوعي التكنولوجي لدیھم

 .٤٢٦ - ٣٦٩ ،٧٣ ع،  السعودیة- النفس 

 أثر توظیف الرحالت المعرفیة عبر الویب لتدریس . )٢٠١٦(.  رحاب نبیل، خلیفة
 المعرفي لدى تلمیذات االستطالع المنزلي في مستوى التفكیر التأملي وحب االقتصاد

 ١٩٤ - ١٤١، ٧٧ ع،  السعودیة-دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس . المرحلة الثانویة
 Record/com.mandumah.search://https/761261 مسترجع من
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 أثر استخدام استراتیجیة الرحالت المعرفیة عبر الویب في . )٢٠١٦(.  مي كمال، دیاب
مجلة الجمعیة التربویة . تنمیة مھارات الفھم التاریخي لدى طالب المرحلة الثانویة

 مسترجع من .٢٤٠ -٢٢٠ ،٧٦ ع، مصر-جتماعیة للدراسات اال
741795/Record/com.mandumah.search://http 

  صعوبات التعلم ): ٢٠٠٧(دانیال ھاالھان وجون لوید وجیمس كوفمان ومارجریت ویس
دار الفكر للنشر :  عمان، )دل عبد اهللا محمدترجمة عا( التعلیم العالجي - طبیعتھا-مفھومھا
  .والتوزیع

 أثر استخدام الرحالت المعرفیة بمقرر المناھج في تنمیة . )٢٠١٦(.  منى مصطفى، زیتون
مجلة بحوث عربیة . مھارات االستقصاء و التحصیل لدى الطالب معلم التربیة الموسیقیة

 .٢٣٤ -١٩٧ ، ١ ع،  مصر-رب  رابطة التربویین الع- في مجاالت التربیة النوعیة 

 حسن، أحمد ،  محمد و عاشور، مجدي،  و الشحات،  عوض اهللا،    محمود، سالم  :
دار الفكر :  األردن- عمان ، ١ط،   صعوبات التعلم التشخیص والعالج،  ).٢٠٠٣(

 .للطباعة والنشر والتوزیع

 التقییم ، )٢٠٠٧ (إیھاب ، الببالوي ،  أشرف، الحمید عبد،  الرحمن سید عبد ، سلیمان 
 . دار الزھراء للنشر والتوزیع ، الریاض ، والتشخیص في التربیة الخاصة

 فاعلیة الرحالت المعرفیة عبر الویب لتدریس الكیمیاء في . )٢٠١٤(.  صالح محمد، صالح
دراسات عربیة في . تنمیة التفكیر التأملي و التحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة

 .١٧٨ - ١٢٧ ،٢ج ، ٤٥ ع ،  السعودیة- بیة وعلم النفس التر

 فاعلیة الرحالت المعرفیة . )٢٠١٣(.  لبنى عصام،  و الجھنى،  ماھر إسماعیل، صبري
 تنمیة بعض مھارات عملیات العلم لدى طالبات فيعبر الویب ویب كویست لتعلم العلوم 

 ، ١ج ، ٣٤ ع ،  السعودیة-نفس دراسات عربیة في التربیة وعلم ال. المرحلة المتوسطة
25 - 62. . 

 الرحالت المعرفیة عبر الویب إحدى ". )٢٠١١(. عبد العزیز، عبد الحمید،  طلبة
  .٩٩ - ١  ص ص، )٥( العدد ،  مجلة التعلیم اإللكتروني، "استراتیجیات التعلیم عبر الویب

 عرفیة عبر الویبفاعلیة استراتیجیة الرحالت الم. )٢٠١٢(. محمد.  رجاء، الجلیل عبد 
(Web Quests)  على تنمیة مھارات التفكیر الجغرافي االجتماعیةفي تدریس الدراسات 

 - دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس . االبتدائیةو المیول الجغرافیة لدى تالمیذ المرحلة 
 مسترجع من. ٢٠٥ -٧٦١ ،٣ج، ٢٦ ع، السعودیة

526330/Record/com.mandumah.search://http 

 استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في تدریس . )٢٠١٧(.  اشرف عویس، المجید عبد
الحاسب اآللي وأثرھا على تنمیة التحصیل ومھارات التواصل اإللكتروني لدى طالب 

  ، ٤ع، ١٠ مج،  السعودیة-  جامعة القصیم - مجلة العلوم التربویة والنفسیة. جامعة القصیم
989 - 1056. . 

