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} الْحَق أَ�َّه منَ لَهحَتَّى يَتَبَي آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَ�فُسِهِم رِيهِمسَن
 ءٍ شَهِيدعَلَى كُلِّ شَي كَ أَ�َّهيَكْفِ بِرَب أَوَلَم{   

  ٥٣فصلت
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  شكر وتقدير
والصالة والسالم على   ...  ما مل يعلم     احلمد هللا محداً كثرياً ، احلمد هللا الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان            

  وبعد .. ) .مل يشكر الناس مل يشكر اهللا من (  الكرمي لق سيد املرسلني القائل يف حديثهصفوة اخل

إنه ليسعين بعد إمتام هذه الدراسة أن أتوجه قبل كل شيء بالشكر إىل اهللا سبحانه وتعاىل أن مـنحين                   

 فله  ، حسيب أن الكمال هللا تعاىل وحده      ، فإن كان مثة هفوة من تقصري ف        القدرة على اجلهد واملثابرة يف إجنازها     

  . يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانهاحلمد محداً كثرياً كما

إىل من هم نبع احلب والشهد يف حيايت إىل         ر واالمتنان والعرفان باجلميل      كما أقدم أغلى باقات الشك    

، أعرب لكما عن عظيم شكري وأمتناين      ،إىل والدي ووالديت  ... ل  ء جزاء ما زرعا يف من آما      من ال يكفيهما الثنا   

  . لنا يا أغلى من يف الوجود اهللاايبقيكمأن  و،ما وأن يغفر يل تقصريي معكماكوأسأله سبحانه أن يرزقين بر

على احتواء ما    كلمايت قاصرة     تظلْ لْفمهما أق ... يل إىل رفيق دريب     كما أتقدم بالشكر والعرفان باجلم    

 فلن أنسى مساعدتك يل     ،كل شكر ) حممد السبيعي   ( غايل   فلك مين يا زوجي ورفيق دريب ال       ، تقدميه لك  أريد

  .فجزاك اهللا عين خري اجلزاء ، ة دراسيت وإعدادي هلذه الدراسةووقفتك معي طوال فتر

لـك  " سارة " بنيتا... وقرة عيين ومهجة فؤادي وسعاديت يف دنييت        ما أنِت يا زهرة عمري وحيايت        أ

  . كل احلب فلِك ، ويف طفولتِك،ك يف أمجل مراحل حياِت وأنِتمين الشكر لتحملك إنشغايل عنِك

ـ بندر بن ناصـر العت    / فاضل الدكتور   كما أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إىل أستاذي ال        . ..يب  ـي

 ومل يبخـل    ،مساعديتين يف سبيل توجيهي و    الذي بذل اجلهد والعناء الكبري    املشرف على إعداد هذه الدراسة،      

، حبقـه  فالشكر يف هذا املقام قليل جداً وال يفي          ، نصح من أجل إمتام هذه الدراسة      علي بأي مشورة علمية أو    



 

 

ج 

 كما أدعوه سبحانه وتعاىل أن جيعل عملك هذا يف ميزان حسناتك وال حيرمـك               ،فلك مين كل شكر وتقدير    

  .أجره وجزاك اهللا عين كل اخلري واجلزاء 

كافة التسهيالت إلجـراء    لية للتربية اخلاصة اليت قدمت يل        األه الشكر إىل مدارس رياض اخلزامى    دم ب كما أتق 

  الدراسة

 كانت هلم ملسات خاصة وبصمات       أتقدم بالشكر إىل كل من ذكرت ومن مل أذكر ، كل من            وأخرياً

لشكر لكل من أسهم     فا ،ة يف ظهر الغيب    أو دعو  اً الدراسة سواًء كان ذلك كلمة أو توجيه        هذه  بني طي  خفية

 إن كان قد خانين التعبري فلم أعـطِ  وألتمس العذر .ج ذا العمل بصورته النهائية فجزاهم اهللا خرياً جبهد للخرو 

  .قهكل ذي حق ح

  واهللا املستعان

  

   احلارثي  بنت فيحانمىن
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  حمتويات الدراسة
  الصفحة  املوضوع

   الدراسةملخص
  )مدخل إىل الدراسة (  ـ:الفصل األول 

  املقدمة) ١(                         
   مشكلة الدراسة) ٢                         (
  أمهية الدراسة) ٣(                         
  هدف الدراسة) ٤(                         
   الدراسةأسئلة) ٥ (                        
  مصطلحات الدراسة) ٦ (                        

  حدود الدراسة ) ٧                       (  

  ـ:الفصل الثاين 

                           اإلطار النظري للدراسة   
  التخلف العقلي ) ١                                                    (
  القراءة الوظيفية ) ٢                                                    (

  تدريس األقران) ٣                                                (    
    التصاميم الفردية ) ٤                                                    (

                           الدراسات السابقة

   ـ:الفصل الثالث 

  )اإلجراءات املنهجية للدراسة (                          
  جمتمع الدراسة) ١                                              (
  عينة الدراسة) ٢                                              (
  مكان الدراسة) ٣                                              (
  عة واملستقلةاملتغريات التاب) ٤                                              (
  أدوات الدراسة) ٥                                              (
  األساليب اإلحصائية املستخدمة ) ٦                                              (
  إجراءات التطبيق ) ٧                                              (
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  ثبات اإلجراءات) ٨              (                                
  

  
  )نتائج الدراسة (  ـ:الفصل الرابع 

  نتائج السؤال األول) ١ (                                      
  نتائج السؤال الثاين) ٢(                                       
  نتائج السؤال الثالث) ٣(                                       

  
  ـ :امسالفصل اخل

  .مناقشة النتائج                     
  .الدراسة صعوبات                        

  .التوصيات                              
  

  ـ  :املراجع       قائمة 
  املراجع العربية ) ١                            (                  

  املراجع األجنبية ) ٢                  (                            

  
  ـ:املالحق 

  إستمارة موافقة أولياء األمور) ١                                             (
  قائمة حتديد الكلمات) ٢                                             (
  حتديد الكلماتإستمارة ) ٣                                             (
  قائمة حتديد املعززات) ٤                                             (
  قائمة مجل التعميم) ٥                                             (
  )التعميم( تسجيل االستجاباتإستمارة) ٦                                             (

  إستمارة املالحظ) ٧                       (                      
  إستمارة تسجيل بيانات التدخل) ٨                                             (
  إستمارة تسجيل بيانات اخلط القاعدي) ٩                                             (
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  داول الدراسةقائمة جب

  الصفحة  عنوان اجلدول  رقم اجلدول

  ٦٥   نسبة االستجابات الصحيحة ليزيد خالل التدخل  )١( 

   ٦٨  التدخلنسبة االستجابات الصحيحة لريناد خالل   )٢(

   ٧١  نسبة االستجابات الصحيحة لفرج خالل التدخل  )٣(

   ٨٠  نتائج قياس التعميم لدى يزيد  )٤(

   ٨١  نتائج قياس التعميم لدى ريناد  )٥(

   ٨١  نتائج قياس التعميم لدى فرج  )٦(

   ٨٣  عدد  اجللسات اليت احتاجها التالميذ الكتساب الكلمات  )٧(

   ٨٤  بالكلماتعدد جلسات االحتفاظ   )٨(

   ٨٦  التعميم لدى التالميذ  )٩(
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  األشكالب قائمة

 الصفحة  عنوان الشكل رقم الشكل

   ١٢  النسبة املئوية حلاالت التخلف العقلي  )١( 

   ٥٥  إستمارة تسجيل بيانات اخلط القاعدي  )٢(

   ٥٨  إستمارة تسجيل بيانات التدخل  )٣(

   ٥٩  ةإستمارة تسجيل نسب االستجابات الصحيح  )٤(

   ٦٧  رسم بياين يوضح نسبة االستجابات الصحيحة ليزيد خالل التدخل  )٥(

   ٧٠  رسم بياين يوضح نسبة االستجابات الصحيحة لريناد خالل التدخل  )٦(

   ٧٣  رسم بياين يوضح نسبة االستجابات الصحيحة لفرج خالل التدخل  )٧(

   ٧٦ل التدخل رسم بياين يوضح نسبة االستجابات الصحيحة ليزيد خال  )٨(

   ٧٧رسم بياين يوضح نسبة االستجابات الصحيحة لريناد خالل التدخل   )٩(

   ٧٨رسم بياين يوضح نسبة االستجابات الصحيحة لفرج خالل التدخل   )١٠(
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  ملخص الدراسة
يف إكساب الكلمات الوظيفية    فعالية إستراتيجية تدريس األقران     ىل التعرف على     هذه الدراسة إ   تهدف

) ناث إ ٣ ذكور و ٣( تالميذ    ) ٦(تكونت عينة الدراسة من     . ذ املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة كلمات     للتالمي

-٧( يعانون من ختلف عقلي متوسط وتتراوح أعمارهم مـابني          ، ملتحقني مبدرسة خاصة داخل مدينة الرياض     

تلميذ يقوم بـدور    ( حبيث تضم كل جمموعة تلميذين      .  جمموعات ىل ثالث إمت تقسيم أفراد العينة     . سنة ) ١١

حتتوي على  ، وقد أجريت الدراسة يف غرفة داخل املدرسة خالية من املشتتات         ).املعلم وتلميذ يقوم بدور املتلقي      

املعلم ( وجتلس الباحثة بالقرب من التلميذ      ، )املتلقي  ( أمام التلميذ   ) املعلم  ( حبيث جيلس التلميذ    . طاولة كراس 

  .ستجاباتلإلشراف على اجللسة وتسجيل اإل) 

وهو أحد األساليب املستخدمة يف تصاميم احلالـة الواحـدة          ). تصميم التقصي املتعدد    ( مت استخدام   

  . لتدريس األقران الكلمات الوظيفية

) قـرام   كيفية تدريس أ  ( ستراتيجية  إقامت الباحثة بتدريب التالميذ الذين يقومون بدور املعلم على          

وقبل التدخل مت قياس بيانات     ، كسام عدد من الكلمات الوظيفية حىت يقومون بتدريسها ألقرام        إوبعد ذلك   

ىل إوبعـد أن يـصل التالميـذ        . ومن مث تسجيل بيانات مرحلة التدخل يف كل جلسة        ، مرحلة اخلط القاعدي  

اظ التالميذ بالكلمات من خـالل عـرض        يتم قياس مدى احتف   ، املستوى املعياري املطلوب يف مرحلة التدخل     

،  يتم تقييم التالميذ بشأن مقدرم على التعمـيم        اًوأخري. جلسات ومن مث تسجيل البيانات    ) ٤(الكلمات كل   

ومن مث يطلب من التلميـذ قـراءة   ، وذلك من خالل عرض مجل حتتوي على الكلمات اليت سبق أن اكتسبوها        

  .الكلمة ضمن سياق اجلملة



 

 

٢

  

جيابية بني تدريس األقران واكتساب الكلمات الوظيفية       إ الدراسة أن هناك عالقة وظيفية       أظهرت نتائج 

كلمة خالل مرحلـة    ) ١٨(حيث متكن مجيع التالميذ من اكتساب       ،  بدرجة متوسطة  عقلياًللتالميذ املتخلفني   

سـتراتيجية  إلكما ساعدت هـذه ا    ، كما استطاع التالميذ االحتفاظ جبميع الكلمات اليت اكتسبوها       ، التدخل

 -% ٦١،١( التالميذ على تعميم الكلمات اليت اكتسبوها حيث تراوحت نسب التعميم لدى التالميذ مـابني               

٧٧,٨. ( %  

   

 

  
  



  
  

  الفصل األول
  )مدخل إىل الدراسة ( 
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  :املقدمة) ١(

من خالل القراءة   تعترب القراءة الوسيلة األساسية الكتساب املعرفة بكافة أشكاهلا ومستوياا، ذلك أنه            

وقد تكون عملية القراءة سهلة ملعظم التالميذ  أو حمبطـة           . يستطيع التالميذ التواصل بشكل فعال يف جمتمعهم      

لعدد منهم، يف حني أا قد تكون غري ممكنة للبعض اآلخر، وإن كانت عملية تعليم القـراءة صـعبة بالنـسبة         

سبة للتالميذ املعوقني، وخاصة التالميذ ذوي التخلف العقلـي         للتالميذ العاديني، فإا سوف تكون أصعب بالن      

  .بغض النظر عن درجة اإلعاقة

وقد أكدت الدراسات أن التالميذ ذوي التخلف العقلي يعانون من اخنفاض يف احلصيلة اللغوية مقارنة               

سيـسامل،  (عاقة        مبن هم يف عمرهم الزمين نفسه حبيث يزداد االخنفاض يف التحصيل اللغوي بازدياد درجة اإل              

  ).م١٩٩٨

هذا األمر أدى بطبيعة احلال إىل وجود انطباع عام بأن التالميذ املتخلفني عقلياً وبالـذات متوسـطي                   

وشديدي اإلعاقة غري قادرين على التعلم بشكل عام، وخصوصاً تعلم املهارات األكادميية مبا فيهـا مهـارات                 

فقد أوضح بأن االنطباع السابق مضلل ذلـك أنـه          ) م٢٠٠٣(تيبـيب  غري أنه استناداً إىل ماجاء يف الع      . القراءة

ميكن تعليم هؤالء التالميذ خمتلف املهارات األكادميية من خالل استخدام طرق وإستراتيجيات تعليمية خمتلفـة               

  .تناسب قدرات هؤالء التالميذ وإمكانيام

ثني حبيث مشلـت يف جمملـها       وقد مت عرض هذه اإلستراتيجيات وطرق التدريس من قبل بعض الباح            

   -:اإلستراتيجيات التالية

  . الكبرية/ تدريس اموعة الكلية  -١



 

 

٤

 .التدريس ضمن جمموعة صغرية -٢

 التدريس الفردي  -٣

 .التدريس بواسطة األقران -٤

 ).م١٩٩٤اخلطيب واحلديدي، (العمل الفردي املستقل  -٥

كادميية للتالميذ العاديني وذوي االحتياجـات      وقد أظهر التدريس بواسطة األقران جناحاً يف تعزيز املهارات األ         

 ,Cohen,Kulik  & Kulik,1982,Hedin,1987(وقد أشارت العديد من الدراسـات  . التربوية اخلاصة

Goodlad & Hirst ,1989,Green Wood,Hall,1989   (     إىل نتائج مشجعة عنـد اسـتخدام هـذه

كما أن هناك عدداً متزايداً مـن       . وي االحتياجات اخلاصة  اإلستراتيجية لتحسني املهارات األكادميية للتالميذ ذ     

التربويني واملعلمني والباحثني املتحمسني لتلك اإلستراتيجية باعتبارها إستراتيجية ضرورية لتدعيم التعليم النشط            

  ). م٢٠٠٥يف احلسن،  ) (Gartner & Riessman ,1994(والفعال 

 إىل تطبيق إسـتراتيجية تـدريس األقـران         –تعاىل   بإذن اهللا    –ومن هنا سوف تسعى هذه الدراسة       

باعتبارها إحدى اإلستراتيجيات اليت أثبتت الدراسات فاعليتها، وللتأكيد من فاعليتـها يف تعلـيم وإكـساب                

التالميذ املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة بعض الكلمات الوظيفية اليت تعترب ذات أمهية يف حيام والتحقق مـن                 

  . م تلك الكلمات واالحتفاظ ا وتعميمهاقدرام على تعل

  : مشكلة الدراسة) ٢(

يواجه التالميذ املتخلفني عقلياً العديد من املشكالت التعليمية وذلك ألسباب قـد تعـود إىل طبيعـة                    

فـإن قـدرات التالميـذ      ، ومبا إن التخلف العقلي مستويات متباينة وخمتلفة      . اخلصائص العقلية واملعرفية لديهم   



 

 

٥

وكما هو مالحظ يف معاهد     . وبالتايل فإنه ليس هناك أسلوب تدريسي يناسبهم مجيعاً       ، لفني عقلياً متفاوتة  املتخ

وبرامج التربية الفكرية باململكة العربية السعودية فإن هناك أساليب تدريسية حمدودة تستخدم مع املتخلفني عقلياً           

وتأسيساً على ما   .  والتدريس الفردي غري املنهجي    ولعل من أمهها التدريس اجلماعي    ، وبالذات متوسطي اإلعاقة  

تقدم فإن الدراسة احلالية تسعى للبحث عن إستراتيجية تدريسية تستثري الدافعية للتعلم عند التالميذ املـتخلفني                

ولعل إستراتيجية تدريس األقران إحدى تلك اإلستراتيجيات اليت تعزز الثقة وتـستثري الدافعيـة عنـد                ، عقلياً

لذا تبلورت مشكلة الدراسة يف حماولة التعرف على فعالية إستراتيجية تدريس األقـران يف تـدريس                . التالميذ

كما حتاول الدراسـة    . التالميذ املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة بعض الكلمات الوظيفية ذات األمهية يف حيام           

  .اليت اكتسبوها وكذلك تعميمها أن حتدد ما إذا ساعدت هذه اإلستراتيجية يف احتفاظ التالميذ بالكلمات 

  : أمهية الدراسة) ٣(

  : تكمن أمهية الدراسة يف العديد من األمور من أمهها

قلة الدراسات العلمية  اليت تطرقت إىل تدريس وتعليم مهارات القراءة للتالميذ املتخلفني عقلياً بدرجة                -١

غري قـادرين علـى الـتعلم       متوسطة وشديدة، وذلك بسبب االنطباع السائد بأن هؤالء األشخاص          

  .ولتركيز الباحثني على املهارات األخرى غري األكادميية كمهارات العناية بالذات

بالرغم مـن  ). حسب علم الباحثة( قلة الدراسات العربية اليت تطرقت إىل إستراتيجية تدريس األقران     -٢

 .أمهيتها كما أوضحتها الدراسات األجنبية

يلة األساسية الكتساب املعرفة بكافة مستوياا للمتعلمني بـصورة عامـة         أمهية القراءة باعتبارها الوس    -٣

 .وللمتخلفني عقلياً بصورة خاصة



 

 

٦

تقدمي منوذج إجرائي لكيفية استخدام هذه اإلستراتيجية يف اكتساب املهارات األكادميية داخل الفصل              -٤

 .للتالميذ املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة

 

  : هدف الدراسة) ٤(

الدراسة إىل التعرف على فاعلية إستراتيجية تدريس األقران يف اكتساب التالميذ املـتخلفني عقليـاً    دف هذه   

بدرجة متوسطة كلمات وظيفية ذات أمهية يف حيام، باإلضافة إىل قدرام على االحتفاظ بتلـك الكلمـات                 

  .وتعميمها

  : أسئلة الدراسة) ٥(

  : تاليةحتاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة ال

ما مدى فاعلية إستراتيجية تدريس األقران يف إكساب التالميذ املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة بعض               -١

  الكلمات الوظيفية ذات األمهية يف حيام؟

 ما مدى فاعلية إستراتيجية تدريس األقران يف قدرة التالميذ على االحتفاظ بالكلمات اليت اكتسبوها؟ -٢

   تدريس األقران يف قدرة التالميذ على تعميم الكلمات اليت اكتسبوها؟ما مدى فاعلية إستراتيجية -٣

  : مصطلحات الدراسة) ٦(

   -:هناك ثالثة مصطلحات تعترب مبثابة احملاور الرئيسة للدراسة وهي

  -:Peer Tutouringتدريس األقران  -١



 

 

٧

لميذ بتدريس تلميذ آخـر،     تعترب إحدى اإلستراتيجيات التعليمية ذات املنهجية العلمية، وتشري إىل قيام ت          ( 

  ).٢٠٠٥احلسن، ) ( وذلك حتت إشراف املعلم

  ـ:التعريف اإلجرائي 

وذلك حتـت إشـراف   ، قيام تلميذ لدية مهارات أفضل نسيباً بتدريس تلميذ آخر لديه مهارات أقل  ( 

  ).لقي حيث يقوم تلميذ بدور املعلم وتلميذ يقوم بدور املت، حبيث ال يكون هناك تبادل ادوار. املعلمة

   - :Moderate Mental Retardationالتخلف العقلي املتوسط  -٢

درجة، ويعانون من قصور واضح يف اثنني أو        ) ٥٥-٣٥(هم األفراد الذين تتراوح نسب ذكائهم ما بني         " 

 التوجيه  – العناية الذاتية    – الصحة والسالمة    –مهارات التواصل   : أكثر من جماالت السلوك التكيفي وهي     

 الترويح وقضاء   – مهارات العمل والترفيه     – مهارات احلياة اليومية     – الوظيفية   ةاملهارات األكادميي  –الذايت  

  ).٣٧ص ، م٢٠٠٣العتيبـي، " (وقت الفراغ

   - :Functional Sight Wordsالكلمات الوظيفية  -٣

ة منها يف التفاعل يف     وهي الكلمات أو املفردات اللغوية اليت يستخدمها األفراد يف البيئة، ميكنهم االستفاد           " 

  " اتمع والتكيف يف البيئة بشكل آمن

( بتعريف الكلمات الوظيفية املرئية على أا  ) Brown & Permutter,1971(وقد قام براون وبريميتري 

   ).٢٠٠٣يف العتيبـي، ) ( استجابة ملحوظة حمددة ميكن التحكُّم فيها بواسطة مثري مطبوع 

  ـ:التعريف اإلجرائي 



 

 

٨

واليت تعترب ذات أمهية يف حيـام بـسبب       ،  هي عدد الكلمات اليت تسعى الباحثة إلكساا للتالميذ        (  

  ).استخدامها يف البيئة اخلارجية حىت ميكنهم التفاعل والتكيف يف البيئة بشكل آمن 

  : حدود الدراسة) ٧( 

  . مدارس رياض اخلزامي األهلية مبدينة الرياض -:احلدود املكانية   -١

هـ وحىت اية شهر ربيـع  ١٤٢٧ بدأت تطبيق الدراسة من غرة شعبان من عام   -:   احلدود الزمانية      -٢

  .هـ ١٤٢٨ثاين 

 اقتصرت الدراسة على التالميذ املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة والذين تتـراوح            -:   احلدود البشرية      -٣

–٧(اوح أعمارهم الزمنية مـابني      كما تتر ، درجة وفقاً ملقياس وكسلر   ) ٥٥ – ٣٥(نسب ذكاؤهم مابني    

  .سنه) ١١

  

  

  

  

  

  



  
  

  الفصل الثاين
  اإلطار النظري.١
  الدراسات السابقة.٢

  

  



 

 

٩

  اإلطار النظري

عند احلديث عن اإلطار النظري البد من التطرق إىل تلك العناصر اليت ترتبط بعالقة وثيقة بالدراسـة                 

ونظـراً ألن   . طر أو العناصر  دراسة احلالية بتلك األُ   رتباط ال جل إعطاء صورة واضحة متكاملة عن ا      احلالية من أ  

وذلك ، هذه الدراسة سوف تركز على تدريس التالميذ ذوي التخلف العقلي املتوسط بعض الكلمات الوظيفية             

ة اليت سيتم احلديث عنها وبإسهاب يف هذه        عن طريق استخدام إستراتيجية تدريس األقران، فإن العناصر الرئيس        

   -:الدراسة هي

  .لتخلف العقليا -١

 .القراءة الوظيفية -٢

 . إستراتيجية تدريس األقران -٣

  .التصاميم الفردية -٤

   ) Mental Retardation (التخلف العقلي : أوالً 

القت فئاته جتماعية كبرية منذ القدم، فقد مشكلة ا )Mental Retardation( يعترب التخلف العقلي

املتخلف عقلياً نظـرة    فقدمياً كان ينظر إىل     . جتماعيةالا ا ختالف فلسفات اتمعات ونظمه   معامالت خمتلفة با  

 هـذه   ، وكان ينظر إليهم على أم أفراد ناقصون يعيشون يف اتمع ليأخذوا منه دون عطـاء               ،زدراءاحتقار و ا

      حبيث وصل األمر إىل حرق وقتـل        تمعات إىل عزل  املتخلفني عقلياً     النظرة غري اإلنسانية دعت العديد من ا ،

ومل يكن هذا التوجه قاصـراً      .  فاضل كما حدث يف العهد اإلغريقي      ه الفئات من أجل الوصول إىل جمتمع      هذ



 

 

١٠

بإبادة وحرق كل مشوه أو     ) أدولف هتلر   (  فقد نادى    ،على اتمعات القدمية بل تعداه إىل اتمعات املعاصرة       

  . )م٢٠٠٤ي، امليالد        ( يصبح الشعب األملاين شعباً نقياًمعوق أو متخلف ل

 شفقة ورمحة وعطف    كست تعاليمها على املعاقني فأصبحوا موضع     يحية انع وعندما ظهرت الديانة املس   

الـيت تـدعو إىل     ستمرت هذه النظرة أيضاً مع ظهور الدين اإلسالمي وتعاليمه السمحة و          من اتمع ككل، وا   

م ال وقد حثنـا ديننـا        الشفقة والعطف، ولِ    ملؤها ن ينظر إىل املتخلفني عقلياً نظرة     فقد كا . التعاطف والتراحم 

: ( عاىل رسوله الكرمي حني قال تعـاىل      وقد عاتب اهللا سبحانه وت    . اخلاصةاإلسالمي على حسن معاملة الفئات      

   ] ٤-١سورة عبس ، اآلية [      ) وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى * أن جاءه األعمى * عبس وتوىل 

 ،بية كانت فرنسا هي الدولة اليت قامت بدور كبري يف رعاية املتخلفني عقليـاً             وألورويف عصر النهضة ا   

الذي قام بأول حماولة لتربية املـتخلفني       ) إيتارد( وكان ذلك على يد      ،وذلك بإنشاء دور ومؤسسات لرعايتهم    

إدوارد (  وقد وافـق     .الذي كان يعيش يف غابة    ) فيكتور(عقلياً عندما قام برعاية وتربية وتدريب وتعليم الطفل         

، ومع تغري   صل ساجان تعليمه للطفل   وا) إيتارد (يف تعليم الطفل وبعد أن تويف     ) إيتارد(على العمل مع    ) ساجان

نتقل ساجان إىل الواليات املتحدة األمريكية وأنشأ أول مؤسـسة          م، ا ١٨٤٨ضاع السياسية يف فرنسا عام      األو

