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 ملخص:
 –ذوي االحتياجات الخاصة  األطفال ساعدةلمهدفت هذه الدراسة إلى تصميم برمجية تعليمية 

المعقدة  الموضوعاتالتمييز بين األلوان من  يعد إذمتالزمة داون في تعلمهم لبعض األلوان المختلفة، 
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  مقدراتع لمثل هذه الفئة من األفراد، وقد كان الهدف من الدراسة رف

 .هاوتمييز  متالزمة داون على إدراك مجموعة من األلوان األساسية –
من خالل مالحظة أحد األفراد ذوي متالزمة وذلك  دراسة الحالةاستخدمت هذه الدراسة منهج و 

تعليمية محوسبة،  داون لرصد عملية التعلم والتمييز لأللوان األساسية وذك عن طريق تصميم برمجية
تم التطبيق على مدار ستة اسابيع بواقع  إذ، 2212من سنة  تشرين الثانيوُطبقت الدراسة في شهر 

  .ثالث جلسات أسبوعيا  
تكونت أدوات الدراسة من البرمجية التعليمية التي احتوت على المادة التعليمية بحيث تم و 

تطبيق فكرة التعلم عن بعد، كما  فضال  عنتصميمها بناء  على أساسيات نماذج تصميم التدريس 
احتوت البرمجية على سجل خاص يصف سير عملية التعلم للطالبة، مدعما  بعدد مرات التكرار التي 

 ُأنموذجرسومات بيانية توضح آلية التقدم عند الطالبة، كما تم تطبيق  فضال  عنقامت بها الطالبة 
 .خاص لدراسة الحالة

لم  إذالطالبة على تمييز اللون األحمر بدرجة عالية دون باقي األلوان،  مقدرةأظهرت النتائج 
تستطيع الطالبة التمييز بين األلوان حتى بعد تنفيذ المعالجة عليها مرات متعددة، وقد تمثلت عملية 

طالبة من ذوي متالزمة داون من التمييز بين األلوان ثم تعليمها اسماء  مقدراتالمعالجة في التأكد من 
أللوان باستخدام برمجية تعلم عن بعد تم تصميمها لهذا الغرض اعتمادّا على نماذج تصميم التدريس، ا

 .الطالبة على تمييز األلوان المختلفة مقدرةوبعد إجراء التجربة تم الكشف عن 
 .برمجية تعليمية، ذوي االحتياجات الخاصة، متالزمة داونالكلمات المفتاحية: 

                                                 
 .الجامعة األردنية/ األردن كلية العلوم التربوية/ *
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Abstract: 
The aim of this study is to design a computerized educational program to 

help children with special needs - Down syndrome in learning some of the 

different colors. The distinction between colors is a complex subject for this 

group of individuals. Therefore, the objective of the study was to raise the 

capacity of students with special needs - to recognize and distinguish a set of 

basic colors. 

The study used the case study approach by observing a person with 

special needs - Down syndrome to monitor the learning and discrimination of 

basic colors and the design of computerized learning program. The study was 

implemented in November 2018, which was implemented over a period of six 

weeks, with three sessions a week. 

The study tools consisted of the educational program/software that 

contained the educational material so that it was designed based on the 

fundamentals of the instructional design models as well as the application of 

the idea of distance learning. The software also contained a special record 

describing the process of learning for the student, supported by the number of 

repetitions accomplished by the student, graphs showing the student's 

progress mechanism, a special case study was also applied. 

The results showed the ability of the student - with special needs - to 

distinguish the red color to a high degree without the other colors, where the 

student could not distinguish between the colors even after the 

implementation of treatment multiple times; the process was to ensure the 

ability of students with special needs - Down Syndrome - are able to 

distinguish between colors and then teach color names using distance learning 

software designed for this purpose based on the instructional design models. 

After the experiment, the student's ability to distinguish the different colors is 

revealed. 

Keywords: Educational software, special needs, Down syndrome. 
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  :المقدمة
مرض متالزمة داون أو العته المغولي هي مجموعة من األعراض تظهر في شكل تأخر في 

طح خصائص شكلية تميزهم عن األطفال العاديين، كتس فضال  عننمو الطفل العقلي والجسدي 
 اللسان، وضعف العضالت األذن، وخروجمالمح الوجه، وميل العينين ألعلى، وصغر حجم 

 والخصائص معهموقلة الوزن والطول في األطفال حديثي الوالدة، وتستمر هذه األعراض  هاوتوتر 
األجسام الحاملة للمادة الوراثية  يوتكون بسب خلل في عدد الكروموسومات، وه .مدى الحياة
 .في خاليا الفردوالجينات 

 تعد العناية بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في أي مجتمع من المجتمعاتوبالتالي فإن 
أحد الدالئل على تقدم المجتمع؛ لذلك فإن هذه الفئة من الطلبة في أشد الحاجة إلى أنواع خاصة 

ماد تقنيات مناسبة قصورها، واعت من رغمعلى الهم مقدراتمن التقنيات التعليمية المساعدة لتنمية 
-Al-Qamsh & Maaytah, 2014; Al هاوبرامج لكل فئة لتحقيق أهداف التربية الخاصة

Tamimi, 2010; Hanafi, 2005)). 
إن معظم دول العالم تحرص على أن ال يقتصر التعليم على فئة دون أخرى؛ آخذة بمبدأ 

ها فئة ذوي االحتياجات الخاصة التعليم للجميع دون استثناء ألي فئة من فئات المجتمع بما في
قرانهم الذين يحرصون على التحصيل العلمي لمواكبة اآلخرين والنيل من الفرص التعليمية أسوة بأ

ختلف فئة ذوي االحتياجات الخاصة في طريقة تعلمهم واستعيابهم عن تمن المتعلمين العاديين، و 
 ,Balmeo, Nimoلتجاوز إعاقتهم ) أقرانهم من األسوياء؛ لذا فهم بحاجة للمساعدة ممن حولهم

Pagal, Puga & Sanwen, 2014; Al-Wabil & Khalefah, 2006.) 
يشهد العصر الحديث تقدما  وتطورا  في شتى العلوم وتواكب هذه التطورات واألحداث هذا و 

هذا من  .المجاالت العلمية لكونها اللبنة األولى لكل دعائم العلم التي ينطلق منها كل جديد وحديث
االتصاالت تحتل مكانة الصدارة بين العلوم األخرى، ولقد المعلومات و المنطلق أصبحت تكنولوجيا 

شمل المجاالت العلمية والتربوية ت المحوسبة البرمجياتأخذت تطبيقاتها المتمثلة في استخدام 
ك ألنها وذل واالقتصادية والصناعية والتجارية والطبية والترفيهية والفضاء وغيرها من المجاالت،