  ٢ ط،  مكتبة الفالح للنشر والتوزیع، بیئات التعلم التفاعلیة).٢٠١٥( . نبیل جاد، عزمي ، 
 .القاھرة
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 تدریس الریاضیات للتالمیذ ذوي صعوبات التعلم الموھوبین ، مجدي عزیز إبراھیم 
 .٢٠٠٦ – ـ ھ١٤٢٧ ، ھرة القا،  عالم الكتب، ١ ط ، والعادیین

 أثر التفاعل في تنویع استراتیجیات التدریس . )٢٠١٣(.  مندور عبد السالم، فتح اهللا
وأسالیب التعلم المفضلة في تنمیة مھارات  Web Quest بالرحالت المعرفیة عبر الویب

 . المفاھیمي في مادة الكیمیاء لدى طالب الصف األول الثانويواالستیعابالتعلم الذاتي 
 .١٤٤ - ١٠٧ ، ٤٠ ع ، السعودیة-رسالة التربیة وعلم النفس 

 سعد. الدین.  عالء،  و متولي، .أنور.  نجوى،  علي، .سلیمان. مسعد.  محمد، محمد .
فاعلیة الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة مھارات البرمجة لدى طالب . )٢٠١٥(

 - ٢٣٥ ،١٠١ع، ٢٦ مج،  مصر-)  بنھاجامعة (مجلة كلیة التربیة. الصف الثالث اإلعدادي
 Record/com.mandumah.search://http/692967 مسترجع من. ٢٦٢

 أثر توظیف الرحالت المعرفیة عبر الویب. )٢٠١٥(.  ھبھ سعید، محمد (web Quest) 
لتنمیة الجانب المعرفي لدى طالبات شعبة في مقرر طرق تدریس التربیة الریاضیة 

.  ٧٥٦ - ٦٨١ ،٣ج، ٤٠ ع،  مصر- مجلة أسیوط لعلوم وفنون التربیة الریاضیة . التدریس
  https://search.mandumah.com/Record/846586 مسترجع من

 فاعلیة الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة . )٢٠١٥.( محمد مسعد سلیمان، محمد
 -) جامعة بنھا (مجلة كلیة التربیة. جة لدى طالب الصف الثالث اإلعداديمھارات البرم

 .٢٦٢ -٢٣٥ ،١٠١ع، ٢٦ مج، مصر

 فاعلیة برنامج تدریبي لمعلمات ریاض األطفال في تنمیة ، )٢٠١٣.(ماجدة بخیت،  ھاشم 
 -كلیة التربیة. اإلدراك المعرفي ومھارات اكتشاف صعوبات التعلم النمائیة لطفل الروضة

. م٢٠١٣ یولیو-  العدد الثالث-المجلد التاسع والعشرون،  جامعة أسیوط
sa.edu.uod.ezp.com.mandumah.content://http  

 التحلیل البعدي لبعض البحوث والدراسات ، )٢٠١٢(الواحد   عبد،  سلیمان، یوسف 
 محكات التعرف والتشخیص إطار صعوبات اعلم خالل ربع قرن في العربیة في مجال

 مجلة ،  عشرة دولة عربیةاثنيدراسة مسحیة تحلیلیة في : وبرامج التدخل السیكولوجي
   مسترجع من،  مصر–) جامعة بنھا(كلیة التربیة 

405870/Record/sa.edu.iau.library.com.mandumah.search://http  
    :جنبیةالمراجع األ: ثانیًا

 Carlson,H.A.(2006)Are Primary health Care staff aware of the role of 
community leaning disabilities teams in relation to health promotion 
and health facilities? British Jounal of leaning disabilities,34(1),6-
10.In.RCN puplishing company. Healthcare  awareness. leaning 
disabilities practice ،9(7),29-34.   

 Dodge ،B. (2001). "Five Rules For Writing A Great Webquest" ،
Learning & Leading With Technology ،28 (8): 6-9. 

 Karby,A; Davies,R;& Bryant,A.(2005). Do teacher Know more about 
sbecific leaning disabilities than general practitioners?. British 
Jounal of leaning disabilities,32(3),122-126.   



             
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                التربیةفي العلميمجلة البحث          

 

 
 

- 714 - 

 Peter,j.Bamett,A.&Henderson,S,E,(2001)."Clumsy,dyspraxia and 
developmental coordination disorder:same or different? How do 
health and educational professionals in UK define the tems ? child 
Care ،health and development,27(5),399-412 . 

 Mehta,D.(2006).A wareness among teachers of leaning disabilities in 
students at different board levels. India: Mum bal University 
Publisher . 

 Silverman ،L. K (2005). Gifted children with learning disabilities. In 
N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.). Handbook of Gifted Education 
(3rd ed. ،pp. 533-546). Needham ،MA: Allyn & Bacon. 

 