  للجمعية األمريكية للتخلف العقلي     أصبحت نواة  ، اليت )ساجان (وكانت تسمى مؤسسة  ، عقلياًلرعاية املتخلفني   

  ).م١٩٩٧، الشناوي(

ومع تطور اتمعات وإجتاهها إىل املدنية وزيادة اخلدمات وأساليب الرعاية تغريت النظرة إىل املتخلفني              

 هتمام وتعليم حـىت   عاية وا ليهم على أم حباجة إىل ر      فلم يعد ينظر إليهم نظرة سلبية وإمنا أصبح ينظر إ          ،عقلياً



 

 

١١

افؤ الفرص وحق كل فرد يف      ، وذلك إمياناً مبا أوجبته حقوق اإلنسان من املساواة وتك         ميكنهم التكيف مع اتمع   

  .التعليم

 ومن ذلك جهود هيئة     ،وقد شهد منتصف القرن العشرين تطوراً ملحوظاً يف اخلدمات املقدمة للمعاقني          

، عقد األشخاص املعـاقني   ) ١٩٩٢-١٩٨٣( عاماً للمعاقني وإعالن العقد      )١٩٨١(األمم املتحدة بإعالن عام     

اخلليفـة ،    ( واليت تنص على توفري كامل حقوقهم يف اتمـع         ،مما ساهم يف ظهور التشريعات اخلاصة باملعاقني      

  . )م٢٠٠٠

  

  : تعريف التخلف العقلي 

   -:ميادين املختلفة اليت تطرقت له مثل وذلك تبعاً لل،هناك العديد من التعاريف املختلفة للتخلف العقلي

، إذ  من أقدم تعريفات التخلف العقلي يعترب التعريف الطيب:)Medical Definition(التعريف الطيب  -١

ف الطيب علـى     ركز التعري  حيث،  مني بتعريف وتشخيص التخلف العقلي    يعترب األطباء من أوائل املهت    

والذي يرى بأن التخلف العقلي حالة      م  ١٩٣٧عام  ) تردجولد(أسباب التخلف العقلي، منها تعريف      

كيف نفسه مع مطالب البيئة اليت يعيش       جتعل الشخص ال يستطيع أن ي     ، من عدم اكتمال النمو العقلي    

  ).م١٩٩٩، مرسي(وحيتاج إىل مساعدة اآلخرين ، فيها

يف وقد ظهر هذا التعر: )Psychological Measurement Definition (تعريف القياس النفسي -٢

 يف الطيب الذي يعتمد على وصف حالة التخلـف العقلـي          نتقادات اليت وجهت إىل التعر    النتيجة ل 

 اعتمـد تعريـف     وقد. دقيقاً وبشكل كمي للقدرة العقلية    ومظاهرها وأسباا دون أن يعطي وصفاً       



 

 

١٢

 نسبة  األفراد الذين تقل   عتباروا،  كاء كمحك يف تعريف التخلف العقلي      على نسبة الذ   القياس النفسي 

يوضح النسب املئوية   ) ١(الشكل رقم   ) حسب مقياس وكسلر    (متخلفني عقلياً   ) %٧٥(ذكائهم عن 

 .لدرجات الذكاء اليت تقع يف تصنيف التخلف العقلي باستخدام احملطات املختلفة لالحنرافات املعيارية

 

   

  

  

  

  

  

 

ادات املوجهـة  نتقالظهر التعريف االجتماعي نتيجة ل: )Social Definition(جتماعي التعريف اال -٣

ـ      العقلية و  الذي يركز على مقاييس القدرة    ، لتعريف القياس النفسي    وثقافيـة   ةيتـأثر بعوامـل عرقي

يس مدى تفاعل الفرد يف اتمـع       اليت تق ى إىل ظهور املقاييس االجتماعية      واجتماعية، األمر الذي أد   

على مدى جناح أو فـشل الفـرد يف         جتماعي  ال ويركز التعريف ا   ،جتماعيةالتجابته للمتطلبات ا  سوا

، وقد عرب    نفسها  اموعة العمرية  وقعة منه مقارنة مع نظرائه من     جتماعية املت الستجابة للمتطلبات ا  اال

 Adaptive(جتماعية مبـصطلح الـسلوك التكيفـي    الستجابة للمتطلبات االعن موضوع مدى ا

Behavior(جتماعية تبعاً ملتغري العمرال، وقد ختتلف هذه املتطلبات ا) م٢٠٠٠، الروسان( . 

١٠٠ ١١٥ ١٣٠ ٥٥ ٧٠ ١٤٥٨٥

 ٣- ٢- ١- ٣+ ٢+ ١+ صفر
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  لمقياس وآسلرًنسبة الذآاء طبقا

  االنحراف المعياري

انحراف معياري ومادون 
 )من المجتمع متخلفون % ١٦حوالي(

  انحرافين معياريين ومادون 
 )لفون من المجتمع متخ% ٣حوالي ( 



 

 

١٣

سـتكماالً للتعريـف   ظهر التعريف التربـوي ا ): Educational Definition(التعريف التربوي  -٤

، حيث ركز هذا التعريف على التدين الواضح يف األداء التحصيلي للتالميذ            الجتماعي للتخلف العقلي  ا

 .)م٢٠٠٠، الروسان (. تخلفني عقلياً مقارنة مع األطفال العاديني املناظرين هلم يف العمر الزمينامل

      عريهـتم   فالتعريف الطـيب  . ف التخلف العقلي من اجلانب الذي يهمه      يتضح مما سبق أن كل ميدان ي 

س يركزون على نـسبة     راض الفسيولوجية واألسباب املؤدية للتخلف العقلي، يف حني نرى أن علماء النف           باألع

، بينما يركز التربويون    عية ومدى تفاعل الفرد يف اتمع     جتماالجتماع يهتمون بالصالحية ا   ال، وعلماء ا  لذكاءا

جـة  نتقادات كثرية للتعـاريف الـسابقة نتي   جهت ا وقد و . التعليمي ومستوى التحصيل الدراسي   على اجلانب   

قلي تعتمد على   نتقادات تعاريف كثرية للتخلف الع     هلذه اال  العتمادها على معيار واحد فقط، وقد ظهرت نتيجة       

   -:أكثر من معيار وهي

لف العقلـي  ف التخ، حيث عرهو من أول تعريفات التخلف العقليو) Doll, 1941(تعريف دول  -١

قد حاول حتديد مفهوم الصالحية االجتماعية كما استطاع وضع          ول ،جتماعيةبناًء على أسس نفسية وا    

  -:خلف عقلياً يتصف بالصفات التاليةعترب الفرد املتاالجتماعي حيث امقياس للنضج 

يث يكون غري قـادر علـى التكيـف         جتماعي حب الجتماعية وعدم النضج ا   عدم الكفاية اال   -

  . القدرة على تدبري أموره الشخصيةجتماعي واملهين وعدماال

 .أو اخنفاض القدرة العقلية العامةتدين  -

 . فترة النموظهور التخلف العقلي خالل  -

 . التخلف العقلي خالل مرحلة النضجستمرارا -



 

 

١٤

 . عودة التخلف العقلي إىل عوامل تكوينية إما وراثية أو ناجتة عن مرض ما -

 ).م٢٠٠٤، يف الشربيين(إن املتخلف عقلياً غري قابل للشفاء  -

يـشري  و ،يية األمريكية للتخلف العقل    وهو التعريف الذي تبنته اجلمع     :)Heber,1961(تعريف هيرب    -٢

 والذي يظهـر يف     ،حنراف معياري واحد  ي الوظيفي الذي يقل عن املتوسط با      إىل مستوى األداء العقل   

  : احدة أو أكثر من الوظائف التالية ويكون مرتبطاً خبلل يف و،مرحلة النمو

ويشري إىل معدل منو املهارات األساسية اليت ترتبط بشكل عـام مبرحلـة احلـضانة               : النضج. ١

  .اخل......  املشي  املبكرة مثل احلبو،والطفولة

  .استفادة منهفة وااليشري إىل قدرة الفرد على احلصول على املعر :التعلم . ٢

جتماعية االستقاللية واحملافظة على ذاته يف بيئته اال      فهو قدرة الفرد على     : جتماعيالتكيف اال . ٣

ريهم، وقدرته على إنـشاء     ف مع أهله وذويه وأصدقائه وغ     وبيئة العمل وقدرته على التكي    

  ).م٢٠٠١، ة العزيف( خرينماعية فعالة ونافعة مع اآلجتعالقات ا

نتقـادات مـن قبـل      فقد تعرض ال  ، السابق مل يكن خالياً من النقص     ) Heber(ولكن تعريف هيرب    

  وقـدم  ،، لذا قام جرومسان بإجراء بعض التصحيح على تعريف هيرب         صني مثل متوسط االحنراف املعياري    املخت

  .تعريفاً جديداً للتخلف العقلي

 إىل مستوى األداء الوظيفي العقلي العـام         هذا التعريف  يشري) Grossman,1973(تعريف جرومسان  -٣

حبيث يكون مرتبطاً خبلل يف سلوك    ) اخنفاض ذا داللة  ( ض عن املتوسط باحنرافني معياريني      الذي ينخف 



 

 

١٥

، يف املطـرودي  (سـنة   ) ١٨( ملـيالد وحـىت      النمو من ا   ثاره يف مرحلة  آالفرد التكيفي الذي تظهر     

  ).م١٩٩٦

 وذلك  ،يف املؤمتر السادس عشر بعد املائة       مت إقراره  تعريف للجمعية األمريكية للتخلف العقلي والذي      -٤

تخلف العقلي ال( والذي يقضي بأن ،)م١٩٩٢(بوالية لويزيانا يف مايو ) New Orleans( يف مدينة

 يقل فيها األداء الذهين عن       احلايل حيث وصف بأنه حالة     اءمصطلح يشري إىل قصور جوهري يف األد      

ثنني أو أكثر من مهـارات      ، كما يكون مصحوباً بقصور يف ا      املتوسط العام بشكل ذي مدلول واضح     

  ).١٩٩٣الوابلي،يف () ةالسلوك التكيفي، حيث يظهر التخلف العقلي قبل سن الثامنة عشر

الذي يشري إىل أن    ،  )م٢٠٠٢(لي هو تعريف عام     خلف العق ولعل آخر تعاريف اجلمعية األمريكية للت      -٥

ات السلوك التكيفي   كذلك مهار و،   بقصور جوهري يف القدرات العقلية     التخلف العقلي عجز يتصف   

  . )م٢٠٠٤العتيبـي، (ة جتماعية والعملية ويظهر ذلك يف سن الثامنة عشراملفامهية واال

، كمـا وردت يف تـصنيف عـام         خلف العقلي نيف حاالت الت  وعلى ضوء ذلك التعريف يصبح تص        

   Mental Retardation  Americam  Assaciafionم للجمعية األمريكية للتخلف العقلـي ١٩٨٣

)AAMR  Classification,1983(كما يلي :   

  نسبة الذكاء  الفئة
   ٧٥-٧٠  إىل ٥٥-٥٠من   Mild Retardation                  التخلف العقلي البسيط   

  ٥٥-٥٠ إىل ٤٠ -٣٥من   Moderate Retardation           خلف العقلي املتوسط  الت
   ٤٠-٣٥  إىل ٢٥-٢٠من   Sever Retardation               التخلف العقلي الشديد    
   ٢٥-٢٠أقل من   Profound Retardation        التخلف العقلي الشديد جداً
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التخلف العقلي هو املساعدة على وضـع خطـط وبـرامج           إن اهلدف األساسي من تصنيف حاالت       

فتحي (     هم العقلي يف نطاق املستويات املختلفة للتخلف العقلي       الئمة لألفراد الذين يقع مدى أدائ     وخدمات م 

حتياجات املتخلفني عقلياً من مجيع النـواحي النفـسية          يف مستوى ا   ، لذا جند أن هناك تبايناً     )م١٩٨٢السيد،  

  .جتماعية والتربوية وغريهاية واالوالعقل

اليت هي عبارة عن    ية املقدمة لفئات التخلف العقلي      ولعل هذا التباين كان أساساً يف تباين الربامج التربو        

املتخلـف إىل   م وتزيد من منو قدرات وإمكانيات       جمموعة من األهداف واملهارات اليت من خالهلا ميكن أن تعلَّ         

دون من الربامج   يداً وهو أن املتخلفني عقلياً بدرجة بسيطة هم فقط الذين يستف          عتقااحلد األقصى، غري أن هناك ا     

دراسات احلديثة أوضـحت    ، غري أن األحباث وال    ف املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة    األكادميية والتعليمية ، خبال   

هارات األكادمييـة  لف امل حيث ميكن تعليم املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة وشديدة خمتبأن هذا االعتقاد مضلل  

، ومن هذا املنطلق سوف يتم التركيز على املتخلفني         أساليب تعليمية خمتلفة  ستخدام إستراتيجيات  و   من خالل ا  

  .ياً بدرجة متوسطة يف هذه الدراسةعقل

  

  :)Moderate Mental Retardation(التخلف العقلي املتوسط 

، وعند هذه الدرجة مـن      درجة) ٥٥- ٥٠ ىلإ ٤٠ -٣٥(  هذه الفئة ما بني      تتراوح نسبة ذكاء أفراد   

كالم وجيـد مـشكلة يف تـذكر        ، فهو يتأخر يف ال     يف مجيع أمناط النمو والتطور     اًأخرالتخلف يكون الطفل مت   

عقليـاً  ، وتعترب اللغة من املشاكل اليت تواجه األطفال املتخلفني          األشياء، ويتصرف مثل أطفال يف نصف عمره      

  ).م١٩٩٩، مجيل واجلرواين( عدمية القيمة اًات الثالثة واخلامسة يستخدم أصو، فالطفل ما بنيبدرجة متوسطة
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عـام وخـصوصاً املهـارات      يف الغالب ينظر إىل أفراد هذه الفئة بأم غري قادرين على التعلم بشكل              

القابلون (طلق عليهم   ، وقد أُ  العناية بالذات ، وإمنا ميكنهم التدريب على املهارات األساسية كمهارات         األكادميية

سسات خاصة هلم تعىن بتدريبهم     هم يف مؤ  ع ونتيجة هلذه التسمية أو الصفة فقد مت وض        ،)Trainableللتدريب  

، غري أن هذا التوجه غري صحيح حيث ميكن لكثري من حاالت التخلف العقلي املتوسط تعلم مبادئ بسيطة                  فقط

نه ميكن تعليم األطفال ذوي التخلف العقلـي        بأ) م٢٠٠٣(ي  ـ، فقد ذكر العتيب   واحلسابيف القراءة والكتابة    

  . استخدام طرق وإستراتيجيات خمتلفة وذلك من خالل،املتوسط والشديد خمتلف املهارات األكادميية

 فاألفراد الذين يعانون من إعاقات متوسطة وشـديدة فهـم يواجهـون             ،أما بالنسبة للسلوك التكيفي   

ستقاللية وعلى  الك التكيفي على املهارات الشخصية واملهارات ا      مل السلو ت، ويش يف املهارات التكيفية  صعوبات  

، وقد  ) م٢٠٠٣،  العتيبـي(نجاح والتكيف االجتماعي    ، حيث تعد هذه املهارات مهمة لل      االجتماعيالتفاعل  

أبرز بعض الباحثني أن تقييم السلوك التكيفي ألفراد هذه الفئة ينبغي أن يضم السلوك داخـل املدرسـة مثـل                  

، )م٢٠٠١يف جـابر،   () Reschly , 1989, Zucker & Pollway, 1987( األكادميية الوظيفيـة  املهارات

إىل  وهذا معناه أن التالميذ حيتاجون       ،جتماعياًإىل القدرة على أن يكون التلميذ مسئوالً ا       والسلوك التكيفي يشري    

  . اتمعستقاللية يفالرس هلم خمتلف املهارات اليت تساعدهم على اد يمنهج تعليمي

   -:املتخلفني عقلياًالتالميذ خصائص 

 نـه   املتخلفني عقلياً يعترب أمراً يف غاية األمهية حيـث إ           التالميذ ف على خصائص النمو لدى    إن التعر

ـ         يساعد األخصائيني واملربني يف التعرف على ا       ضل حتياجام وتصميم املناهج والربامج الالزمة هلم وتقـدمي أف

  . باحتياجاماخلدمات اليت تفي 
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ختالفـات  لياً ختتلف باختالف درجة اإلعاقة، لذا جند ا       املتخلفني عق التالميذ  وجتدر اإلشارة هنا بأن خصائص      

 يف اخلـصائص والـصفات     املتخلفني عقلياً إذ إم ميثلون جمموعة غري متجانسة ومتباينـة           التالميذ واضحة بني 

عليمية نه سيتم التركيز على خصائصهم الت     عقلياً عديدة إال أ   ائص التالميذ املتخلفني    ن خص أ، ومع   واالحتياجات

  .الرتباطها مبوضوع الدراسة

   -:ملتخلفني عقلياً  للتالميذ ااخلصائص التعليمية

ملتخلفني عقلياً بوجه عام يف تأخر النمو العقلي وتـدين نـسبة            للتالميذ ا تتلخص اخلصائص التعليمية    

 وإدراك وختيـل    نتبـاه لق بالعمليات العقلية من ذاكـرة وا      ، وفيما يتع  ري وتأخر النمو اللغوي إىل حد كب      الذكاء

 وهذا بدوره يؤدي إىل ضـعف       ،املتخلفني عقلياً يعانون من قصور واضح فيها      التالميذ  ، فإن   إخل...... وتفكري  

   -:ية وفيما يلي توضيح لتلك اخلصائصيف العملية التعليم

عال حبيث ال يستطيعون حتقيق مستوى تعليمي كالذي        النقص الواضح يف القدرة على التعلم بشكل ف        -١

  .حيققه غريهم من العاديني

 .ىل إخنفاض سرعة اكتساب املعلوماتالذي يشري إ بطء التعلم -٢

 .عليمية بسبب خربات الفشل السابقةتوقع الفشل يف املواقف الت -٣

التالميـذ  بـأن   ) م٢٠٠١(، وقد ذكر العزة     لم نتيجة اإلحباط والشعور بالفشل    خنفاض الدافعية للتع  ا -٤

املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة وشديدة يعانون من اإلحباط والشعور بالفشل حبيث حياولون التركيز             

 . من تركيزهم على املهمة املطلوبةعلى تعبريات وجه املعلم أكثر
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 يرى عدد   نتباه من الشروط األساسية للتعلم حبيث     ية العالية للتشتت ، إذ يعترب اال      نتباه والقابل ضعف اال  -٥

 عـن   ن عقلياً تعود إىل عجزهم    لتعليمية اليت يتعرض هلا التالميذ املتخلفو     من الباحثني بأن املشكالت ا    

نتباه بأنه القدرة على التركيز إىل مثري حمـدد ،          اال، ويعرف   ) م١٩٩٤اخلطيب واحلديدي،   (نتباه  اال

 .اقةوتزداد درجة ضعف اإلنتباه كلما زادت درجة اإلع

استقبال املعلومـات   : لية التذكر ثالث مراحل رئيسة هي      على التركيز ، وتتضمن عم     ضعف القدرة  -٦

 .نتباه هنا يف مرحلة استقبال املعلومات نتيجة لضعف االسترجاعها ، وتبدو املشكلةوخزا مث ا

ت مبثريات خارجية وعـدم     ، سببها وجود مستوى عاٍل من التشت      قصرية املدى صعوبات يف الذاكرة     -٧

ن عقلياً ال مييلـون إىل تكـرار        ، فالتالميذ املتخلفو  )تكرار املادة التعليمية  (كرار  ليب الت ستخدام أسا ا

 املتخلفون عقليـاً حتـسناً يف    التالميذ ولكن مع التدريب على التكرار يظهر  ،املعلومات اليت حيفظوا  

آخـرون  نت و وقد أشار جوس  . طويلة املدى  وكذلك الذاكرة    ،األداء من ناحية الذاكرة قصرية املدى     

)Justen et al., 1982( املتخلفني عقلياً أفـضل  التالميذ ، إىل أن مستوى الذاكرة بعيدة املدى لدى

 املتخلفني عقلياً ال يتذكرون إال اخلـربات أو         تالميذويدل ذلك على أن ال    . من الذاكرة قصرية املدى     

 ).م١٩٩٦املطرودي، (املعلومات اليت يتكرر تعاملهم معها لفترة طويلة 

 إدراك دراك بشكل عام وخاصة عملية التمييز بني املثريات، إذ تتطلـب هـذه العمليـة          قصور يف اإل   -٨

 . اخلصائص املميزة لكل مثري

 .ضعف القدرة على التخيل والتصور -٩
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ستخدام اردات  ضح يف القدرة على التفكري ارد، فالتالميذ املتخلفون عقلياً ال يستطيعون ا           قصور وا  - ١٠

 .ىل استخدام احملسوساتائماً يلجأون إيف التفكري ود

 ,Cartwright , Cartwright & ward ( وكارترايـت ووارد شار كارترايـت أ" إضافة إىل ما سبق فقد 

   -: املتخلفني عقلياً ومنهالتالميذإىل بعض اخلصائص التعليمية األخرى ل) 1989

من نـسبة تطـور أداء       %) ٧٠-%٣٠(بني  ما املتخلفني عقلياً تتراوح     تالميذأن نسبة تطور أداء ال     -١

  .ني العاديتالميذال

 . من معدل نسيان التالميذ العاديني املتخلفني عقلياً أعلى بكثريتالميذإن معدل النسيان لدى ال -٢

 .حمدود) نقل أثر التدريب( املتخلفني عقلياً على التعميم  تالميذإن قدرة ال -٣

  .)ارد(موس أفضل من قدرم على التعلم التجريدي  املتخلفني عقلياً على التعلم امللتالميذإن قدرة ال -٤

 ستطاعتهم تعلم أشياء خمتلفـة     فليس با   املتخلفني عقلياً على التعلم العرضي حمدودة ،       تالميذإن قدرة ال   -٥

 .  )١٨١- ١٨٠، ص ١٩٩٤اخلطيب واحلديدي، "( يف الوقت نفسه 

)  Ryndak & Alper , 1996  (ك والـبري باإلضافة إىل السمات العامة اليت سبق ذكرها فقد أشار ريندا

   -: وشديدة يتصفون باخلصائص التالية الذين يعانون من إعاقات متوسطةتالميذإىل أن ال

حبيث حيتاجون نفسها  الفئة العمرية  تعلم أبطأ منه عند أقرام من     إن معدل قدرم على ال      )أ (

  . اد احللول املناسبةمة معينة وإجيإىل مدة أطول للتركيز على األبعاد املختلفة مله

 .كتسبوه من مهارات درست هلميواجهون صعوبات يف االحتفاظ مبا ا  )ب (
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 املستجدة  يواجهون صعوبات أكرب يف تعميم املهارات الوظيفية واألكادميية على املواقف          )ج (

 . أو على املواقف الصعبة

 يف(هارات اليت درست هلم بشكل مـستقل                          يواجهون صعوبة أكرب يف دمج امل      )د (

 .)م٢٠٠٣العتيبـي، 

   -:اخلصائص اللغوية 

 املتخلفني عقلياً فنالحظ أن مـستوى األداء اللغـوي           التالميذ تعترب املشكالت اللغوية أمراً شائعاً لدى     

. الذين مياثلوم يف العمر الـزمين     لعاديني  للتالميذ ا ملتخلفني عقلياً أقل بكثري من مستوى األداء اللغوي         لتالميذ ا ل

التالميـذ  العاديني و التالميذ  ختالف بني   جريت يف هذا اال إىل أن اال      العديد من الدراسات اليت أُ    وقد أشارت   

 املتخلفني عقلياً أبطأ يف منوهم اللغوي مقارنـة          التالميذ ، مبعىن أن  ياً يف درجة النمو اللغوي ومعدله     املتخلفني عقل 

  . )م٢٠٠١العزة ،  (لعادينيلتالميذ ابا

   -:قلياً يف اجلانب اللغوي من اآليتتخلفون عاملالتالميذ يعاين 

  . مصحوبة عادة باضطرابات يف النطقصعوبة يف الكالم -١

 . املفيدةصعوبة يف تكوين اجلمل -٢

 .لفشل يف االتصال اللفظي باآلخرينا -٣

 .ستخدام األلفاظ يف التعبري عن نفسه وحاجاتهعدم القدرة على ا -٤

وسطة والشديدة يواجهون صعوبة يف     ين يعانون من اإلعاقات املت    بأن األفراد الذ  ) م٢٠٠٣(ـي  وقد أشار العتيب  

املهـارات  ، وبشكل عام يعانون من قصور واضح وتأخر يف هذه           ارات اللغوية والكالمية املناسبة   ستخدام امله ا



 

 

٢٢

 وجود مهارة لغوية لفظية تعبريية، وترتفـع        ضطرابات الطالقة اللفظية وعملية نطق احلروف إىل عدم       ابتداًء من ا  

قلياً تبعاً لدرجة التخلف العقلي، فكلمـا اخنفـضت         نتشار عيوب النطق والكالم عند األفراد املتخلفني ع       سبة ا ن

بدراسة ) Kennedy , 1936(            ، وقد قام كيندي النطق والكالمضطرابات القدرات العقلية زادت ا

 املتخلفني عقلياً بدرجة بسيطة     تالميذح أن ال  تضعيوب النطق لدى املتخلفني عقلياً، وا     نتشار  للتعرف على نسبة ا   

ف وذوي التخل ، )%٩٦ ( املتوسط  العقلي وذوي التخلف ، )%٤٢(تبلغ نسبة من يعاين منهم من عيوب النطق       

  ). م١٩٩٦ املطرودي، يف(%) ١٠٠(العقلي الشديد 

  ) Functional Reading (القراءة الوظيفية: ثانياً 

 وذلك ،ذوي التخلف العقلي املتوسط على تعليم املهارات احلياتية اليومية   تركز الربامج التربوية للتالميذ     

إن الربامج هلذه الفئة من التالميذ عموماً ال تعطـي          . يقة مناسبة يف البيئة االجتماعية    ملساعدم على األداء بطر   