متين فهي أوال : توسع إمكانية الوصول إلى أية معلومة، ومجال همتحقق وظيفتين أساسيتين 
بمقدورها أن تصبح وسيلة نشطة لتنمية المشكالتاستخدامها الفاعل في حل   مقدرات، وثانيا :  

المعلومات جيا تماما ؛ ألنه مع عصر تكنولو  السياق بالذات يفرد للتربية دور جديدالفرد، وفي هذا 
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يتسع نطاق إمكانيات  الحاسوب وبرمجياته المحوسبة المختلفةاالتصاالت وتطبيقاتها المتمثلة في و 
في مجال التعليم والتعلم، كما ظهرت أنماط جديدة من  المهمةمن القضايا  لعديدإيجاد حلول 

ي االحتياجات الخاصة تكنولوجيا التعليم لذو التعليم وتطورت وسائله وأدواته ومن هذه التطبيقات 
(Al-Mokattari, 2017.) 

حظ المتتبع لحركة توظيف المستحدثات التكنولوجية في مجال التعليم بصفة عامة يالو 
الميادين استجابة لهذه  ئأبطمن ومجال ذوي االحتياجات الخاصة بصفة خاصة أنها مازالت 

من المالحظ أيضا أن الوعي إال أنه  ،(Ameen, 2008) المستحدثات مقارنة بالميادين األخرى
المرتبط بأهمية اإلفادة من هذه المستحدثات لتطوير الممارسات التعليمية قد بدأ في االزدياد على 

 .صعيد البالد العربية ىالمستويين الرسمي والشعبي نوعا  ما عل
شرت وتعد أدوات تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها المختلفة من أهم التقنيات الحديثة التي انت

بشكل واسع في العالم، واستخدامها كوسائل مساعدة في العملية التعليمية لها دور فاعل ومؤثر في 
دعم عملية التعليم والتعلم؛ كما أنها تحقق التعلم الفّعال من خالل تركيزها على المتعلم واهتماماته 

  (. (Ishtaweh & Alian, 2015; Al-Aybi, 2012وميوله وتلبية رغباته
اساسيا   ا  لحديثة وتوظيفها بشكل يجعلها جزءالي فإن استخدام التطبيقات التكنولوجية اوبالت

ه، يتطلب توافر عناصر مهمة كالمعلم الكفؤ والوسائل مقدراتمن التعليم بناء  على امكانية المتعلم و 
ألمثل لهذه التقنية الهادفة والدعم المادي والفني وازالة جميع العقبات التي تحول دون االستخدام ا

 (.Abdul Al-Adeem, 2016التطبيقات في عملية التعليم والتعلم )
تراعي مبادئ التصميم الجّيد  محوسبةلذا جاءت هذه الدراسة لتصميم برمجية تعليمية 

هم في تقديم تعليما  ممّيزا  يراعي مبادئ التعلم الفّعال والموجه لهذه والتي من شأنها أن تس هاومعايير 
ستثير الدافعية لديهم، وبخاصة تمتعلمين؛ فالتطبيقات التكنولوجية والحاسوبية الحديثة قد الفئة من ال

عند استخدام الوسائط المتعددة التي تتضمن وسائل سمعية وبصرية، وبالتالي فإن ذلك قد يسهم 
متالزمة داون بشكل  –وبشكل ملحوظ في عملية تقّييم استجابات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 

قيق نسبيا ، مما قد يساعد في تشخيص مدى التقدم في تعلمه بناء  على استخدام هذه التطبيقات. د
كذلك فإن استخدام هذه التطبيقات قد يسمح بتقديم التغذية الراجعة المالئمة مما يشجع على االنتباه 

تاحة فرص الممارسة الكافية والالزمة إلتقان المهارات المطلوب اكتسابها  والتذكر ونقل أثر التعلم وا 
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 (.Coleman, Anastaio, & Kirk, 2013لدى هذه الفئة من المتعلمين )
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

تطوير ذوي االحتياجات الخاصة، و بالمتعلمين تؤكد التربية الخاصة على ضرورة االهتمام 
سمح ي، بما همتمقدراو  ، بما يتالءم مع احتياجاتهمهاتكييفو  المناهج وطرق التدريس الخاصة بهم

التعليم العام، مع تقديم الدعم العلمي المكثف  صفوفنهم من التالميذ العاديين في اقر أبدمجهم مع 
لمعلمي التربية الخاصة ومعلمي التعليم العام، بما يساعدهم على تنفيذ استراتيجيات التعليم سواء 

 .(Al-Khatib, 2018) االحتياجات الخاصة يذو  مين أوبالموه لبةللط
 شهد العقدان الماضيان اهتماما  غير مسبوق في الدول المتقدمة باستخدام التقنية في تعليمو 

 فإضافة إلى صدور عدد من المجالت العلمية المتخصصةة، التالميذ ذوي االحتياجات الخاص

 بالكامل بتطبيقات التقنية في هذا المجال، ال تكاد مجلة من مجالت التربية الخاصة تخلو من

 ،هموتأهيل ثر فيما يتعلق باستخدام التقنية في تربية األفراد ذوي الحاجات الخاصةكأو أ دراسة
 الرغم منفعلى عموما ، أما في الوطن العربي،  ذلك بالنسبة ألدب التربية الخاصة الحديثكو 

لماضيين ا صدور مئات المؤلفات والترجمات والدراسات ذات العالقة بالتربية الخاصة في العقدين
على حد  ر على المستويين النظري والتطبيقيك أن تقنيات التربية الخاصة لم تحظ باهتمام يذإال

 (Al-Khatib, 2013) سواء

وقد شهد العقد الحالي تطورا  هائال  في مجال االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة، ونشطت 
ة لمشكلة اإلعاقة يجب أن الدول المختلفة في تطوير برامجها في هذا المجال ألن االستجابة الفعال

تتصف بالشمولية، بحيث ال تهتم ببعض الجوانب المتعلقة بهذه المشكلة وتغفل عن جوانب أخرى، 
وبشكل يكون فيه لبرامج الوقاية من اإلعاقة أهمية متميزة نظرا  ألنها تمثل إجراء  مبكرا  يقلل إلى حد 

 وية والمادية الالزمة لبرامج الرعاية والتأهيلمن الجهود المعن ا  كثير كبير من وقوع اإلعاقة ويختصر 
(Jarwan & others, 2013; Al-Waqfi, 2009). 

