
242013 
 

364 
 

أثس استخدام اسرتاتيجية تدزيس األقسان يف تطىيس 
 ذوي اإلعاقة الفكسيةاملهازات احلسابية للتالمير 

 عيسى بن جواد بن صباح البجحان
 كمية التربية –جامعة الجوف 

 قسم التربية الخاصة
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى فاعمية استراتيجية  الممخص_

تدريس األقراف في تطوير الميارات الحسابية لدى التالميذ ذوي اإلعاقة 
( تمميًذا 23الفكرية في المرحمة المتوسطة، وتكونت عينة الدراسة مف )

( تالميذ مف ذوي اإلعاقة الفكرية القابميف لمتعمـ 9( تالميذ عادييف و)5)
( سنة، وقد قسـ التالميذ إلى 29ػ  25راوح أعمارىـ ما بيف )والذيف تت

( تالميذ مف ذوي اإلعاقة 5( تالميذ )9مجموعتيف المجموعة التجريبية )
( مجموعات تدريسية تضـ 5( تالميذ عادييف وزعوا عمى )5الفكرية و)

كؿ مجموعة تمميذيف: تمميذ عادي )قريف معمـ( وتمميذ ذو إعاقة فكرية 
( تالميذ مف ذوي 5ـ(، أما المجموعة الضابطة فضمت ))قريف متعم

اإلعاقة الفكرية. وكاف منيج الدراسة فيو التصميـ التجريبي باستخداـ 
 أحد تصاميـ الحالة الواحدة وىو تصميـ التقصي المتعدد.

( جمسات كؿ أسبوع ومدة 4استمر البرنامج لمدة شيريف بمعدؿ ) 
مسات في صؼ دراسي بمدرسة ( دقيقة وقد تمت ىذه الج56كؿ جمسة )

 عادية ممحؽ بيا صفوؼ تربية الفكرية.
وقد كشفت النتائج فاعمية ونجاح استراتيجية تدريس األقراف في 

كساب ميارات مسائؿ الضرب عند ) ( تالميذ مف المجموعة 4تطوير وا 
التجريبية حيث استطاعوا الوصوؿ إلى المستوى المطموب في 

ـ، بينما استطاع تمميذ واحد مف الوصوؿ المجموعات الثالث المحددة لي
إلى المستوى المطموب في مجموعتيف مف المجموعات الثالث، أما 
المجموعة الضابطة فتمكف تمميذيف مف الوصوؿ إلى المستوى المطموب 
في المجموعات الثالث، وتمكف تمميذ واحد مف إتقاف مجموعتيف مف 

ف مجموعة واحدة مف أصؿ ثالث مجموعات، وتمكف تمميذ واحد مف إتقا
المجموعات الثالث المحددة. كما كشفت نتائج الدراسة عف عدـ وجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبار اتجاىات التالميذ ذوي اإلعاقة 

الفكرية )المجموعة الضابطة( نحو مادة الرياضيات، وأيضًا أوضحت 
اتجاىات  نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبار

 التالميذ العادييف نحو التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.
ويوصي الباحث بإجراء المزيد مف الدراسات والبحوث حوؿ أثر 
استخداـ استراتيجية تدريس األقراف في التعميـ، وذلؾ نظرًا لفاعميتيا مع 
التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة وا جراء دراسة حوؿ الصعوبات التي 

عداد دليؿ إجرائي لممعمـ ولمتالميذ حوؿ تواجو الم عمميف في تطبيقيا وا 
 استراتيجية تدريس األقراف. 

الكممات المفتاحية: استراتيجية تدريس األقران، ذوي اإلعاقة الفكرية، 
 المهارات الحسابية.

 المقدمة .1
شيد مجاؿ رعاية وتربية وتعميـ األفراد ذوي االحتياجات  

فراد ذوي اإلعاقة الفكرية في السنوات الخاصة ومف ضمنيـ فئة األ
األخيرة تطورًا سريعًا كمًا ونوًعا في تقديـ مختمؼ البرامج والخدمات 
ليـ، وجاء اىتماـ المممكة العربية السعودية لرعاية ىؤالء األفراد 
انطالقًا مف مجموعة مف المبادئ، يأتي في مقدمتيا المبادئ 

أكدت عمى المساواة في السامية لمديف اإلسالمي الحنيؼ التي 
الحقوؽ والتكافؿ االجتماعي والرعاية االجتماعية وأف طمب العمـ 
ىو حؽ يكفمو اإلسالـ لكؿ أبنائو، كما كانت القوانيف والتشريعات 
منطمقًا أخر ساىـ في أف يناؿ ىؤالء األفراد حقيـ مف الرعاية 

بية والتربية والتعميـ، حيث تضمنت سياسة التعميـ بالمممكة العر 
السعودية مجموعة مف األسس والثوابت التي تمثؿ منطمقات تقديـ 

( مف القواعد 299خدمات التربية الخاصة، فقد نصت المادة )
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[ عمى ما يمي: )تعنى 2التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة ]
الدولة وفؽ إمكانياتيا بتعميـ  ذوي االحتياجات الخاصة ذىنيا 

صة ثقافية وتدريبية متنوعة تتفؽ وجسميًا وتضع مناىج خا
وحاالتيـ(. وقد جاء في دليؿ الخطط والمناىج الدراسية لمعاىد 

[ أف الميارات الحسابية والرياضيات مف 3] وبرامج التربية الفكرية
أىـ الميارات التعميمية التي تسعى مناىج التعميـ إلكسابيا لمتالميذ 

المراحؿ التعميمية الرسمية  ذوي اإلعاقة الفكرية القابميف لمتعمـ خالؿ
لبرامج التربية الفكرية )التعميـ المبكر، المرحمة االبتدائية، المرحمة 
المتوسطة والمرحمة الثانوية( بيدؼ مساعدتيـ عمى استخداـ ىذه 

 الميارات في المواقؼ الحيوية باستقاللية.
وألىمية الدور الذي تمثمو الميارات الحسابية لألفراد ذوي 

[ بأف األفراد ذوي 4الفكرية، فقد ذكرت البديري والعيد ]اإلعاقة 
اإلعاقة الفكرية يحتاجوف إلى اكتساب قدر كاؼ مف الميارات 
الحسابي التي يتعامؿ بيا كؿ فرد بدوف استثناء حتى يتمكنوا مف 
التوافؽ مع مجتمعيـ ويسيؿ عمييـ االعتماد عمى أنفسيـ. ويرى 

فاعؿ الشخصي واالجتماعي [ بأف عدًدا مف مجاالت الت5سميث ]
تتوقؼ عمى قدرة الفرد عمى تطبيؽ الميارات والمفاىيـ الحسابية في 

 المواقؼ العممية. 
ومف جية أخرى وكنتيجة لمخصائص التي يتصؼ بيا األفراد 
ذوي اإلعاقة الفكرية مف حيث النقص في القدرات العقمية، والنقص 

ؿ أثر التعميـ وعدـ في الخصائص التعميمية )التذكر، االنتباه، نق
القدرة عمى التعميـ( وغيرىا مف الخصائص األخرى فإف ىؤالء 

 Arithmeticاألفراد يعانوف مف نقص في الميارات الحسابية 

Skills)).[5,6,7,8,9,10,11]  
[ بأف الدراسات المتعمقة باستراتيجية 23لقد أكدت الحسف ]

تدريس األقراف قد أظيرت فاعميتيا في تحسيف الميارات االجتماعية 
واألكاديمية لكؿ مف القريف المعمـ والقريف المتعمـ. ومع أىمية ىذه 
االستراتيجية التدريسية التي أوضحتيا الدراسات السابقة إال أف 

التعميـ في المممكة العربية السعودية لـ يحض  استخداميا في مجاؿ

[ والتي ىدفت 24باالىتماـ المناسب، حيث أوضحت دراسة بدر ]
لمكشؼ عف طرؽ تدريس الرياضيات في مدراس البنات في مكة 
المكرمة ومدى مواكبتيا لمعصر الحديث مف وجية نظر الموجيات 

شرة طريقة والمعممات والتمميذات المعممات بأنو مف بيف الخمس ع
لتدريس الرياضيات حصمت استراتيجية تدريس األقراف عمى المرتبة 
السادسة لدى التمميذات المعممات، وعمى المرتبة الثامنة لدى 
الموجيات والمعممات، وأرجعت الباحثة ذلؾ إلى أف ىذه الطريقة 
تتطمب مجيودًا مف المعممة حيث تتطمب أف تعمؿ الطالبات في 

لمعممة لممفيـو أو لمميارة الرياضية، أو أنو عائد ثنائيات بعد شرح ا
 إلى عدـ إلماـ المعممة بيذه الطريقة.

ومف ىنا سعت ىذه الدراسة وبتوفيؽ الحؽ تبارؾ وتعالى إلى  
تطبيؽ استراتيجية تدريس األقراف في تطوير الميارات الحسابية 

 لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية القابميف لمتعمـ.
 الدراسةمشكمة  .2

 مشكمة الدراسة  . أ
مف خالؿ عمؿ الباحث كمعمـ وكمشرؼ مقيـ في برامج 
التربية الفكرية، الحظ أف ىناؾ طرؽ تدريس محددة يستخدميا 
معممو التربية الفكرية مع تالميذىـ رغـ وجود مجموعة أخرى مف 
الطرؽ التدريسية التي أثبتت الدراسات فائدتيا ونجاحيا مع التالميذ 

عاقة الفكرية، ومنيا استراتيجية تدريس األقراف. فقد أوض  ذوي اإل
[ بأف استراتيجية تدريس األقراف تقدـ تعميمًا فرديًا ناجحًا 25ىاربر ]

يعتمد عمى التفاعؿ اإليجابي لمتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية القابميف 
لمتعمـ مع أقرانيـ العادييف، فيجيبوف بسرعة ويقمدوف أقرانيـ مف 

مالحظة. ونظرًا لحاجة المعمميف لطريقة تدريس تعمؿ عمى خالؿ ال
عطاء فرصة أكبر لالستجابة والتغذية  تفريد أكثر لممحتوى وا 
الراجعة وتعمؿ أيضًا عمى عرض المادة التعميمية بطريقة مثيرة 
وجذابة ومشوقة مما تسيـ في زيادة نمو التالميذ اجتماعيًا وانفعاليًا 

ـ المواد الدراسية وبشكؿ خاص في تعميـ ومعرفيًا ومياريًا في تعمي
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الرياضيات، لذا فإف الباحث يرى بأف استراتيجية تدريس األقراف 
 مناسبة لتحقيؽ ىذه األغراض.

 أهمية الدراسة . ب
ثراء عممي جديديف في مجاؿ  -2 إضافة بحث تجريبي وا 

البحث التطبيقي حوؿ استراتيجية تدريس األقراف، حيث وكما تشير 
[ ال زالت الدراسات في المممكة العربية السعودية قميمة 26الحارثي ]

في مجاؿ دراسة ىذه االستراتيجية، وخاصة في مجاؿ استخداـ 
 استراتيجية تدريس األقراف في تدريس التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية. 