ميية الوظيفيـة الـيت     هتمام ينص على ما يسمى باملهارات األكاد      ولوية للتعلم األكادميي التقليدي، ولكن اال     األ

اخلطيب و احلديـدي،    (بسيطة   األرقام ال  – التعليمات   – األمساء   -:اءة وكتابة الكلمات األساسية مثل    تشمل قر 

   .)م١٩٩٧

طلب من التلميذ قـراءة     ، فهي ال تت   املهمة للتلميذ يف حياته اليومية    وتعترب القراءة الوظيفية من املهارات      

 حيث ذكر سينج وسينج     ،تخدامها يف جمتمعه الذي يعيش فيه     سة ومن مث ا   لم، وإمنا إدراك تلك الك    الكلمة فقط 

)Singh& Singh, 1986 (العبارات والكلمات الوظيفية ضرورية وهامة ملتوسطي وشديدي اإلعاقة، ذلك  أن

نفـسه  ألا ليست فقط عامالً مهماً يف تواصل الفرد مع البيئة احمليطة به، ولكن أيضاً تساعد على حتقيق الفرد ل                  



 

 

٢٣

ءة القـرا ) Browder,2001(ف برودر وقد عر، )م٢٠٠٣يف العتيبـي،( درجة من االستقاللية داخل اتمع

  .ستخدامها يف األداء اليومي واحلياة اليومية اك بعض الكلمات املرئية احملددة وارالوظيفية بأا القدرة على إد

   -:قاط وهي كاآليتكن تلخيصها بعدة ن مين للقراءة الوظيفية مميزات عديدةإ

  .  معينة لالستخدام الوظيفي الفوريتركز القراءة الوظيفية على تعليم كلمات مرئية -١

 . ومية عندما ال يتم حتقيق التعليم تعد طريقة بديلة لتعلم مهارات القراءة املفيدة والنافعة يف احلياة الي -٢

 نتقـال يف   التعليم يف املـستقبل واال      تؤدي إىل جناح سريع يف القراءة واليت من املمكن أن تشجع إىل            -٣

 التمرس على الكلمات    عليم فإن هذه القراءة الوظيفية هي     وعلى العكس من هدف الت    . فصول التعليم 

 .)Browder, 2001(اليت تسهل أداء األنشطة يف حياة الفرد اليومية 

الوظيفية املـراد   د الكلمات   ختيار أو حتدي  راءة الوظيفية هو ا   إن من أهم القرارات اليت تتم يف برنامج الق        

 التركيز علـى    -:عتبار أثناء اختيار الكلمات مثل    عتبارات جيب أخذها بعني اال     كما أن هناك ا    .تعليمها للتلميذ 

   للهجـة  هتمام بلغة التلميذ وهنا نقصد الى األنشطة املرغوبة لدى التلميذ، واالف ع بيئة التلميذ الشخصية والتعر

  .م عمرهىن التركيز على الكلمات اليت تالئ، وكذلك مراعاة عمر التلميذ مبعذاملستخدمة يف مرتل التلمي

   -:منهاعدة مصادر الختيار الكلمات ) Browder, 2001(وقد أوضح برودر 

، EDMARK)(اليت هي عبارة عن قوائم للكلمات مثل برنامج القراءة اخلاصة بـ            املناهج التجارية    -١

ا فهي معدة   ، أما عيو  الكلماتختيار  التخطيط وا تقلل من وقت    ميزة هذه املناهج أا جاهزة حبيث       

ـا قـد ال تالئـم       حتياجات كل فرد وتفضيالته فقد تالئم متعلم يف حني أ         لكل األفراد ومل تراع ا    

  .متعلمني آخرين



 

 

٢٤

لميـذ مثـل    ، ويف هذه احلالة يقوم املعلم أو األخصائي بفحص بيئات الت          استخدام املوجودات البيئية   -٢

، ومـن مث يقـوم      )، املطاعم، احملالت املفضلة     "األسواق املركزية   " ، املتاجر   درسة، البيت فصول امل (

مسه من األمـور     وقد يعترب تدريس التلميذ قراءة ا      ستخدامها ، حديد الكلمات ذات األمهية وذلك ال     بت

ـ     ،سمقراءة الوظيفية عن طريق تدريس اال      فقد بدأ بعض املدرسني ال     ،املهمة ه  وذلك بـسبب تطبيق

العملية سـهلة يف التعـرف   مسه جيعل   تعرف التلميذ على ا    -:ع والطويل املدى على سبيل املثال     الواس

 .اصة به الكتب اخل– حقيبته – على مقعده

 ، النظافـة   تنظيف املسكن  ،ليومية واليت تتضمن إعداد الطعام    الكلمات اليت تسهل أداء أنشطة احلياة ا       -٣

ملهم تعليمهم العبارات التحذيرية والتعليمـات املوجـودة علـى          كما أنه من ا   . وغريها من األنشطة  

كما أنه من املمكن تعليمهم قراءة قوائم       . تقدمي االستجابة اآلمنه حلمايتهم   املنتجات حىت ميكنهم من     

 .ئم الطعام يف املطاعم أو املدرسة وكذلك قوا،التجاريةالتسوق من املراكز 

، وهذا يتطلب من    إخل.......  تليفون   – مكتبة   – حالق   -:ية مثل املوجودة يف البيئة اخلارج   العبارات   -٤

             ا ومن مث إدراك ما يعينه كل مكان مبعىن التعرف على خدماتـه   التلميذ التعرف على الكلمة وقراء، 

 ). مثل الكلمة املكتوبة بطرق خمتلفة وبأحجام وألوان خمتلفة ( ومن مث عليه أن يعمم تلك الكلمات 

ت  وذلك من خالل معاينة أنشطة التالميذ واتمع إلجياد العالما         ، باألمن الشخصي  الكلمات اخلاصة  -٥

والتركيز علـى   ...) .. ابتعد   – خطر   –  ال تلمس  – ال تدخلْ  ( -:واإلرشادات اليت يواجهوا مثل   

  فمن غري املنطقي إعطاء التلميذ كلمات تتعلق بالسائق يف حني أن التلميـذ ال              ،الكلمات اليت تعنيهم  

 . لمات واإلرشادات املتعلقة باملشاة، ويف هذه احلالة نركز على الكالسيارةيقود 



 

 

٢٥

 ،هناك كلمات يكتبها التلميذ للوصول إىل التعليم العام مثل قراءة الكلمات املوجودة باجلدول اليومي              -٦

روري  فإنه من الض   ،)جتماعية  علوم أو دراسات ا   ( يع قراءة كلمة    وهذا يعين أن التلميذ عندما يستط     

 . هلااًوبالتالية يعطي معىن خمتصر، ةأن يدرك معىن تلك الكلم

، ل املصادر والطرق السابقة الذكر    ختيار وحتديد الكلمات الوظيفية املراد تعليمها للتلميذ من خال        بعد ا 

 ، مراجعة السجالت السابقة   -١(يتم ذلك من خالل     . فإنه البد من تقييم تلك الكلمات من أجل حتديد األهم         

٢-    وضع قائمة بالكلمات    -٣  ، التلميذ والتلميذ نفسه وذلك لتحديد الكلمات املفضلة         إجراء مقابلة لوالدي 

  ).Browder , 2001) (ح اإلجراءات التعليمية املستخدمة لتدريس تلك الكلماتي توض-٤،املراد تعلمها

ملعلم عند تعلـم مهـارات      إن التالميذ ذوي اإلعاقات املتوسطة واحلادة يتطلبون مساعدة إضافية من ا          

ستخدام خطط وإستراتيجيات تعليمية فعالة حبيث تزود التلميذ مبعلومـات ألداء املهـارة              يتطلب ا  جديدة مما 

واملهمة املطلوبة وبالتايل ترفع معدل اإلجابات الـصحيحة وتزيـد مـن فـرص حـصول التلميـذ علـى                    

  ).م٢٠٠١ي، ـالعتيب(التعزيز

 الطريقة اجلزئيـة، الطريقـة      -:ومن أمهها القراءة للمتخلفني عقلياً    هناك عدة طرق تستخدم يف تعليم       

ويرى بعـض   . اء الكلمة بتمرير األصبع عليها    قتفا، وطريقة    حتليل اجلمل والكلمات إىل مقاطع     ، وطريقة الكلية

، ويرى آخرون أن طريقة مترير األصـبع علـى          )م١٩٨٥صادق،  (جلزئية أفضل الطرق    الباحثني أن الطريقة ا   

، يف حني يرى غريهم أن الطريقة الكلية أفضل الطرق  يف تعليم القراءة              )Kirk,1963(ة أفضل من غريها     الكلم

يـذ ويـدرك   ، يلمـسها التلم  الكلمات واجلمل من مواقف حمسوسة   ، شريطة أن ختتار   لفني عقلياً ملتخللتالميذ ا 



 

 

٢٦

علم ستخدام امل ويؤيدون ا ، أخرى، غري أن عدداً من الباحثني ال يفضلون طريقة على           )م١٩٧٢فراج،  (مضموا  

  ).م١٩٩٩مرسي، ( نعاً ومتحمساً هلات، شريطة أن يكون مقللطريقة اليت تناسب تالميذه

 بتعليم التلميـذ احلـروف       هل نبدأ  :إن السؤال الذي يطرح دائماً بالنسبة إىل أي برنامج للقراءة هو          

تربويون يف املاضي يركزون على تدريس التالميـذ         كان ال  .؟ه يف البدء قراءة الكلمات بالنظر     ؟ أم نعلم  األجبدية

، غري أن هذه الطريقة غري جمدية ألن        الميذ يرددوا كالببغاء دون فهم    احلروف األجبدية وحفظها حيث كان الت     

لقد دلت الدراسات احلديثة يف جمال تعليم القـراءة         .  وكأا رموز جمردة يصعب فهمها     احلروف تظهر للتالميذ  

 علـى تعلـيم قـراءة       من األفضل عدم إثقال كاهل التلميذ بتعليمه احلروف منذ البداية والتركيز          للتالميذ بأنه   

الهتمام  ثقته بنفسه وتثري فيه ا     يقة بأا حتمي التلميذ من الضجر، وتزيد      ، حيث تتميز هذه الطر    الكلمات بالنظر 

  .)م٢٠٠٠محامي، (بالقراءة 

ى النطـق    وأن يركز عل   ،يهتم بتنمية ثقة التلميذ بنفسه    من واجب املعلم عند تعليم مهارات القراءة أن         

 لذا فقـد    . تعميم ما يتعلمه يف جمتمعه     نه من الضروري مساعدة التلميذ على     السليم وعلى فهم ما يقرأ، كما أ      

 اخلطوات من الـسهل إىل      ركزت الباحثة على عدد من اخلطوات لتدريس التالميذ الكلمات حبيث تتدرج هذه           

   -:الصعب وهي

ني متماثلتني مكتـوبتني     وهي أسهل اخلطوات ودف إىل قدرة التلميذ على مطابقة كلمت          -:طابقةامل -١

  .على البطاقات

طلوبة مـن بـني جمموعـة مـن     ختيار الكلمة امل هذه املرحلة بقدرة التلميذ على ا     تتمثل -:االختيار -٢

 .الكلمات



 

 

٢٧

 )ن الناحية البصرية التعرف على الكلمة املطلوبة مهدف املرحلتني السابقتني هو     (

الكلمـة بطريقـة    ) أ  يقـر ( ة حيث تتطلب من التلميذ أن يلفظ       وهي من املراحل الصعب    -:التسمية -٣

 ).م٢٠٠٠محامي، (يته هلا صحيحة مبجرد رؤ

ملعلم  وهذه املرحلة تتطلب من التلميذ إدراك معىن الكلمة املعروضة، ويف هذه املرحلة يقوم ا              -:الفهم -٤

، حبيث يطلب من التلميذ     سائل وإستراتيجيات تعليمية فعالة   ستخدام و ة با بشرح وتوضيح معىن الكلم   

 . الكلمةأن يشرح أو يعطي شرحاً خمتصراً عن معىن تلك

، أو قدرته على قراءة     ة يف أي مكان يف البيئة املدرسية       وهي قدرة التلميذ على قراءة الكلم      -:التعميم -٥

 . ةلالكلمة يف سياق اجلم

  ) Peer Tutoring (تدريس األقران: ثالثاً 

هناك منو متزايد يف األحباث اخلاصة باإلستراتيجيات التدريسية واليت ختدم التالميـذ ذوي اإلعاقـات               

ديد الذي يدعو إىل الـدمج الـشامل،        ، ويعود ذلك إىل التوجه اجل     ملتوسطة يف فصول التربية العادية    الشديدة وا 

التالميذ بالربامج التعليمية الفعالـة يف بيئـات التربيـة          ن حتديات واضحة يف تزويد هؤالء       حيث يواجه املعلمو  

  .العادية

ب اإلشارة إليها عند احلديث عن      جمموعة من احلقائق اليت جت    ) م١٩٩٤(ديدي  وقد ذكر اخلطيب واحل   

   -:التدريسية يف التربية اخلاصة وهياإلستراتيجيات 

 التالميذ املعوقني يف    ئل تناسب مجيع  ليس هناك طريقة أو منط تعليمي أو تنظيم بيئي أو أدوات أو وسا             -١

  .غرفة الصف



 

 

٢٨

 .واختيار املكان التربويإن شدة ونوع اإلعاقة عامالن يؤثران يف ختطيط التدريس  -٢

 . دة إن مل يكن السلوك حتت السيطرةيعترب التدريس عدمي الفائ -٣

 .ستخدمهاليت يوع اإلستراتيجية التدريسية االفلسفة اليت حيملها املعلم حنو التالميذ تؤثر على ن -٤

 التربية اخلاصة مخسة أمناط تعليمية أو تنظيمية لتدريس التالميذ املعـوقني            مووبشكل عام يستخدم معل   

   -:وهي 

  .)الكبرية ( ريس اموعة الكلية تد -١

 .التدريس ضمن جمموعة صغرية -٢

  .التدريس الفردي -٣

 .التدريس بواسطة األقران -٤

 ) .  م١٩٩٤ اخلطيب واحلديد ،( العمل الفردي املستقل  -٥

أن هنـاك  ) Green Wood & Delquadri , 1995( نقالً عـن  ) م٢٠٠٥(احلسن  يف ركوقد ذُ

ليـاً حيـث مت     قتوجيهاً للعديد من الدراسات اليت قامت بتطوير إستراتيجيات ناجحة مع التالميذ املتخلفني ع            

وتشري إسـتراتيجية  . الناجحة التدخل التعرف على إستراتيجية تدريس األقران كواحدة من أفضل إستراتيجيات      

تدريس األقران إىل قيام تلميذ مقتدر بتدريس تلميذ آخر وذلك حتت إشراف املعلم، وهذا حيقق أهدافاً أخرى                 

  . وغريها نظراً ملرونة العالقة بني التالميذ أكثر من عالقة التلميذ باملعلم،كالثقة بالنفس وتكوين اجتاهات إجيابية

، فقد مت البحث    تخلفني عقلياً ليس باألمر اجلديد     امل  التالميذ تدريس األقران مع  ستخدام إستراتيجية   إن ا 

التربية  تستخدم يف كل من بيئات       ةاً، وتبني أن تدريس األقران إستراتيجية فعال      عام) ٣٠( خالل يف هذا املوضوع  



 

 

٢٩

جتماعية واألكادمييـة   ت اال ران جناحاً يف تعزيز املهارا    وقد أظهر التدريس بواسطة األق    . العادية والتربية اخلاصة  

بأن هناك عـدداً    ) م٢٠٠٥(، وقد ذكرت احلسن     ي االحتياجات التربوية اخلاصة   ذوالتالميذ  للتالميذ العاديني و  

هـارات  ستخدام هذه اإلسـتراتيجية لتحـسني امل      ىل نتائج مشجعة عند ا    كبرياً من الدراسات واليت أشارت إ     

كما أن هناك عدداً متزايداً من التربويني واملعلمـني والبـاحثني           ، حتياجات اخلاصة األكادميية للتالميذ ذوي اال   

  . ضرورية لتدعيم التعليم النشط والفعالاإلستراتيجية باعتبارهااملتحمسني لتلك 

   -:أشكال تدريس األقران 

 يتضمن أن يشترك مجيع تالميذ -:)Class Wide Peer Tutoring(تدريس األقران جلميع الصف  -١

نهم حيث يعلَّمون   ، يف كل جلسة يتبادل التالميذ األدوار بي       ذاته يف تدريس األقران    يف الوقت    الصف

، إن جتميع التالميذ للعمل معاً ميكن أن يتم إما بشكل عشوائي أو حسب املستوى               مرة ويتعلمون مرة  

  .ل يناسب املعلم واملوقف التعليمياألكادميي أو بأي شك

 حيدث هذا النوع عنـدما  -):Cross age peer tutoring(تدريس األقران بني األعمار املختلفة  -٢

، الدور   يف مهارات معينة   يقوم تلميذ أكرب لديه مهارات أفضل نسبياً بتدريس تلميذ أصغر لديه ضعف           

ضل هو املدرس واألصغر هـو      يف هذا النوع ثابت حيث يكون التلميذ األكرب الذي لديه مهارات أف           

 .املتلقي

 ويف هذا النـوع يقـوم   :)Reverse- role peer tutoring(األدوار تدريس األقران خالل تبادل  -٣

لميذ آخر عادي، هذا النـوع يـزود        حتياجات اخلاصة بلعب دور املدرس وتدريس ت       اال والتلميذ ذ 
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احلـسن،  (ساعدة األكادميية للتلميذ العادي      االحتياجات اخلاصة خبربة جيدة وهي تقدمي امل       التلميذ ذا 

 .)م٢٠٠٥

  :)Single subject design(ميم الفردية أو تصاميم احلالة الواحدة التصا: رابعاً 

 للبحث العلمـي    أكثر مالئمة هتماماً متزايداً بتطوير إستراتيجية     وات القليلة املاضية ا   لقد شهدت السن  

تفتح الباب للمعلمني واملرشدين واآلباء للمشاركة يف إجراء البحوث وتعرف هذه اإلستراتيجية باسم منهجيـة               

  ).م١٩٩٤اخلطيب واحلديدي،(بحث ذات املنحىن الفردي ال

اليت ميكن من خالهلا إثبات فعالية التـدخل دون  دراسة الفرد بدالً من اموعة  ويركز هذا املنهج على     

 احلالة الواحدة، القيـاس     :مت مفاهيم عديدة هلذا املنهج مثل     ، وقد استخد  حلاجة إىل املقارنة مبجموعة أخرى    ا

ختالف يف املفهوم إال أن العديد مـن الدراسـات          وعلى الرغم من اال   ... كي التطبيقي يل السلو ، التحل املتكرر

  . أو تصاميم احلالة الواحدة) رديةالتصاميم الف(استخدمت مفهوم أو مصطلح 

ية الـيت قـام ـا       ، مبتدئة بالدراسات النفس   )م  ١٨٣٠(يم احلالة الواحدة إىل سنة      تعود بدايات تصام  

وقد أكد العديد من العلماء على أن تـصاميم احلالـة           . )م١٩٨٤بارلورهرسن،  (ودبرنادر  جوهانس مولر وال  

  ). م١٩٧٨براير، ( واليت جيب استخدامها من قبل املمارسني عد من أفضل التصاميمالواحدة  ت

  : تصاميم احلالة الواحدة عن اجلماعية باآليت ومتتاز 

  .م دراسة فرد واحد بدالً من اموعة تت -١

 .  نتائج الدراسة مبنية ومعتمدة على اجلمع املتكرر للمعلومات عن فرد واحد تكون -٢

  .)Richards et al،1999 (ل أو التأثري على املتغري التابعيتم إخضاع الفرد إىل تأثري املتغري املستق -٣
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   -:أنواع التصاميم الفردية 

تصميم بسيط يتكون   ، وهو   حدةصميم أساس تصاميم احلالة الوا     يعترب هذا الت   -:)A.B(التصميم أ ب     -١

 يتم يف هذه املرحلة مجـع وتـسجيل         ،)Baseline(مرحلة اخلط القاعدي    ) أ (-:من مرحلتني فقط  

مرحلـة  ) ب(،  )مستوى األداء احلـايل للطفـل     ( خل  البيانات اخلاصة بالسلوك املستهدف قبل التد     

ملية خلاصة بالسلوك بعد ع    ويتم يف هذه املرحلة مجع وتسجيل البيانات ا        ،)Intervention(التدخل  

 وذلك ألنـه ال ميكـن       ،ضعف أنواع التصاميم الفردية   أ، يعترب هذا التصميم     )املتغري املستقل (التدخل  

ستخدام يف البحـوث    ستقل هو األساس يف تغيري السلوك، لذلك فهو قليل اال         التحقق من أن املتغري امل    

  . فكل شخص لديه القدرة على تطبيقه،هولة البساطة والس ومن أهم إجيابيات هذا التصميمالعلمية ،

ويتكون من ثالث مراحـل  ،  يعترب هذا التصميم من التصاميم العكسية     -: )A.B.A(التصميم أ ب أ      -٢

 ويتم يف هذه املرحلة مجع وتسجيل البيانات اخلاصـة بالـسلوك            ،مرحلة اخلط القاعدي  ) أ (-:وهي

 ويف هـذه    ،مرحلة التـدخل  ) ب(، )للتلميذ  مستوى األداء احلايل    ( ل  املستهدف قبل عملية التدخ   

ار االستجابة يف االجتاه    املرحلة يتم تقدمي التدخل العالجي ومجع البيانات وتسجيلها إىل أن يتم استقر           

، وهنا عودة إىل     وتسجيل البيانات اخلاصة بالسلوك    يف هذه املرحلة يتم سحب التدخل     ) أ. (املرغوب

 . العكسيمرحلة اخلط القاعدي لذا مسي التصميم

كـون لـدى    ، يستفاد منه عنـدما ي      العالقة الوظيفية بني املتغريات    يساعد هذا التصميم يف التأكد من     

، ولتوضيح العالقة الوظيفية بني     عند استخدام أكثر من متغري مستقل     ، إذ تقل فعاليته     الباحث متغري مستقل واحد   

ب فيه كالعدوان تكون بياناته يف مرحلـة اخلـط           السلوك غري املرغو   -:ريات نالحظ بيانات السلوك فمثالً    املتغ
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إىل أن يستقر يف االجتاه     ، وأثناء عملية التدخل ينخفض السلوك       ه بشكل كبري  القاعدي مرتفعة مبعىن تكرار حدوث    

ستمر السلوك  قاعدي وتسجيل بيانات السلوك فإن ا     ، بعد ذلك يتم سحب التدخل والعودة إىل اخلط ال         املطلوب

 ورمبا يكون   ،رتفع السلوك فهذا مؤشر على عدم فعالية التدخل       ؤكد فعالية التدخل، أما إذا ا     الخنفاض فهذا ي  يف ا 

  .ىل خفض السلوكإهناك مثريات أخرى أدت 

( الية املتغري املستقل    ، وهذا غري مناسب لتوضيح تكرار فع      ف عند مرحلة اخلط القاعدي الثاين     هذا التصميم يتوق  

  ) .A.B.A.B(ضوعية هو  أ ب أ بميم أكثر مو، لذا فهناك تص)التدخل 

ستخدامه مع السلوكيات  اخلطرية وشديدة األذى على الفرد  يتم ا– ) B.A.B(ب أ ب هناك تصميم  

تم لسلوك يف مستوى مقبول يتم سحبه وت       وعندما يستقر ا   ،يف البداية ) ب(واآلخرين حبيث يتحتم تقدمي التدخل      

  .لسلوك مرة أخرى تتم إعادة التدخلحال ظهر ا، ويف وتسجيل البيانات) أ(ه كخط قاعدي مالحظت

 بالعكسي  عاً واستعماالً، ومسي   وهو أكثر التصاميم شيو    -: )A.B.A.B(التصميم العكسي أ ب أ ب        -٣

مرحلة اخلط القاعدي   ) أ (-:مراحل وهي ) ٤( نعكس الوضع أو املراحل مرة أخرى، ويتكون من          ألننا

 وهذه البيانـات    ،ت اخلاصة بالسلوك قبل عملية التدخل      مجع وتسجيل البيانا   ايتم من خالهل  و، األوىل

 وفيها يتم تقدمي التدخل     ،مرحلة التدخل األوىل  ) ب( املستقبلية،   تعمل مبثابة أساس للتنبؤ بقيمة السلوك     

ب حيث توضح أثر العـالج يف       مر إىل حني وصول السلوك إىل املعيار أو االجتاه املطلو         تسوي، العالجي

 التدخل وتـسجيل البيانـات       إيقاف  وفيها يتم سحب أو    ،ط القاعدي الثانية  مرحلة اخل ) أ (،السلوك

 ،مرحلة التدخل الثانية  ) ب(بؤ يف مرحلة اخلط القاعدي األوىل،       واهلدف منه هو التحقق من صحة التن      
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، ويـسمح   لك األثر يف مرحلة التدخل التـابع       وذلك لتكرار ذ   ،ويتم فيها إعادة تطبيق إجراء التدخل     

 .ري طريقة العالج مباشرة إذا تبني عدم فعاليتهاللباحث بتغي

 وهذا ال حيدث أحيانـاً      ،ومن سلبيات هذا التصميم أنه يتطلب عودة السلوك إىل سابق عهده قبل العالج            

، وقد يكون من غري     تعلم القراءة والكتابة  / كاس مثل   نعلم حبيث يكون السلوك غري قابل لال      بسبب أثر التع  

تضحت فعاليته خصوصاً إذا كـان الـسلوك        ا التوقف عن تقدمي العالج بعد أن        املناسب يف بعض احلاالت   

 الذات ، حيث يعتربه البعض أسلوباً غري أخالقـي مـن أن             ء سلوك إيذا  -:ى الفرد مثل  يشكل خطورة عل  

  .يتوقف الباحث ألسباب منهجية

ة بني السلوك املستهدف    الوظيفيستجابة املستهدفة قد كرر العالقة       نفسها مرتني ملقارنة اال     املعاجلة إن تقدمي 

  ).أ ب أ (كثر قوة من تصميم ، لذا فهو أواملعاجلة

 أسلوب املعاجلة    يستخدم هذا التصميم عندما يريد املعاجل تغيري       -: )A.B.A.C(  أ ب أ ج      التصميم -٤