في العملية التعليمية لجميع الطلبة بما فيهم طلبة  ان استخدام البرامج الحاسوبية مهم جدا  
 تعد فئة اإلعاقة العقلية بدرجة بسيطة ومنها طلبة متالزمة داون من إذاالحتياجات الخاصة، 

وذلك الن  ،الفئات التي تحتاج الى البرامج الحاسوبية التعليمية الكسابهم مهارات معرفية واكاديمية
استخدام البرامج التعليمية المحوسبة يعد وسيلة مشوقة وممتعة للطالب وتعد طريقة مميزة تساعد 

 ,Obaid, 2016; Al-Osaimi, 2015; Al-Zureiqat)بعد الطالب على التعلم الذاتي عن 
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2012; Al-Saleh, 2006). 
-Bahjat, 2004; Al-Shayae' & Al)( 2212واكدت بعض الدراسات )الغامدي، 

Ayyed, 2014) اإلعاقة  على اهمية البرامج المحوسبة في تحسين مستوى الطلبة من ذوي
نا من ه داون،البرامج المحوسبة في تعليم طلبة من متالزمة  فاعليةتناول تالعقلية بشكل عام، ولم 

همية البرامج التعليمية المحوسبة على تعليم طلبة متالزمة أجاءت الدراسة لتسلط الضوء على 
 داون.
الرغم من النهضة التعليمية الكبيرة التي شهدها التعليم في البالد العربية منذ على و 
من ذوي  بةات من هذا القرن والتي تمثلت في زيادة معدالت قبول التالميذ والطليالسبعين

الحتياجات الخاصة في المدارس والجامعات وتصاعد الموازنات المخصصة للتعليم واالهتمام ا
بالتجهيزات التعليمية والفنية وغير ذلك من المظاهر االيجابية للنهضة التعليمية، كان البد من 

 –ة ذوي االحتياجات الخاصللطلبة تغير الكيفية التي يتم بها إيصال المعلومات والمواد الدراسية 
وكذلك من خالل  شكل اإللكترونيالبو متالزمة داون، وذلك من خالل التحول إلى التعلم عن بعد 

 & Al-Mokattari, 2017; Ghanem, 2015; Al-Jazarتطبيقات تكنولوجيا التعليم أيضا  )

Souidan, 2009). 
مثل دراسة متالزمة داون  لذويكما شجعت عدة دراسات باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة 

(Al-Kubaisi, 2017(و )Khalfawi, 2017و ) (Al-Qamash & Al-Jawaldeh, 

لعاب (. وكما وجدت دراسة شجعت على التعليم من خالل تصميم األAmeen, 2008) ( و2012
-Alو ) (Abbas, 2009متالزمة داون مثل دراسة ) الذين يعانون مناإللكترونية لألطفال 

Krititi & Menhi, 2014). 
( حول أهمية استخدام 2212المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )هذا ما أكده و 

التطبيقات التكنولوجيا الحديثة في دعم تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة؛ وذلك في خطوة 
إلنجاح عملية الدمج بين الطلبة المعاقين وزمالئهم العاديين في المدارس األردنية من منطلق 

اة بين جميع فئات المجتمع في الخدمات والدعم التعليمي المقدم للطلبة فقد، جاءت هذه المساو 
 .الدراسة تنفيذا  لهذه التعليمات

وبناء  على ما سبق، ونظرا  للمالحظات الواردة من بعض مراكز التعليم الخاص في العاصمة 
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عالجة بعض الحاالت عمان وضواحيها حول كيفية استغالل أدوات التكنولوجيا الحديثة في م
 السؤال اآلتي: عنإلجابة في محاولة لالمحددة لذوي االحتياجات الخاصة فقد جاءت هذه الدراسة 

ما أثر استخدام برمجية تعليمية من خالل التعلم عن بعد في مساعدة طلبة ذوي االحتياجات 
 متالزمة داون( في تعلمهم لبعض األلوان المختلفة؟الخاصة )

 أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التعلم عن بعد باستخدام برمجية تعليمية تم تصميمها 

التمييز بين األلوان من  ُيَعد إذلمساعدة ذوي متالزمة داون في تعلمهم لبعض األلوان المختلفة، 
لبة الط مقدراتالمعقدة لمثل هذه الفئة من األفراد، وقد كان الهدف من الدراسة رفع  الموضوعات

 .هاوتمييز  متالزمة داون على إدراك مجموعة من األلوان األساسية –ذوي االحتياجات الخاصة 
 أهمية الدراسة

 األهمية النظرية
تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية استخدام البرمجيات التعليمية المحوسبة في العملية 

ان ما تحويه هذه البرمجيات ذوي االحتياجات الخاصة، عن طريق بي منالتربوية بشكل خاص 
 .متالزمة داون –ذوي االحتياجات الخاصة والتي تدعم التعلم الذاتي لدى طلبة 

 –ق واضحة في آداء الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة و تنطلق هذه الدراسة من وجود فر و 
إلى  ادت هذه الفروق إلى ظهور الحاجةحيث متالزمة داون والطلبة اآلخرين في تمييز األلوان، 

استخدام أدوات ووسائل خاصة تعتمد على نماذج تصميم التدريس والتي من شأنها دراسة متطلبات 
 .هذه الفئة من الطلبة بشكل خاص؛ لتطوير نظام يهتم بتقليل الفجوة بين الطلبة

قد ( ;Al-Zuhairi, 2006; Khalfawi, 2017 Abbas, 2009)دراسات عديدة وهناك 
مة داون لهم طبيعة خاصة، لذلك وجدت حاجة ماسة الى استخدام بينت ان اطفال ذوي متالز 

وسائل حديثة متقدمة تتماشى مع روح هذا العصر من جانب، وتتالئم مع احتياجاتهم الخاصة من 
جانب اخر، كما وجدت دراسات سابقة قد قارنت بين طريقة استخدام الحاسوب و الطريقة التقليدية 

، ومن ثم جاء هذا البحث ليتبنى استخدام الحاسوب كوسيط  تعليمي في تعليم وزيادة المعرفة لديهم
اثناء في عن بعد في عرض برنامج حتى يستطيع الطفل ذوي متالزمة داون  توظيف كافة حواسه 

استخدام البرنامج. كما يوفر البرنامج امكانية متابعة حركات الطفل وتقديم التغذية الراجعة واظهار 
 رفة المستوى المعرفي الذي وصل له الطفل.الرسومات البيانية لمع
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مدى النقص الشديد في التطبيقات  للباحثينومن خالل مراجعة األدب السابق يتضح 
متالزمة  –التعليمية التي تعتمد على التعلم عن بعد والموجه نحو الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 

أو الصور الثابتة، أو النماذج  أنها تعتمد على الرسومات التعليمية، إذداون بشتى صورها، 
التعليمية، وذلك ألن التطبيقات المستخدمة لم تأخذ بالحسبان أن كل حالة من حاالت الطلبة ذوي 

متالزمة داون مختلفة عن الحالة األخرى؛ لذا قد ال تناسب طريقة تعلم  –االحتياجات الخاصة 
ي استخدام الوسائل التعليمية طالب معين دون نظيره لذوي االحتياجات الخاصة، وبذلك تدن

 Louisa, 2015; Al-Jahani) .والمستحدثات التكنولوجية في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

& Al-Zari', 2014; Sawalha & Turki, 2013) 

 األهمية التطبيقية
 :تتضح أهمية الدراسة من خالل

الزمة داون يمكن مت –درس تعليمي موجه نحو الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة تطوير  .1
 االستفادة منه في رفع مستوى تحصيلهم.