ىذه الدراسة تعد تطبيًقا ألحد االتجاىات الحديثة في  -3
ة الفكرية، حيث وكما يذكر سيؼ مجاؿ تعميـ األفراد ذوي اإلعاق

[ إف استراتيجية تدريس األقراف تعد مف االستراتيجيات 27]
 التدريسية الحديثة الذي بدأت تأخذ مكاًنا ىاًما في بيئة التعمـ. 

الكشؼ عف اآلثار اإليجابية الستخداـ استراتيجية تدريس  -4
 األقراف في تطوير ميارات حؿ مسائؿ الضرب لدى التالميذ ذوي

 اإلعاقة الفكرية.
الكشؼ عف األثر الذي سوؼ تعكسو استراتيجية تدريس  -5

األقراف عمى اتجاىات التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية نحو مادة 
 الرياضيات.

تعرض لمعممي التربية الخاصة أسموًبا تدريسًيا مناسًبا  -6
 .يحقؽ التفاعؿ بيف التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية والتالميذ العادييف

تقديـ أسموب إجرائي لكيفية استخداـ ىذه االستراتيجية في  -7
اكتساب الميارات األكاديمية داخؿ الصؼ لمتالميذ ذوي اإلعاقة 

 الفكرية.
تعمؿ ىذه االستراتيجية في مجاؿ تعديؿ االتجاىات  -8

السمبية لألقراف العادييف نحو التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وبناء 
 ديدة نحوىـ.اتجاىات إيجابية ج

 
 
 

 أهداف الدراسة . ج
الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية تدريس األقراف في  -2

تطوير ميارات مسائؿ الضرب لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية 
 بالمرحمة المتوسطة.

الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية تدريس األقراف في  -3
اإلعاقة الفكرية نحو  تنمية االتجاىات اإليجابية لدى التالميذ ذوي

 مادة الرياضيات بالمرحمة المتوسطة.
الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية تدريس األقراف في  -4

تنمية االتجاىات االيجابية لدى التالميذ العادييف نحو أقرانيـ 
 التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بالمرحمة المتوسطة. 

 أسئمة الدراسة. د
استراتيجية تدريس األقراف في تطوير ما أثر استخداـ  -2

ميارات مسائؿ الضرب لدى لمتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بالمرحمة 
 المتوسطة؟

ما أثر استخداـ استراتيجية تدريس األقراف في تنمية  -3
االتجاىات اإليجابية لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية نحو مادة 

 الرياضيات بالمرحمة المتوسطة؟
ر استخداـ استراتيجية تدريس األقراف في تنمية ما أث -4

االتجاىات االيجابية لدى التالميذ العادييف نحو أقرانيـ ذوي 
 اإلعاقة الفكرية بالمرحمة المتوسطة؟

 حدود الدراسة .هـ
ذوي إعاقة  9( تمميًذا )23اقتصرت ىذه الدراسة  عمى ) 
ـ عادييف( موزعيف عمى مجموعتيف مجموعة ضابطة تض5فكرية و

عادييف(، ومجموعة تجريبية 5ذوي إعاقة فكرية و 5( تالميذ )9)
( تالميذ مف ذوي اإلعاقة الفكرية، وتتراوح نسبة ذكاء 5تضـ )

( درجة عمى مقياس 63-84التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ما بيف )
ستانفورد بينيو إضافة إلى القصور في مجاليف أو أكثر مف 

لذلؾ ال بد أف تتوفر الضوابط  مجاالت السموؾ التكيفي، إضافة
 التالية في العينة وىي:
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 أف يكونوا في مدرسة واحدة.  -
 عدـ وجود إعاقة أخرى مصاحبة لإلعاقة الفكرية. -
 سنة. 29-25أف تتراوح أعمارىـ ما بيف  -

 و: مصطمحات الدراسة
(: Peer Tutorin Approachاستراتيجية تدريس األقراف )
مف خاللو بتعميـ التمميذ العادي أسموب تعميمي يقـو معمـ الصؼ 

الميارة التعميمية المراد تعميميا لمتمميذ ذي اإلعاقة الفكرية ويتأكد 
المعمـ مف إتقانو ليا، وبعد ذلؾ يقـو التمميذ العادي بدور المعمـ مف 

 خالؿ تعميـ الميارة لمتمميذ ذي اإلعاقة الفكرية.
حالة  (: ىيIntellectual Disabilityاإلعاقة الفكرية )

قصور لدى التمميذ تظير في أداءه العقمي األقؿ مف المتوسط 
متالزمًة مع قصور في ميارتيف أو أكثر مف ميارات السموؾ 

التواصؿ، العناية الذاتية، الحياة المنزلية، الميارات  :التكيفي التالية
االجتماعية، استخداـ المصادر المجتمعية، التوجيو الذاتي، الصحة 

ميارات األكاديمية الوظيفية، وقت الفراغ وميارات والسالمة، ال
 العمؿ، وتظير لديو قبؿ سف الثامنة عشرة.

 Educable with)إلعاقة الفكرية القابميف لمتعمـذوي ا

Intellectual Disabled ىـ التالميذ الذي يتصفوف بتدٍف:)
واضٍ  في أدائيـ العقمي بانحرافيف معيارييف أقؿ مف المتوسط، 

تدٍف واضٍ  في ميارتيف أو أكثر مف ميارات السموؾ مصحوًبا ب
التواصؿ، العناية الذاتية، الحياة المنزلية، الميارات  :التكيفي التالية

االجتماعية، استخداـ المصادر المجتمعية، التوجيو الذاتي، الصحة 
والسالمة، الميارات األكاديمية الوظيفية، وقت الفراغ وميارات 

( عمى اختبار 63-84تقع ما بيف ) العمؿ، ودرجات ذكائيـ
ستانفورد بينية، ويدرسوف في صفوؼ التربية الفكرية الممحقة 

 بالمدارس العادية.
 Class Rooms for Childrenصفوؼ التربية الفكرية )

with Intellectual Disabilities ىي الصفوؼ الدراسية :)
والموجودة في  الخاصة بالتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية القابميف لمتعمـ

المدارس العادية، ويتمقى فييا التالميذ تعميميـ معظـ أوقات اليـو 
 الدراسي.

(: قدرة التمميذ ذي Arithmetic Skillsالميارات الحسابية )
 اإلعاقة الفكرية عمى حؿ مسائؿ الضرب.

 اإلطار النظري . ز
(: وجدت Intellectual Disabilityاإلعاقة الفكرية )

ية في كؿ العصور واألزماف، وال يكاد يخمو مجتمع اإلعاقة الفكر 
منيا، ولكف نسبتيا قد تختمؼ مف مجتمع إلى آخر، ويرجع السبب 
في انتشار اإلعاقة الفكرية في كؿ المجتمعات إلى صعوبة معرفة 
كؿ األسباب المؤدية ليا، وليذا السبب وبالرغـ مف كؿ برامج 

اقة موجودة في كؿ الوقاية والرعاية الصحية الزالت ىذه اإلع
[. ويعتبر االىتماـ بتربية األفراد ذوي اإلعاقة 21المجتمعات ]

الفكرية وتعميميـ واجبًا تحرص عميو المجتمعات الحديثة، والمجتمع 
العربي الكبير كأحد المجتمعات النامية بدأ ييتـ بتعميـ ىؤالء األفراد 

ئ رعاية تطبيقًا لمبادئ الديف اإلسالمي الحنيؼ وتجسيدًا لمباد
حقوؽ أفراد ىذه الفئة التي أصدرتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة 

( عمى: 3ـ، والتي نصت في مادتيا رقـ )2:82ديسمبر  31في 
)بأف لمشخص المتخمؼ عقميًا الحؽ في الرعاية الطبية المناسبة 
والعالج الجسمي، كما أف لو الحؽ في أف يناؿ حؽ التعميـ 

رشاد ما يمكف مف تنمية قدراتو وطاقاتو إلى والتدريب والتأىيؿ واإل
 [.:أقصى حد( ]

تعريؼ اإلعاقة الفكرية: تقع اإلعاقة الفكرية ضمف اىتماـ 
فئات مينية مختمفة، وليذا فقد حاوؿ المختصوف في مياديف الطب 
واالجتماع والتربية وغيرىـ، التعرؼ عمى ىذه الظاىرة مف حيث 
طبيعتيا ومسبباتيا وطرؽ الوقاية منيا، وأفضؿ السبؿ لرعاية 

مر الذي يجعؿ مف ىذه األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية، األ
المشكمة نموذجًا فريدًا في التكويف يقتضي التعاوف بيف األجيزة 
المختمفة في ىذه النواحي لحؿ المشكمة، أي أنيا تتضمف تعدد 

[. ويعود السبب في ذلؾ إلى 8النظـ أو األجيزة لمعمؿ عمى حميا ]
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تعدد الجيات العممية التي ساىمت في تفسير ىذه الظاىرة وأثرىا 
ذا فميس مف المستغرب أف نجد تعريفات مختمفة  عمى المجتمع، وا 

 ليذه الظاىرة. 
تعريؼ الجمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والنمائية: ظير  

 Theتعريؼ الجمعية األمريكية لإلعاقات النمائية والفكرية )

American Association On Intellectual And 

Developmental Disabilities)  ((AAIDD  نتيجة
االنتقادات التي وجيت إلى التعريؼ السيكومتري والذي يعتمد عمى 
معيار القدرة العقمية وحدىا، ونتيجة لالنتقادات التي وجيت إلى 
التعريؼ االجتماعي والذي يعتمد عمى معيار الصالحية 
االجتماعية وحدىا، وظير تعريؼ الجمعية بداية مف تعريؼ ىيبر 

(Heber,1959وال ) ـ، والذي تبنتو الجمعية 2:72ذي روجع عاـ
ونظرًا لالنتقادات التي وجيت لتعريؼ ىيبر، قاـ ، األمريكية

( بمراجعة تعريؼ ىيبر وظير Grossman,1983جروسماف )
تعريؼ جديد لإلعاقة الفكرية يعتبر نسبة الذكاء والسموؾ التكيفي 

اـ ي ع[،  وف21معياريف رئيسيف في تعريؼ اإلعاقة الفكرية ]
إلى الجمعية األمريكية في  قدمت لوكاصف وزمالئيا 3::2

   :التعريؼ التالي 3::2مؤتمرىا السادس عشر بعد المائة في 
تمثؿ اإلعاقة العقمية عددًا مف جوانب القصور في أداء الفرد والتي "

، وتتمثؿ في التدني الواض  في القدرة العقمية 29تظير دوف سف 
قصور واض  في اثنيف أو أكثر مف عف متوسط الذكاء يصاحبيا 

مظاىر السموؾ التكيفي مف مثؿ ميارات: االتصاؿ المغوي، العناية 
الذاتية، الحياة اليومية، االجتماعية، التوجيو الذاتي، الخدمات 
« االجتماعية، الصحة والسالمة، األكاديمية، وأوقات الفراغ والعمؿ

عاقة الفكرية عبر ويعتبر ىذا التعريؼ نقطة تحوؿ تجاه تفعيؿ اإل
التصور العممي والتطبيقي، ويضع حًدا لمجاالت السموؾ التكيفي 
التي اختمؼ عمييا والتي تـ تحديدىا ضمف ىذا التعريؼ إضافًة 
إلى إلغاء عممية التصنيؼ التقميدية )تخمؼ عقمي بسيط، متوسط، 

[ 28شديد وشديد جًدا( إلى مفيـو مستويات الخدمات الداعمة ]
[29.] 