يـة  ، مبعىن إمكان  ميزات الرئيسة للتصاميم العكسية    امل ى، وهذه املرونة يف التغيري إحد     بعد بدء التدخل  

مرحلـة  ) أ (-:فعاليتها ، يتكون هذا التصميم من     تعديل أو تغيري طريقة املعاجلة مباشرة إذا تبني عدم          

تسجيل  ويتم فيها    ،مرحلة التدخل ) ب(فيها تسجيل تكرار السلوك املستهدف،       ويتم   ،اخلط القاعدي 

 التدخل وتـسجيل   ويتم فيها سحب ،مرحلة اخلط القاعدي الثانية   ) أ(،  السلوك بعد التدخل العالجي   

مرحلة التدخل الثانيـة والـيت   ) ج(، فعالية األسلوب العالجي املستخدمتكرار السلوك للتعرف على     

 ."تبديل املعاجلة األصلية" لسابق يقوم فيها املعاجل بتغيري أسلوب العالج ا
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اجـة إىل    احل ويف هذه احلالة حيتاج املعاجل إىل تغيري أسلوب التـدخل دون          )  أ ب ج  التصميم    (هناك  

، مبعىن أنه يتم تسجيل تكرار السلوك يف مرحلة اخلط القاعدي، بعد ذلك يستخدم              الرجوع للخط القاعدي  

ومن خالل تسجيل تكرار السلوك أثناء التدخل يرى املعاجل عدم حتـسن الـسلوك              ) التدخل  ( األسلوب  

 .ويقوم بتغيري األسلوب مباشرة

علـى  ) خل  التـد ( تخدم هذا التصميم لدراسة أثر العالج        يس –) تصميم اخلطوط القاعدية املتعددة   (  -٥

 واحـد يف    فرد، أو على سلوك     واحد لدى جمموعة من األفراد    و سلوك   أ،  أكثر من سلوك لدى الفرد    

 . أوضاع خمتلفة 

م ، فهو ليس مـن التـصامي       مرحلة اخلط القاعدي بعد التدخل     إن هذا التصميم ال يتضمن العودة إىل      

  .بيقات اليت حتتاج إىل تصميم عكسيستخدامه يف التط ال ميكن االعكسية ، وعليه فإنه

عد ذلـك يـتم التـدخل    يف هذا التصميم يتم مجع البيانات ملرحلة اخلط القاعدي جلميع املتغريات ، ب     

نتقال إىل  ت اخلط القاعدي للمتغريات األخرى، وال يتم اال       ، وخالل فترة املعاجلة يستمر مجع بيانا      للمتغري األول 

  . ري الثاين للقيام بالتدخل حىت يصل املتغري األول إىل احملك أو املعيار املطلوب والذي يتم حتديده مسبقاًاملتغ

، أي هـذا    هذا يؤكد على عدم وجود صدق داخلي      ف) ١(من معاجلة املتغري    ) ٢(يف حالة تأثري املتغري     

) ٢(، مبعىن أنه تأثري املتغري      لمتغري الثاين واخلط القاعدي ل  ) ١(دليل على وجود عالقة وظيفية بني التدخل للمتغري         

  .وهذا دليل على أن اإلجراء غري صحيح) ١(بالتدخل احلاصل للمتغري 

كما هو حاصل    ،من إجيابيات هذا التصميم أنه يوضح العالقة الوظيفية دون احلاجة إىل سحب التدخل            

  .لصفوف الدراسيةائدة للتطبيق يف ا، وهذه امليزة جتعله أكثر فيف التصاميم العكسية
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ألنـه   وهذا يرهق الباحث أو املعـاجل        ،فتكمن يف أنه يستغرق فترة زمنية طويلة      . أما سلبيات التصميم  

، ومن مث املتابعة أثناء التدخل ، بالتايل تكون العملية هنا غري دقيقة للحصول على               يقيس السلوكيات لكل األفراد   

 . القياس املتتابع واملتكرر

حيث يعتـرب خيـاراً     ) التصاميم الفردية   (  وهو أحد تصاميم احلالة الواحدة       -:تعددتصميم التقصي امل   -٦

بسبب أن الوقت  مناسباً واستخدامه أسهل بالنسبة للباحثني الذين يطبقون منوذجاً تعليماً يف غرفة الصف             

ـتم      الذي يوفره أثناء مجع البيانات ميكن االستفادة منه يف التعليم والتدريس، حيث إنه يف هذا                 النوع من التـصميم ي

 .التعرف على العالقة الوظيفية بني املتغري التابع واملتغري املستقل

يبدأ ) MPD(أن تصميم التقصي املتعدد   ) Horner & Bear,1978( يؤكد كل من هورنري وباير

يـاس آخـر    بقياس مبدئي لكل اموعات حبيث يتبعه خط قاعدي للمجموعة اليت يراد العمل معها، مث يتبعه ق               

للمجموعة نفسها بعد الوصول إىل مستويات املقياس املطلوب، أو بعد أن يكون قد مت تثبيت تغـيري الـسلوك                   

للخط القاعدي املكتشف للتدخل، كما أما يؤكدان على إجراء سلسلة من االختبارات تزداد بنسبة اختبـار                

 اكتـشافه للتـدخل يوجـد ثالثـة          ألول خط قاعدي مت    -:إضايف واحد مع كل خط قاعدي إضايف، فمثالً       

اختبارات، وأربعة للخط القاعدي الثاين، ومخسة اختبارات للخط القاعدي الثالث وهكذا، ويف النهاية وبعـد               

الوصول إىل مستوى القياس املطلوب لكل سلوك أو جمموعة يتم أخذ االختبارات املتقطعة لضمان احملافظة على                

  ) .م٢٠٠١يف العتيبـي، (السلوك املستهدف 

إن ) ٢(إنه يتطلب كمية أقل مـن املعلومـات،         ) ١ (-:من إجيابيات استخدام تصميم التقصي املتعدد     

) ٣(االختبارات املتقطعة يف هذا التصميم أفضل من عملية مجع البيانات املستمرة ألا ال تستهلك وقتاً وجهداً،                 
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منية جلمع البيانات موجودة وميكن اسـتغالهلا يف        يعترب هذا التصميم خياراً مناسباً للمعلمني حيث إن الفترة الز         

  . التعليم

   -:سلبيات استخدام تصميم التقصي املتعدد

يكون صعباً، إال إذا كان الباحث قد       ) التابع واملستقل (إن إجياد أو تفسري العالقة الوظيفية بني املتغريين         

ذ عدداً كبرياً من نقاط التقـصي حبيـث         على الباحث أن يأخ   ) ١:(أخذ تدابري احتياطية لتاليف السلبيات وهي     

حيتاج الباحث تطبيق   ) ٢(يصبح من السهولة تفسري نقطة التقصي املتنحية عن القياسات األخرى بدرجة كبرية،             

تسجيل منتظم للخط القاعدي، مبعىن حنتاج لقياس آخر عندما يكون هناك نقطة تقٍص متنحيـة أو منحرفـة                  

على الباحث أن يقوم بقياس مستمر وقصري لكل سلوك         ) ٣(قياس املنتظم،   ليكون عند الباحث تفسري هلا من ال      

أو موقف أو فرد قبل تقدمي املتغري املستقل للمساعدة يف تكوين صورة أفضل ملـستوى االسـتجابة يف اخلـط                    

  .القاعدي

يستخدم هذا النوع من التصميم عندما يكـون الباحـث حباجـة            ): تصميم طرق العالج املتعاقبة     (  -٧

، )الـسلوك ( ومعرفة تأثريه على املتغري التابع        ) التدخل العالجي   ( دام أكثر من متغري مستقل      الستخ

  .علماً بأن طرق العالج املستخدمة ميكن تغيريها عرب أوقات خمتلفة يف اليوم نفسه أو عرب أيام خمتلفة

   -:هناك ثالثة أنواع خمتلفة من تصميمات طرق العالج املتعاقبة وهي كالتايل

 ويظهر يف هذا النوع عدم احلاجة إىل مجـع املعلومـات            -:ق العالج املتعاقبة بدون خط قاعدي     طر -١

وإمنا الدخول مباشرة يف طرق العالج املستخدمة، إال أن هذا النوع           ، )كخط قاعدي   ( األساسية        

  . من التصميمات ينظر له حبذر خاصة من حيث تداخل طرق العالج



 

 

٣٧

 وهنا تظهر أمهية مجع بيانات اخلط القاعدي قبـل          -: العالج املتعاقبة  اخلط القاعدي يليه تصميم طرق     -٢

وقد أوضح كل من    ، إدخال طرق العالج املتعاقبة، غري أن ثبات البيانات ليس شرطاً يف هذا التصميم            

 -:أربع خطوات عند استخدام هذا النوع وهـي  )  Tawnay and Gast , 1984(تاوين وجست 

جيب حتديد جدول ملوازنة عرض طرق      ) ٢(املتغريات املستقلة والتابعة،    جيب على الباحث حتديد     ) ١(

جيـب  ) ٤(جيب مجع معلومات اخلط القاعدي للمتغري التابع يف عدد من اجللـسات،             ) ٣(العالج،  

 . حتديد وترتيب طرق العالج املستخدمة

 يركز هذا النـوع     -:اخلط القاعدي يليه تصميم طرق العالج املتعاقبة وتصميم مرحلة العالج النهائية           -٣

يقوم الباحث جبمـع    ) ١ (-:على اختيار أهم طرق العالج الفعالة، وذلك من خالل اخلطوات التالية          

استخدام ) ٣. (استخدام طرق العالج املتعاقبة لتحديد أكثر الطرق فعالية       ) ٢.(بيانات اخلط القاعدي  

  .طريقة العالج األكثر فعالية

نه يعترب جيداً لالستخدام يف اال التعليمي والطيب، حيث تظهـر           إ) ١ (-:من إجيابيات هذا التصميم     

تظهر النتـائج بـشكل   ) ٢. (أمهية ذلك بالنسبة للمعلمني واألطباء الذين يهتمون مبعرفة أكثر التدخالت فعاليه    

إن ) ٣. (أسرع من التصميمات األخرى وهذا بسبب استخدام طرق عالج متعاقبة وحتديد أكثرهـا فعاليـة              

ال يقوم هذا النـوع علـى       ) ٤. (ت اخلط القاعدي ليس بالضرورة أن تكون ثابتة قبل بدء عملية التدخل           بيانا

يتصف هذا النوع باسـتخدامه     ) ٥. (سحب التدخالت العالجية للتأكد من فعاليتها كما يف التصاميم العكسية         

  .ة على األخرىملوازنة طرق العالج املتعاقبة، وهذا يقلل من تأثري أو تدخل كل طريقة عالجي



 

 

٣٨

حيدث تداخل يف طرق العالج املستخدمة خصوصاً       ) ١ (-:أما سلبيات هذا التصميم فتكمن فيما يلي        

وميكن التغلب على ذلك باسـتخدام النـوع        ، وهذا ال يساعدنا على معرفة العالقة الوظيفية      ، يف النوع األول  

اس كما يف التصاميم العكسية للتأكـد مـن      هذا التصميم ال يساعد يف عملية االنعك      ) ٢. (الثالث من التصميم  

إن استخدام هذا التصميم ال يفيد مع األفراد غري القادرين على التميز بني             ) ٣. ( تأثري املتغري املستقل على التابع    

إن هذا التصميم غري فعال يف تقيـيم        ) ٤). ( حاالت اإلعاقة الشديدة    ( طريقة العالج والظروف األخرى مثل      

هناك مالحظات حول عملية تنفيذ وتفسري هذا التـصميم         ) ٥.    ( ستقلة اليت حتتاج لوقت أطول    املتغريات امل 

  . خصوصاً إذا حدث تداخل

   -:ملاذا نستخدم طرق العالج املتعاقبة ؟ يستخدم هذا التصميم يف احلاالت التالية 

  .عندما يكون هناك حاجة لتحديد فعالية أكثر من طريقة عالج لسلوك واحد -١

 .  تكون بيانات اخلط القاعدي من الصعب توفرها أو غري ثابتةعندما -٢

 عندما تكون طرق العالج خمتلفة فيما بينها بشكل كبري  -٣

 . عندما يستطيع أفراد العينة متييز األوضاع العالجية والظروف األخرى  -٤

 .)Richards  et  al ،  1999 (عندما تؤدي تأثريات تسلسل التدخالت إىل نتائج غري واضحة  -٥



 

 

٣٩

  الدراسات السابقة

تدريس األقران للتالميذ ذوي التخلف العقلـي        إستراتيجيةهناك العديد من الدراسات اليت استخدمت       

منها تلك الدراسة الـيت     . املتوسط يف التدريب على قراءة الكلمات اليت مت استخدامها يف مهارات احلياة اليومية            

واليت مت تطبيقها على ثالثة تالميذ ، )Collins, Branson & Hall, 1995(وبرانسون وهال قام ا كولينـز 

هدفت هذه الدراسة إىل تعليم قراءة تعليمـات كيفيـة     . يف املرحلة املتوسطة من ذوي التخلف العقلي املتوسط       

مت استخدام تدريس األقران من خـالل       ) الفشار  ( جتهيز شراب الشوكوالته الساخنة، الكيك، البوب كورن        

وقيام املعلم القـرين باملـساعدة يف       ،  بطاقات على التالميذ ذوي التخلف العقلي املتوسط       عرض الكلمات يف  

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التالميذ املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة استطاعوا قـراءة            . التعرف على الكلمة    

  .الكلمات وتعميمها يف املواقف خارج املدرسة

 فاعلية تدريس األقران     إستراتيجية باكتشاف) Butler,1999(بوتلر  كما اهتمت الدراسة اليت قام ا       

)  بنـات    ٣ أوالد و    ٧(  تالميـذ    )١٠(حيث مت تطبيق تدريس األقران علـى        . يف اكتساب الكلمات املرئية   

ومت تـصنيفهم   ، سنة) ١٢-٩( منتظمني يف املدرسة االبتدائية يف التعليم العام، تراوحت أعمار التالميذ ما بني             

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تدريس األقـران كـان فـاعالً يف             .  أن لديهم إعاقات متوسطة وشديدة     على

) ٥(جلسة وذلك مبعدل    )٣٨(كلمة خالل   )٦٥(اكتساب الكلمات املرئية إذ استطاع مجيع التالميذ اكتساب         

 الكلمـات مـن     جلسات، حيث إن متوسط أداء التالميذ العقلي مل يكن عائقاً يف اكتساب           ) ٣(كلمات كل   

خالل تدريس األقران، كما أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك فوائد اجتماعية لتدريس األقران حيث اسـتمتع                

التالميذ بربامج تدريس األقران حيث كانوا متشوقني لعرض خمططام وخمططات درجام إىل أي زائر يـزور                



 

 

٤٠

وقد كان هناك مـستوى     . عدة بعضهم البعض  الفصل حيث كانوا فخورين مبا أجنزوه، وقد أحب التالميذ مسا         

عاٍل وكبري من الثقة بالنسبة جلميع التالميذ ألن كل تلميذ لديه الفرصة لتعليم زميله الذي له املستوى العقلـي                   

  . نفسه ومستوى القدرة

كفاءة ) Spencer & Balboni, 2003( وقد أوضحت الدراسة اليت قام ا كل من سبنسر وبالبوين

حيث مت تطبيق الدراسـة     . ان يف النواحي األكادميية واالجتماعية واليومية ومهارات العناية بالذات        تدريس األقر 

تلميذاً قاموا بـدور املدرسـني، بينمـا        )١٢٥( لديهم ختلف عقلي من بسيط إىل متوسط         اًتلميذ) ٤٣٩(على  

. وارهم كمدرسني ومـتعلمني   تلميذاً كانوا موجودين يف أد    ) ١٣٥(قاموا بدور املتعلمني باإلضافة إىل      ) ١٧٩(

وقد مت استخدام العديد من املهارات األكادميية واالجتماعية ومهارات احلياة اليومية ومهارات العناية بالـذات               

) ٢٠(دقيقة مبتوسط قـدره      ) ٣٠ – ١٠(وقد تراوحت مدة جلسات التدريب مابني       . أثناء جلسات التدريس  

ميذ املتخلفني عقلياً الذين يقومون بدور املعلـم لـزمالئهم املعـاقني،            كانت نتائج الدراسة إجيابية للتال    . دقيقة

باإلضافة إىل أن التالميذ ذوي التخلف العقلي قد جنحوا يف مساعدة بعضهم البعض يف تعلم املهارات اخلاصـة                  

مكاسـب  كما حقق التالميذ ذوو التخلف العقلي       . باحلياة اليومية واملعيشية وتعلم مهارات اإلسعافات األولية      

يف النهاية أوضحت نتائج الدراسة بأن      . أكادميية يف القراءة واهلجاء عندما مت تعليمهم بواسطة زمالئهم العاديني         

  .تدريس األقران فعال حبيث يتم استخدامه يف كل من مواقع التعليم العام واخلاص

  

) McDonnell & Fister, 2001(كما اهتمت الدراسة اليت قام ا كل مـن مكـدونيل وفيـستر   

تدريس األقران على االستجابات األكادميية والتعليمية والـسلوكية للتالميـذ ذوي            إستراتيجيةبدراسة فعالية   



 

 

٤١

مشلت عينة الدراسة ثالثة تالميذ مـن ذوي اإلعاقـات          . اإلعاقات املتوسطة والشديدة يف فصول التعليم العام      

) التقـصي املتعـدد     (       ام منهجية احلالة الواحدة     وقد مت استخد  . املتوسطة والشديدة وثالثة تالميذ عاديني    

تدريس األقران قد    إستراتيجيةوقد أوضحت نتائج الدراسة أن تطبيق       ، تدريس األقران  إستراتيجيةلتقييم كفاءة   

أدى إىل حتسني االستجابات األكادميية وقللت من السلوكيات العدائية للتالميذ املعـاقني بدرجـة متوسـطة                

يكون له نتائج تعليمية إجيابيـة فعالـة        ) تدريس األقران   ( ا اتضح أن تطبيق هذه اإلستراتيجية       وشديدة ، كم  

  . بالنسبة للتالميذ العاديني املنتظمني يف الفصل نفسه

ــسي                   ــادي ودميب ــت وهاربروم ــن مالي ــا كــل م  ــام ــيت ق ــد اهتمــت الدراســة ال وق

)Mallette & Harper & Maheady & Dempsay, 1991 (  بتقييم استرجاع وحفظ الكلمات الـيت مت

هـل يـستطيع    : إذ حاولت الدراسة اإلجابة على التساؤل التايل        ، تدريس األقران  إستراتيجيةاكتساا بواسطة   

حيـث  . تدريس األقـران؟   إستراتيجيةالتالميذ املعاقون استرجاع وحفظ الكلمات اليت مت اكتساا من خالل           

حبيث يقوم كل تلميذ بدور املعلـم ومـن مث دور           )  ذكور ٦ إناث و  ٣(تالميذ  ) ٩( الدراسة من    تكونت عينة 

وقد أشارت نتائج الدراسة إىل معدالت عالية من النجاح إذ إن متوسـط الكلمـات               ). تبادل األدوار (التلميذ  

يف %) ٩٥,٣٤(وذلك مبتوسط   %) ١٠٠ -% ٨٧(تراوح ما بني    تاألسبوعية اليت مت هجاؤها بطريقة صحيحة       

ـ إستراتيجيةاً، وقد أثبتت نتائج الدراسة أن  أسبوع )١٢(  إذ اسـتطاع مجيـع التالميـذ    ه تدريس األقران فعال

  .استرجاع الكلمات اليت اكتسبوها  من خالله

  



 

 

٤٢

تـدريس   إستراتيجيةبدراسة فعالية   ) Weidinger,2005(كما اهتمت الدراسة اليت قام ا ويدينجر        

حيث متـت مقارنـة     . مهارات القراءة والرياضيات بالنسبة لألطفال يف مرحلة الروضة       األقران على اكتساب    

وذلك الكتساب مهارات القراءة والرياضيات ألطفال      ، تدريس األقران بالتدريس التقليدي الذي يقدمه املدرس      

يم األطفـال   حيث مت تقس  . أطفال منتظمني داخل الروضة يف مدرسة ابتدائية      ) ٨(مشلت عينة الدراسة    . الروضة

دقائق لكل دور ويف اجللسة     ) ٧(وكل طفل يقوم بدور املعلم واملتعلم يف الوقت نفسه ملدة           . جمموعات) ٤(إىل  

  . حيث متت اجللسات يف فصول األطفال. نفسها

أوضحت نتائج الدراسة أن إجراء تدريس األقران مفيد جلميع التالميذ بكافة املستويات املختلفة مـن                  

كما أثبت أنه فعال    ،  مع األطفال يف مرحلة الروضة     هوكذلك املستويات العمرية إذ أثبت فعاليت     ، يةالقدرة العقل 

  . مقارنة بالتدريس التقليدي الذي يقدمه املدرس

  

 إىل )Patric,J S & Sibyl,A K,1997(كما هدفت الدراسة اليت قام ا كل من باتريك وسـيبيل  

لتالميذ املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة مهارات رياضية وظيفية مثـل          معرفة تأثري تدريس األقران يف إكساب ا      

 ذكـور   ٣(تالميذ  ) ٦(وقد تكونت عينة الدراسة من      . النقود ومهارات الشراء واستخدام اآللة احلاسبة اليدوية      

وقد أوضحت نتائج الدراسة بـأن      ).  أشهر ٨ سنه و  ١٧ سنه وشهرـ    ١٤(تتراوح أعمارهم مابني    )  إناث ٣و

، تيجية تدريس األقران ناجحة وفعالة يف تدريس التالميذ املعوقني املهارات األكادميية الوظيفية واالجتماعية            إسترا

كما أوضحت أيضاً بأن تدريس األقران يساعد التالميذ املعاقني على تكوين صداقات وعالقات إجيابيـة مـع                 

  .التالميذ يف فصول التعليم العام



 

 

٤٣

 ا كل من والتر ولوراكما أوضحت الدراسة اليت قام)Walter, J P & Laura, M,1990( بتوضيح 

. كفاءة وفعالية تدريس األقران يف زيادة الدرجات األسبوعية يف مهارات القراءة لثمانية تالميذ متخلفني عقليـاً               

%) ١٠٠ــ   % ٧٠(وقد أوضحت نتائج الدراسة ارتفاع يف الدرجات حيث تراوحت النسبة الصحيحة من             

كما أوضحت النتيجة زيادة يف درجات اختبار مهـارات القـراءة لتـصل إىل              ، %)٨٧،٣٥ (وذلك مبتوسط 

)٩٠،٤ . (%  

باإلضافة إىل ما سبق فإن هناك عدداً من الدراسات اليت استخدمت إجراءات تدريسية أخـرى مـن                 

 ، )Koury & Browder, 1986( خالل تدريس األقران كالدراسة اليت قام ا كل من كـوري وبـراودر   

واليت مت فيها استخدام التأخري الزمين الثابت يف تدريس الكلمات املرئية من خالل تـدريس األقـران لـذوي                   

تالميذ من املرحلة االبتدائية مـن ذوي التخلـف         ) ٦(وقد تكونت عينة الدراسة من      . التخلف العقلي املتوسط  

تالميذ يف املرحلـة املتوسـطة      ) ٥(  سنوات باإلضافة إىل  ) ٩-٦( وتتراوح أعمارهم ما بني     ، العقلي املتوسط 

ولقد مت تعيني وحتديد األقران املدرسني خلمسة تالميذ يف املرحلة االبتدائيـة بطريقـة              . يقومون بدور املدرسني  

األقـران القـائمون بـدور      . عشوائية، التلميذ السادس تلقى التعليم من كل زميل من أقرانه بطريقة متعاقبة             

وبعـد ذلـك مت تعلـيمهم       ، لكلمات املرئية من خالل إجراء التأخري الزمين الثابت       املدرسني قاموا باكتساب ا   

وقد مت استخدام تصميم التقصي املتعدد من       . استخدام إجراء التأخري لتدريس الكلمات لزمالئهم األصغر منهم         

 فعال يف تدريس    وقد أوضحت نتائج الدراسة أن إجراء التأخري الزمين الثابت        . أجل تقييم كفاءة تدريس األقران    

العديد من املهارات مبا فيها األكادميية ، كما أن تدريس األقران منهج فعال يف التدريس األكادميي ، حيث إن                   

والذي لديه مهارات أفضل من طالب املرحلة االبتدائية ساعد الطـالب علـى             ) القائم بدور املدرس    ( القرين  



 

 

٤٤

حيث إن الطالب القائم بـدور املـدرس   " ة خبالفهم أنفسهم اكتساب قوائم الكلمات يف جلسات تدريبية قليل     

جلسات الكتساب الكلمات، أمـا طـالب املرحلـة          ) ٦-١( تراوح ما بني    تاحتاج إىل عدد من اجللسات      

  ".جلسات ) ٣-١(تراوح ما بني تاالبتدائية فقد احتاجوا إىل عدد أقل من اجللسات 

فقد استخدموا إجـراء  ) Schuster & Giffen & Wolery , 1996(أما شوستر وجرفني وولريي 

حيث طبقـت   ، سنة) ١١-١٠( ما بني   التأخري الزمين الثابت خالل تدريس األقران مع تالميذ يف عمر زمين            

عاقات املتوسطة حبيث روعي أن يكون لكل واحد من هؤالء التالميـذ            اإلالدراسة على ثالثة تالميذ من ذوي       

 وقد  ،ستجابة صحيحة اقدمي املعززات له سواء اللفظية منها أو املادية عند كل           قرين من اموعة نفسها يقوم بت     

وقد . كلمة من مركز للمواد الغذائية    ) ٣٦(مت استخدام هذه اإلجراءات إلكساب التالميذ عدداً من الكلمات          

املطلوبـة  أظهرت نتائج تلك الدراسة أن استخدام األقران من اموعة نفسها يساعد على اكتساب املهارات               

%) ١٠٠(باستخدام إجراء التأخري الزمين الثابت إذ استطاع مجيع التالميذ أن يكتسبوا الكلمات املختارة مبعدل             

  . استجابة صحيحة لكل الكلمات املطلوبة

  

  

  

  

  



  
  
  