 .هوتحسين الطلبة ذوي االحتياجات الخاصةتسهم نتائج الدراسة الحالية في تجويد تعلم قد  .2

لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة قد تفيد هذه الدراسة مطوري البرامج التعليمية الموجهة  .3
في العملية الحديثة  عليمية وأدوات التكنولوجيامعلمي التربية الخاصة لتوظيف البرمجيات التو 

 التعليمية لهذه الفئة من المتعلمين.

قد تزود الدراسة الباحثين وطلبة التربية الخاصة في الجامعات األردنية والعربية باألدب  .4
النظري المتعلق بموضوع استخدام التكنولوجيا في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، وتطوير 

جراء ليمية، واالستفادة من النتائج التي يتم التوصل إليها في الوحدات التع هذه الدراسة، وا 
في العملية التعليمية  مزيد من الدراسات في مجال توظيف التطبيقات التعليمية المحوسبة

 متالزمة داون تحديدا . –لذوي االحتياجات الخاصة 

وسائل حديثة تعتمد على تقديم محتوى تعليمي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بطرق و  .5
 .التعلم عن بعد بصورة إلكترونية

اكساب مهارات التعلم الذاتي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة التي تتطلبها طبيعة هذا  .6
 .العصر

يزها للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة يتعلم األلوان وتم فيأساسية  معرفيةاكساب مهارات  .2
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ألوان اإلشارة  إلىمع المجتمع؛ مثل التعرف بحيث تكسبهم النشاط والتفاعل والتكيف 
  .الضوئية

لفت انتباه القائمين على رعاية ذوي االحتياجات الخاصة الى ضرورة التركيز على المثيرات  .2
 البصرية والسمعية في تعليم هذه الفئة.

التعامل مع المستحدثات التكنولوجية، والتعليم على  معلمي ذوي االحتياجات الخاصة تدريب .9
 .خاللهامن 

الموجودة في المؤسسات التعليمية المحوسبة التعليمية للتكنولوجيا والبرامج االستخدام األمثل  .12
 .والموجهه نحو الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

 حدود الدراسة
 :الحدود اآلتيةعلى الدراسة  اقتصرت

متالزمة  –الحدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على طالبة من ذوي االحتياجات الخاصة  .1
 .العاصمة عمان في داون، في أحد المؤسسات التعليمية

 .2212/2219الحدود الزمنية: أجريت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول  .2
 .الحدود المكانية: روضة ومدارس منارة الجامعة في العاصمة عمان .3

تعليمية تم  الحدود الموضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على تعليم األلوان من خالل مادة .4
متالزمة داون، في أحد  –تصميمها لهذا الغرض، لطالبة من ذوي االحتياجات الخاصة 

 .المدارس الخاصة العاصمة عمان
 مصطلحات الدراسة

هم مجموعة األشخاص الذين ال يستطيعون ُممارسة حياتهم  ذوي االحتياجات الخاصة:
قصور فكرّي، أو عصبّي، أو حسّي، أو بشكل طبيعّي دون تقديم رعاية خاّصة لهم نتيجَة وجود 

ق الخدمة الُمقّدمة حاجتهم لخدمة تفو  فضال  عنمادّي، أو مزيج من هذه الحاالت كّلها بشكٍل دائم، 
الذين أفراد الدراسة  عرف إجرائيا  بأنهيُ و  .(Jarwan & others, 2013) ذاته ألقرانهم من العمر

ن ؤو وممارسة ش وع من اإلعاقة حرمتهم من التأقلم،نتيجة إلصابتهم بن خاصة يحتاجون إلى معاملة
حتى يتمكنوا من استيعاب األمور التي  خاصة ولذلك فهم بحاجة إلى معامة حياتهم مثل األصحاء،

 .تدور حولهم
( هي حالة جينية ناتجة عن 2221تعريف مؤسسة الداون سيندروم ) متالزمة داون:
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( كرموسوم، 46( كروموسوم بدال من )42ها لديه )كروموسوم زائد في الخلية وهذا يعني ان صاحب
وهي تحدث نتيجة خلل جيني يحدث في وقت حدوث الحمل او خالله وهي ليست مرضية وال 

مستويات  مما يسبب لهم ألفراد الدراسة خلقيالضطراب ا نوع االعرف إجرائيا  بأنهتو  يمكن عالجها.
ووفقا  للدراسة التي بحاجة الهتمام تربوي محدد.  متفاوتة من اإلعاقة العقلية واالختالالت الجسدية

إحدى طالبات متالزمة داون الملتحقة بروضة ومدارس منارة الجامعة ب فهذه الحالة تتمثل الحالية
 .2212/2219في عمان للعام 

( بأنه سلسلة من عدة نقاط، تم تصميمها 2211فه الحيلة ومرعي )عرّ : تعليمي نامجبر 
كما عرفه  .ود الطالب إلى إتقان أحد الموضوعات بأقل قدر من األخطاءبعناية فائقة، بحيث تق

( بمجموعة من تقنيات عرض الصور والصوت والنص واالفالم Khamis, 2003خميس )
يتم التحكم بها من خالل استخدام جهاز الحاسوب وبرامجه وذلك لتحقيق  إذوالرسوم وغيرها، 

تم تصميمه من قبل  المحتوى التعليمي الذيا  بأنه عرف إجرائييو  اهداف تعليمية محددة سابقا.
نوع من  ووه ؛يتم تعلمها عن بعدبحيث سماء األلوان، أعن  ا  تضمن شرحي ذي، والالباحثين والمعلم

م المادة التعليمية يتصمّ  بعد أن يتمحاسوبية الجهزة واأل التطبيقات التعلم الّذاتي يتّم بواسطة
وهذه األلوان التي تم  .لخطوات واجراءات تصميم التدريس المتبعةوفقا   برنامج حاسوبي باستخدام