جة لممراجعات ليذا التعريؼ ظير تعريؼ الجمعية ونتي
ىي إعاقة » ـ والذي ينص عمى ما يمي: 3113األمريكية في عاـ 

تتصؼ بقصور جوىري في كؿ مف الوظائؼ العقمية والسموؾ 
التكيفي الذي يظير في الميارات التكيفية المتمثمة في المفاىيـ 

وقد حددت «. سنة 29والميارات االجتماعية والعممية ويظير قبؿ 
الجمعية األمريكية خمسة افتراضات تؤخذ بعيف االعتبار عند 

 :تطبيؽ ىذا التعريؼ وىي
محدودية في األداء الحالي في سياؽ بيئات المجتمع  -2

 الطبيعية لألفراد في مثؿ سنو وفي نفس ثقافتو.
 :تقييـ صادؽ يأخذ بعيف االعتبار ما يمي -3
ي.   ج ػ االختالؼ في عوامؿ الثقافة.   ب ػ التنوع المغو  - أ

 التواصؿ، اإلحساس، الحركة والسموؾ.
مع وجود جوانب ضعؼ في الفرد فيناؾ أيضًا جوانب  -4

 قوة.
اليدؼ مف تحديد نقاط الضعؼ ىو إعداد قائمة  -5

 بالخدمات المناسبة الضرورية.
عند تقديـ مساعدات شخصية مناسبة لألفراد ذوي اإلعاقة  -6

ولفترة زمنية فإف أداءىـ الوظيفي بشكؿ عاـ  الفكرية باستمرار
 [. 29[ ]:2سيتحسف ]

[ بأنو وبعد صدور تعريؼ الجمعية 29ويذكر الوابمي ]
( فإف الصورة العممية لتنفيذ عناصر تعريؼ 3::2األمريكية لعاـ )

اإلعاقة الفكرية يتمثؿ في طريقة التقييـ ذي األبعاد المتعددة، حيث 
 & Morgernsternadالس )يرى كؿ مف مورجنستريف وك

klass,1991 أف كؿ بعد عقمي ولغوي وسموكي وفسيولوجي )
واجتماعي لدى اإلنساف يتفاعؿ بعضو مع بعض ليحدث سمسمة 
واحدة مف السموؾ الفردي مما يستمـز عممية تقويـ شاممة وواسعة 
وبيذا استوحى أسموب التقييـ ذو األبعاد المتعددة 
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(Multidimensional assessment approach تسميتو مف )
ذلؾ التوجو. وقد حددت مجموعة مف الغايات لطريقة ىذا البعد 

 :وىي
التمعف في طبيعة اإلعاقة الفكرية بشكؿ واسع ومف زوايا  -2

 وأبعاد مختمفة.
تجنب االعتماد الكمي عمى درجة الذكاء في تحديد  -3

 مستوى اإلعاقة الفكرية.
الدعـ المختمفة وليس ربط احتياجات الفرد بمستويات  -4

 حاد(. ، شديد، متوسط، بمستويات التصنيؼ التقميدية، )بسيط
[ أف األبعاد التي يغطييا أسموب التقييـ 29ويضيؼ الوابمي ]

 :ذي األبعاد المتعددة تشمؿ األبعاد التالية
 البعد األوؿ: القدرة العقمية والميارات التكيفية.

 البعد الثاني: االعتبارات النفسية.
 لبعد الثالث: االعتبارات البدنية والصحية والمسببات.ا

 البعد الرابع: االعتبارات البيئية.
كما أف التعامؿ مع أربعة األبعاد السابقة يتطمب اتباع ثالث 

 خطوات رئيسة:
 مرحمة التقييـ لتحديد وجود اإلعاقة الفكرية. -2
 مرحمة التصنيؼ لتحديد جوانب القوة والضعؼ لدى الفرد. -3
مرحمة إعداد برنامج الدعـ الذي تتطمبو االحتياجات  -4
 الفردية.
( Learning  Characteristicsالخصائص التعميمية )  

لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية: إف معرفة الخصائص التعميمية لذوي 
اإلعاقة الفكرية التعميمية تشكؿ السموؾ المدخمي لبناء منياج ليـ 
ومف ثـ إعداد طريقة التدريس المناسبة عمى ضوء الخطة التربوية 
الفردية. ويعتبر إلماـ معمـ التربية الفكرية بيذه الخصائص مف أىـ 

األساسية التي تساعده عمى فيـ االحتياجات الخاصة لكؿ الميارات 
تمميذ ذي إعاقة فكرية بغية إعداد البرنامج الفردي المناسب لو، 
فعمى سبيؿ المثاؿ: تحديد األىداؼ التعميمية المناسبة كأحد 

العناصر األساسية ألي برنامج فردي،  فإف المعمـ يعتمد في 
ي اإلعاقة الفكرية وقدرتو تحديده لألىداؼ عمى خصائص التمميذ ذ

عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ التي وضعت لو في فترة زمنية محددة 
[:[ ]21.] 

(: يعاني ذوي اإلعاقة الفكرية مف Attentionأ( االنتباه )
ضعؼ القدرة عمى االنتباه، والقابمية العالية لمتشتت. وىذا يفسر 
عدـ مثابرتيـ أو مواصمتيـ األداء في الموقؼ التعميمي إذا استغرؽ 

 [. 22[ ]21الموقؼ فترة زمنية متوسطة، أو مناسبة لمعادييف ]
 & Zeaman[ بأف زيماف وىاوس ):ويذكر ىاروف ] 

House, 1963 قد استخمصوا مف دراستييما الرائدة حوؿ تعمـ )
( لدى ذوي اإلعاقة Discrimination Learningالتمييز )

الفكرية أنيـ يتميزوف بضعؼ االنتباه لدييـ، بمعنى عدـ القدرة عمى 
التمييز بيف المثيرات المنتمية لحّؿ المشكمة والمثيرات غير المنتمية 

 لحؿ المشكمة. 
(: إف مف أكثر المشكالت التعميمية Memory) ب( التذكر

حدة لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية، مشكمة التذكر سواء كاف 
ذلؾ متعمقًا باألسماء أو األشكاؿ أو األحداث وخاصة تمؾ التي 

 Shortتحدث قبؿ فترة قصيرة أو ما يسمى بالتذكر قصير المدى )

Term Memory, STM عمى التذكر ( إذ يالحظ أف قدرة الطفؿ
ىي أقؿ مف قدرة الطفؿ العادي الذي يناظره في العمر الزمني. إف 
ذوي اإلعاقة الفكرية يعانوف مف ضعؼ في عممية التذكر 

 ,Short Term Memory)الذاكرة قصيرة المدىفباإلضافة إلى 

STM) كذلؾ الذاكرة طويمة المدى(Long Term Memory, 

LTM)  ث أظيرت بصفة عامة أف وتنظيـ المدخؿ. إف نتائج البحو
التالميذ القابميف لمتعمـ أبدوا صعوبة كبيرة في مجاؿ التذكر قصيرة 
المدى برغـ أنيـ ػ إلى حٍد ما ػ أظيروا تذكًرا لممعمومات عمى المدى 

 [. :[ ]21الطويؿ ]
(: يقصد Transfer of Learningج( انتقاؿ أثر التعميـ )

ت والمفاىيـ والميارات التي بانتقاؿ أثر التعميـ، استخداـ المعموما
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سبؽ تعمميا في مواقؼ جديدة، والسمة المميزة لسموؾ الطفؿ ذي 
اإلعاقة الفكرية أنو يعاني صعوبة في نقؿ التمميذ ذي اإلعاقة 
الفكرية ما تعممو مف موقؼ إلى آخر مقارنة مع الطفؿ العادي 
الذي يماثمو في العمر الزمني، إذ ليس مف السيؿ عمى الطفؿ ذي 
اإلعاقة الفكرية أف يتعرؼ عمى الدليؿ لحؿ مشكمة ما متعممة 
مسبقًا ونقؿ ذلؾ إلى الموقؼ الجديد، ويعزى ذلؾ إلى صعوبة 

 [.21[ ]7التعرؼ عمى الدالئؿ المناسبة ]
: يجد التالميذ ذوي اإلعاقة Generalization)د( التعميـ )

ما تعمـ الفكرية صعوبة في تعميـ ما تعمموه، ويقصد بذلؾ أنو إذا 
التمميذ القياـ بميمة ما في ظرؼ معيف فإنو لف يعرض لمضرورة 
نقؿ ىذه الميارة التي تعمميا إلى ظرؼ آخر. وقد اقترحت الدراسات 
التي أجريت حوؿ نمو اإلدراؾ لدييـ أنيـ ال يستطيعوف فيـ 
األفكار المجردة، وتنعكس ىذه عمى عدـ قدرتيـ  عمى التعميـ 

[ ولذلؾ 31ًا لفائدتيا أو وظيفتيا، زيتوف ]واستخداـ األشياء وفق
 :ينبغي عمى معمـ التربية الفكرية مراعاة ما يمي

   عند تدريس مفاىيـ مجردة فعميو التركيز عمى )ماذا(  -2

 و)كيؼ(.
 دمج المحسوس والمجرد في أثناء الدراسة. -3
توضي  العناصر األساسية التي تشترؾ فييا المواقؼ  -4

ـ نقؿ ىذه العناصر مف موقؼ إلى موقؼ مشابو المتخمفة وكيؼ يت
 لو.