 الفصل الثالث
  

  )اإلجراءات املنهجية للدراسة ( 

  
  
  

  



 

 

٤٥

  إجراءات  الدراسة
   :جمتمع الدراسة) ١(

لدراسة مجيع التالميذ املتخلفني عقلياً امللتحقني مبدارس رياض اخلزامى األهلية للتربية تضمن جمتمع ا  
فصول )  ٨(مقسمني على ، تلميذ وتلميذة) ٣٢(والذي يبلغ عدد التالميذ ) قسم البنات(اخلاصة مبدينة الرياض 

  . دراسية
  :عينة الدراسة) ٢(

  

مجيع املشاركني يف هذه الدراسة يعانون من . ) إناث ٣ ذكور و ٣( تالميذ ) ٦(تضمنت الدراسة 

درجة، ) ٥٥- ٣٥(ختلف عقلي متوسط بناًء على املقاييس املطبقة عليهم، حيث تتراوح نسب ذكائهم ما بني 

حسب مقاييس القدرة العقلية واختبار بورتيوس ورسم الرجل ولوحة جودارد، كما تتراوح أعمارهم ما بني   

  .سنة) ١١-٧(

ميذ إىل ثالث جمموعات ، كل جمموعة تضم تلميذين، حيث مت ترتيبهم حسب قدرام مت تقسيم التال

وتلميذاً يقوم بدور املتلقي، وقد مت خالل ، وإمكانام، حبيث ضمت كل جمموعة تلميذاً يقوم بدور املدرس

  .التقسيم مراعاة مدى التآلف والتقارب الشخصي فيما بينهم وفيما يلي توضيح للمجموعات الثالث

  ) . يزيد –سعيد ( اموعة األوىل 

، ) درجة٥٢(يعاين من متالزمة داون، تبلغ درجة ذكائه ،  أشهر٧ سنوات و ٨يبلغ من العمر ) سعيد(

لديه قدرات عقلية جيدة نوعاً ما، فهو ميلك قدرة جيدة على االنتباه للمهمة التعليمية املقدمة له، كما أنه 

سعيد تلميذ اجتماعي وحمبوب من أصدقائه وكذلك من . له معرفتهايستطيع تذكر املعلومات اليت سبق 

نظراً الرتفاع قدراته ومهاراته مقارنة بالتلميذ اآلخر، وكذلك لوجود ) املعلم ( معلماته، مت اختياره ليقوم بدور 

  .قدرة عاليه لدية يف التقليد حيث إنه استطاع لعب دور املعلم بسرعة عالية، واكتسب مهارة التدريس



 

 

٤٦

يعاين من ضمور يف املخيخ حسب التشخيص الطيب، ،  أشهر٣ سنوات و١٠يبلغ من العمر) يزيد(

يزيد تلميذ هادئ وقليل احلركة ومستجيب لألوامر، ، ) درجة٤٥(قدراته العقلية متوسطة إذ تبلغ درجة ذكائه 

 االنتباه يف ، كما أنه يعاين من تشتت يف)س(يعاين من مشاكل بسيطة يف نطق بعض احلروف كحرف الـ

وذلك لضعف قدراته ، بعض األحيان ، لديه مشاكل عائلية تؤثر على حتصيله، وقد مت اختيار يزيد ليكون املتلقي

  .مقارنة بسعيد ولعالقته اجليدة بسعيد نظراً لوجودمها داخل فصل واحد مما يسهل عملية التدريس فيما بينهما

   ) .ريناد+ رناد ( اموعة الثانية 

).  درجة٥٣(و درجة ذكائها، تعاين من متالزمة داون ،  أشهر ٤ سنوات و ٨تبلغ من العمر ) رناد(

متلك رناد قدرات عقلية جيدة فهي لديها قدرة سريعة يف التعليم، وكذلك يف تذكر ما تعلمته، رناد تلميذة 

 أوراق العمل املقدمة حمبوبة واجتماعية، حتب مساعدة معلمتها يف الفصل، كما أا تساعد زمالءها على أداء

نظراً ملا تتمتع به من قدرات ) املعلم ( مت اختيار رناد لتقوم بدور ، هلم كالتلوين والكتابة وغريها من األنشطة

  .ومهارات تساعدها على القيام ذا الدور

لديها قدرات عقلية )  درجة٥٢(تبلغ درجة ذكائها ،  أشهر٩ سنوات و ٨تبلغ من العمر ) ريناد(

ريناد تلميذة هادئة وخجولة، لديها مشاكل بسيطة يف نطق بعض احلروف، مت اختيار ريناد ، جيدة

لرغم من على ا)املعلم (وذلك بسبب ضعف يف شخصيتها، حيث إا ال تستطيع القيام بدور، )املتلقي(لدور

  . ارتفاع قدراا العقلية

  

  



 

 

٤٧

   .)فرج + مودة  (اموعة الثالثة 

، مودة تلميذة نشيطة ) درجة٤٦( أشهر، تبلغ درجة ذكائها ٧ سنوات و٧تبلغ من العمر ) مودة(

ومرحة، حتب املدرسة، فهي شديدة احلرص على احلضور حىت يف حال مرضها، لديها قدرات جيدة، فهي 

ا قدرة جيدة يف تذكّر املعلومات غري أن لديها نشاطاً حركياً زائداً نوعاً ما مما يؤثر على سريعة اإلدراك وهل

انتباهها للمهمة التعليمية، حتب مودة القيام بتدريس زمالئها بالفصل وتقليد معلمتها ، وقد مت اختيارها للقيام 

  . وزميالاازمالئهنظراً الرتفاع قدراا، ولرغبتها الشديدة يف تدريس ) املعلم(بدور 

، ) درجة٥٠(يعاين من متالزمة داون ، تبلغ درجة ذكائه ،  سنوات و شهرين٧يبلغ من العمر) فرج(

بالرغم من ) املتلقي ( لديه قدرات عقلية جيدة، غري أنه يعاين من اإلنطواء واخلجل، لذا مت اختياره ليقوم بدور 

  . يستطيع القيام بدور املعلمولكن بسبب خجله فإنه ال، ارتفاع قدراته العقلية

   :مكان الدراسة) ٣(

أجريت الدراسة يف غرفة خاصة داخل املدرسة وخالية من املشتتات، حتتوي على طاولة وثالث 

، )املعلم ( وجتلس الباحثة بالقرب من التلميذ ، )املتلقي ( أمام التلميذ ) املعلم ( كراٍس، حبيث جيلس التلميذ 

  .سةوذلك لإلشراف على اجلل

تأخذ الباحثة التالميذ إىل الغرفة ، وتقوم بإعادم إىل الفصل حال انتهاء اجللسة، أربعة من التالميذ من 

وكذلك ) املعلم واملتلقي ( أما االثنان اآلخران فهما من فصلني آخرين، كل جلسة تضم تلميذين ، فصل واحد

.                                                                الباحثة لإلشراف على اجللسة، مدة كل جلسة نصف ساعة تقريباً

  



 

 

٤٨

   :املتغريات التابعة واملتغري املستقل) ٤(

  : املتغري املستقل –) أ

  .إستراتيجية تدريس األقران 

  :املتغريات التابعة ) ب

١- ا(ا عدد الكلمات املراد إكساكلمة لتعليمها للتالميذ، حيث مت تقسيمها إىل )١٨(مت حتديد : )تعلم قراء

  .كلمات)٦(ثالث جمموعات ، كل جمموعة تضم

تلك الكلمات اليت حيتفظ ا التلميذ ويتم قياسها بعد إتقانه للكلمات :  عدد الكلمات املراد االحتفاظ ا -٢

  .من خالل عرضها له بعد كل أربع جلسات

ومن مث يتم عرضها للتلميذ يف مواقع تعليمية ، تلك الكلمات اليت مت تعلمها : دد الكلمات املراد تعميمهاع -٣

  .خمتلفة لقياس قدرته على التعميم

   :أدوات الدراسة) ٥(

، ومكتوب داخل كل بطاقة كلمة بشكل واضح ومغلفة )سم١٤× سم ٢١,٥(بطاقات بيضاء حبجم. ١

  .حرارياً

  .، كل بطاقة تضم مجلة ا كلمة من جمموعة الكلمات)سم١١× سم ٣٠(جم بطاقات اجلمل حب. ٢

ملف خاص بكل جمموعة يضم استمارات تسجيل االستجابات أثناء اجللسات لكل اموعات لقياس . ٣

  .وكذلك يضم الرسم البياين اخلاص باموعة، مرحليت اخلط القاعدي والتدخل

  .التعميمإستمارة تسجيل االستجابات ملرحلة . ٤

  ).املُالحظ ( إستمارة . ٥



 

 

٤٩

 القبلي للكلمات االختبار

)٣( )٢( )١( 

)٤( 

)٧( )٦( 

)٨( )٩( 

)١٢( )١١( )١٠( 

   :األساليب اإلحصائية املستخدمة) ٦(

والذي يعتمد على معاجلة البيانات وحتليل ، )تصميم التقصي املتعدد ( نظراً الستخدام تصميم احلالة الواحدة 

  .فإن األسلوب اإلحصائي املناسب هو النسب املئوية، النتائج

   :إجراءات التطبيق) ٧(

  : إجراءات التطبيق عدة خطوات مرتبة كالشكل التايلتضمنت

  
  
  
  
  

        
  
  
  
  
  

          
  
  

  

 قائمة املعززات املرغوبة

  لة االحتفاظ بالكلماتمرح

  الكلمات قائمة  أولياء األمورةموافق

  حتديد الكلمات املراد تدريسها

   تقسيم التالميذ

  التدريب على مهارة التدريس مرحلة اخلط القاعدي
  )إستراتيجية تدريس األقران(

  التعميممرحلة  مرحلة التدخل

 حتديد عينة الدراسة

)٥( 



 

 

٥٠

  :فيما يلي توضيح شامل لكل اخلطوات

قامت الباحثة بزيارة عدد من املدارس واملراكز املتخصصة بتدريب وتعليم فئات :  حتديد عينة الدراسة )١(

تالميذ ممن لديهم ) ٦(ة دراستها واليت تتكون من التخلف العقلي بكافة مستوياته، وذلك حبثاً عن عين

، كما جيب أن يكون ) ٥٥- ٣٥(ختلف عقلي بدرجة متوسطة إذ جيب أن تتراوح نسب ذكائهم ما بني 

مجيع التالميذ داخل مؤسسة تعليمية واحدة، باإلضافة لذلك فإن هناك عدداً من الضوابط أو الشروط 

  :هياليت جيب أن تتوافر يف عينة الدراسة و

  .سنة) ١١-٧(ما بني ) الفئة العمرية ( أن تتراوح أعمارهم الزمنية  -١

 .أن ال تكون هناك إعاقة أخرى مصاحبة للتخلف العقلي -٢

 .أن يكون لديهم القدرة على ترديد الكلمات لفظياً -٣

 . دقائق) ١٠(أن يكون لديهم القدرة على اجللوس على الكرسي مدة ال تقل عن  -٤

 .رة على االستجابة للمثريات السمعية والبصريةالبد أن تكون لديهم القد -٥

ألمهية احلصول على موافقة أولياء أمور التالميذ على تطبيق الدراسة على : موافقة أولياء األمور )٢(

، أبنائهم، فقد قامت الباحثة بعد حتديد العينة بإرسال خطابات ألولياء األمورتوضح فيها هدف دراستها

  ))١(انظر استمارة رقم (ض أو قبول تطبيق الدراسة على أبنائهم،وتطلب منهم إبداء رأيهم يف رف

 مت وضع قائمة تضم عدداً من الكلمات الوظيفية املستمدة من املنهج الدراسي وكذلك :قائمة الكلمات )٣(

من البيئة اخلارجية، على أن تكون تلك الكلمات مناسبة لعمر التالميذ ومالئمة لبيئتهم، مت اختيار 



 

 

٥١

تايل وضعها يف قائمة، ومن مث مت إرساهلا إىل أولياء األمور لإلطالع عليها وحتديد أهم وبال، )كلمة٤٠(

  ) ).٢(انظر القائمة رقم ( ،)ابنتهم/ابنهم(تلك الكلمات لتدريسها لـ

مت حتديد الكلمات املراد تدريسها للتالميذ من خالل عرض قائمة  :حتديد الكلمات املراد تدريسها )٤(

ومن مث حتديد أكثر الكلمات أمهية واليت يرغبون بتدريسها ، ور التالميذالكلمات على أولياء أم

بعد ذلك مت عرض القائمة الىت مت حتديدها على معلمات التالميذ الختيار وحتديد ). ابنتهم/ابنهم(لـ

الكلمات املالئمة واألكثر أمهية من وجهة نظرهم، ويف النهاية مت حتديد الكلمات اليت مت اختيارها 

 .ا يف قائمةووضعه

من املهم جداً التأكد من أن الكلمات املراد تدريسها غري معروفة لدى  : االختبار القبلي للكلمات)  ٥(

لذلك قامت الباحثة بعرض الكلمة على كل تلميذ وتسجيل استجابته، حبيث مت استبعاد . التالميذ

) ١٨(لمات على التالميذ مت اختيار بعد القيام بعرض الك، ) )٣(انظر استمارة رقم ( الكلمات املعروفة،

وكانت الكلمات نفسها لكل ) كلمات٦(كلمة وتقسيمها إىل ثالث جمموعات، حبيث تضم كل جمموعة 

  :وهي كالشكل التايل، جمموعات التالميذ

   مسجد- مستشفى –بقالة – مطعم – بيت –مدرسة   اموعة األوىل
   تليفون–ة  سيار– باص -  ساخن– قف -خطر  اموعة الثانية
   خمرج– باب – ادفع – اسحب – مغلق –مفتوح   اموعة الثالثة

  

تعترب املعززات من العناصر املهمة يف إكساب املهارات التعليمية للتالميذ :   قائمة املعززات املرغوبة)٦(

، ب فيهاملتخلفني عقلياً، ذلك أن وجود معززات ذات فعالية ميكن أن تسهم يف زيادة السلوك املرغو



 

 

٥٢

وهلدف هذه الدراسة فقد قامت الباحثة بإرسال قائمة تضم عدداً من املعززات إىل أولياء أمور التالميذ 

  )).٤(انظر القائمة رقم (، )ابنتهم/ابنهم(لتحديد املعزز املرغوب واحملبب لـ 

عة تضم تلميذين مت تقسيم التالميذ كما أشرنا سابقاً إىل ثالث جمموعات، كل جممو: تقسيم التالميذ ) ٧(

لغرض هذه الدراسة مت استخدام إستراتيجية تدريس األقران ما بني . مت ترتيبهم حسب قدرام وإمكانام

والذي يعتمد على قيام تلميذ لديه مهارات أفضل ) cross-age Peer Tutoring(األعمار املختلفة 

ون التلميذ األعلى قدرات هو وقد قسمت األدوار حبيث يك. نسبياً بتدريس تلميذ أقل منه قدرات

كما مت التركيز خالل التقسيم على مدى التآلف والتقارب ، )املتلقي(واألقل قدرات هو ، )املعلم(

  :وفيما يلي توضيح اموعات. الشخصي فيما بني اموعات

  اموعة الثالثة  اموعة الثانية  اموعة األوىل  

  فرج+ دة مو  ريناد+رناد   يزيد+ سعيد   األمساء
  مودة  رناد  سعيد  املعلم
  فرج  ريناد  يزيد  املتلقي

  

مت تدريب التالميذ الذين مت : )إستراتيجية تدريس األقران( التدريب على مهارة التدريس ) ٨( 

  اختيارهم ليقوموا بدور املعلمني على كيفية أداء املهمة املطلوبة منهم وهي مهارة تدريس أقرام،حيث تكونت 

  :دريب من عدة خطوات وهي كاآليتجلسات الت

  .وتطلب منه اجللوس بطريقة صحيحة، جتلس املعلمة أمام التلميذ -١



 

 

٥٣

، مث تسأله )السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته(وذلك من خالل إلقاء التحية ، تقوم املعلمة بتهيئة التلميذ -٢

وهكذا ..سبوع؟ كيف حالك اليوم؟ ماذا فعلت؟ أين ستذهب يف إجازة اية األ: عدة أسئلة مثل

 .حبيث تترك املعلمة الفرصة للتلميذ للتحدث عما يريد مع تشجيعه على ذلك

 ).تعلّم عدداً من الكلمات(وهي ، توضح املعلمة للتلميذ اهلدف من اجللسة -٣

 ).مدرسة(وهى كلمة ، تقوم املعلمة بعرض البطاقة األوىل -٤

هكذا حىت تصل إىل اإلجابة الصحيحة تسأل املعلمة التلميذ، أين نتعلم؟ أين نذهب كل صباح ؟ و -٥

 ).مدرسة(وهي 

 .تعزز املعلمة إجابة التلميذ -٦

 ).مدرسة ( وتقول هذه كلمة ، ترفع املعلمة البطاقة أمام وجه التلميذ -٧

 ).مدرسة( هذه كلمة ) انظر(فتقول ، تطلب املعلمة من التلميذ أن ينظر إىل البطاقة -٨

 مرات مع التأكد من جذب انتباه التلميذ إىل الكلمة ،مع تطلب املعلمة من التلميذ ترديد الكلمة عدة -٩

 .تقدمي التعزيز املناسب

 تسأل املعلمة التلميذ،ما هذه الكلمة؟ إذا قدم التلميذ إجابة صحيحة تقوم بتعزيزه فوراً، أما إذا قدم - ١٠

في هذه احلالة أما إن مل يقدم التلميذ أي إجابة ف) مدرسة(ال هذه كلمة : إجابة خاطئة فتقول املعلمة

  .وتطلب منه الترديد عدة مرات) انظر هذه كلمة مدرسة: (تقول املعلمة

  . تتخذ املعلمة األسلوب نفسه مع بقية كلمات اموعة حىت تتأكد من معرفته جلميع الكلمات- ١١



 

 

٥٤

وتطلب من التلميذ ، واملكونة من ست كلمات) مجيع بطاقات اموعة( بعد ذلك تعرض املعلمة - ١٢

وذلك للتأكد من مدى متييزه وإدراكه لشكل الكلمة، مع تقدمي ، )مدرسة(خراج كلمة معينة مثل است

  .التعزيز يف حال االستجابة الصحيحة وتصحيح االستجابة اخلاطئة

 بعد ذلك تقوم املعلمة بلعب الدور مع التلميذ، حبيث جتلس املعلمة مكان التلميذ وجيلس التلميذ - ١٣

، فريفع البطاقة ويسأل املعلمة ما هذه الكلمة؟ ويقدم التعزيز مع )املعلم( بدور ويقوم، مكان املعلمة

  .تقدمي التشجيع املستمر

  .، باألسلوب نفسه حبيث توضح بأنه هو املعلم)القرين( بعد ذلك تطلب املعلمة من التلميذ تدريس - ١٤

  .ةوتقوم بتسجيل االستجابات يف آخر اجللس،  تشرف املعلمة على اجللسة- ١٥

   : مرحلة اخلط القاعدي) ٩(

جلسات لكل جمموعات التالميذ وللمجموعة األوىل من ) ٤( مت مجع بيانات اخلط القاعدي من خالل -

  . الكلمات

 خالل اجللسة األوىل من اخلط القاعدي قامت الباحثة بتقصي بيانات اموعتني الثانية والثالثة من -

  .الكلمات لكل جمموعات التالميذ

تقصي بيانات اخلط القاعدي للمجموعتني الثانية والثالثة من الكلمات عند وصول بيانات اموعة  مت -

،كما يتم %)١٠٠نسبة االستجابة الصحيحة (األوىل من الكلمات إىل املعيار أو احملك املطلوب 

نية من تقصي بيانات اخلط القاعدي للمجموعة الثالثة من الكلمات عند وصول بيانات اموعة الثا

  %).١٠٠نسبة االستجابة الصحيحة (الكلمات إىل املعيار املطلوب



 

 

٥٥

 عدد احملاوالت الصحيحة

 عدد احملاوالت الكلية

 

  : مت مجع بيانات اخلط القاعدي موعات التالميذ بالشكل التايل-

  .وليس املعلم، وطلبت منه اجللوس بطريقة صحيحة) القرين املتلقي ( جلست الباحثة أمام التلميذ -١  

  ).ماهذه الكلمة ؟(وسألته، لتلميذ ملرة واحدة فقط عرضت الباحثة بطاقات الكلمات على ا-٢  

  . قامت الباحثة بتسجيل االستجابة يف االستمارة-٣

  . استخرجت الباحثة نسب استجابة التالميذ، ومن مث قامت بتمثيلها بيانياً-٤  

  :وهي كالشكل التايل، مت تسجيل استجابة التالميذ خالل مرحلة اخلط القاعدي يف إستمارة خاصة

  

   تسجيل االستجاباتة استمارإ
  خالل مرحلة اخلط القاعدي

  )    (رقم جمموعة الكلمات (               )        جمموعة التالميذ 
رقم 
  اجللسة

                    الكلمة اليوم والتاريخ

            
            
            
            

    

الت
حملاو
ا

  

            
 

  :الل املعادلة التالية مت حساب نسبة االستجابة الصحيحة من خ

  ١٠٠× ــ    ـــــــــــ=نسبة االستجابة الصحيحة 

 إستمارة تسجيل بيانات اخلط القاعدي)٢(الشكل
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 حماوالت وعدد كلمات اموعة ٥حبيث تعطى كل كلمة ) حماولة٣٠(وهي ، ـ إن عدد احملاوالت الكلية ثابتة

  .حماولة  )٣٠=٦×٥( ، وبالتايل تكون عدد احملاوالت الكلية)٦(

: ملختارة غري معروفة لدى التالميذألن الكلمات ا، د استجابات صحيحةـ بالنسبة للخط القاعدي فال توج

  %٠= وبالتايل فإن النسبة 

بدأت مرحلة التدخل للمجموعة األوىل من الكلمات، ولكل جمموعات التالميذ :  مرحلة التدخل) ١٠(

أمام ) علمامل(وذلك بعد االنتهاء من مرحلة اخلط القاعدي، إذ بدأت جلسات التدخل جبلوس التلميذ

وذلك ، )املعلم(وقام بتدريسه كلمات اموعة األوىل، حبيث جلست الباحثة بالقرب من التلميذ ) املتلقي(قرينه

 .لإلشراف على اجللسة وتقدمي املساعدة املطلوبة وكذلك لتسجيل االستجابات 

 -:القيام ا أثناء اجللسة وهي ) املعلم ( هناك عدة مهارات جيب على التلميذ 

  .البطاقة بشكل صحيح) املعلم(أن ميسك التلميذ  -١

 .بطريقة صحيحة) املتلقي(البطاقة أمام وجه قرينه ) املعلم(أن يرفع التلميذ  -٢

 ).شوف/انظر(وذلك بقول ، انتباه قرينه للكلمة) املعلم(أن جيذب التلميذ  -٣

 .الكلمة بصوت مرتفع) املعلم(أن يقرأ التلميذ  -٤

 . قرينه ترديد الكلمةمن) املعلم(أن يطلب التلميذ  -٥

 ).أيش ها الكلمة ؟/ ما هذه الكلمة ؟ (قرينه عن الكلمة ويقول ) املعلم(أن يسأل التلميذ  -٦

 .لإلجابات اخلاطئة" ال) "املعلم ( أن يقول التلميذ  -٧

 ).مدرسة ( هذه الكلمة " ال "ويقول ، الكلمة) املعلم ( أن ينطق التلميذ  -٨
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 .يف حالة عدم تقدمي استجابةالكلمة ) املعلم(أن ينطق التلميذ  -٩

 ).ممتاز/ أحسنت (التعزيز اللفظي يف حالة اإلجابة الصحيحة كقول ) املعلم(أن يقدم التلميذ  - ١٠

 .إىل الكلمة األخرى) املعلم(أن ينتقل التلميذ  - ١١

 .التعزيز املادي يف اية اجللسة) املعلم(أن يقدم التلميذ  - ١٢

:       فإن الباحثة تقوم بالتدخل كأن تقول،  من املهارات السابقةأي مهارة" املعلم"يف حالة نسيان التلميذ ( 

مت مجع بيانات مرحلة التدخل للمجموعة ). قلّ أحسنت يزيد أو تقول ارفع البطاقة يا سعيد وهكذا" سعيد"

األوىل من الكلمات فقط وجلميع جمموعات التالميذ ، وعندما وصلت بيانات تدخل اموعة األوىل من 

وكذلك مت ، يتم االنتقال إىل تدخل اموعة الثانية من الكلمات، %)١٠٠( إىل املعيار املطلوب الكلمات

االنتقال إىل تدخل اموعة الثالثة من الكلمات عندما وصلت بيانات اموعة الثانية من الكلمات إىل املعيار 

  %). ١٠٠(املطلوب 

 فإنه مت االستمرار يف التدخل مدة ثالث جلسات ،%)١٠٠(ـ عندما وصلت بيانات التدخل إىل املعيار 

 .وذلك للتحقق من ثبات االستجابة الصحيحة، متتالية

  :ـ يتم تسجيل بيانات التدخل من خالل استمارة تسجيل االستجابات وهي كالشكل التايل



 

 

٥٨

  

  ستمارة تسجيل استجاباتإ
  مرحلة التدخل

  )    (التاريخ )          (اليوم   )       (رقم اجللسة 
                    الكلمة

            
            
            
            

  احملاوالت

            
  = املعدل     =                    جمموع االستجابات الصحيحة  
    =      نسبة االستجابة الصحيحة      

 
  -:تالية وهي كاملعادلة ال، مت حساب املعدل بقسمة عدد االستجابات الصحيحة على عدد احملاوالت الكلية

  ـــــــــــــــ=                املعدل 

  -:كما مت حساب نسبة االستجابة حسب املعادلة التالية 

  ١٠٠× ــــــــــــــــ : نسبة االستجابة الصحيحة 

حماوالت لكل كلمة ، يف حالة االستجابة ) ٥( تستخدم اإلستمارة السابقة يف كل جلسة حبيث يعطى التلميذ -

، بعد  )×(أما يف االستجابة اخلاطئة أو يف حالة عدم اإلجابة نضع إشارة   ،  )√( نضع إشارة الصحيحة 