 تعليمها ألفراد الدراسة هي األحمر، األزرق، األصفر، األخضر، والبرتقالي.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أوال: اإلطار النظري
 المحور األول: متالزمة داون

اون اكثرها انتشارا، وقد كان اول من في المجتمع عدة متالزمات ولكن تعد متالزمة د يوجد
قام  إذ، (1266)تعرف وبين ماهية متالزمة داون هو العالم االنجليزي جون النجدون داون عام 

بدراسة على مجموعة من االطفال في مركز رعاية خاص وقد الحظ خالل دراسته وجود عدد من 
المتالزمة بالمنغوليا وذلك ألنهم الصفات المشتركة لهذه المجموعة دون غيرها وقام بتسمية هذه 

 ؛يشبهون في صفاتهم الشكلية الشعب المنغولي. وبعد اعتراض حكومة منغوليا على هذه التسمية
لى متالزمة داون نسبة إقامت منظمة الصحة العالمية باستبدال تسمية هذه المتالزمة من المنغوليا 

 (.2212نجليزي جون داون )زريقات، للطبيب اإل
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انه يكون عند الفرد المصاب بمتالزمة داون  إذخلل كروسومي  الزمة داون إلىتعود متو 
متصال  ا  ( على المستوى الخلوي، ويوجود هذا الكروموسوم زائد46( كروموسوما بدال من )42)

( من الكروموسومات ليصبح الزوج ثالثيا وتحدث هذه الحالة نتيجة اختالل في 21بزوج رقم )
يؤدي الى اضطرابات تتلف خاليا  ا  خطأ في الكروموسومات زيادة او نقصانانقسام الخلية. ان اي 

 .(Abbeduto & Steven & Frances 2007) الدماغ والجهاز العصبي
ونقص في المهارات العقلية مثل الفهم  العقلية مقدرةتدني المتالزمة دوان من  ذوويعاني 

ما يقلل بشكل كبير من االستفادة من والتصور والتحليل...الخ. كما وايضا ضعف في الذاكرة م
الخبرات السابقة وبالتالي يتولد نقص في فرص التعلم. اذ في حال توفر فرص تعلم تكون في 

 Down Sondrum Foundation, 20012222 ;حاجة المتعلم الى كثرة التكرار )
Ibrahim,.) 

-Al-Khatib & others, 2018; Al-Qariuti, Al)وقد اشارت بعض الدراسات 

Sartawi, & Al-Smadi, 2012) ن أ إذالخصائص العقلية للمصابين بمتالزمة داون  إلى
 22 – 45هم العقلية تتراوح ما بين المتوسطة والبسيطة، وكما بين ان نسبة الذكاء لديهم بين مقدرات

راءة، درجة، وكما تعد هذه الفئة من الفئات القابلة للتعلم للمهارات االكاديمية البسيطة مثل الق
 ;Yahya & Ubaid, 2004 Al-Khatib, 2013والكتابة، ومهارات التواصل مع االخرين )

Sider, Maich & Morvan, 2017;.) 
إحدى طالبات متالزمة داون الملتحقة بروضة وفي هذه الدراسة تم تطبيق دراسة حالة على 

 ومدارس منارة الجامعة في عمان.
 لمحوسبةالمحور الثاني: البرامج التعليمية ا

ل ألنه يعد استخدام الحاسوب في العملية التعليمية التعلمية من اهم الوسائ الحالي الوقت في
. وقد ظهر همواستعدادات المتعلمين مقدراتلكي تتناسب مع  ائقهوطر التعليم يقدم تنوعا في أساليب 

األمريكية في  موضوع استخدام الحاسوب في العملية التعليمية والتعلمية في الواليات المتحدة
أصبح المتعلم يتفاعل مع المعلم  وقدعد أكثر تكيفا ومرونة  من األساليب االعتيادية.  إذات يالستين

 ,Feng & Lazar, 2010; Mohammedأو البرمجيات التعليمية من خالل توظيف الحاسوب )

2004.) 
بة في التعليم له ( بان استخدام البرامج التعليمية المحوسAl-Helah, 2001افاد الحيلة )و 
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المتعلم مما يوفر له فرصة التعلم  مقدرةالبرمجية التعليمية تتكيف مع  ذلك أنفوائد ومميزات عديدة 
حسب سرعته الخاصة، كما انها توفر الخصوصية للمتعلم إذ انها تصحح أخطاءه دون تولد شعور 

ضافة األلوان والموسيقى الخجل من زمالئه، كما انها توفر المتعة للمتعلم من خالل إمكانية إ
  والصور، كما انها تزيد من دافعية المتعلم من خالل انها توفر لالستجابة الجيدة التعزيز المناسب.

ة يجب اتباعها تباعا ألعداد ان هناك خطوات رئيسإلى  (Al-Helah, 2001) الحيلة وأشار
تعلمين، ثم تحديد المادة أي برنامج تعليمي محوسب وهي: تحديد األهداف، ثم تحديد مستوى الم

التعليمية، ثم تحديد نظام عرض المادة، ثم كتابة إطارات البرنامج، ثم حوسبة المادة التعليمية، ثم 
 تجريب البرنامج وتعديله، ثم استنساخ البرنامج وتوزيعه.

 متالزمة داونوفي هذه الدراسة تم تطبيق برمجية تعليمية محوسبة لتعلم األلوان على طالبة 
: األحمر، األزرق، األصفر، األخضر، والبرتقالي. وتعرف هذه البرمجية اآلتيةعليمها األلوان لت

حيث يستطيع المتعلم بالحاسوب  تلك المواد التعليمية التي يتم تصميمها وبرمجتها بواسطةبأنها 
ت من البدائل ذا عديدا   ةالبرمجي وتوفر هذه ،قدرته على التعلممالتعامل معها حسب سرعته و 

أهميتها ، وهنا تكمن للمحتوى الدراسي الوسائط المتعددة من صورة وصوت ونص وحركة مدعمة
 .داونمتالزمة ذوي اإلعاقة وتحديدا  لحاالت  األطفال خاصة في تعليمال

 ثانيًا: الدارسات السابقة
ومجاالت مختلفة حول استخدامات التطبيقات  موضوعاتتناولت بعض الدراسات السابقة 

وجية بشكل عام وفي تعليم ذوي االحتياجات الخاصة بشكل خاص. وقد اّطلع الباحثون على التكنول
عرض لتلك الدراسات  يأتيعدد من هذه الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية. وفيما 

 رتبت حسب تسلسلها الزمني.
مع  ملينإدراك المعلمين العا إلىدراسة هدفت للتعرف  ,Hawsawi) 2222هوساوي ) أجرى