تعميـ الميارات التي تطبؽ في ظروؼ شبيية بالظروؼ  -5
التي نتوقع أف يستخدميا التمميذ فييا، فمثاًل: لكي نعممو حمؿ 

 النقود واستخداميا عمينا أف نأخذه لمتسوؽ في األسواؽ الواقعية.
د وأدوات مختمفة تقديـ الكثير مف التطبيقات باستخداـ موا -6

 بيدؼ تعميميـ األفكار المجردة كالحجـ، الموف واألبعاد.
تشجيع التالميذ الستخداـ الكممات في حاالت وظروؼ  -7

 [.:مختمفة عف حالة التعمـ األولى لمميارة ]

( لدى األفراد Arithmetic Processالعمميات الحسابية ). د
الميارات األكاديمية  ذوي اإلعاقة الفكرية: يعتبر الحساب أحد أىـ

الوظيفية األساسية التي يجب أف يتقنيا طمبة المدارس. فالمفاىيـ 
األساسية في الحساب، مف مثؿ معاني األعداد وترتيبيا والعالقات 
فيما بينيا وتطبيقاتيا في الحياة اليومية، يتوجب أف يتـ إتقانيا في 

ية. إال أف المراحؿ األساسية األولى وخاصة في المرحمة االبتدائ
تعميـ األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ىذه الميارات أمر ذو أىمية 
بالغة إذ ال يتوقع منيـ الوصوؿ إلى مستويات مف االستقاللية 

[. وقد وجدا إيدجي وبيرتوف 33[ ]32المقبولة بدوف ىذه الميارات ]
[ أف الكثير مف التالميذ مف ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة 34]

عمى أداء ميارات حسابية مثؿ الجمع والطرح، ولكف يقدروف 
تنقصيـ القدرة عمى استخداـ الميارات الحسابية في مواقؼ حؿ 
المشكمة، وأنيـ يحتاجوف لمعرفة كيفية تطبيؽ مياراتيـ الحسابية 
في المواقؼ المالية التي تحدث في الحياة اليومية. إف نتائج 

عاقة الفكرية يصموف البحوث في ىذا المجاؿ أظيرت بأف ذوي اإل
إلى مستوى متقارب لمستوى نموىـ العقمي بمعنى تشابو أدائيـ مع 
أقرانيـ العادييف في تعمـ بعض الميارات الحسابية كالوضع في 
ف كاف ىناؾ فروقًا في  مجموعات، والعد اآللي، والجمع، والطرح، وا 

 حؿ الميارات المتعمقة بتكويف المفاىيـ.
[ أف األفراد ذوي اإلعاقة 33ديدي ]وقد أشارا الخطيب والح

الفكرية لف يتمكنوا مف تعمـ الميارات الحسابية حتى يكوف لدييـ 
 االستعداد لذلؾ مف خالؿ: 

 تصنيؼ األشياء حسب شكميا. -2
 العّد اآللي. -3
 الترتيب والتسمسؿ. -4
 التعرؼ عمى األعداد. -5
 مسطرة،استخداـ األعداد في التعامؿ مع النقود، الوقت، ال -6

 األشكاؿ اليندسية والكسور.
 استخداـ األعداد في القصص. -7
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طرؽ تدريس التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية: إف طرؽ  .ىػ
التدريس مكونًا رئيسًا مف مكونات المنيج المدرسي وترتبط ارتباطًا 
وثيقًا بعالقات تأثير وتأثر بالمكونات األخرى لممنيج، وىذه الطرؽ 
ىي ترجمة حقيقية لعمؿ المعمـ باالشتراؾ مع تالميذه لتسييؿ 

[ إلى أف طريقة التدريس 35رضواف ][.  ويشير 24عممية التعمـ ]
ميمة كالمنيج نفسو وىي العامؿ الثاني في حصوؿ التعمـ الحؽ، 
فالمنيج ميما كاف غنيا ال يمكف أف يفيد إال إذا تضمف طريقة 
تدريس تستطيع أف تؤثر بالمنيج في شخصية التمميذ أي تستطيع 
حقيقة أف تمكنو مف تعممو. ويعزز ذلؾ ما أوصت بو ندوة 

ياضيات المعاصرة التي قدمت ضمف المؤتمر العالمي األوؿ الر 
 (2:94لمرياضيات في منطقة الخميج العربي والمنعقد في الرياض )

عمى ضرورة استخداـ طرؽ حديثة لتدريس الرياضيات. ويؤيد ذلؾ 
ضمف مبادرتو  NCTMالمجمس الوطني لمعممي الرياضيات 

المبادئ والمستويات العالمية لتعميـ وتعمـ الرياضيات المسماة ب
 Principles and Standards forلمرياضيات المدرسية 

School Mathematics (NCTM. 2000 والتي تؤكد عمى ،)
إعطاء فرصة اكبر لتعمـ الرياضيات بطرؽ تتفؽ مع ما يجب أف 

 يكوف لمواجية المستقبؿ.
(: تذكراف Peer Tutoringتدريس األقراف ) استراتيجية .و

( يرى أف Peterson, 1997[ بأف بيتيرسوف )36]صال  وأميف 
التالميذ الذيف يصنفوف بأنيـ ضمف فئات العجز الخفيؼ، يشتركوف 
في سمات مشتركة كثيرة، واستراتيجيات تعميمية فعالة منيا تدريس 
األقراف والتي يمكف أف تساعد التالميذ عمى التعمـ بغض النظر 

جية بدرجة أكبر مف تأثير عف كيفية تصنيفيـ، وتؤثر ىذه االستراتي
المعمـ عمى زمالء الصؼ في المجاالت األكاديمية والسموكية، إذ 
تعتبر ذات كفاءة عالية البناء، وتتضمف تفاعالت بنائية متنوعة 

بيف اثنيف أو أكثر مف التالميذ، وىي مصممة ومخططة مف قبؿ 
 المعمميف لتحقيؽ أىداؼ أكاديمية واجتماعية وانفعالية.

[ 37ستراتيجية تدريس األقراف: يعرؼ إيسرماف ]تعريؼ ا
تدريس األقراف بأنو: تنظيـ البيئة لكي يمارس فييا التالميذ مف 
نفس المرحمة العمرية الميارات األساسية، حيث يشاركوف في ىذه 
االستراتيجية مف خالؿ الطرؽ التالية: طريقة تدريس األقراف أحادي 

إلى تمميذ آخر، أو طريقة تدريس  االتجاه بحيث يعمـ التمميذ الميارة
األقراف المتبادؿ الذي يتبادؿ فيو التالميذ األدوار، فيقـو تمميذ بدور 

 المسيؿ ويعمؿ اآلخروف كمستقبميف. 
[ بأنيا: حصوؿ أحد التالميذ 38وعرفيا الدماطي والشخص ]

عمى مساعد أكاديمية مف زميؿ آخر يماثمو في السف أو الفرقة 
 الدراسية.

استراتيجية تدريس األقراف: تتسـ استراتيجية تدريس  مميزات
األقراف بعدد مف الميزات سواًء لمقريف المعمـ أو القريف المتعمـ أو 

 معمـ الصؼ.
 مميزات استراتيجية تدريس األقراف لمقريف المعمـ:

أف ىذه االستراتيجية تقضي عمى الممؿ وتكوف المادة  -2
ا أنيا تشجع عمى تقدير الذات التعميمية مثيرة وجذابة ومشوقة، كم

وتطور النمو االجتماعي بيف المتعمميف مف خالؿ التعاوف 
 [.39والمشاركة في اتخاذ القرار ]

أنيا تسيـ في زيادة العالقات الشخصية التي يشيع فييا  -3
جو مف الصحبة والتفاىـ بيف األقراف، األمر الذي يؤثر في 

ا ىو متوقع مف القريف اكتساب الميارات وأدائيا بشكؿ أكبر مم
( أثر التوافؽ 2[، ويوض  الشكؿ رقـ ):3المعمـ والقريف المتعمـ ]

بيف القريف المعمـ والقريف المتعمـ في إحداث التعمـ المطموب مف 
 خالؿ استراتيجية تدريس األقراف.
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 حداث التعمم المطموبفي إ القرين المتعمم( رسم توضيحي ألثر التوافق بين القرين المعمم و 1شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
تعد استراتيجية تدريس األقراف إحدى التقنيات التي تستخدـ  -

فيي تحسف إتقاف القريف المعمـ ، في التدريب عمى الميارات
موضوع الدرس، فيو لكي يقـو بعمميات الشرح والتفسير ال بد أف 

نفسو عمى الكثير مف األسئمة التي يتوقع يجيب بينو وبيف 
مواجيتيا، كما أف القريف المعمـ يتحمؿ المسئولية عندما يتعرؼ 
عداد  عمى حاجات القريف المتعمـ، ويساعده عمى تحديد أىدافو، وا 
المواد التعميمية وعرضيا بطريقة بسيطة تساعد عمى تذكر 

لموضوع المعمومات وبقائيا، واستخداـ أساليب تقويـ مناسبة 
الدرس. كما يبذؿ القريف المتعمـ الجيد لمتواصؿ إلى المستوى الذي 
عميو القريف المعمـ ليتبادؿ الدور معو في تدريس المادة التعميمية 

[41.] 
 مميزات استراتيجية تدريس األقراف لمقريف المتعمـ:

تؤثر ىذه االستراتيجية بشكؿ كبير عمى نمو التالميذ في  -2
ي واالنفعالي والمعرفي والمياري والوجداني وعمى الجانب االجتماع

 [.42تعمـ المواد الدراسية عامًة وتعمـ الرياضيات خاصًة ]
أف ىذه االستراتيجية ىي بمثابة توفير معمـ لكؿ متعمـ  -3

وذلؾ بما يقدمو القريف المعمـ مف تغذية راجعة فورية لمقريف 

تجريب والمحاولة المتعمـ، إضافة إلى أنيا تمنحيما بيئة آمنة لم
يذاء ]  [.27والفشؿ واالعتراؼ بالقصور في الفيـ  دوف عقاب وا 

أف تعميـ ذوي االحتياجات الخاصة في مجموعات صغيرة  -4
مع أقرانيـ العادييف باستخداـ استراتيجية تدريس األقراف ينمي 
العديد مف الميارات األكاديمية، الرياضية، االجتماعية والمغوية، 

التفاعؿ التبادلي بينيـ، وىي استراتيجية فعالة وممتازة في ويطور 
 [.43دمج ىؤالء التالميذ في صفوؼ التعميـ العاـ ]

يظير التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية أثناء تعميميـ  -5
باستراتيجية تدريس األقراف ارتباطًا بأقرانيـ العادييف وذلؾ نتاج 

وتعزيز وتشجيع األقراف لشعورىـ بذاتيتيـ وقيمتيـ أثناء تفاعميـ 
 [.44العادييف ليـ ]

 مميزات استراتيجية تدريس األقراف لمعمـ الصؼ:
تساعد ىذه االستراتيجية المعمميف عمى تفريد المحتوى،  -2

عطاء فرص كبيرة لالستجابة ولمتغذية الراجعة، وزيادة وقت  وا 
 [.45مشاركة التمميذ أثناء التعميـ ]

ه االستراتيجية عف الدور الذي يختمؼ دور المعمـ في ىذ  -3
 يقـو بو في الطريقة التقميدية، فيو ىنا منظـ لممجموعات
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 [.27ومرشد ومعيف لممتعمميف وقت الحاجة ]
عندما يتي  المعمـ الفرصة لألقراف لكي يعمـ بعضيـ  -4

البعض مف خالؿ استراتيجية تدريس األقراف، فإنو يحقؽ كثيرًا مف 
يتي  الفرصة لتغيير دوره التقميدي كمسيطر النتائج اإليجابية، وذلؾ 

في العممية التعميمية، مما يقمؿ مف التوتر الذي ينشأ لدى التالميذ 
نحو المعمـ، وكذلؾ تخفض ىذه االستراتيجية الكثير مف األعماؿ 
التي يقـو بيا المعمـ مما يعطيو وقتًا كافيًا ألداء دوره اإلنساني في 

أفراد، وحثيـ عمى بذؿ الجيد والعمؿ إظيار االىتماـ بالمتعمميف ك
عمى مساعدتيـ عمى مواجية الصعوبات التي تقابميـ والتغمب عمى 