، ومن مث نستخرج النسبة، ويتم  )√( وهو عبارة عن عدد اإلشارة ، ذلك يتم مجع االستجابات الصحيحة

  : تسجيلها يف اإلستمارة التالية

   عدد االستجابات الصحيحة

 عدد احملاوالت الكلية

 عدد االستجابات الصحيحة

 عدد احملاوالت الكلية

 إستمارة تسجيل بيانات التدخل)٣(الشكل



 

 

٥٩

  

  ستمارة تسجيل نسبة االستجابات الصحيحةإ
  (         )رقم جمموعة الكلمات   )                      (سم جمموعة التالميذ      ا

                     رقم اجللسة
                     نسبة االستجابة الصحيحة

    مالحظات
  
وذلك ، تستخدم الباحثة هذه اإلستمارة بعد االنتهاء من تدخل جمموعة الكلمات ولكل جمموعات التالميذ* 

 .سجيل نسب االستجابة الصحيحة يف كل جلسة، ومن مث متثيلها  بيانياًلت

وهي عبارة عن مدى احتفاظ التالميذ بالكلمات اليت سبق أن : مرحلة االحتفاظ بالكلمات) ١١(

إذ يتم قياس هذه املرحلة بعد االنتهاء من التدخل، وذلك من خالل ، تعلموها خالل مرحلة التدخل

 أن تعلمها التالميذ ومن مث تسجيل االستجابة، على أن يتم ذلك بعد كل عرض الكلمات اليت سبق

جلسات، وهذا يعين أنه خالل تدخل اموعة الثانية يتم قياس مدى احتفاظ التالميذ بكلمات ) ٤(

اموعة األوىل، وخالل تدخل اموعة الثالثة من الكلمات يتم قياس مدى احتفاظ التالميذ بكلمات 

 األوىل والثانية، كما أنه يتم قياس مدى احتفاظ التالميذ بكلمات اموعة الثالثة بعد االنتهاء اموعتني

  .من التدخل بشكل كامل، ويتم استخراج نسبة االستجابة الصحيحة ومن مث متثيلها بيانياً

وي على  مت تقومي التالميذ بشأن مقدرم على التعميم من خالل عرض مجل حتت:مرحلة التعميم) ١٢ (

  .الكلمات اليت سبق هلم اكتساا، ومن مث يطلب من التلميذ قراءة الكلمة ضمن السياق

  االستجابات الصحيحةإستمارة تسجيل نسب) ٤(الشكل 
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  : تتم مرحلة التعميم بناًء على اخلطوات التالية-

  .بشكل فردي، وتطلب منه اجللوس بطريقة صحيحة)املتلقي( جتلس الباحثة مع التلميذ -١

  .من الكلمات اليت سبق أن تعلمها)لمةك(وا ،  تعرض الباحثة بطاقة حتتوي على مجلة-٢

  .قراءة البطاقة) املتلقي( تطلب الباحثة من التلميذ -٣

حماوالت لكل كلمة، يف حالة تقدمي حماولتني صحيحتني، فإن االستجابة تكون صحيحة ) ٣( تعطي الباحثة -٤

  .طئة،أما يف حالة تقدمي حماولة واحدة صحيحة وحماولتني خاطئتني فاالستجابة تكون خا

  )).٦(انظر اإلستمارة ( تسجل الباحثة استجابات التالميذ من خالل إستمارة خاصة مبرحلة التعميم -٥

  :يتم حساب النسبة للمجموعة الواحدة من الكلمات حسب املعادلة التالية

  ١٠٠×ــــــــــــ        =     النسبة 

ل جمموع نسب تعميم كل اموعات وتقَّسم فهي من خال، أما حساب النسبة الكلية لكل جمموعات الكلمات

  : حسب املعادلة التالية ) ٣(على عدد اموعات وهي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=النسبة الكلية

قائمة اجلمل املستخدمة يف مرحلة . تالميذ) ٣(ويبلغ عددهم ، )املتلقي(يتم حساب النسبة الكلية لكل تلميذ 

  )).٥( انظر القائمة (التعميم 

  :ثبات اإلجراءات ) ٨( 

مت قياس ثبات إجراءات التطبيق من خالل االستعانة مبالحظ مستقل من داخل املدرسة، حيث قامت   

انظرإستمارة رقم (الباحثة بوضع إستمارة تضم خطوات إجراءات التطبيق اليت تقوم ا الباحثة مع التالميذ

 نسبة تعميم اموعة الثالثة من الكلمات+ نسبة تعميم اموعة الثانية من الكلمات +نسبة تعميم اموعات األويل من الكلمات
 )٣(عدد اموعات 

 عدد الكلمات املعممة

 عدد الكلمات الكلية



 

 

٦١

يف ) ×(يف حالة تطبيق املهارة وإشارة  ) √( ظة بالتسجيل وذلك بوضع إشارة ، يف كل جلسة تقوم املُالح))٧(

و ميكن استخراج عدد .من اموع الكلي للجلسات%) ٣٣(حال عدم التطبيق، على أن يتم ذلك خالل 

  :اجللسات من خالل املعادلة التالية 

  )ملطلوبة للثباتوهو عدد اجللسات ا" اهول "  إن س حيث (٣٣ = ١٠٠ ×ــــــــــ   

  

 ـ كما مت احلصول على ثبات إجراءات كل جلسة بقسمة جمموع اخلطوات املطبقة على امـوع الكلـي                  

  : ، كاملعادلة التالية ١٠٠للخطوات مضروبةً يف 

   )   ١٣= اموع الكلي للخطوات  ( ١٠٠ ×ـــــــــــــ ) يف كل جلسة ( الثبات 

                        

        :ايل ميكن استخراج املتوسط العام جلميع اجللسات من خالل املعادلة التالية وبالت

  ـــــــــــــــــ =   املتوسط 

  

  :فإنه ميكن لنا أن نستخرج معدل الثبات لكل جمموعة من التالميذ وهي كالتايل، وبناًء على املعادالت السابقة

وبالتايل ميكن حساب عـدد    ، جلسة) ٣١( جلسات التدخل    كان جمموع ): اموعة األوىل من التالميذ      ( -١

جلسة تقريباً،  وبالتايل فإنه مت احلصول على ثبات         ) ١١(وهي  ، اجللسات املطلوب قياسها من قبل املالحظة     

، وأخرياً مت حساب املتوسـط   % )١٠٠ـ   % ٨٤،٦( جلسة واليت تراوحت مابني     ) ١١(اإلجراءات يف   

  .العام جلميع اجللسات

 جمموع اخلطوات املطبقة

 اموع الكلي للخطوات

 جمموع نسب اجللسات 

 عدد اجللسات

 س

 دخلجمموع جلسات الت
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ= توسط امل

   %٩٥,٨ =  ــــــــ         =   

   % )٩٥,٨(إذن معدل ثبات اإلجراءات للمجموعة األوىل من التالميذ بلغ 

جلسة، وبالتايل ميكن حساب عـدد      ) ٣٠(كان جمموع جلسات التدخل     ) اموعة الثانية من التالميذ      ( -٢

جلسات تقريباً،  وبالتايل فإنه مت احلـصول علـى          ) ١٠( من قبل املالحظة وهي      اجللسات املطلوب قياسها  

وأخرياً مت حـساب     % ) ١٠٠ـ   % ٧٦,٩( جلسات واليت تراوحت مابني     ) ١٠(ثبات اإلجراءات يف    

  .املتوسط العام جلميع اجللسات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= املتوسط 

  

   %٩٣,٠٧=   ــــــــــــ   =   

   % )٩٣,٠٧( إذن معدل ثبات اإلجراءات للمجموعة الثانية من التالميذ بلغ 

جلسة، وبالتايل ميكن حساب عـدد      ) ٢٥(كان جمموع جلسات التدخل     ): اموعة الثالثة من التالميذ      ( -٣

على ثبات  جلسات تقريباً،  وبالتايل فإنه مت احلصول        ) ٩(اجللسات املطلوب قياسها من قبل املالحظة وهي        

، وأخرياً مت حساب املتوسط      % )١٠٠ـ   % ٨٤,٦( جلسات واليت تراوحت مابني     ) ٩(اإلجراءات يف   

  .العام جلميع اجللسات

  ـــــــــــــــــــــــــــــ= املتوسط 

  

١٠٥٣,٨  

١١ 

    ١٠٠ +٩٢,٣ +١٠٠ +١٠٠ + ٩٢,٣ + ٨٤,٦ + ١٠٠ + ٨٤,٦ + ٧٦,٩  

١٠ 

٩٣٠,٧  

١٠ 

    ١٠٠ +٩٢,٣ +١٠٠ +١٠٠ + ٩٢,٣ + ١٠٠ + ٩٢,٣ + ٩٢,٣ + ٨٤,٦     

٩ 

١١ 

١٠٠ +٩٢,٣ +١٠٠ +١٠٠ +١٠٠ +٩٢,٣ + ١٠٠ + ١٠٠ + ٩٢,٣ + ٩٢,٣ + ٨٤,٦  
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   %٩٤,٩=   ــــــــ  =   

   % )٩٤,٩( إذن معدل ثبات اإلجراءات للمجموعة الثالثة من التالميذ بلغ 

 - % ٩٣,٠٧( اً ميكننا القول إن معدل ثبات اإلجراءات للمجموعات الثالث للتالميذ يتراوح مـابني              وأخري

وبذلك ميكن التأكيد بأن الباحثة قامت بتطبيق اإلجراءات كمـا          ،  % )٩٤,٥٩( ومبتوسط يبلغ    % ) ٩٥,٨

  .هو مطلوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٨٥٣,٨  

٩ 



  

  

  الفصل الرابع
  ) نتائج الدراسة ( 
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  دراسةنتائج ال
تستهدف هذه الدراسة حماولة التحقق من فعالية إستراتيجية تدريس األقران يف إكـساب الكلمـات               

وأخرياً قدرم  ، الوظيفية للتالميذ املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة، والتأكد من مدى احتفاظ التالميذ بالكلمات           

 الباحثة بتطبيق إسـتراتيجية تـدريس       ولتحقيق ذلك اهلدف قامت   . على تعميم تلك الكلمات اليت اكتسبوها     

وذلك إلكسام عدداً من الكلمات الوظيفية ذات       ، تالميذ من ذوي التخلف العقلي املتوسط     ) ٦(األقران على   

وذلك لتوضـيح العالقـة     ، وقد استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة تصميم التقصي املتعدد        . األمهية يف حيام  

  .ساب الكلمات الوظيفية للتالميذ املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطةالوظيفية بني تدريس األقران وإك

ويتناول هذا الفصل نتائج تطبيق الدراسة اليت قامت ا الباحثة ، حيث تتم اإلجابة هنا عـن أسـئلة                   

  .الدراسة 

 ما مدى فاعلية إستراتيجية تدريس األقران يف اكتساب التالميذ املتخلفني عقلياً           - :السؤال األول ) ١ (

  بدرجة متوسطة بعض الكلمات الوظيفية؟

إن نتائج تطبيق إستراتيجية تدريس األقران على التالميذ تؤكد على أا إسـتراتيجية ذات فعاليـة يف                 

اكتساب الكلمات الوظيفية، إذ استطاع مجيع التالميذ اكتساب الكلمات والوصول إىل املـستوى املطلـوب                 

  %). ١٠٠نسبة االستجابة الصحيحة (

ن تطور أداء التالميذ قد مت بشكل تدرجيي وبصورة خمتلفة بينهم وذلك حسب قدرات وإمكانيـات                إ

  .وفيما يلي توضيح أداء كل تلميذ، كل تلميذ
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نـسبة االسـتجابة    (ىل املستوى املطلوب    إاستطاع يزيد اكتساب مجيع الكلمات والوصول       . )يزيد(

ىل املستوى املطلوب، حيث تراوح     إاجللسات للوصول   ىل عدد كبري من     إغري أنه احتاج     %). ١٠٠الصحيحة  

كلمـات يف كـل     ) ٦(جلسة الكتساب   ) ١٠,٥(وذلك مبتوسط   ، جلسة) ١٢ـ  ٩(عدد اجللسات ما بني     

واجلدول التايل يوضح نسبة االستجابات الصحيحة لدى يزيـد         ، غري أن أداء يزيد تطور بشكل جيد      . جمموعة

  . خالل مرحلة التدخل

  )اكتساب الكلمات( وضح نسبة االستجابات الصحيحة لدى يزيد خالل مرحلة التدخل ي) : ١(جدول رقم 
المجموعة       ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  رقم الجلسة

األولى من 
  الكلمات

نسبة االستجابة 
      %١٠٠  %٩٣٫٣  %٨٦٫٧  %٨٠  %٨٣٫٣  %٧٣٫٣  %٧٠  %٥٦٫٧  %٤٠  %٢٣٫٣  الصحيحة

المجموعة   ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  سةرقم الجل
ة من نيالثا

  الكلمات
نسبة االستجابة 

  %١٠٠  %٩٣٫٣  %٨٦٫٧  %٨٣٫٣  %٧٣٫٣  %٦٠  %٥٣٫٣  %٤٠  %٣٣٫٣  %٢٦٫٧  %٢٠  %١٣٫٣  الصحيحة

المجموعة         ٣٥  ٣٤  ٣٣  ٣٢  ٣١  ٣٠  ٢٩  ٢٨  ٢٧  رقم الجلسة
الثالثة من 
  الكلمات

نسبة االستجابة 
        %١٠٠  %٩٣٫٣  %٨٠  %٧٠  %٦٦٫٧  %٥٠  %٤٠  %٢٦٫٧  %٢٠  الصحيحة

  
وذلك ، كان أداء يزيد خالل اخلط القاعدي بالنسبة للمجموعة األوىل من الكلمات عند خط الصفر              

من اجللسة األوىل إىل الرابعة، حيث إنه مل يستطع قراءة أي كلمة من كلمات اموعة، وخالل مرحلة التدخل                  

، ويف  %)٢٣,٣(امسة حصل على نـسبة إتقـان      ففي اجللسة اخل  ، تطور أداؤه ) عند استخدام تدريس األقران   (

، يف  %)٥٦,٧(، أما يف اجللسة السابعة فقد وصل إىل نـسبة         %)٤٠(اجللسة السادسة ارتفعت النسبة لتصل إىل     

، وقد ارتفع أداؤه يف     %)٧٣,٣(يف اجللسة الثامنة، أما يف اجللسة التاسعة فقد وصل إىل         %) ٧٠(حني وصل إىل  

، %)٨٠(، أما يف اجللسة احلادية عشرة فقد اخنفضت النسبة إىل         %)٨٣,٣(إتقاناجللسة العاشرة ليصل إىل نسبة      

وذلك بسبب غيابه عن املدرسة ملدة أسبوع ألسباب صحية ، ولكن اجللسة الثانية عشرة ارتفع أداؤه من جديد                  

ـ %) ٩٣,٣(، وخالل اجللسة الثالثة عشرة وصلت نسبة اإلتقان إىل       %)٨٦,٧(ليصل إىل  سة وأخرياً خالل اجلل
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( الرابعة عشرة استطاع يزيد  اكتساب مجيع كلمات اموعة األوىل واستطاع الوصول إىل املستوى املطلـوب               

  % ).١٠٠نسبة االستجابة الصحيحة 

بالنسبة للمجموعة الثانية من الكلمات فقد مت قياس مرحلة اخلط القاعدي يف اجللسة األوىل واجللـسة                

ط الصفر إذ مل يستطع قراءة أي كلمة من اموعة الثانية، وخالل مرحلة             وكان أداء يزيد عند خ    ، الرابعة عشرة 

تطور أداؤه بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت نسبة االستجابة الـصحيحة          ) عند استخدام تدريس األقران   ( التدخل  

، %)٢٠(يف اجللسة اخلامسة عشرة، أما يف اجللسة السادسة عشرة فقد وصلت النـسبة إىل             %) ١٣,٣(لديه إىل 

وقد ارتفعـت النـسبة     ،  %)٢٦,٧(اجللسة السابعة عشرة تطور أداؤه ليصل إىل نسبة إتقان تبلغ                           ويف  

، ويف %)٤٠(يف اجللسة الثامنة عشرة، أما يف اجللسة التاسعة عشرة فقد وصلت نسبة اإلتقان إىل          %) ٣٣,٣(إىل

اجللسة احلادية والعشرين، أمـا     يف  %) ٦٠(، وارتفعت النسبة إىل   %)٥٣,٣(اجللسة العشرين وصلت النسبة إىل    

، وقد ارتفـع أداؤه يف اجللـسة الثالثـة           %)٧٣,٣(يف اجللسة الثانية والعشرين فقد وصلت نسبة اإلتقان إىل        

، أما يف اجللسة الرابعة والعشرين فقد وصلت نـسبة إتقـان التلميـذ              %) ٨٣,٣(والعشرين لتصل النسبة إىل   

، وأخرياً وصل يزيد إىل نسبة اإلتقـان        %)٩٣,٣(والعشرين إىل ، وارتفعت يف اجللسة اخلامسة      %)٨٦,٧(إىل

يف اجللسة السادسة والعشرين إذ استطاع قراءة مجيع كلمات اموعـة والوصـول إىل املـستوى                %) ١٠٠(

  .املطلوب

بالنسبة للمجموعة الثالثة من الكلمات فقد مت قياس مرحلة اخلط القاعدي يف اجللسة األوىل واجللـسة                

وقد كان أداء يزيد عند خط الصفر، إذ إنه مل يـستطع قـراءة أي               ، رة واجللسة السادسة والعشرين   الرابعة عش 

فقد تطور أداؤه إذ    ) عند استخدام تدريس األقران     ( كلمة من كلمات اموعة الثالثة، وخالل مرحلة التدخل         

ما يف اجللسة الثامنة والعشرين     ، أ %)٢٠(بلغت نسبة االستجابة الصحيحة لديه يف اجللسة السابعة والعشرين إىل         
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يف اجللسة التاسعة والعشرين، أما يف اجللـسة        %) ٤٠(، وارتفعت النسبة إىل    %)٢٦,٧(فقد وصلت النسبة إىل   

، أما يف اجللسة    %)٦٦,٧(والثالثني إىل ، وقد ارتفعت يف اجللسة الواحدة       %)٥٠(الثالثني فقد وصلت النسبة إىل    

  ، يف حني وصلت %)٧٠( اإلتقان إىلالثانية والثالثني فقد وصلت نسبة
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 تثبيت المهمة

)٢ (  
 التدخل

)٢ (  
 التدخل

)١ (  
 الخط القاعدي

 النسبة

 الجلسات

 الجلسات

 بةالنس

 النسبة

 نسبة االستجابات الصحيحة للتلميذ يزيد أثناء استخدام إستراتيجية تدريس -) :٥(شكل رقم 
 ) مرحلة التدخل ( األقران للمجموعات الثالث من الكلمات 
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، %)٩٣,٣(يف اجللسة الثالثة والثالثني، ويف اجللسة الرابعة والثالثني ارتفعت النـسبة لتـصل إىل             %) ٨٠(إىل

الثني، إذ استطاع يزيـد قـراءة       يف اجللسة اخلامسة والث   %) ١٠٠(وأخرياً وصلت النسبة إىل املستوى املطلوب       

  %).١٠٠(مجيع كلمات اموعة الثالثة إذ بلغت نسبة االستجابة الصحيحة لديه 

استطاعت ريناد اكتساب مجيع كلمات اموعات الثالث والوصول اىل املستوى املطلـوب            .)ريناد(

ىل إحتاجت  اا  إ حيث   وقد تطور أداؤها بشكل تدرجيي وبصورة جيدة،      %). ١٠٠نسبة االستجابة الصحيحة    (

كلمات يف  ) ٦(الكتساب  جلسات  ) ١٠(وذلك مبتوسط   ، جلسة) ١١ـ  ٩(عدد من اجللسات تراوحت مابني      

  .واجلدول التايل يوضح مدى تطور أداء ريناد خالل مرحلة التدخل. كل جمموعة

  )ب الكلماتاكتسا( يوضح نسبة االستجابات الصحيحة لدى ريناد خالل مرحلة التدخل ) : ٢(جدول رقم 
المجموعة   ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  رقم الجلسة

األولى من 
  الكلمات

نسبة 
االستجابة 
  الصحيحة

١٠٠  %٩٦٫٧  %٩٣٫٣  %٨٦٫٧  %٧٣٫٣  %٦٣٫٣  %٦٠  %٥٠  %٤٦٫٧  %٣٦٫٧  %٢٣٫٣%  

المجموعة     ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  رقم الجلسة
ة من نيالثا

  الكلمات

نسبة 
االستجابة 

  حةالصحي
١٠٠  %٩٦٫٧  %٩٠  %٨٣٫٣  %٨٠  %٦٦٫٧  %٥٦٫٧  %٤٣٫٣  %٣٠  %١٦٫٧%    

المجموعة       ٣٤  ٣٣  ٣٢  ٣١  ٣٠  ٢٩  ٢٨  ٢٧  ٢٦  رقم الجلسة
الثالثة من 
  الكلمات

نسبة 
االستجابة 
  الصحيحة

١٠٠  %٩٦٫٣  %٩٣٫٣  %٨٦٫٧  %٨٣٫٣  %٦٦٫٧  %٤٠  %٣٠  %١٣٫٣%      

 تثبيت المهمة

)١ (  
 الخط القاعدي

 الجلسات
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وذلك ، خالل اخلط القاعدي عند خط الصفر     بالنسبة للمجموعة األوىل من الكلمات، كان أداء ريناد            

من اجللسة األوىل إىل الرابعة ، حيث إا مل تتمكن من قراءة أي كلمة من كلمات اموعة، وخالل مرحلـة                    

فقد تطور أداء ريناد بشكل تدرجيي إذ حصلت علـى نـسبة إتقـان              ) عند استخدام تدريس األقران   (التدخل  

، يف حـني     %) ٣٦,٧(ما يف اجللسة السادسة فقد ارتفعت النـسبة إىل        يف اجللسة اخلامسة، أ   %) ٢٣,٣(تبلغ

، %)٥٠(يف اجللسة السابعة ، أما يف اجللسة الثامنة فقد وصلت نسبة اإلتقان إىل            %) ٤٦,٧(وصلت النسبة إىل  

، %)٦٣,٣(يف اجللسة التاسعة، ويف اجللسة العاشرة ارتفع أداؤها لتصل النسبة إىل          %) ٦٠(وارتفعت النسبة إىل  

وارتفعت النسبة يف اجللسة الثانية عشرة لتصل       %) ٧٣,٣(أما يف اجللسة احلادية عشرة فقد بلغت نسبة اإلتقان        

يف اجللسة الثالثة عشرة، ويف اجللسة الرابعة عشرة        %) ٩٣,٣(، يف حني وصلت نسبة اإلتقان إىل      %)٨٦,٧(إىل

يف اجللـسة  %) ١٠٠نسبة اإلتقان (وب ، وأخرياً وصلت ريناد إىل املستوى املطل%) ٩٦,٧(وصلت النسبة إىل 

  .اخلامسة عشرة إذ استطاعت اكتساب كلمات اموعة األوىل والوصول إىل املستوى املطلوب

بالنسبة للمجموعة الثانية من الكلمات فقد مت قياس مرحلة اخلط القاعدي يف اجللسة األوىل واجللـسة                

إا مل تستطع قراءة أي كلمة من كلمات اموعـة          اخلامسة عشرة، وكان أداء ريناد عند خط الصفر ، حيث           

ارتفع أداؤهـا لتـصل نـسبة اإلتقـان لـديها           ) استخدام تدريس األقران    ( الثانية، وخالل مرحلة التدخل     

، أما يف اجللسة    %)٣٠(يف اجللسة السادسة عشرة، ويف اجللسة السابعة عشرة ارتفعت النسبة إىل          %) ١٦,٧(إىل

يف اجللسة التاسعة عشرة، مث     %) ٥٦,٧(، وارتفعت لتصل إىل    %)٤٣,٣(النسبة إىل الثامنة عشرة فقد وصلت     

يف اجللسة العشرين ويف اجللسة احلادية والعـشرين ارتفعـت نـسبة اإلتقـان              %)  ٦٦,٧(وصلت النسبة إىل  

لت ، يف اجللسة الثانية والعشرين، أما يف اجللسة الثالثة والعشرين فقد وص           %)٨٣,٣(، مث وصلت إىل   %)٨٠(إىل
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يف اجللسة الرابعة والعشرين، وأخرياً وصلت رينـاد إىل          %)  ٩٦,٧(، مث ارتفعت إىل   %)٩٠(نسبة اإلتقان إىل  

واستطاعت اكتساب كلمات اموعة الثانية يف اجللـسة اخلامـسة          %) ١٠٠نسبة اإلتقان   (املستوى املطلوب   

  .والعشرين

 اخلط القاعدي يف اجللسة األوىل واجللـسة        بالنسبة للمجموعة الثالثة من الكلمات فقد مت قياس مرحلة        

اخلامسة عشرة واجللسة اخلامسة والعشرين، وقد كان أداء ريناد عند خط الصفر، حيث إا مل تستطع قراءة أي        

، فقد تطور أداء ريناد     )إستراتيجية تدريس األقران    ( كلمة من كلمات اموعة الثالثة، وخالل مرحلة التدخل         

%) ٣٠(يف اجللسة السادسة والعشرين، يف حني بلغت النسبة       %) ١٣,٣(إتقان تصل إىل  إذ حصلت على نسبة     

، أما يف اجللـسة     %)٤٠(إىليف اجللسة السابعة والعشرين، ويف اجللسة الثامنة والعشرين وصلت نسبة اإلتقان            

  ، يف حني%)٦٦,٧(التاسعة والعشرين فقد وصلت نسبة اإلتقان إىل

   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ت    ) 
ا
كلم
ن ال

ى م
ألول
ة ا

وع
جم
(الم

  

)١ (  
 تثبيت المهمة الخط القاعدي

)٢ (  
  التدخل

 النسبة

 الجلسات

 
 تثبيت المهمة النسبة

)٢ (  
 التدخل

تيجية تدريس األقران نسبة االستجابات الصحيحة للتلميذة ريناد أثناء استخدام إسترا) : ٦(شكل رقم 
 ) مرحلة التدخل(للمجموعات الثالث من الكلمات 
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%) ٨٦,٧(يف اجللسة الثالثني، وارتفعت يف اجللسة الواحدة والثالثني لتصل إىل         %) ٨٣,٣(بلغت نسبة اإلتقان  