واشتملت  .في التدريس وبالتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة لمهارات االستخدام التقني للحاس
 والثانوية،والمتوسطة  مدرسة تمثل المراحل االبتدائية (12) في ما  معل (12) عينة الدراسة على

ستخدم أُ واشنطن. و إيداهو و  وتمت الدراسة في مدن موسكو، لويستن، وبلمان والتي تقع في واليتي
والذي يعتمد على ضرورة تواجد الباحث في موقع الدراسة ليسجل  في البحث النوعياألسلوب 

استفادة التالميذ ذوي  أوال  بأول. وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن مشاهداته ومالحظاته الذاتية
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 بالمعلومات التي يمكن أن ترفع من بطرق عديدة وتزويدهموب اإلعاقة الفكرية من استخدام الحاس
 القراءة،التي يمكن استخدامها في تعليم  وبالحاس من برامج عديدا  تتوفر  إذديمية، كافاءاتهم األك

من المتعة  كثيروذلك بعدة طرق فيها  وبومهارات استخدام الحاس والكتابة والمهارات الحسابية،
استخدامه  ب ويحبونو ثيرا  باستخدام الحاسكاصة االحتياجات الخ ويستمتع التالميذ ذو ؛ و والتسلية

 داخل المدرسة وخارجها

تنمية الحصيلة اللغوية  دراسة هدفت إلى تقصي مدى( Imran, 2015عمران ) أجرت
 طفال  ( 32)مالزمة داون من خالل استخدام االغاني المصورة. تكونت العينة من  ذويلألطفال 

قسمين بالتساوي الى مجموعتين تجريبية وضابطة. ( م12-6وطفلة وتراوحت اعمارهم من سن )
فروق ذات داللة إحصائية بين المجوعتين الضابطة والتجريبية  وجودووضحت نتيجة الدراسة 

برامج االغاني المصورة في تنمية الحصيلة  فاعليةلصالح المجموعة التجريبية مما يدل على مدى 
 اللغوية ألطفال متالزمة داون. 

( الى تصميم وتجريب برنامج تدريبي قائم على تطبيق Ali, 2016ي )عل وهدفت دراسة
تعليمي منفذ على األجهزة الذكية لتنمية المهارات االكاديمية ألطفال الروضة المعرضين لخطر 

أعمارهم الزمنية من  تراوحت( 12بلغ عدد األطفال ) إذحائل كاديمية في مدينة صعوبات التعلم اال
الى مجموعتين متساويتين. وقد توصلت الباحثة في  تقسيم أفراد الدراسةتم  وقد( سنوات. 6- 4)

البرنامج التدريبي القائم المنفذ على األجهزة الذكية في رفع مستوى مهاراتهم قبل  فاعليةدراستها الى 
 االكاديمية لدى األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم.

برنامج تدريبي يقوم  فاعليةلتحقق من ( دراسة هدفت الى ا2216النهدي ومحمود ) وأجرى
على المزاوجة بين الصورة والحرف باستخدام الحاسوب وذلك في تنمية مهارات قراءة الحروف 
األبجدية لدى طالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة. تم تطبيق البرنامج على العينة والتي تكونت 

( سنوات، وقد تم 9-2أعمارهم بين ) طالب من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة وتراوحت خمسةمن 
كشفت هذه الدراسة عن حدوث تحسن في مهارة قراءة  فقداستخدام منهج التصميم الفردي. 

 من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة. ةالحروف األبجدية لدى الطلب
انه باإلمكان زيادة فاعلية فقد أفادت ب( Khalfawi, 2017خلفاوي )وفي دراسة أجرتها 

لتعليمي الموجه للمصابين بمتالزمة داون من خالل االستعانة بالبرمجيات التعليمية التي الموقف ا
فيزهم على التفاعل حاالستيعاب لديهم وت مقدرةتقوم على المحاكاة وتجسيد المجردات، وذلك لزيادة 
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ية لدى برمجية تعليمية في تنمية المهارات اللغو  فاعليةالختبار  هذه الدراسة هدفت وقدااليجابي. 
طفال مصابين بمتالزمة داون وتم أ( 12تكونت العينة من )و فئة متالزمة داون في والية تلمسان. 

فروق ذات داللة  الدراسة وجودنتائج وأظهرت لى مجموعتين ضابطة وتجريبية. إتقسيمهم بالتساوي 
ليمية في رفع فاعلية البرمجيات التع يتبّين دور وبالتالي ،احصائية لصالح المجموعة التجريبية

 متالزمة داون.المتعلمين من اللغوية لدى فئة  مقدراتمستوى ال
 التعقيب على الدراسات السابقة

المستخدمة  يتبين من خالل استعراض الدراسات السابقة، ومن خالل استقراء بعض المناهج
لمنهج شبه : أن الدراسات السابقة قد استخدمت ايأتيما وأدواتها وبعض أهدافها ونتائجها  هافي

(، بينما الدراسة الحالية فقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي المتمثل Imran, 2015التجريبي )
بدراسة حالة. أيضا  أن معظم الدراسات السابقة قد استخدمت تعليم الحروف األبجدية وتنمية 

تعليم األلوان،  (، بينما الدراسة الحالية قد عملت على2216، النهدي ومحمودالمهارات اللغوية )
وهذا ما لم تتطرق إليه الدراسات السابقة ذات العالقة. كذلك معظم الدراسات السابقة قد استخدمت 

(، في حين الدراسة الحالية قد صممت وطورت برامج Ali, 2016برامج وتطبيقات تعليمية جاهزة )
ة ذات العالقة بأنها تعليمي خاص بموضوع الدراسة. وتتمّيز هذه الدراسة عن الدراسات السابق

تتضمن برمجية تعليمية تتبع حركات تطور التعلم لدى المتعلمين من خالل جداول ورسومات 
 بيانية.