 [.46ما يعترضيـ مف عقبات ]
 الدراسات السابقة .3

 سات العربيةار الد .أولً 
[ دراسة لمتعرؼ عمى فاعمية استراتيجية 26أجرت الحارثي ]  

تدريس األقراف في إكساب بعض الكممات الوظيفية لمتالميذ ذوي 
( كممة 29اإلعاقة الفكرية بدرجة متوسطة، حيث تـ اختيار )

( كممات. وقد تكونت 7قسمت عمى ثالث مجموعات كؿ مجموعة )
عاقة الفكرية بدرجة ( تالميذ مف ذوي اإل7عينة الدراسة مف )

 ( سنة،22ػ  8إناث( أعمارىـ ما بيف ) 4ذكور و 4متوسطة )
بالمممكة العربية  قيف بمدرسة خاصة في مدينة الرياضممتحو 

وزعوا عمى ثالث مجموعات كؿ مجموعة تضـ تمميذيف  السعودية
بحيث يقـو التمميذ الذي لديو ميارات أعمى وأفضؿ نسبيًا  بتدريس 

ي قدراتو.  وقد استخدمت الباحثة أسموب التقصي التمميذ األقؿ ف
المتعدد، وقامت الباحثة بتدريب التالميذ القريف المعمـ عمى طريقة 
التدريس وأكسبتيـ الكممات الوظيفية التي سيدرسونيا. وقد كشفت 
نتائج الدراسة عف وجود عالقة وظيفية إيجابية بيف استراتيجية 

وظيفية لمتالميذ ذوي اإلعاقة تدريس األقراف واكتساب الكممات ال
( خالؿ 29الفكرية بدرجة متوسطة، حيث اكتسبوا جميع الكممات )

 مرحمة التدخؿ، إضافة إلى أف التالميذ تمكنوا مف االحتفاظ بيا

%( وقد 8879 -% 7212تعميميا وتراوحت نسبة التعميـ ما بيف )و 
 أرجعت الباحثة ذلؾ التعميـ إلى استراتيجية تدريس األقراف.

[ بدراسة لمعرفة فاعمية برنامج 36وقد قامت صال  وأميف ]
مقترح باستخداـ استراتيجية تدريس األقراف في تنمية بعض 
الميارات الرياضية الحياتية لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية 
القابميف لمتعمـ في مرحمة الروضة باإلسكندرية بمصر. وضمت 

عاقة الفكرية القابميف لمتعمـ ( تالميذ مف ذوي اإل21عينة الدراسة )
( سنوات، كما ضمت العينة 9بالصؼ الثاني تييئة أعمارىـ بيف )

( سنوات لدييـ 7 -6( تالميذ عادييف تقع أعمارىـ ما بيف )7)
درجة عالية مف الثقة بالنفس وميارات اجتماعية عالية لمتعامؿ مع 

رنامج الغير ومساعدتو وال توجد لدييـ مشكالت سموكية. وشمؿ الب
أنشطة حياتية عممية )حركية ػ عقمية ػ فنية ػ رحمة(. استغرؽ 

( أياـ كؿ أسبوع. وأوضحت النتائج 5( أسبوًعا بواقع )23التطبيؽ )
أف استراتيجية تدريس األقراف ذات فعالية في إكساب األطفاؿ 
الميارات الرياضية التالية مرتبة بعد االختبار البعدي )األحجاـ 

%( ػ التسمسؿ 79144%( ػ التناظر )86نيؼ )%( ػ التص94144)
%( ػ النقود 74144%( ػ الزمف )77116%( ػ الوزف )77178)
 %(.61161%( ػ العالقات المكانية )73161%( ػ العدد )77)

[ دراسة كاف ىدفيا الكشؼ عف مدى 27وقد أجرت سيؼ ]
فعالية استخداـ استراتيجية تدريس األقراف في تنمية ميارات الطرح 

تجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ الصؼ الرابع بالمرحمة واال
االبتدائية بمنطقة األحمدي بدولة الكويت، واستخدمت الباحثة 
المنيج التجريبي باستخداـ مجموعتيف متكافئتيف )التجريبية 
والضابطة( والقياس القبمي والبعدي لمتغيرات الدراسة. وضمت 

ع تـ تقسيميـ إلى ( تمميذا بالصؼ الراب81عينة الدراسة )
( تمميًذا درست باستخداـ 46مجموعتيف: مجموعة تجريبية تضـ )

( تمميذا 46استراتيجية تدريس األقراف، ومجموعة ضابطة تضـ )
يدرسوف بالطريقة التقميدية. كما استخدمت الباحثة اختبار تحصيمي 
مف إعدادىا، ومقياس االتجاه نحو الرياضيات مف إعداد )الشناوي، 
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نعـ(. وأوضحت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالة عبدالم
إحصائيا بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات 
المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي 
لصال  المجموعة التجريبية، كما أوضحت النتائج وجود فروؽ دالة 

يبية والمجموعة إحصائيا بيف متوسطي الدرجات لممجموعة التجر 
الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه نحو الرياضيات 

 لصال  المجموعة التجريبية.
 الدراسات األجنبية .ثانياً 

[  بدراسة بيدؼ التعرؼ 46كويندولف وسبانا ]، قاـ ليفكي
عمى تحسيف ميارات القراءة لتالميذ المرحمة االبتدائية باستخداـ 

 )3( تالميذ )7راف، ضمت عينة الدراسة )استراتيجية تدريس األق
     تالميذ عادييف( أعمارىـ ما بيف )5(تمميذيف صعوبات تعمـ،

( سنوات كاف أداؤىـ جميًعا منخفًضا عمى االختبارات، 9 -8)
حيث تـ اختبار التالميذ عمى اختبارات قبمية وبعدية كانت بيدؼ 

لمحصوؿ عمى  )التعرؼ عمى الكممة ػ فصاحة القراءة ػ فيـ القطعة
معنى الكممة( كما تـ تطوير خمس قطع لمقراءة تحتوي كؿ قطعة 
عمى فقرتيف وتشمؿ القطعة عمى عشريف كممة، وكانت جمسات 

( دقيقة خالؿ 41تدريس األقراف تعقد ثالث مرات أسبوعيا لمدة )
( أسبوعا، واستخدمت الدراسة منيج )تصميـ التقصي 31فترة )

فعالية استراتيجية تدريس األقراف في  المتعدد(.  أوضحت النتائج
تعميـ الكثير مف الكممات، حيث كانت بدايتيـ مف درجة الصفر 

( مف الكممات 19:ػ  :91) مج حققوا معدؿوفي نياية البرنا
الصحيحة، كما ارتفع معدؿ القراءة بفصاحة وكذلؾ مستوى الفيـ 
ـ لدى التالميذ المشاركيف ووصؿ إلى مستوى أعمى في قراء وفي

الفقرات، أما في فيـ القطعة لمحصوؿ عمى معنى الكممة فقد حقؽ 
 %.9875التالميذ نسبة 

[ بدراسة ىدفت لتدريس 48كما قاـ كال مف مايفيمد وفولمير ]
ميارات الحساب باستخداـ استراتيجية تدريس األقراف في المنزؿ، 

( فتيات لدييف نقص في العمميات الحسابية، 5وضمت الدراسة )

الفتيات ثنائيات تعميمية يعمؿ كؿ منيـ كمعمـ لألقراف وشكمف 
وكذلؾ كمتعمـ، وقاـ خبير بإعطاء ثالث جمسات متعددة في ثالث 
أو أربع ميارات حسابية، وقد استخدمت الدراسة منيج تصميـ 
الخط القاعدي المتعدد، وأوضحت النتائج تحسف أداء المشاركات 

ادة االختبارات بعد فترة في كؿ الميارات المستيدفة، وأيضا تـ إع
مف ثالثة إلى خمسة أشير مع عدـ التدريب عمى الميارات 
وأوضحت النتائج أف القريف المعمـ والقريف المتعمـ الزالوا يمتمكوف 

 عشرة ميارة التي تـ تقيميا. االثنيالدقة في سبع ميارات مف 
 كما أوضحت الدراسة التي قاـ بيا كؿ مف سبنسر وبالبوني 

فاءة استراتيجية تدريس األقراف في الميارات األكاديمية [  ك48]
واالجتماعية واليومية وميارات العناية بالذات. حيث شممت الدراسة 

تمميذًا( مف ذوي اإلعاقة الفكرية بدرجة بسيطة ومتوسطة تـ  415)
تمميذًا( قاموا  :28تمميذا( قاموا بدور المعمـ، و) 236توزيعيـ إلى )

( 41ػ  21د تراوحت مدة جمسات التدريب ما بيف )بدور المتعمـ، وق
( دقيقة. وكانت نتائج الدراسة إيجابية في 31دقيقة بمتوسط قدره )

الميارات التي حددتيا الدراسة، باإلضافة إلى أف التالميذ قد نجحوا 
في مساعدة بعضيـ البعض في تعمـ الميارات الخاصة بالحياة 

 سعافات األولية. اليومية والمعيشية وتعمـ ميارات اإل
[  دراسة بيدؼ تحسيف مشكمة 49وقد أجرى تيست وىويؿ ]

استخداـ النقود لشراء المستمزمات الشخصية لذوي اإلعاقة الفكرية، 
وقد تـ استخداـ استراتيجية تدريس األقراف لتدريس ىؤالء األطفاؿ 

-Nextالميارات الحياتية الستخداـ األمواؿ بواسطة استراتيجية )

Dollar)( أطفاؿ مف ذوي اإلعاقة 7. شممت ىذه الدراسة عمى )
الفكرية البسيطة مف المدمجيف مع أقرانيـ العادييف. وكانت فترة 

( أسابيع خالؿ فترة النشاط الصيفي. وأوضحت 7ىذه الدراسة )
الدراسة فاعمية استراتيجية تدريس األقراف في إكساب عينة الدراسة 

تبطة باستخداـ النقود، كما أف عينة الميارات الرياضية الحياتية المر 
الدراسة اكتسبت ميارات أخرى ىي ميارات التفاعؿ االجتماعي، 

 وميارات المغة.
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[ فقد ىدفت لمتحقؽ مف التأثيرات :4] أما دراسة مورتويت  
األكاديمية واالجتماعية الستراتيجية تدريس األقراف داخؿ الصؼ 
لمتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية القابميف لمتعمـ، وضمت عينة الدراسة 

( تالميذ مف أفراد ىذه الفئة في صفيف مف المرحمة االبتدائية 5)
اس األداء في اختبارات ( تالميذ عادييف لقي5وكذلؾ ضمت العينة )

التيجئة األسبوعية ومستويات المشاركة األكاديمية وكذلؾ 
المالحظة المباشرة لمتفاعالت االجتماعية. وكشفت النتائج عف 
زيادة دقة التيجئة وزيادة مستويات المشاركة األكاديمية وزيادة 
التفاعالت االجتماعية وكذلؾ انتقؿ التحسف إلى الميارات 