يف اجللـسة الثالثـة     %) ٩٦,٣(، وارتفعت إىل  %)٩٣,٣(أما يف اجللسة الثانية والثالثني فقد وصلت النسبة إىل        

يف اجللـسة الرابعـة والـثالثني       %) ١٠٠( املستوى املطلوب من اإلتقان      والثالثني، وأخرياً وصلت ريناد إىل    

  .  واستطاعت اكتساب مجيع كلمات اموعة الثالثة

نسبة االسـتجابة   ( ىل املستوى املطلوب    إاستطاع فرج اكتساب مجيع الكلمات والوصول       . )فرج  (

ىل املستوى املطلوب مقارنةً بزمالئه،     إىل أقل عدد من اجللسات للوصول       إغري أنه احتاج     % ). ١٠٠الصحيحة  

 

 الجلسات
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) ٦(جلـسات الكتـساب    ) ٥,٨( وذلك مبتوسط ، جلسات) ٩ ـ  ٨(حيث تراوح عدد اجللسات مابني 

  . واجلدول التايل يوضح نسبة االستجابات الصحيحة لدى فرج خالل مرحلة التدخل.كلمات يف كل جمموعة 

  )اكتساب الكلمات(  فرج خالل مرحلة التدخل يوضح نسبة االستجابات الصحيحة لدى) : ٣(جدول رقم 
المجموعة     ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  رقم الجلسة

األولى من 
  الكلمات

نسبة 
االستجابة 
  الصحيحة

١٠٠  %٩٦٫٧  %٩٠  %٨٠  %٦٦٫٧  %٤٦٫٧  %٣٦٫٧  %٢٣٫٣%    

المجموعة   ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  رقم الجلسة
ة من نيالثا

  الكلمات

نسبة 
االستجابة 

  يحةالصح
١٠٠  %٩٣٫٣  %٩٠  %٨٣٫٣  %٦٦٫٧  %٦٠  %٤٣٫٣  %٣٣٫٣  %٢٠%  

المجموعة     ٢٩  ٢٨  ٢٧  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  رقم الجلسة
الثالثة من 
  الكلمات

نسبة 
االستجابة 
  الصحيحة

١٠٠  %٩٦٫٧  %٩٠  %٨٠  %٦٠  %٤٣٫٣  %٣٦٫٧  %١٦٫٧%    

، د خـط الـصفر  بالنسبة للمجموعة األوىل من الكلمات فقد كان أداء فرج خالل اخلط القاعدي عن           

وذلك من اجللسة األوىل إىل اجللسة الرابعة، إذ إنه مل يستطع قراءة أي كلمة من كلمات اموعة، أما خـالل                    

فقد تطور أداء فرج إذ حصل علـى نـسبة إتقـان تـصل              ) عند استخدام تدريس األقران     ( مرحلة التدخل   

، يف حني وصلت    %) ٣٦,٧(لنسبة لتصل إىل  يف اجللسة اخلامسة، ويف اجللسة السادسة ارتفعت ا       %) ٢٣,٣(إىل

، ويف  %) ٦٦,٧(يف اجللسة السابعة، أما يف اجللسة الثامنة فقد ارتفعت نسبة اإلتقان لتـصل إىل             %) ٤٦,٧(إىل

، أمـا يف    %)٩٠(، يف حني وصلت النسبة يف اجللسة العاشـرة إىل         %)٨٠(اجللسة التاسعة وصلت النسبة إىل    

، ويف اجللسة الثانية عشرة استطاع فرج الوصـول إىل          %)٩٦,٧(النسبة إىل اجللسة احلادية عشرة فقد ارتفعت      

، حيث إنه استطاع اكتساب مجيع كلمات اموعـة         %)١٠٠(املستوى املطلوب إذ بلغت نسبة اإلتقان لديه        

  . األوىل

ة بالنسبة للمجموعة الثانية من الكلمات فقد مت قياس مرحلة اخلط القاعدي يف اجللسة األوىل واجللـس               

الثانية عشرة، وكان أداء فرج عند خط الصفر، إذ مل يستطع قراءة أي كلمة من كلمات اموعـة، وخـالل                  

يف اجللسة الثالثة عشرة،    %) ٢٠(تطور أداء فرج لريتفع أداؤه إىل نسبة      ) استخدام تدريس األقران  (مرحلة التدخل 
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ة اخلامسة عشرة فقد وصلت نسبة اإلتقان       ، أما يف اجللس   %)٣٣,٣(ويف اجللسة الرابعة عشرة وصلت النسبة إىل      

يف اجللسة السادسة عشرة، وارتفعت النسبة يف اجللسة الـسابعة          %) ٦٠(، يف حني وصلت إىل    %)٤٣,٣(إىل

، ويف اجللسة التاسعة عشرة %)٨٣,٣(، أما يف اجللسة الثامنة عشرة فقد وصلت النسبة إىل    %)٦٦,٧(عشرة إىل 

، أما يف اجللـسة     %)٩٣,٣(اجللسة العشرين وصلت نسبة اإلتقان إىل     ، ويف   %)٩٠(ارتفعت النسبة لتصل إىل   

احلادية والعشرين وصل فرج إىل املستوى املطلوب، إذ استطاع اكتساب مجيع كلمات اموعة، حيث بلغـت     

  %).١٠٠(نسبة اإلتقان لديه 

ألوىل واجللـسة   بالنسبة للمجموعة الثالثة من الكلمات فقد مت قياس مرحلة اخلط القاعدي يف اجللسة ا             

الثانية عشرة واجللسة احلادية والعشرين وقد كان أداء فرج عند خط الصفر، إذ إنه مل يستطع قراءة أي كلمـة                    

تطور أداء فرج حيث حـصل      ) استخدام تدريس األقران  (من كلمات اموعة الثالثة، وخالل مرحلة التدخل        

ما يف اجللسة الثالثة والعشرين فقـد حـصل علـى           يف اجللسة الثانية والعشرين، أ    %) ١٦,٧(على نسبة إتقان  

يف اجللسة الرابعة والعشرين، وارتفعـت النـسبة يف         %) ٤٣,٣(، يف حني وصلت النسبة إىل     %)٣٦,٧(نسبة

اإلتقـان إذ   ، ويف اجللسة السادسة والعشرين ارتفعت نـسبة         %) ٦٠(اجللسة اخلامسة والعشرين لتصل إىل    

لسابعة %) ٨٠(بلغت ما يف اجللسة ا لنسبة، أ لعشرين فقد بلغت ا   ،%)٩٠(وا

  

  

  
 نسبة االستجابات الصحيحة للتلميذ فرج أثناء استخدام إستراتيجية تدريس األقران -) :٧(شكل 

 ) مرحلة التدخل(للمجموعات الثالث من الكلمات 
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يف اجللسة الثامنة والعشرين، وأخرياً وصل فرج إىل املستوى املطلوب يف اجللسة            %) ٩٦,٧(وارتفعت لتصل إىل  

كتساب مجيع كلمـات اموعـة      ، إذ إنه استطاع ا    %)١٠٠(التاسعة والعشرين إذ بلغت نسبة اإلتقان لديه        

   .الثالثة 

ما مدى فاعلية إستراتيجية تدريس األقران يف قدرة التالميـذ علـى االحتفـاظ      - :السؤال الثاين ) ٢(

  بالكلمات اليت اكتسبوها ؟

للتأكد من مدى احتفاظ التالميذ بالكلمات اليت اكتسبوها، قامت الباحثة بعرض الكلمـات علـى               

ل استجابتهم، حبيث يتم ذلك كل رابع جلسة بعد وصول كـل تلميـذ إىل املـستوى                 التالميذ ومن مث تسجي   

، وقد تباينت عدد اجللسات بالنسبة موعة الكلمات حيـث كـان عـدد              %)١٠٠نسبة اإلتقان   (املطلوب  

جلسات االحتفاظ بالنسبة للمجموعة األوىل من الكلمات أكثر من عدد جلسات اموعة الثانية، أما بالنـسبة            

لمجموعة الثالثة من الكلمات فقد كانت أقل عدد جلسات ، ولقد أظهرت نتائج قياس االحتفاظ بالكلمات                ل

  :جلميع جمموعات الكلمات ، وفيما يلي توضيح أداء كل تلميذ%) ١٠٠(أن مجيع التالميذ سجلوا نسبة إتقان 

اسـتجابة  %) ١٠٠(استطاع يزيد االحتفاظ بالكلمات اليت اكتسبها حيث سجل نـسبة           . )يزيد(

فقد مت قياس االحتفاظ خالل     ، صحيحة أثناء جلسات قياس االحتفاظ، بالنسبة للمجموعة األوىل من الكلمات         

وأخـرياً  ) ٣٧(واجللسة رقـم    ) ٣٢(واجللسة رقم   ) ٢٧(واجللسة رقم   ) ٢٢(جلسات وهي اجللسة رقم     ) ٥(

  .قراءة مجيع الكلمات، إذ استطاع %)١٠٠(، وقد سجل خالهلا نسبة إتقان )٤٢(اجللسة رقم 
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وهي اجللـسة   ، جلسات) ٣(أما بالنسبة للمجموعة الثانية من الكلمات فقد مت قياس االحتفاظ خالل            

وقد استطاع يزيد قراءة مجيع كلمات اموعـة وسـجل          ) ٤٤(واجللسة رقم   ) ٣٩(واجللسة رقم   ) ٣٤(رقم  

  .خالل اجللسات%) ١٠٠(نسبة إتقان 

كلمات فقد مت قياس االحتفاظ خالل جلسة واحدة فقط وهي اجللسة رقـم             أما اموعة الثالثة من ال    

  .، إذ استطاع قراءة مجيع كلمات اموعة%)١٠٠(وقد سجل نسبة إتقان ) ٤٣(

%) ١٠٠( متكنت ريناد من االحتفاظ بالكلمات اليت اكتسبتها حيث سجلت نسبة إتقـان              .)ريناد(

) ٥(فقد مت قياس االحتفاظ خـالل       ،  األوىل من الكلمات   خالل جلسات قياس االحتفاظ، بالنسبة للمجموعة     

وأخرياً اجللـسة   ) ٣٨(واجللسة رقم   ) ٣٣(واجللسة رقم   ) ٢٨(واجللسة رقم   ) ٢٣(جلسات وهي اجللسة رقم     

، وقد متكنت ريناد خالل تلك اجللسات من قراءة مجيع كلمات اموعة إذ سجلت نـسبة إتقـان          )٤٣(رقم  

)١٠٠ .(%  

) ٣٣(جلسات وهي اجللسة رقم     ) ٣(فقد مت قياس االحتفاظ خالل      ، لثانية من الكلمات  أما اموعة ا  

وقد استطاعت ريناد قراءة مجيع كلمات اموعة خالل تلك اجللسات          ) ٤٣(واجللسة رقم   ) ٣٨(واجللسة رقم   

  %).١٠٠(وحتقيق نسبة إتقان 

وهـي  ، ظ خالل جلسة واحدة فقط    فقد مت قياس االحتفا   ، أما بالنسبة للمجموعة الثالثة من الكلمات     

  .واستطاعت قراءة مجيع كلمات اموعة %) ١٠٠(حيث سجلت ريناد خالهلا نسبة إتقان ) ٤٢(اجللسة رقم 

، بالنسبة لفرج فقد كانت جلسات االحتفاظ بالنسبة موعة الكلمات أكثر مـن زمالئـه              .)فرج(

  لسات أقل مقارنة باآلخرين ، كما أنه استطاع وذلك الرتفاع قدراته حيث استطاع اكتساب الكلمات خالل ج
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خالل اجللسات، بالنـسبة للمجموعـة      %) ١٠٠(جل نسبة إتقان  االحتفاظ بالكلمات اليت اكتسبها حيث س     

) ٢٥(واجللسة رقم   ) ٢٠(وهي اجللسة رقم    ، جلسات) ٦(األوىل من الكلمات فقد مت قياس اإلحتفاظ خالل         

وقد سجل فرج خالل    ، )٤٥(وأخرياً اجللسة رقم    ) ٤٠(واجللسة رقم   ) ٣٥(واجللسة رقم   ) ٣٠(واجللسة رقم   

  .إذ استطاع قراءة مجيع كلمات اموعة%) ١٠٠(ان تلك اجللسات نسبة إتق

جلسات وهي اجللـسة    ) ٤(فقد مت قياس االحتفاظ خالل      ، أما بالنسبة للمجموعة الثانية من الكلمات     

وقد متكن فرج من قراءة مجيع كلمات ، )٤٤(واجللسة رقم ) ٣٩(واجللسة رقم ) ٣٤(واجللسة رقم ) ٢٩(رقم 

  %).١٠٠(سجل نسبة إتقاناموعة خالل تلك اجللسات و

) ٣٧(فقد مت قياس االحتفاظ خالل جلستني ومهـا اجللـسة رقـم             ، أما اموعة الثالثة من الكلمات    

، حيث متكن مـن قـراءة مجيـع         %)١٠٠(وقد سجل خالل تلك اجللستني نسبة إتقان      ، )٤٢(واجللسة رقم   

  .كلمات اموعة

 تدريس األقران يف قدرة التالميـذ علـى تعمـيم           ما مدى فاعلية إستراتيجية    - :السؤال الثالث ) ٣ (

  الكلمات اليت اكتسبوها؟ 

لقياس قدرة التالميذ على تعميم الكلمات اليت اكتسبوها قامت الباحثة بعرض بطاقات حتتوي علـى               

مجل حبيث تضم كل مجلة كلمة واحدة من الكلمات اليت سبق أن اكتسبها التالميذ، وتطلب الباحثة من كـل                   

ة كل مجلة حبيث تعترب اإلجابة صحيحة عند قيام التلميذ بقراءة الكلمة املطلوبة دون االهتمام ببقيـة                 تلميذ قراء 

وفيما يلي توضـيح    ، كلمات اجلملة ، بعد ذلك قامت الباحثة بتسجيل استجابات التالميذ واليت كانت متباينة            

  . لنتائج قياس التعميم



 

 

٨٢

، كلمات يف اموعة األوىل من الكلمـات  ) ٦ (كلمات من أصل  ) ٤(استطاع يزيد تعميم    . )يزيد  (

كلمـات  )٤(، أما بالنسبة للمجموعة الثانية فقد متكن من تعميم          %)٦٦,٧(وبذلك تكون نسبة اإلتقان لديه      

، ، أما اموعة الثالثة من الكلمـات      %)٦٦,٧(وبالتايل تكون نسبة اإلتقان أيضاً    ، كلمات) ٦(أيضاً من أصل    

، وأخـرياً   %)٥٠(وبالتايل تكون نسبة اإلتقان لديه    ، كلمات) ٦(كلمات من أصل    ) ٣(فقد متكن من تعميم     

وهي جمموع كلمـات اموعـات      ، كلمة) ١٨(كلمة من أصل    ) ١١(ميكن القول بأن يزيد استطاع تعميم       

  ). ٤انظر اجلدول رقم %)   (٦١,١(الثالث وبالتايل فإن نسبة إتقان يزيد لتعميم مجيع الكلمات كانت

  يوضح نتائج قياس التعميم لدى يزيد) ٤(جدول 

اموعة األوىل من   
  الكلمات

اموعة الثانية من 
  الكلمات

اموعة الثالثة من 
  الكلمات

  اموع الكلي

عدد الكلمات 
  املعممة

١١  ٣  ٤  ٤  

  %٦١,١  %٥٠  %٦٦,٧  %٦٦,٧  نسبة اإلتقان
  

وبـذلك  ، ات يف اموعة األوىل   كلم)  ٦(كلمات من أصل    ) ٤(متكنت ريناد من تعميم     . )ريناد(

  ، أما يف اموعة الثانيـة مـن الكلمـات فقـد اسـتطاعت تعمـيم                %)٦٦,٧(تكون نسبة اإلتقان لديها   

، وكذلك احلال بالنسبة    %)٨٣,٣(وبذلك تكون قد حققت نسبة إتقان     ، كلمات) ٦(كلمات من أصل    ) ٥(

كلمات وكانـت نـسبة     ) ٦(أيضاً من أصل    كلمات  ) ٥(للمجموعة الثالثة من الكلمات إذ استطاعت تعميم        

) ١٨(كلمة من أصـل     ) ١٤(، وبشكل عام ميكن القول بأن ريناد متكنت من تعميم           %)٨٣,٣(اإلتقان لديها 
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%) ٧٧,٨(وبالتايل فإن نسبة اإلتقان موع الكلمات كانـت       ، )جمموعة كلمات اموعات الثالث     ( كلمة  

  ). ٥انظر اجلدول رقم (

  ضح نتائج قياس التعميم لدى ريناديو) : ٥(جدول رقم 

  
اموعة األوىل من 

  الكلمات
اموعة الثانية من 

  الكلمات
اموعة الثالثة من 

  الكلمات
  اموع الكلي

عدد الكلمات 
  املعممة

١٤  ٥  ٥  ٤  

  %٧٧,٨  %٨٣,٣  %٨٣,٣  %٦٦,٧  نسبة اإلتقان
  

وبالتـايل فـإن   ، موعة األوىلكلمات يف ا) ٦(كلمات من أصل ) ٤( استطاع فرج تعميم    .)فرج(

كلمات من أصل   ) ٥(، أما بالنسبة للمجموعة الثانية من الكلمات فقد متكن من تعميم            %)٦٦,٧(نسبة اإلتقان 

، أما اموعة الثالثة من الكلمات فقد متكن        %) ٨٣,٣(وبالتايل فإن نسبة اإلتقان هلذه اموعة       ، كلمات) ٦(

، وبشكل عام   %)٦٦,٧(كلمات ونسبة اإلتقان يف هذه اموعة تكون      ) ٦(كلمات من أصل    ) ٤(من تعميم   

وبالتايل فإن  ) جمموع كلمات اموعات الثالث   (كلمة  ) ١٨(كلمة من أصل    ) ١٣(فقد متكن فرج من تعميم      

  ).٦انظر اجلدول رقم %).(٧٢,٢(نسبة إتقان جمموع الكلمات هي

  يوضح نتائج قياس التعميم لدى فرج) : ٦(جدول 

  موعة األوىل من ا
  الكلمات

اموعة الثانية من 
  الكلمات

اموعة الثالثة من 
  الكلمات

  اموع الكلي

عدد الكلمات 
  املعممة

١٣  ٤  ٥  ٤  

  %٧٢,٢  %٦٦,٧  %٨٣,٣  %٦٦,٧  نسبة اإلتقان
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  مناقشة النتائج
  

 الدراسة أن هناك عالقة وظيفية إجيابية بني تدريس األقران واكتـساب الكلمـات              أظهرت نتائج هذه  

الوظيفية بالنسبة للتالميذ املتخلفني عقلياً بدرجة متوسطة، إذ متكن مجيع التالميذ مـن اكتـساب الكلمـات                 

وذلك عنـدما   ، الوظيفية واالحتفاظ ا، كما ساعدت هذه اإلستراتيجية على تعميم الكلمات اليت مت اكتساا            

  .متكن التالميذ من قراءة عدد من الكلمات يف اجلمل، وفيما يلي مناقشة تلك النتائج

نالحظ من خالل النتائج أن مجيع التالميذ متكنوا من اكتساب          ) :فيما يتعلق باكتساب الكلمات الوظيفية     (-١

مقسمة على ثالث جمموعات    كلمة  )١٨(مجيع الكلمات الوظيفية املقررة يف الدراسة، واليت كان جمموعها          

وقد جاءت هذه النتيجة منسجمة مع نتائج الدراسات اليت أظهرت          ، كلمات)٦(حبيث تضم كل جمموعة     

وقـد  .  )Butler  &  1995 ، Collines ، 1999 (فعالية تدريس األقران يف اكتساب الكلمات املرئية        

وذلك حسب قدرات   ، جيي وبصورة خمتلفة  تطور أداء التالميذ خالل إستراتيجية تدريس األقران بشكل تدر        

وخالل جلسات أقـل    ، من اكتساب الكلمات بصورة أسرع    ) فرج(حيث متكن أحد التالميذ     . كل تلميذ 

نـسبة  (مقارنة بغريه من التالميذ، وذلك بسبب إرتفاع قدراته واستطاع الوصول إىل املستوى املطلـوب               

جلسات فقط الكتـساب    ) ٨(يث احتاج إىل    يف أقل عدد من اجللسات ح     %) ١٠٠االستجابة الصحيحة   

جلسات الكتساب الكلمات يف اموعـة الثانيـة،        ) ٩(كلمات اموعة األوىل، يف حني أنه احتاج إىل         

جلسات يف اموعة الثالثة من الكلمات وذلك الكتساا والوصول إىل املـستوى            ) ٨(واحتاج أيضاً إىل    

 لفرج فقد كانت اموعة الثانية من الكلمات هي األصعب          كما نالحظ هنا بالنسبة   %). ١٠٠(املطلوب  

فقد كانت لديها قدرات جيدة نوعـاً       ) ريناد(لديه مقارنة باموعتني األوىل والثالثة، أما بالنسبة للتلميذة         



 

 

٨٦

جلسة الكتساب كلمات   ) ١١(حيث إا احتاجت إىل     ) فرج(ولكنها احتاجت إىل جلسات أكثر من       ، ما

جلسات، يف حني أـا     ) ١٠(، والكتساب اموعة الثانية من الكلمات فقد احتاجت إىل          اموعة األوىل 

، %)١٠٠(جلسات الكتساب كلمات اموعة الثالثة والوصول إىل املستوى املطلوب        ) ٩(احتاجت إىل   

ثـة  ونالحظ هنا بالنسبة لريناد فقد كانت اموعة األوىل هي األصعب لديها يف حني أن اموعـة الثال                

فقـد  ، فقد احتاج إىل عدد جلسات أكثر مقارنة بزمالئه       ) يزيد(كانت األسهل لديها، أما بالنسبة للتلميذ       

أمـا يف   ، يف اموعة األوىل مـن الكلمـات      %) ١٠٠(جلسات للوصول إىل املستوى     ) ١٠(احتاج إىل   

يف اموعة الثالثة مـن     أما  ، جلسة الكتساب الكلمات  ) ١٢(اموعة الثانية من الكلمات فقد احتاج إىل        

جلسات الكتساب كلمات اموعة والوصول إىل املستوى املطلـوب         ) ٩(الكلمات فقد احتاج يزيد إىل      

أما اموعة الثانية   ، ، حيث نالحظ أن اموعة الثالثة من الكلمات كانت األسهل بالنسبة ليزيد           %)١٠٠(

  ) ٧انظراجلدول(من الكلمات فقد كانت األصعب لديه،

  يوضح عدد اجللسات اليت احتاجها التالميذ الكتساب الكلمات) ٧(دول ج

اموعة األوىل من   
  الكلمات

اموعة الثانية من 
  الكلمات

اموعة الثالثة من 
  الكلمات

  اموع الكلي

  ٣١  ٩  ١٢  ١٠  يزيد
  ٣٠  ٩  ١٠  ١١  ريناد
  ٢٥  ٨  ٩  ٨  فرج

  : نالحظ من اجلدول السابق ما يلي 

جلسة الكتـساب  ) ٢٥(جلسة الكتساب مجيع الكلمات، كما احتاج فرج إىل  ) ٣١( إىل   ـ احتاج يزيد  

جلسة الكتساب كلمات اموعـات     ) ٣٠(كلمات اموعات الثالث، أما ريناد فقد احتاجت إىل         
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الثالث، وبالتايل ميكن القول بأن فرج متكن من اكتساب الكلمات بصورة أسرع من زمالئه مث بعـد                 

  .رياً يزيدذلك ريناد وأخ

ـ ونالحظ من خالل عدد اجللسات بأن اموعة الثالثة من الكلمات كانت األسهل بالنـسبة جلميـع                 

التالميذ، إذ استطاعوا اكتساب الكلمات يف عدد جلسات أقل من اموعتني األوىل والثانيـة، وقـد             

 .ستفادة منهايعود السبب إىل إتقان التالميذ إلستراتيجية تدريس األقران، وبالتايل اال

استطاع مجيع التالميذ االحتفاظ بالكلمات اليت      )  فيما يتعلق باالحتفاظ بالكلمات اليت اكتسبها التالميذ       (-٢

اكتسبوها، وهذه النتيجة جاءت متوافقة مع نتائج الدراسات اليت تناولت فعاليـة تـدريس األقـران يف                 

م ا كل من ماليت وهـاربر ومـادي ودميبـسي              االحتفاظ بالكلمات اليت مت اكتساا كالدراسة اليت قا       

)Mallette , Harper , Maheady & Dempsay, 1991 ( واليت اهتمت بتقومي فعالية تدريس األقران

حيث أوضحت نتائج الدراسة أن تدريس األقران فعـال إذ          ، يف استرجاع وحفظ الكلمات اليت اكتسبوها     

  .ت اليت اكتسبوها من خاللهاستطاع مجيع التالميذ حفظ واسترجاع الكلما

 غري أن عدد جلسات االحتفاظ اختلفت بني التالميذ، كما اختلفت أيضاً بني اموعات الـثالث مـن                 

  ).٨انظر اجلدول (الكلمات 

  يوضح عدد جلسات االحتفاظ بالكلمات بالنسبة للتالميذ) : ٨(جدول 

  
اموعة األوىل من 

  الكلمات
اموعة الثانية من 

  الكلمات
اموعة الثالثة من 

  اموع الكلي  الكلمات

  ٩  ١  ٣  ٥  يزيد
  ٩  ١  ٣  ٥  ريناد
  ١٢  ٢  ٤  ٦  فرج



 

 

٨٨

نالحظ من اجلدول السابق بأن عدد جلسات االحتفاظ بالنسبة للمجموعة األوىل من الكلمات كـان               

) ٤-٣(جلسات، أما اموعة الثانية من الكلمات فقد تراوحـت مـابني            ) ٦-٥(أكثر حيث تراوحت مابني     

  .جلسة) ٢-١(جلسات، وأخرياً اموعة الثالثة من الكلمات تراوح عدد جلساا ما بني 

كما نالحظ أيضاً أن عدد اجللسات تفاوتت بني التالميذ، حيث كان عدد جلسات االحتفاظ بالنسبة               

بب يعـود   والس، جلسة) ١٢(جلسات، أما بالنسبة لفرج فقد كان عدد جلسات االحتفاظ          ) ٩(ليزيد وريناد   

  . وبالتايل ارتفعت لديه جلسات االحتفاظ، لسرعة اكتساب فرج للكلمات حيث احتاج إىل جلسات أقل

وبشكل عام ميكن القول بأن تدريس األقران ساعد التالميذ على االحتفاظ بالكلمات اليت اكتسبوها ،               

  .كاستجابة صحيحة%)١٠٠(وحققوا نسبة 

فقد استطاع التالميذ قراءة بعض الكلمات داخل       ) اكتسبها التالميذ فيما يتعلق بتعميم الكلمات اليت       (-٣

) Collines ، 1995(اجلمل، وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع نتائج الدراسة اليت قام ـا كولنــز                

واليت اهتمت بدراسة فعالية تدريس األقران على تعميم أثر التعلم    ) م٢٠٠٥(والدراسة اليت قامت ا احلسن      

.  