بحيث استفادوا  للباحثين، بالنسبة قاعدة بيانات مهمة السابقة الدراسات في النهاية، َشّكَلت
 أدوات تصميم لى اجراءاتكيفية التعامل مع هذه الفئة من المتعلمين وانعكاس ذلك عفي  منها

 الدراسة هذا من جانب؛ أما من جانب آخر، فتختلف هاوتطوير  الدراسة الخاصة بهؤالء المتعلمين

 متغّيرات واإلجراءات، ومكان إجراء الدراسة، وطبيعة حجم العينة، في ةالسابق الدراسات عن الحالية

 .الدراسة
 جراااتاإلو  الطريقة

  منهج الدراسة
لدراسة منهج دراسة حالة من خالل مالحظة أحد األفراد ذوي االحتياجات استخدمت هذه ا

متالزمة داون لرصد عملية التعلم والتمييز لأللوان األساسية وذك عن طريق تصميم  –الخاصة 
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تم التطبيق على  إذ، 2212برمجية تعليمية محوسبة، وُطبقت الدراسة في شهر سبتمبر من سنة 
 .ث جلسات أسبوعيا  مدار ستة اسابيع بواقع ثال

 التعليمية المّطورة البرمجية
برنامج تعليمي السابقة التي احتوت على تطوير  على األدب التربوي والدراسات االطالعبعد 

تم تطوير وحدة تعليمية لهذه الفئة المستهدفة من المتعلمين باستخدام  لذوي االحتياجات الخاصة،
ASP.Net درس محتوى ال )تمييز األلوان(، وتنظيم ّطورالم الدرسأهداف احتوت على:  إذ

 تقويمالأساليب ، و والوسائل المستخدمةدوات األ، و المّطور الدرسق تدريس ائطر ، و المّطور التعليمي
 ، واإلرشادات المقدمة للمعلم والطالب.المّطور درسال المستخدمة في

 البرنامج التدريبي
مادة  تضمنتبرمجية تعليمية  لى استخدامبرنامج تدريبي اشتمل ع الدراسة من ةتكونت أدا

عن  تطبيق فكرة التعلم فضال  عنتعليمية تم تصميمها بناء  على أساسيات نماذج تصميم التدريس 
، كما احتوت البرمجية على سجل خاص يصف سير عملية التعلم للطالبة، مدعما  بعدد مرات بعد

توضح آلية التقدم عند الطالبة، كما تم  رسومات بيانية وكذلكالتكرار التي قامت بها الطالبة 
 .لدراسة الحالة خاص ُأنموذجتطبيق 
 البرنامج التدريبيصدق 

 إذتحقق من صدقها، لتم عرض البرمجية التعليمية على مجموعة من المحكمين وذلك ل
تنوعت خبرة المحكمين في تخصصات مثل التربية الخاصة، والمناهج والتدريس، وتكنولوجيا 

طلب منهم إبداء آرائهم في هذه البرمجية التعليمية، وقد تم األخذ بجميع المالحظات  وقدالتعليم، 
 التي أبداها المحكمين حول هذه البرمجية التعليمية.

 إجرااات الدراسة
ها في تحديد مقدرات فضال  علىدراسة حالة لمعرفة الوضع السابق للطالبة   ُأنموذجتم تطبيق 

المعالجة، ومن خالل تحليل البيانات التي تم جمعها من خالل مالحظة األلوان قبل إجراء عملية 
دائمة ، الطالبة هادئة وصوتها منخفضأن  :الطالبة ومقابلة أولياء أمرها، تم استخالص ما يأتي

لم ، تحتاج إلى حث وتحفيز بشكل مستمر للقيام باألنشطة واالختبارات، السؤال عن والدتها
تسأل باستمرار عن ، غير واثقة من أدائها ،خاصة بتحديد األلوانتستوعب بعض االختبارات ال

اذا تركت لوحدها تتوه في المهمة وال تكمل ، ال تتواصل مع الباحثين بالبصر، صحة اإلجابة
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، ال تعمل بشكل مستمر، ال تطابق بين اللون المنطوق مع الموجود في الصور، المطلوب منها
تجيب عن األسئلة ، بير ضعيفة وال تتحدث بسالسة وطالقةقدرتها على التعم، مفرداتها قليلة
بطيئة في أداء ، تحتاج ألكثر من مرة إلعادة اإلرشادات الخاصة باالختبار، بطريقة بسيطة

 .لم تستطع تحديد أي لون من األلوان التي طرحت أمامها ،المهمات
التاريخ المرضي للطالبة، ومن خالل مقابلة أولياء األمر، تم تحديد عدد من األمور المتعلقة ب

للطالبة في المنزل، إذ تبين أن الطالبة بحاجة إلى مرافقة والدتها  االنماط السلوكيةوتم تحديد بعض 
 .أن الطالبة تدخل في حالة من الخوف الشديد عند إحساسها باالبتعاد عن والدتها إذباستمرار، 

أمرها، تم تنفيذ التجربة بمحاولة إضافة  وبعد إجراء عملية المالحظة والمقابلة للطالبة وأولياء
 Visual Studio) األلوان من خالل استخدام برمجية تعلمية إلىللطالبة للتعرف  مقدرات

Asp.Net 2013)  ،تم تصميمها لهذا الغرض، بحيث يتم إيصال المادة  إذيتم إدارتها عن بعد
طالبة من خالل جهاز حاسوب لوحي، التعلمية للطالبة عن بعد وتقوم والدتها بعرض المادة على ال

من الوسائط المتعددة  عديدوتطرح المادة على الطالبة من خالل الجهاز اللوحي عن بعد باستخدام 
 التي تتكامل فيما بينها لتحقيق أكبر قدر من الفائدة. 

 ذإوآخيرا  يتم طرح عدد من األسئلة للتحقق من درجة تمييز الطالبة لأللوان التي تم تعلمها، 
يطلب منها تحديد اسم و تقوم والدة الطالبة بعرض األسئلة على الطالبة من خالل الجهاز اللوحي، 

 اللون الذي يتم عرضه على شاشة الحاسوب اللوحي باستخدام الوسائط المتعددة. 
األسئلة يتم اإلحتفاظ بسجل خاص لقياس أثر البرمجية التعليمية  عنعند إجابة الطالبة و 

  أجزاء رئيسة: ةيتكون السجل من ثالث إذم عملية التعلم عند الطالبة، ودورها في تقد
  الجزء األول مخصص لإلحتفاظ بكل عملية دخول للطالبة على البرمجية التعليمية، وبعدد

تمكن البرمجية التعليمية الطالبة من إعادة عرض  إذالتكرارات التي تم تنفيذها على لون معين، 
تم عملية التعلم بالشكل األمثل وتحقيق الهدف من تصميم البرمجية الدرس أكثر من مرة حتى ت

 التعليمية.

  الجزء الثاني فيختص بتسجيل اإلجابات التي قامت الطالبة بها على األسئلة المخصصة
 فضال  عنيتم اإلحتفاظ بعدد مرات المحاولة، و التعلم،  عمليةلتحديد اسم لون معين بعد إجراء 

صورة عن  ينوعدد اإلجابات الخاطئة، وذلك من شأنه إعطاء الباحث عدد اإلجابات الصحيحة
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 مدى تقدم الطالبة في عملية التعلم.