والقبوؿ االجتماعي، وأيضا كاف ىناؾ تعميـ محدد االجتماعية 
لمتفاعالت االجتماعية مع النشاط االجتماعي، وأوضحت النتائج 
أيًضا أف استراتيجية تدريس األقراف في الصؼ تعد استراتيجية 
تعميمية فعالة لتحسيف النتائج األكاديمية واالجتماعية لمتالميذ ذوي 

 اإلعاقة الفكرية القابميف لمتعمـ.
 الطريقة واإلجراءات .4

 مجتمع الدراسة .أ
جميع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية القابميف لمتعمـ )بنيف(  

الممتحقيف بصفوؼ التربية الفكرية في مدارس التعميـ العاـ بالمرحمة 
المتوسطة والتابعة إلدارة التربية والتعميـ بمحافظة األحساء والبالغ 

 ( تمميًذا.314عددىـ ) 
 ة الدراسةعين .ب
قاـ الباحث بجمع معمومات عف بعض مدارس التعميـ العاـ   

الممحؽ بيا صفوؼ تربية فكرية عف طريؽ المعمميف، وبعد التأكد 
مف تعاوف إدارة إحدى المدارس وتوفيرىا كامؿ االستعداد الستقباؿ 
الباحث والمعاونة لو في تجربتو، قاـ الباحث باختيار عينة مكونة 

تالميذ مف ذوي اإلعاقة  9تالميذ عادييف و 5ًا، ( تمميذ23مف )
تالميذ  5الفكرية موزعيف عمى مجموعتيف مجموعة تجريبية تضـ )

تالميذ عادييف( ومجموعة ضابطة تضـ  5ذوي أعاقة فكرية + 
 ( تالميذ ذوي إعاقة فكرية. 5)

وقاـ الباحث باختيار مجموعة التالميذ العادييف بناًء عمى 
مادة الرياضيات، وتـ التأكد مف سموكياتيـ مستوى تحصيميـ في 

وتفاعميـ االجتماعي في المدرسة وذلؾ بالتعاوف مع المرشد 
الطالبي. كما تـ اختيار مجموعة التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عف 
طريؽ مراجعة ممفاتيـ لموقوؼ عمى العمر الزمني ودرجة الذكاء 

اتيـ في مادة والسموؾ التكيفي وسؤاؿ معممي الصفوؼ عف مستوي
 الرياضيات ومسائؿ الضرب.

 مكان تطبيق الدراسة .ج
صؼ خاص ببرنامج التربية الفكرية المحمؽ بالمدرسة،  

بحيث يمتقي كؿ تمميذيف مف تالميذ المجموعة التجريبية عمى 
طاولتيف متقابمتيف وثالثة كراسي، يجمس القريف المعمـ أماـ القريف 

بالقرب منيما لإلشراؼ عمى  المتعمـ متقابميف، ويجمس الباحث
الجمسة التعميمية. بينما تتمقى المجموعة الضابطة تعميميا في 

 صؼ خاص ببرنامج التربية الخاصة مف قبؿ المعمـ.
 مدة تطبيق الدراسة .د
( 4( ثمانية أسابيع بواقع )9استمر تطبيؽ التجربة مدة ) 

( 35ثالث جمسات كؿ أسبوع ليكوف مجموع الجمسات لكؿ تمميذ )
 جمسة.
 منهج الدراسة .هـ
منيج الدراسة تجريبي يستخدـ طريقة تصميـ التقصي  

(، وىو أحد MPD) (Multiple Probe Designالمتعدد )
تصاميـ الحالة الواحدة القائمة عمى دراسة الفرد بداًل مف المجموعة. 

( بأنو: Probes[ إجراء التقصي )51وىو كما يعرفو العتيبي ]
ات التجريبية لتقييـ قدرة التمميذ عمى أداء الميمة سمسمة مف االختبار 

المطموبة بمساعدة أقؿ مما يستعمؿ أثناء البرنامج التعميمي أو 
( يرتكز عمى عدـ جمع البيانات MPDالتدريبي. إف تصميـ )

القاعدية لمسموؾ المراد تعديمو بشكؿ مستمر، بؿ يتـ إجراء 
مسموكيات المطموب المحاوالت أو التجارب األولية بشكؿ متقطع ل

 تعمميا أو التي لـ يتـ تعمميا.
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 متغيرات الدراسة .و
 المتغيرات التابعة: :أوالً 
الميارات الحسابية )مسائؿ الضرب( لدى التالميذ ذوي اإلعاقة  -2

 الفكرية بالمرحمة المتوسطة؟
االتجاه نحو مادة الرياضيات لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية  -3

 سطة؟بالمرحمة المتو 
اتجاىات التالميذ العادييف نحو أقرانيـ ذوي اإلعاقة الفكرية  -4

 بالمرحمة المتوسطة؟
 المتغير المستقؿ: :ثانياً 

 استراتيجية تدريس األقراف.
 أدوات الدراسة .ز

 :لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة فقد تـ استخداـ األدوات التالية
مقياس االتجاه نحو ذوي االحتياجات الخاصة، والمعد مف قبؿ  :أوالً 

( والمعدؿ مف Yuker and Blocks, 1960يوكر وبموسكس )
(، وقد Furnham and Gibbs, 1984قبؿ فورناـ وجبس )

استخدـ ىذا المقياس كأداة بحث في أكثر مف مائتي دراسة ألكثر 
قنيف ىذا [ بت52مف خمسة وعشريف عامًا. وقد قاـ السرطاوي ]

المقياس عمى البيئة السعودية. حيث طبقو عمى أربع فئات مف 
فئات اإلعاقة ىي )الفكرية، السمعية، البصرية والجسمية(، ويتألؼ 

( فقرة معدة بطريقة 31المقياس في صورتو األصمية مف عشريف )
( وفي صورتو المعدلة مف قبؿ فورناـ وجبس مف Likertليكرت )

 ة في جزأيف:( فقر 38سبعة وعشريف )
الجزء األوؿ فقرات مرتبطة بما يستطيع وما ال يستطيع الطفؿ ذو  -

 االحتياجات الخاصة القياـ بو.
الجزء الثاني فقرات مرتبطة بخصائص األطفاؿ ذوي االحتياجات - 

 الخاصة.
مقياس االتجاه نحو مادة الرياضيات لمتالميذ ذوي  :ثانًيا

حيث قاـ الباحث بمراجعة اإلعاقة الفكرية، مف إعداد الباحث. 

مجموعة مف المقاييس المعدة في مجاؿ االتجاىات نحو مادة 
 ( فقرة.31الرياضيات ومف ثـ أعد مقياًسا خاًصا تكوف مف )

ولمتحقؽ مف صدؽ وثبات المقياس قاـ الباحث بالخطوات  
 التالية:

أ( التحقؽ مف صدؽ المقياس: قاـ الباحث بعرض المقياس 
مى مجموعة مف أعضاء ىيئة التدريس في في صورتو األولى ع

قسـ التربية الخاصة وقسـ عمـ النفس بجامعة الممؾ سعود وجامعة 
الممؾ فيصؿ وكذلؾ مجموعة مف مشرفي اإلعاقة الفكرية بإدارة 
التربية والتعميـ، وبعد أخذ مالحظات األساتذة والمشرفيف أصب  

بعًدا واحًدا  ( فقرة تقيس31ف مف )المقياس في صورتو األخيرة مكو 
 وىو اتجاه التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية نحو الرياضيات.

ب( التحقؽ مف ثبات المقياس: قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس 
( تمميذا مف ذوي اإلعاقة الفكرية بالمرحمة المتوسطة وبعد 36عمى )

أسبوعييف أعيد تطبيؽ المقياس عمى نفس التالميذ ومف ثـ حسبت 
بيف درجاتيـ وكاف معامؿ ثبات اإلعادة  معامالت االرتباط

( وىو داؿ عمى االرتباط بيف االختبار القبمي والبعدي ::117)
وداؿ عمى ثبات المقياس. كما تـ التحقؽ مف ثبات المقياس عف 

 (.:118طريؽ معامؿ ألفا كرونباخ لمثبات، وكاف معدؿ الثبات )
 الوسائؿ التعميمية واالستمارات

عة مف االختبارات غير الرسمية مف إعداد استخداـ مجمو  :أوالً 
الباحث، بيدؼ قياس مستويات التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في 

 ميارة مسائؿ الضرب لتحديد مستوياتيـ.
 5316× سـ  42فمييف مغطى بورؽ شفاؼ لمكتابة بمقاس ) :ثانًيا

 سـ( تستخدـ لكتابة العممية الحسابية عمييا وعرضيا عمى التالميذ.
سـ( وأقالـ ومساحة تستخدـ  71× سـ  56سبورة بمقاس ) :اثالثً 

 إلجراء العمميات الحسابية.
وسيمة الجيوب المضيئة، وىي وسيمة تعميمية تضـ جيوب  :رابًعا

في جية اليميف وجيوب في جية اليسار يتـ التوصيؿ بينيما 
بسمكييف وفي حالة التوصيؿ الصحي  بيف جيبيف مف الجيوب في 
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ىناؾ جرس يضيء ويصدر صوت يبيف صحة الموحة فإف 
اإلجابة، وفي حالة التوصيؿ غير الصحي  ال يحدث الجرس ال 

 إضاءة وال صوت.
 ط: األساليب اإلحصائية

نظرًا ألف منيج الدراسة ىو تصميـ التقصي المتعدد  -2
(MPD الذي يعتمد عمى معالجة البيانات وتحميؿ النتائج مف )

الموضحة عميو فاألسموب اإلحصائي  خالؿ قراءة الجداوؿ البيانية
 المناسب ىو أسموب النسب المئوية.

اختبار" ويمكوكسوف": ويسمى باختبار إشارات الرتب  -3 
ويعد بديال الختبار "ت" لمعينات المترابطة، ويقـو عمى أساس 
الكشؼ عف اتجاه الفروؽ بيف أزواج المشاىدات وحجـ تمؾ الفروؽ 

عينتيف صغيرتيف مرتبطتيف في ويستخدـ لبحث االختالؼ بيف 
 حجـ العينة. 

 إجراءات التطبيؽ
يوض  الشكؿ اليرمي التالي إجراءات تطبيؽ الدراسة مرتبة  

 مف األسفؿ.
 هرم اجراءات تطبيق البرنامج(2) الشكل 

 
 

( 23اختار الباحث عينة الدراسة القصدية  حيث ضمت )
تالميذ مف ذوي اإلعاقة الفكرية  9تالميذ عادييف و 5تمميذًا )

تالميذ  5القابميف لمتعمـ( موزعيف عمى مجموعتيف تجريبية تضـ )
( تالميذ 5تالميذ عادييف( وضابطة تضـ ) 5ذوي أعاقة فكرية + 

 

 االختبار 

 البعدي

 مرحلة التدخل

 مرحلة الخط القاعدي

استراتٌجٌة )التدرٌب على 
 (تدرٌس األقران

تحدٌد مستوٌات التالمٌذ ذوي اإلعاقة 
 الفكرٌة فً جدول الضرب

 تحدٌد قائمة المعززات

 تقسٌم التالمٌذ إلى مجموعات 

 دمج التالمٌذ ذوي اإلعاقة الفكرٌة والتالمٌذ العادٌٌن

 االختبار القبلً لمقٌاس االتجاه نحو الرٌاضٌات لذوي اإلعاقة الفكرٌة

 االختبار القبلً لمقٌاس االتجاه نحو ذوي االحتٌاجات الخاصة

 موافقة أولٌاء األمور

 تحدٌد عٌنة الدراسة
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موافقة أولياء  أمورىـ  ذوي إعاقة فكرية، حيث تـ الحصوؿ عمى
لالشتراؾ في البرنامج. وبعد ذلؾ تـ تطبيؽ االختبار القبمي لمقياس 
االتجاه نحو ذوي االحتياجات الخاصة عمى التالميذ العادييف، 
واالختبار القبمي لمقياس اتجاه التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية نحو 

الروح  الرياضيات، ثـ قاـ الباحث بدمج تالميذ البرنامج لرفع
 المعنوية ليـ في حصص التربية البدنية والفس  والنشاط المدرسي. 