، كلمـة )١٨(كلمة من جمموع    )١١( تراوحت نسبة التعميم بني التالميذ، فقد استطاع يزيد تعميم            وقد

كلمـة مـن   ) ١٤(، أما بالنسبة لريناد فقد متكنت من تعميم     %)٦١,١(وبذلك تكون نسبة التعميم لديه    

، وأخرياً متكـن فـرج مـن تعمـيم           %)٧٧,٨(كلمة، وبذلك تكون نسبة التعميم لديها     )١٨(جمموع  

  ).٩انظر جدول (، %)٧٢,٢(وبذلك تكون نسبة التعميم لديه ، كلمة)١٨(كلمة من أصل )١٣(

  



 

 

٨٩

  

 جدول يوضح التعميم لدى التالميذ) : ٩(جدول 

  
اموعة األوىل من 

  الكلمات
اموعة الثانية من 

  الكلمات
اموعة الثالثة من 

  الكلمات
اموع 
  الكلي

نسبة 
 التعميم

 %٦١,١  ١١  ٣  ٤  ٤  يزيد
 %٧٧,٨  ١٤  ٥  ٥  ٤  ينادر

 %٧٢,٢  ١٣  ٤  ٥  ٤  فرج
  : نالحظ من اجلدول السابق ما يلي 

كلمات يف  ) ٤(إن التلميذة ريناد حققت نسبة أعلى يف التعميم مقارنة بزمالئها، إذ استطاعت تعميم               -

يأيت كلمات يف اموعة الثالثة، وبعد ذلك       ) ٥(كلمات يف اموعة الثانية و      ) ٥(و  ، اموعة األوىل 

كلمات يف اموعة األوىل وأيضاً يف اموعة الثانيـة         ) ٤(فرج يف املرتبة الثانية، حيث استطاع تعميم        

كلمات من اموعة الثانية، وبعد ذلك يأيت يزيد يف املرتبة الثالثة حيث متكن من              ) ٥(من الكلمات، و    

كلمات يف اموعـة    ) ٣(الثانية و كلمات يف اموعة    ) ٤(و، كلمات يف اموعة األوىل   ) ٤(تعميم  

  .الثالثة

نالحظ أن اموعة الثانية من الكلمات كانت أسهل للتعميم بالنسبة جلميع التالميذ، حيث نالحظ أا           -

 .أكثر الكلمات اليت مت تعميمها ضمن اموعة الثانية

اموعة األوىل، و   من  ) بيت( ،)مدرسة(هناك عدد من الكلمات استطاع مجيع التالميذ تعميمها وهي           -

  .من اموعة الثالثة) باب(، )مفتوح(من اموعة الثانية، و ) تليفون(، )باص(، )قف(



 

 

٩٠

بشكل عام ميكن القول بأن أداء التالميذ الثالثة متقارب نوعاً ما، إذ يأيت فـرج يف املرتبـة األوىل يف                    

ع التالميذ حققوا نسباً متساوية، أما فيما       مث ريناد ومن بعدها فرج، أما يف االحتفاظ فجمي        ، اكتساب الكلمات 

  .يتعلق بالتعميم فتأيت ريناد يف املرتبة األوىل يليها فرج ومن مث يزيد



 

 

٩١

  صعوبات الدراسة 

  :هناك عدد من الصعوبات اليت واجهت الباحثة أثناء تطبيق الدراسة منها 

راكز عند البحث عن عينة الدراسة،      اإلجراءات الروتينية اليت قابلت الباحثة أثناء زيارة املدارس وامل         -١

وذلك للحصول على إذن رمسي يسمح للباحثة       ، وهذه اإلجراءات أخذت وقتاً طويالً بعض الشيء      

  .بدخول املدرسة أو املركز

عدم تطبيق املقاييس املناسبة بشكل صحيح يف عدد من املدارس، مما أوجد صعوبة يف إجياد العينـة                  -٢

ييس داخل ملفات التالميذ يف بعض املدارس، والبعض اآلخـر ال           املطلوبة، حيث إنه ال توجد مقا     

 . توجد ا نسب ذكاء أو تصنيف للتالميذ

من أكثر الصعوبات اليت واجهت الباحثة هو تغيب التالميذ بشكل متكرر مما جعلها تضطر لتمديد                -٣

 . فترة التطبيق

 .قلة املراجع العربية اليت تتحدث عن إستراتيجية تدرس األقران -٤

  



 

 

٩٢

  التوصيات

يف ضوء املعطيات والنتائج اليت مت التوصل إليها يف الدراسة، فإنه ميكن اخلروج بعدد مـن التوصـيات                  

  :منها

وذلك لإلطالع على أهم الدراسات والبحـوث العلميـة         ، إعداد برامج ودورات تدريبية للعاملني     -١

  .يناحلديثة يف جمال التربية اخلاصة، اليت قد تسهم يف تطوير العمل امليدا

ضرورة االهتمام بتشخيص التالميذ، حيث ميكن أن تسهم وزارة التربية والتعليم ذا اجلانب كإلزام               -٢

 .كل أسرة بتشخيص طفلها يف مراكز معترف ا حىت يتم قبوله يف املدارس واملؤسسات التربوية

اإلستراتيجيات إجراء املزيد من الدراسات والبحوث عن إستراتيجية تدريس األقران باعتبارها إحدى             -٣

 . الفعالة، واليت مل تأخذ نصيبها من البحث بصورة كافية يف الوطن العريب

تدريب املعلمني واملعلمات على إستراتيجية تدريس األقران من خالل ورش تدريبية نظراً لفعاليتها يف               -٤

 .التدريس األكادميي وإمكانية استخدامها يف كل من مواقع التعليم العام واخلاص

وعلى التصاميم الفردية   ، التركيز على الدراسات التجريبية بشكل عام يف البحوث املستقبلية        ضرورة   -٥

 .بصورة خاصة 

ضرورة االهتمام بأسر األطفال املعوقني وتوعيتهم، وميكن أن يضطلع األخـصائيون االجتمـاعيون              -٦

يقوم به طفلهم   واألخصائيات االجتماعيات ذا الدور، وذلك من خالل توعية األسرة مبا ميكن أن             

وذلك لتعزيز الثقة بالذات، وحتقيق األلفة والتقارب فيمـا         ، من أعمال، كتدريس إخوته األصغر منه     

  .بينهم



  
  

  
  قائمة املراجع

  املراجع العربية . ١
  املراجع األجنبية. ٢

  

  

  

  



 

 

٩٣

  :  املراجع العربية.١

 بـرامج   باسـتخدام ها وعالجها   التعرف علي : اإلعاقة العقلية ). ٢٠٠٠. ( إبراهيم، عال عبد الباقي    -١

 .عامل الكتب: القاهرة. التدريب لألطفال املعاقني عقلياً

 اخلاصـة يف ضـوء متطلبـام    االحتياجـات مناهج تعليم ذوي   ). ٢٠٠٣. (إبراهيم، جمدي عزيز   -٢

 .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. اإلنسانية واالجتماعية واملعرفية

. تنشئة الطفل وحاجاته بـني النظريـة والتطبيـق        ). ٢٠٠٢. ( أمحد، سهري كامل؛ حممد، شحاته     -٣

 .مركز اإلسكندرية للكتاب: اإلسكندرية

مركـز  : اإلسـكندرية . بني النظرية والتطبيق  : أساليب تربية الطفل  ). ١٩٩٩. ( أمحد، سهري كامل   -٤

 . اإلسكندرية للكتاب

مركز : اإلسكندرية. سيكولوجية األطفال ذوي اإلحتياجات اخلاصة    ). ١٩٩٨. (أمحد، سهري كامل   -٥

 .اإلسكندرية للكتاب

مكتبـة األجنلـو    :  القاهرة ). عريب   -أجنليزي( موسوعة التربية اخلاصة    ). ١٩٨٧. (عادل، األشوال -٦

 .املصرية

الدمج الشامل لذوي اإلحتياجات اخلاصة     ) ٢٠٠٠. (ديان، مارغريت؛ سوتلك ، ديان؛ سيزر ، براديل -٧

). وعبدالعزيز العبـداجلبار  ، وعبدالعزيز الشخص ، رطاويزيدان الس . ( )مفهومه وخلفيته النظرية    ( 

 . دار الكتاب اجلامعي: العني



 

 

٩٤

مبعاهد التربية الفكرية    واقع الوسائل التعليمية يف تدريس التربية الفنية      ). ٢٠٠٣. ( بن طالب، عادل   -٨

ـ       . رسالة ماجستري غري منشورة   . يف اململكة العربية السعودية    ة قسم املناهج وطـرق التـدريس، كلي

 . الرياض: التربية، جامعة امللك سعود

ترمجـة كمـال    . ( التدريس اإلبتكاري للمتخلفني عقلياً   ). ١٩٩٨. ( جيسنت، ريتشارد، كروسن   -٩

 . مكتبة الصفحات الذهبية: الرياض). سيسامل

مكتبة الفـالح   : العني. من منظور التربية الفنية   : التربية اخلاصة ). ١٩٩٦. (احلداد، عبد اهللا عيسى    - ١٠

 . ر والتوزيعللنش

أثر استخدام أسلوب تدريس الرفاق على حتسني املهارات القرائية         ). ، إبريل ٢٠٠٥.(احلسن، سهى  - ١١

حبث مقـدم يف    . عند جمموعة من طالب الصف األول األساسي الذين لديهم صعوبات يف القراءة           

 .األردن: معة اهلامشيةكلية امللكة رانيا للطفولة، اجلا. الواقع واملأمول: مؤمتر التربية اخلاصة العريب

فـصلت  : حلب. الربنامج احلديث لتعليم القراءة لألطفال املنغوليني     ) ٢٠٠٠.(محامي، عبد الكرمي   - ١٢

 .للدراسات والترمجة والنشر

مكتبة الفالح للنـشر    : عمان. املدخل إىل التربية اخلاصة   ). ١٩٩٧.(اخلطيب، مجال؛ احلديدي، مىن    - ١٣

 .والتوزيع

: الـشارقة . مناهج وأساليب التدريس يف التربية اخلاصة). ١٩٩٤. ( اخلطيب، مجال؛ احلديدي، مىن    - ١٤

 . مطبعة املعارف



 

 

٩٥

مكتبـة الـصفحات    : الرياض. القوانني واإلجراءات : تعديل السلوك ). ١٩٩٠. ( اخلطيب، مجال  - ١٥

 . الذهبية للنشر والتوزيع

خلفني عقلياً القابلني   اجتاهات معلمي التربية البدنية حنو دمج املت      ). هـ١٤٢٣. (اخلليفة، عبد العزيز   - ١٦

قسم التربية البدنيـة وعلـوم   . رسالة ماجستري غري منشورة. للتعلم يف دروس التربية البدنية للعاديني  

 .الرياض: احلركة، كلية التربية، جامعة امللك سعود

مناهج وأساليب تدريس مهارات احلياة اليومية لذوي       ). ٢٠٠١. ( الروسان، فاروق؛ هارون، صاحل    - ١٧

  .مكتبة الصفحات الذهبية: الرياض. خلاصةالفئات ا

دار الزهراء  : الرياض. )الذكاء االجتماعي (الذكاء والسلوك التكيفي    ). ٢٠٠٠. ( الروسان، فاروق  - ١٨

 .للنشر والتوزيع

دار الفكر للطباعة والنشر    : عمان. دراسات وأحباث يف التربية اخلاصة    ). ٢٠٠٠. ( الروسان، فاروق  - ١٩

 .والتوزيع

 – النماذج وتطبيقات علميـة      -اجلذور النظرية ( التصاميم التعليمية   ). ٢٠٠٤ ( الزند، وليد خضر   - ٢٠

 .   أكادميية التربية اخلاصة: الرياض. )حبوث عربية وعاملية

مكتبة زهراء  : القاهرة. التربية اخلاصة ملعاقني عقلياً بني العزل والدمج      ). ٢٠٠٢.(شاش، سهري حممد   - ٢١

  .الشرق

قاموس التربية اخلاصة وتأهيل غري العـاديني       ). ١٩٩٤. (عبدالغفار، عبدالعزيز؛ الدماطي ، الشخص - ٢٢

  . الرياض). عريب-أجنليزي(



 

 

٩٦

دار : القاهرة. تعريف تشخيص : طفل خاص بني اإلعاقات واملتالزمات    ). ٢٠٠٤. (الشربيين، زكريا  - ٢٣

 . الفكر العريب

علمي للكمبيـوتر   املكتب ال : اإلسكندرية. خماوف األطفال املعاقني عقلياً   ). ٢٠٠٠.(شريت، اشرف  - ٢٤

 .والنشر والتوزيع

دار غريب  : القاهرة.  الربامج – التشخيص   –األسباب  : التخلف العقلي ). ١٩٩٧(الشناوي، حممد    - ٢٥

 . للطباعة والنشر والتوزيع

دار املعرفة  : اإلسكندرية. متحدوا اإلعاقة من منظور اخلدمة االجتماعية     ). ١٩٩٩.(صاحل، عبد احملي   - ٢٦

  .اجلامعية

  . دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة. تربية املتخلفني عقلياً). ٢٠٠٣. (  أحالم رجبعبد الغفَّار، - ٢٧

دار : القـاهرة . الرعاية التربوية لذوي اإلحتياجات اخلاصـة     ). ٢٠٠٣. (عبد الغفَّار، أحالم رجب    - ٢٨

 . الفجر للنشر والتوزيع

طفال غـري العـاديني     سيكولوجية األ ).. ١٩٩٢. (عبد الرحيم، فتحي السيد؛ بشاي، حليم السعيد       - ٢٩

 .دار القلم للنشر والتوزيع: الكويت. وإستراجتيات التربية اخلاصة

النظرية ( قضايا ومشكالت يف سيكولوجية اإلعاقة ورعاية املعوقني        ). ١٩٩٩. ( عبد الرحيم، فتحي   - ٣٠

 .دار القلم للنشر والتوزيع: الكويت. )والتطبيق

ية املستخدمة يف تدريس ذوي اإلعاقات املتوسطة       اإلجراءات التعليم ). ٢٠٠٣. ( العتيبــي، بندر  - ٣١

 .جامعة امللك سعود. مركز حبوث كلية التربية: الرياض. والشديدة



 

 

٩٧

إستخدام إجراء التأخري الزمين الثابت يف تطوير القدرة على التعلم          ). ٢٠٠٣. ( العتيبــي، بندر  - ٣٢

ذ ذوي اإلعاقات املتوسـطة  العرضي من خالل تدريس الكلمات والعبارات الوظيفية املرئية للتالمي 

 . ١٢٦-٦٩، ص ص٢ع. جملة أكادميية التربية اخلاصة. والشديدة

الة العربية للتربيـة    . املعايري السعودية ملقياس فنيالند للسلوك التكيفي     ). ٢٠٠٤( العتيبـي، بندر    - ٣٣

  . ١٦٥-١٣١، ص ص٧ع. اخلاصة
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  )١(القائمة رقم 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 تدريسية كأحد التالميذ الذين سيتلقون أساليب) ابنتكم/ ابنكم(أود إحاطة سعادتكم أنه مت اختيار 

جديدة من أجل إكسام بعض املهارات األكادميية الوظيفية املهمة يف حيام، وسيتم استخدام 

والذي ، من الربنامج املقترح) ابنتكم/ ابنكم(إستراتيجيات تعليمية ذات منهجية علمية ملعرفة مدى استفادة

   هـ١٤٢٧سيستمر حىت اية الفصل الدراسي األول لعام 
  

للمجموعة املختارة ملا ىف ذلك من ) ابنتكم/ ابنكم ( كم التكرم باملوافقة على انضمام آمل من سعادت

  .فائدة ومصلحة 

  وتقبلوا فائق احترامي

 مىن احلارثي/ الطالبة 

  موافقة ويل أمر التلميذ
  موافق 

  غري موافق
  ويل أمر التلميذ

  /االسم 
  / التوقيع                                         

 :ات ويل أمر التلميذ إن وجدت مالحظ



 

 

١٠٣

  )٢(القائمة رقم 
  

  قائمة حتديد الكلمات الوظيفية
  ) /.........................التلميذة/التلميذ(املكرم ويل أمر 

وهي عبارة عن كلمات ذات أمهية يف ) ابنتكم/ ابنكم (هذه القائمة تضم عدداً من الكلمات اليت سوف تدرس لـ 

،ويف حالة وجدود كلمات أخرى )ابنتكم /ابنكم (  قراءة كل كلمة والتأكد من مدى أمهيتها لـاحلياة ، يرجى منكم

  ..........يرجى كتابتها ،،،،،،،،،،،،،،،،،شاكرة ومقدرة تعاونكم ) ابنتكم/ابنكم(ترغبون يف تدريسها لـ 

  مالحظات  غري مهمة  نوعاً ما  مهمة  الكلمة
  خطر
  قف

  ساخن
  بارد

اسحب  
ادفع  

  مفتوح
  مغلق
  خمرج
  باب
  مطعم
  حالق
  بقالة

  مدرسة
  بيت

  مستشفى
  مسجد
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  .................................... :.....................................ىكلمات أخر

  تلفون
  غرفة
  محام
  سرير
  سيارة
  باص
  خبز
  لنب

  حليب
  زبادي
  عصري
  شساندوت
  منديل
  صابون
  أنف
  عني
  أذن
  يد

  رجل
  أسنان
  لسان
  فم
  رأس
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  )٣(ستمارة رقم إ
  ستمارة حتديد الكلماتإ

  حتديد الكلمات/ الغرض     ..............       اسم التلميذ 
    

  استجابة خاطئة  استجابة صحيحة  الكلمة
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  )٤(القائمة رقم 
  قائمة حتديد املعززات

  ).............. التلميذة/التلميذ(املكرم ويل أمر 

رة عن املكافأة اليت تقدم هلم ، وهي عبا)ابنتكم/ابنكم(هذه قائمة باملعززات اليت سوف أستخدمها مع

، يف حالة وجود ) ابنتكم/ابنكم(أثناء إجابام الصحيحة ، لذا أود معرفة ما هي أكثر املعززات رغبه لدي 

  ....معززات أخرى مرغوبة وغري موجودة يف القائمة يرجي كتابتها ، شاكرة ومقدرة تعاونكم 

  معززات أخرى
.............................................................................................................

.....................................................................  

  مالحظات  غري مرغوبة  نوعاً ما  مرغوب جداً  املعزز

  )حدد النوع(حلوى

  )حدد النوع(عصري

  )حدد النوع(شرائح البطاطا

  )حدد النوع(لبان 

  بالون 

  كرة

  )جنوم(ملصقات 

  )حدد النوع(لعبة 

        



 

 

١٠٧

  )٥(القائمة رقم 
  قائمة اجلمل

  ـ التعميم :         الغرض 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الكلمة  اجلملة
  هذه مدرسة كبرية 

  مطعم جديد 
  الةانظر هناك بق

  هذا مستشفى املدينة 
  ذهبت إىل مسجد القرية 

  بيت مجيل 
  من فضلك قف 

  إنه خطر ، ال تلعب بالكربيت
  سيارة جديدة 

  هذا باص أخي 
  إنه ساخن، ال تلمس اإلبريق
  تلفون املرتل يرن 
  هناك باب كبري 

  احملل مفتوح 
  هناك خمرج للطوارىء 

  املرتل مغلق 
  من فضلك ادفع الباب 

  فتاحاسحب امل

  مدرسة
  مطعم
  بقالة
  مستشفى
  مسجد
  بيت
  قف
  خطر
  سيارة
  باص
  ساخن
  تلفون
  باب
  مفتوح
  خمرج
  مغلق
ادفع  

 اسحب  
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  )٦(ستمارة رقم إ
  ستجاباتإستمارة تسجيل اال

 )مرحلة التعميم ( 

 الكلمات  اوعة الثالثة من الكلمات اوعة الثانية من الكلمات  اوعة األوىل من الكلمات
  
  
 
  
  
 اسم
   التلميذ

سة
در
م

 

عم
مط

  

قال
ب

ه
  

ت
بي

جد  
مس

فى  
تش
مس

  

مج
 لل
مة
عم
 امل
ت
لما
لك
د ا
عد

عة 
مو

)١(
  

سبة
الن

طر  
خ

  

ف
ق

خن  
سا

  

ص
با

ارة  
سي

  

ون
تلف

  

عة 
مو
مج
 لل
مة
عم
 امل
ت
لما
لك
د ا
عد

)٢(
  

سبة
الن

  

وح
مفت

  

لق
مغ

  

ا
ب
سح

  

ا
فع
د

رج  
خم

  

ب
با

  

عة 
مو
مج
 لل
مة
عم
 امل
ت
لما
لك
د ا
عد

)٣(
  

سبة
الن

  

ت
وعا
م
ل ا
لك

مة 
عم
 امل
ت
لما
لك
د ا
عد

  

سبة
الن

  

  يزيد
                                                    

 ريناد
                                                    

  فرج
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  )٧(ستمارة رقم إ
  ستمارة املالحظإ

                              ميسك القرين  البطاقة بشكل صحيح .١

                               التلميذيرفع القرين البطاقة أمام وجه .٢

                              بنطق القرين الكلمة بشكل صحيح .٣

                              )شوف / أنظر ( نتباه التلميذ للكلمة وذلك بقول جيذب القرين ا .٤

                              يقرأ القرين الكلمة بصوت مرتفع .٥

                              يطلب القرين من التلميذ أن يردد الكلمة .٦

                              ) يش هالكلمة ما هذه الكلمة ؟ أ( ويقول  الكلمة يسأل القرين التلميذ عن .٧

                              لإلجابات اخلاطئة " ال"يقول القرين  .٨

                              )مدرسة ( هذه الكلمة " ال"ينطق القرين الكلمة ويقول  .٩

                              ستجابة لقرين الكلمة يف حالة عدم تقدمي اينطق ا .١٠

                              "ممتاز / أحسنت " الصحيحة كقول لة اإلجابةم التعزيز اللفظي يف حايقد .١١

                              ينتقل القرين إىل الكلمة األخرى  .١٢

                               يقدم القرين التعزيز املادي يف اية اجللسة. ١٣
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    )٨( إستمارة رقم 
  إستمارة تسجيل بيانات

  )مرحلة التدخل ( 
 اموعة األوىل من الكلمات

  (               )التاريخ (            )          اليوم    )         (          اجللسة رقم 
  مستشفى  مسجد  بيت  بقالة  مطعم  مدرسة  الكلمة  

            
            
            
ت            

وال
حملا
ا

  

            

  =تجابات الصحيحة جمموع االس                                                                   
  جمموع االستجابات الصحيحة                                                  

       ١٠٠× ـــــــــــــــ   =   النسبة 
  اموع الكلي لعدد احملاوالت                                                                  

  

  (               )التاريخ (            )                اليوم    )   (         رقم  اجللسة 
 

 مستشفى  مسجد  بيت  بقالة  مطعم  مدرسة  الكلمة
            
            
            
ت            

وال
حملا
ا

  

            

  =مجوع االستجابات الصحيحة م
  

  = النسبة 



 

 

١١١

  
  

  اموعة الثانية من الكلمات
  

  (               )التاريخ (            )          اليوم    )         (         رقم  اجللسة 
  تليفون  سيارة  باص  ساخن  قف  خطر  الكلمة

            
            
            
ت            

وال
حملا
ا

  

         
  
  =ات الصحيحة جمموع االستجاب

 =النسبة 
  
  

  (               )التاريخ (            )          اليوم    )         (         رقم  اجللسة 
 

  تليفون  سيارة  باص  ساخن  قف  خطر  الكلمة
            
            
            
ت            

وال
حملا
ا

  

         
  =جمموع االستجابات الصحيحة 

 =النسبة 
 



 

 

١١٢

  
  

  اموعة الثالثة من الكلمات
  
 

  (               )التاريخ (            )                   اليوم    )(         رقم  اجللسة 
  باب  خمرج  افتح  اسحب  مغلق  مفتوح  الكلمة

            
            
            
ت            

وال
حملا
ا

  

            
  

  =جمموع االستجابات الصحيحة 
 =النسبة 

  
  

  (               )       التاريخ (            )   اليوم    )         (         رقم  اجللسة 
 

  باب  خمرج  فتحا  سحبا  مغلق  مفتوح  الكلمة
            
            
            
ت            

وال
حملا
ا

  

            

  =جمموع االستجابات الصحيحة 
  =النسبة 



 

 

١١٣

   )٩( إستمارة رقم 
  إستمارة تسجيل بيانات اخلط القاعدي

  
  /   اسم التلميذ )                         (قم اموعة    ر

       الكلمة  اليوم والتاريخ رقم اجللسة

      
      
      
      

    

ت
وال
حملا
ا

  
      

   
  ـ:ستجابات الصحيحة جمموع اال

  =النسبة 
  
  

  /سم التلميذ ا)                             (   رقم اموعة 
        الكلمة  اليوم والتاريخ  رقم اجللسة

      
      
      
      

    

ت
وال
حملا
ا

  

      
  

 ـ:الصحيحةموع االستجابات جم                                                                                                م
 =النسبة                                                                 

  

  

  

  