 على تسجيل نتائج سير عملية التعلم بأسلوب الرسومات البيانية، وذلك  يركز الجزء الثالث
قام تبسط هذه الرسومات قراءة البيانات المتمثلة باألر  إذلتسهيل عملية استخالص النتائج، 

والتي يتم تسجيلها عند كل عملية دخول للطالبة على البرمجية التعليمية، وتنفيذ نشاط معين، 
 ونتائج سير التعلم.

 نتائج الدراسة
ها للطالبة ونتائج ؤ لمتعلقة بسؤال الدراسة وبناء على المالحظة التي تم إجراأشارت النتائج ا

تي تقدمها البرمجية التعليمية، إلى أن الطالبة سير عملية التعلم المستخرجة من أدوات التقييم ال
استطاعت تحديد اللون األحمر بدرجة عالية، ولكنها لم تستطيع تحديد أي من األلوان األخرى 
بالدرجة ذاتها، واآلتي توضيح للنتائج التي تم الحصول عليها من سجل سير التعلم الخاص 

 .بالبرمجية التعليمية
 بسير تعلم اللون األحمر ( النتائج الخاصة1الجدول )

 التكرار النتيجة

 5 لم ينجح

 29 نجح

 
 الخاصة بسير تعلم اللون األحمر ( المخطط1الشكل )

من خالل النتائج السابقة يتبين أن الطالبة قامت بتكرار تنفيذ االختبارات الخاصة باللون 
ات عدم النجاح لم تتخطى عدد مر  إذ(، %25( مرة، حيث بلغت نسبة النجاح )34األحمر )

 مرات.خمس
 ( النتائج الخاصة بسير تعلم اللون األزرق2الجدول )

 التكرار النتيجة

 16 لم ينجح

 26 نجح
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 بسير تعلم اللون األزرق الخاص ( المخطط2الشكل )

من خالل النتائج السابقة يتبين أن الطالبة قامت بتكرار تنفيذ االختبارات الخاصة باللون 
 ( مرة.16عدد مرات عدم النجاح )و (، %62بلغت نسبة النجاح ) إذ، ( مرة42األزرق )

 ( النتائج الخاصة بسير تعلم اللون األصفر3الجدول )
 التكرار النتيجة

 12 لم ينجح

 15 نجح

 
 بسير تعلم اللون األصفر ( المخطط الخاص3الشكل )

ختبارات الخاصة باللون من خالل النتائج السابقة يتبين أن الطالبة قامت بتكرار تنفيذ اال
 ( مرة.12عدد مرات عدم النجاح )و (، %55بلغت نسبة النجاح ) إذ( مرة، 22األصفر )

 ( النتائج الخاصة بسير تعلم اللون األخضر4الجدول )
 التكرار النتيجة

 9 لم ينجح

 6 نجح
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 بسير تعلم اللون األخضر ( المخطط الخاص4الشكل )

ين أن الطالبة قامت بتكرار تنفيذ االختبارات الخاصة باللون من خالل النتائج السابقة يتب
 ( مرات.9بلغت عدد مرات عدم النجاح ) وقد(، %42بلغت نسبة النجاح ) إذ( مرة، 15األخضر )

 النتائج الخاصة بسير تعلم اللون البرتقالي (5الجدول )
 التكرار النتيجة

 12 لم ينجح

 2 نجح
 

 
 ير تعلم اللون البرتقاليبس ( المخطط الخاص5الشكل )

من خالل النتائج السابقة يتبين أن الطالبة قامت بتكرار تنفيذ االختبارات الخاصة باللون 
 ( مرات.12عدم النجاح )و (، %12بلغت نسبة النجاح ) وقد( مرة، 12البرتقالي )

بتعلم بما أنه تم الحصول على نتائج شبه ثابتة تتعلق باللون األحمر تحديدا  فيما يتعلق 
الطالبة لهذا اللون، قام الباحثون بإعداد اختبار اضافي تكون من ثالثة أسئلة ذات عالقة باللون 
وذلك للتأكد من صحة حدوث التعلم لدى هذه الطفلة. هذا وقد أظهرت النتائج المتعلقة بهذا 

 سابقة.االختبار أن الطالبة قد تعلمت فعال  هذا اللون وهذا يؤكد على مدى صحة النتائج ال
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 مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة
على  - ذوي االحتياجات الخاصةمن  - الطالبة مقدرةبناء  على نتائج الدراسة، فقد تبّين م
ذلك إلى دور البرنامج التعليمي في تعليم األطفال  ونتحديد اللون األحمر بكل دقة؛ ويعزو الباحث

واضحا  من خالل  تأثيرا   أثر البرنامج إذاأللوان ذوي اإلحتياجات الخاصة في كيفية تمييز 
لم يكن هناك هذا و الرسومات البيانية التي أظهرتها تحليل البيانات الخاصة بالبرنامج المشار إليه. 

لطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة )متالزمة لأي دراسة عربية سابقة حول موضوع تعليم األلوان 
وافق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة بارنهاردت وبلك ولكن تت حسب علم الباحثين. –داون( 

، من حيث مدى تأثير (Barnhardt, Block, Calder, & DeLand, 2006) وكالدر وديالند
متالزمة  –البرامج الحاسوبية في تحسين تمييز األلوان لدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

 داون.
 التوصيات

 :ونالباحث وبناء  على نتائج الدراسة يوصي
  في  مخاص ومكثف سواء كان في المنزل أ بتعليم ذوي االحتياجات الخاصةتعلم طلبة تعزيز

 مومهاراته مهمقدراتوتطوير  بأنفسهم لبةمن شأنه تعزيز ثقة الطلما المؤسسة التعليمية، وذلك 
 في تحديد اسماء األلوان المختلفة.

  ومراجعتها بشكل يومي، وبطرق متنوعة تكرار المعلومات والدروس المختلفة أكثر من مرة
أثناء التعلم في توفير بيئة دراسية مالئمة  فضال  عنوباستخدام الوسائط المتعددة المختلفة، 

خالية من المشتتات، وتزويدها بمهمات قصيرة ال تتطلب تركيز طويل حيث يجب إعطائها 
 وقت لالستراحة بين كل نشاط.

 متالزمة  –صة تناسب الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة تطوير تطبيقات برمجية تعليمية خا
أخذ  فضال  عنداون، بحيث تراعي احتياجات معلمي هذه الفئة من جهة وأولياء األمور، 

متالزمة  –الفروق الفردية والجوانب النفسية والجسدية لكل طالب من ذوي االحتياجات الخاصة 
مكانيات التفاعل والتغذية الراجعة عن مدى داون بعين االعتبار، بحيث توفر هذه التطبيقات إ

 تقدم للطلبة في عملية التعلم.
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