ثـ قاـ الباحث بتحديد مستوى األداء الحالي لمتالميذ في 
مسائؿ الضرب مف خالؿ تطبيؽ بعض االختبارات غير الرسمية، 
وبعد ذلؾ تـ تحديد المعززات المناسبة لكؿ طالب. ثـ جاء دور 

لمعمـ( عمى البرنامج وطريقة التدريس تدريب التالميذ )القريف ا
لمتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وبعد ذلؾ حدد الخط القاعدي 

 لمطالب في مسائؿ الضرب لمبدء في البرنامج.
 1جدول 

sتوزيع التالميذ المشاركين عمى المجموعة التجريبية والضابطة 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 5المجموعة  4المجموعة  3المجموعة  2المجموعة
 مرتضى

 عبدالرحمف

 القريف  المعمـ
القريف 
 المتعمـ

القريف  
 المعمـ

 القريف  المعمـ القريف المتعمـ القريف  المعمـ القريف المتعمـ
القريف 
 المتعمـ

 أحمد

 حيدر يوسؼ حسف محمد مجتبى عبدالمحسف أيمف باسـ حسف

( تقسيـ الطالب إلى مجموعتيف تجريبية 2يبيف الجدوؿ رقـ )
وضابطة، المجموعة التجريبية تضـ أربعة مجموعات كؿ مجموعة 
تضـ تمميذيف، قريف معمـ )تمميذ عادي( وقريف متعمـ )تمميذ ذي 
إعاقة فكرية(، أما المجموعة الضابطة فتضـ أربعة طالب يقـو 

 الفردية الخاصة بتعميميـ وفؽ برنامج الخطة التربويةمعمـ التربية 
 2جدول 

 لتوضيح تقسيم مسائل الضرب إلى ثالث مجموعات تدريسية

 (2هسائل الضزب رقن )

 الوجووعة الثالثة الوجووعة الثاًَة الوجووعة األولي

0×2 6×3 9×3 

1×2 7×3 :×3 

2×2 8×3 21×3 

3×2     

4×2 
    

تقسيى يسائم انضرب إنى   (3ول رقى )ديىضح انج

يجًىعات ثالثة تدريسية يتى تعهيًها نهطالب في انًجًىعتين 

 7انتجريبية وانضابطة

 3جدول 

 الوستوى الضزب تعد اختثار تحدٍد هسائلهستوٍات التالهَذ فٌ 

 الوجووعة هسائل الضزب الذً سَتن تعلَوه اسن التلوَذ م

 تاسن 1

 ضرب عددين في عددين يع انحًم

انًجًىعة 

 انتجريبية

ضزب عددٍي فٌ ثالثة أعداد تدوى 

 حول

 ضرب ثالثة أعداد في ثالثة أعداد

 9يسائم انضرب  عثدالوحسي 2

 3يسائم انضرب  هحود 3

 4يسائم انضرب  ٍوسف 4

 4يسائم انضرب  هزتضي 5

انًجًىعة 

 انضابطة

 5يسائم انضرب  عثد الزحوي 6

 3يسائم انضرب  أحود 7

 3يسائم انضرب  حَدر 8
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( مستويات التالميذ في المجموعتيف 4يوض  الجدوؿ رقـ )
)التجريبية والضابطة( في مسائؿ الضرب، حيث قاـ الباحث 
بمعاونة معمـ الصؼ باختبار التالميذ لتحديد مستوى األداء الحالي 

 لكؿ تمميذ. 
 نتائج الدراسة .5

استراتيجية تدريس نتائج السؤاؿ األوؿ: ما أثر استخداـ 
األقراف في تطوير ميارات مسائؿ الضرب لدى التالميذ ذوي 

 اإلعاقة الفكرية بالمرحمة المتوسطة؟
كشفت نتائج التطبيؽ عف نجاح استراتيجية تدريس األقراف في 
كساب ميارات مسائؿ الضرب لدى المجموعة التجريبية  تطوير وا 

ثالثة تالميذ مف ( 4أكثر مف المجموعة الضابطة، حيث استطاع )

أصؿ أربعة في المجموعة التجريبية وىـ )باسـ، عبدالمحسف 
ومحمد( مف الوصوؿ إلى المستوى المطموب وىو أف تكوف نسبة 

%، بينما استطاع التمميذ الرابع )يوسؼ( مف 211االستجابة 
الوصوؿ إلى المستوى المطموب في مجموعتيف مف المجموعات 

ميذيف وىما )مرتضى وعبدالرحمف(  الثالث. في مقابؿ ذلؾ فإف تم
مف المجموعة الضابطة تمكنوا مف الوصوؿ إلى المستوى المطموب 

% في المجموعات الثالث 211وىو أف تكوف نسبة استجابتيـ 
بينما تمكف التمميذ الثالث )أحمد( مف إتقاف مجموعتيف فقط مف 
أصؿ ثالث مجموعات، وتمكف التمميذ الرابع )حيدر( مف إتقاف 

 وعة واحدة مف المجموعات الثالث المحددة.مجم

 4ول دج

 نتائج طالب المجموعة التجريبية
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   5 جدول
 نتائج طالب المجموعة الضابطة

 رقم الجمسة ونسبة الستجابة  

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 الطالب
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نتائج السؤاؿ الثاني: ما أثر استخداـ استراتيجية تدريس 
األقراف في تنمية االتجاىات اإليجابية لدى التالميذ ذوي اإلعاقة 

 الفكرية نحو مادة الرياضيات بالمرحمة المتوسطة؟

تـ تطبيؽ مقياس اتجاه التالميذ العادييف نحو ذوي 
ىػ( عمى 2522االحتياجات الخاصة والمقنف مف قبؿ السرطاوي )

( تالميذ عمى مرحمتيف األولى اختبار قبمي تـ 5التالميذ العادييف )
تطبيقو قبؿ البدء بالتجربة، والثانية اختبار بعدي تـ تطبيقو بعد 

بيف االختباريف تـ استخداـ اختبار"  نياية التجربة. ولمعرفة الفروؽ
ويمكوكسوف "لداللة الفروؽ، حيث اتض  عدـ وجود فروؽ ذات 

( بيف متوسطات رتب 1116داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 .درجات القياسيف القبمي والبعدي في المجموعة

 
 6جدول 

اختبار " ويمكوكسون " لدللة الفروق بين رتب درجات 
ياسين القبمي والبعدي لختبار اتجاه ذوي المجموعة في الق

 اإلعاقة الفكرية نحو مادة الرياضيات؟

 العدد الرتب
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة  
"Z" 

مستوى 
 الدللة

الرتب 
 السالبة

4 3 7 

2171- 1122 

الرتب 
 الموجبة

 صفر صفر صفر

الرتب 
 المتعادلة

2 - - 
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استخداـ استراتيجية تدريس نتائج السؤاؿ الثالث: ما أثر 
األقراف في تنمية االتجاىات االيجابية لدى التالميذ العادييف نحو 

 أقرانيـ ذوي اإلعاقة الفكرية بالمرحمة المتوسطة؟
تـ تطبيؽ مقياس اتجاه ذوي اإلعاقة الفكرية نحو الرياضيات 
والمعد مف قبؿ الباحث، وتـ تطبيقو عمى التالميذ ذوي اإلعاقة 

في المجموعة التجريبية عمى مرحمتيف األولى اختبار قبمي الفكرية 
قبؿ التجربة، والثانية اختبار بعدي بعد التجربة، ولمعرفة الفروؽ 
بيف االختباريف تـ استخداـ اختبار " ويمكوكسوف " لحساب داللة 
الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات المجموعة في القياسيف القبمي 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة  والبعدي لالختبار حيث اتض 
( بيف متوسطات رتب درجات 1116إحصائية عند مستوى داللة )

 القياسيف القبمي والبعدي في المجموعة.
 7جدول 

" لدللة الفروق بين رتب درجات  اختبار " ويمكوكسون
المجموعة في القياسين القبمي والبعدي لختبار اتجاه التالميذ 

  العاديين نحو  التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

 العدد الزتة
هتوسط 

 الزتة

هجووع 

 الزتة

قَوة 

"Z" 

هستوى 

 الداللة

الزتة 

 السالثة
2 2 2 

الزتة  :113 -2181

 الووجثة
3 316 6 

 الزتة

 الوتعادلة
2 - - 

 مناقشة النتائج .7
السؤاؿ األوؿ: ما أثر استخداـ استراتيجية تدريس األقراف في 
تطوير ميارات مسائؿ الضرب لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية 

 بالمرحمة المتوسطة؟
تشير نتائج التالميذ في المجموعة التجريبية والمجموعة 

( 35الضابطة حيث تـ إعطاء التالميذ نفس العدد مف الجمسات )
جمسة، أف تالميذ المجموعة التجريبية قد أتقف ثالثة تالميذ )باسـ، 
عبدالمحسف ومحمد( المجموعات الثالث التي تـ تحدييا ليـ في 

واحد وىو )يوسؼ( مف إتقاف مسائؿ الضرب بينما تمكف تمميذ 
مجموعتيف فقط مف أصؿ ثالث مجموعات تـ تحديدىا لو، ويعزى 
عدـ إتقاف يوسؼ لممجموعة الثالثة إلى عدـ مساعدة المنزؿ لمتمميذ 
وعدـ متابعتو ومراجعة المادة لو، بالرغـ مف أف التمميذ كاف يقدـ 
مستويات جيدة خالؿ عممو في البرنامج داخؿ الصؼ خاصة مع 

( مما يدؿ عمى 63مالحظة درجة ذكائو المتدنية والتي تبمغ )
 حاجتو لممراجعة المكثفة سواًء في المدرسة أو المنزؿ.

أما بالنسبة لممجموعة الضابطة فإف تمميذيف فقط )مرتضى 
وعبدالرحمف( قد اتقنا الميارات في المجموعات الثالث التي تـ 

التمميذ )أحمد( مف تحديدىا ليما في مسائؿ الضرب، بينما تمكف 
إتقاف مجموعتيف مف المجموعات الثالث، في حيف أف التمميذ 
)حيدر( استطاع مف إتقاف مجموعة واحدة مف أصؿ المجموعات 

 الثالث في مسائؿ الضرب. 
ويرجع إتقاف التمميذ )أحمد( لمجموعتيف فقط مف أصؿ ثالث 
 مجموعات إلى تغيبو عف المدرسة خالؿ الجمسات األخيرة. أما
بالنسبة لمتمميذ )حيدر( فيرجع عدـ إتقانو لممجموعة الثالثة، 

جمسة( إلتقاف  27احتياجو لموقت األكبر مف عدد الجمسات )
المجموعة األولى، وذلؾ يعود إلى حالة التردد التي يعيشيا التمميذ 
في اإلجابة وفي التواصؿ مع اآلخريف حيث أنو في بعض 

يحة ولكنو عند كتابتيا أو اإلجابات قد يصؿ إلى النتيجة الصح
 نطقيا يتردد في تقديميا.

ومما سبؽ عرضو مف نتائج المجموعتيف التجريبية 
والضابطة، فإف النتائج تكشؼ فعالية استراتيجية تدريس األقراف في 
تطوير ميارات مسائؿ الضرب لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية 

 .الضابطة المجموعةفي المجموعة التجريبية بشكؿ أكبر مف 
[ والتي 36وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة صال  وأميف ]

أوضحت نتائجيا أف استراتيجية تدريس األقراف ذات فعالية في 
)األحجاـ ػ  :إكساب األطفاؿ الميارات الرياضية الحياتية التالية

التصنيؼ  ػ التناظر  ػ التسمسؿ  ػ الوزف  ػ الزمف  ػ النقود  ػ العدد  



242013 
 

382 
 

[ 49ات المكانية(، وأيًضا اتفقت مع دراسة تيست وىويؿ ]ػ العالق
التي ىدفت لتحسيف مشكمة استخداـ النقود لشراء المستمزمات 
المالية الشخصية لذوي اإلعاقة الفكرية حيث أوضحت نتائجيا 
فاعمية استراتيجية تدريس األقراف في إكساب عينة الدراسة الميارات 

خداـ النقود، وكذلؾ جاءت متفقة الرياضية الحياتية المرتبطة باست
[ الذي كشفت نتائجيا عف فعالية 53مع دراسة باتريؾ وسيبيؿ ]

استراتيجية تدريس األقراف في تدريس التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية 
الميارات الرياضية الوظيفية مثؿ: النقود وميارات الشراء واستخداـ 

 اآللة الحاسبة.
استراتيجية تدريس األقراف في  ما أثر استخداـ السؤاؿ الثاني:

تنمية االتجاىات اإليجابية لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية نحو 
 مادة الرياضيات بالمرحمة المتوسطة؟

كشفت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة بيف اتجاىات 
التالميذ العادييف سواء قبؿ أو بعد إجراء الدراسة باستخداـ 

ف وقياميـ بدور القريف المعمـ، ولعؿ ذلؾ استراتيجية تدريس األقرا
 :يرجع إلى ما يمي

أف أغمب المدارس العادية التي يفت  بيا برامج تربية  -
خاصة ال تخضع إلى برامج توعوية تثقيفية سواء لمتالميذ العادييف 
أو المعمميف أو الييئة اإلدارية، فيدمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية 

لعادي مع بداية العاـ الدراسي داخؿ المدرسة  ويفاجأ بيـ التمميذ ا
معو، دوف أف يحصؿ التمميذ العادي عمى معمومات عف طبيعة 

 وخصائص وطرؽ التعامؿ مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.
فترة البرنامج التي تعتبر قصيرة مقابؿ الفترة الطويمة التي  - 

اقة الفكرية بدوف قضاىا التالميذ العادييف بجوار التالميذ ذوي اإلع
معرفة ومعمومات عنيـ، وبدوف برامج صفية أو غير صفية مشترؾ 

 فيما بينيـ.
السؤاؿ الثالث: ما أثر استخداـ استراتيجية تدريس األقراف في 
تنمية االتجاىات االيجابية لدى التالميذ العادييف نحو أقرانيـ ذوي 

 اإلعاقة الفكرية بالمرحمة المتوسطة؟

راسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في بينت نتائج الد
اتجاىات التالميذ نحو الرياضيات سواء قبؿ أو بعد الدراسة، 

 ويمكف إرجاع ىذه النتيجة إلى ما يمي:
طبيعة مادة الرياضيات وحاجتيا لمتركيز والفيـ والتعامؿ    -

مع األرقاـ والعمميات الحسابية، حيث أف التالميذ ذوي اإلعاقة 
 & Zeaman[ عف زيماف وىاوس ):وكما ينقؿ ىاروف ]الفكرية 

House, 1963 لدييـ صعوبة كبيرة في اختيار الميمة التعميمية )
ثـ االنتباه لجميع األبعاد المتصمة بيا كما أنيـ يتميزوف بضعؼ 
االنتباه وعدـ القدرة عمى التمييز بيف المثيرات المنتمية لحّؿ 

 ؿ المشكمة.المشكمة والمثيرات غير المنتمية لح
شيوع طريقة العد باستخداـ األصابع وغيرىا مف الطرؽ  -

األولية لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، إضافة إلى صعوبة نقؿ 
طريقة تعمـ موقؼ إلى موقؼ أخر مماثؿ لو،  تجعميـ  يواجيوف 

 صعوبة في إجراء عمميات الضرب والقسمة. 
ه، فكمما زادت القدرة االرتباط الكبير بيف الذاكرة واالنتبا -

عمى االنتباه أدى ىذا   إلى زيادة القدرة عمى التذكر، أما إذا 
انخفضت درجة االنتباه ولـ يركز الطفؿ عمى الواجب الذي بيف 
يديو أو عمى ما يقولو المدرس فسوؼ يواجو مشكمة وصعوبة في 

[. كما أف ذوي اإلعاقة الفكرية لدييـ 7التذكر وبالتالي في التعمـ ]
قابمية عالية لمتشتت مما يجعميـ ال يثابروف وال يواصموف األداء في 
الميمة التعميمية إذا استغرقت فترة زمنية متوسطة أو مناسبة 

 [.22لمعادييف ]
أف مف أسباب الصعوبات في مجاؿ الحساب كما يذكرىا  -

[ القدرة العقمية المحدودة، عدـ 32بوتيت، الحميوني والسرطاوي ]
تذكر التعميمات والمعمومات، الصعوبات في القراءة القدرة عمى 

والكتابة وعدـ وجود فيـ لإلجراءات الصحيحة التي يجب إتباعيا 
في حؿ مسألة ما، وىذه الصعوبات مف خصائص التالميذ ذوي 

 .اإلعاقة الفكرية
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 . التوصيات7
تضميف طرؽ التدريس الحديثة والتي مف أىميا طريقة  -2

استراتيجية تدريس األقراف في المقررات الجامعية التدريس باستخداـ 
وخاصة في مقررات طرؽ تدريس التابعة لكؿ فئة مف فئات ذوي 

 االحتياجات الخاصة.
إقامة الدورات التدريبية لممشرفيف والمعمميف لتدريبيـ أثناء  -3

الخدمة عمى طريقة استخداـ استراتيجية تدريس األقراف وتطبيقيا 
 ات التدريسية المختمفة.في تعميميـ لممقرر 

تشجيع وتعزيز معممي التالميذ العادييف ومعممي التالميذ  -4
ذوي اإلعاقة الفكرية عمى استخداـ استراتيجية تدريس األقراف في 
تعميميـ وتييئة الصؼ الدراسي ليـ وتزويدىـ بمصادر التعمـ 

 الالزمة لذلؾ.
الخاصة تقديـ دورات تثقيفية وتوعوية حوؿ فئات التربية  -5

تشمؿ )التعريؼ ػ  األسباب ػ الفئات ػ طرؽ التعامؿ ػ طريؽ الوقاية ػ 
الدمج ػ أسباب الدمج ػ أىداؼ الدمج ػ فوائد الدمج( لمتالميذ 
العادييف والمعمميف العادييف واإلدارييف في المدارس العادية التي 
يفت  فييا برامج لمتربية الخاصة قبؿ بداية الدمج، وكذلؾ بالنسبة 

 متالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ومعممييـ.ل
إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث حوؿ أثر استخداـ  -6

استراتيجية تدريس األقراف في التعميـ، وذلؾ نظرًا لفاعميتيا مع 
التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة وكذلؾ مع التالميذ العادييف، 

اسة في المممكة حيث أنيا لـ تحظ بالقدر الكافي مف البحث والدر 
 العربية السعودية وفي الوطف العربي.

إجراء دراسة حوؿ الصعوبات التي تواجو المعمميف في  -7
تطبيؽ استراتيجية تدريس األقراف ووضع الحموؿ المناسبة لتخطي 

 ىذه الصعوبات.
إعداد دليؿ إجرائي لممعمـ ولمتالميذ حوؿ استراتيجية  -8

األىداؼ والمميزات والشروط تدريس األقراف يشمؿ: )التعريؼ و 

والطرؽ والخطوات( مع توفير نماذج مشروحة لبعض المواضيع 
 لمواد تعميمية مختمفة باستخداـ استراتيجية تدريس األقراف.
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Abstract 
 This study aimed to identify the effectiveness of peer tutoring strategy in the development 

of numeracy skills to students with intellectual disability in intermediate school, The sample 

consisted of (12) students (4) ordinary students and (8) students with intellectual disability who 

are educable and aged between (14 - 18) and the degree of intelligence between (52 - 73) scale, 

Stanford interfaces moreover to the lack of two or more fields of adaptive behavior are not 

suffering from any other associated disability.  Students has been divided into two groups, The 

experimental group consisted of (8) students, (4) of them with intellectual disability and (4) are 

ordinary students and distributed into (4) teaching groups, each group: ordinary student (teacher 

peer) and student with intellectual disability (learner peer), while the control group were grouped 

(4) students with intellectual disability. The methodology of the study is the experimental design 

by using one single  case design is a multi-design Investigation (Multiple Probe Design) (MPD). 

The program continued for two months at a rate of (3) session a week ,the duration of each 

session is (45) minutes , has been done in a classroom in a regular school with class rooms for 

children with intellectual disabilities7 The results showed the effectiveness and success of peer 

teaching strategy in the development and acquiring of  multiplication table skills for (3) students 

from the experimental group, where they reached the required level in the three groups assigned 

to them, while one student managed to reach to the required level in two of the three groups, In 

the other hand,  two students  from the control group managed to reach the required level in the 

three groups, while one student managed to master two of the three groups, and one student 

managed  to master one set of three groups determined7 Results of the study also revealed that 

there is no statistically significant differences in the scale of student directions with intellectual 

disability (experimental group) toward math. The results of the study also showed no statistically 

significant differences   in the scale of ordinary student directions toward students with 

intellectual disability7 The researcher recommends further studies and research on the impact of 

the use of strategic teaching peer education, due to its effectiveness with students with special 

needs and conduct a study on the difficulties faced by teachers in their application and prepare 

procedural manual for teachers and pupils about strategy teaching peers7 

Keywords: Peer Tutoring Approach, with intellectual disabilities, Math  skills 


